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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

، ظةبداية من رشح األحايي  املحفو  ه،لضبط والفهم واالستفاية من حمفوظوتعينه عىل ا ،وقته وجهده

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

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

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

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

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

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

  

  

 الصقعوب حممد بن دأمح
 

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

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

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

 وال تغني املخترصات عنه.

 
 

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

 : أحايي  1509قسم املتفق عليه. 

 :حديثاً  430قسم مفريات البخاري. 

  :حديثاً  587قسم مفريات مسلم. 

 :حديثاً  1337زوائد  سنن أيب ياوي عىل الصحيحني. 

 :حديثاً  561زوائد جامع الرتمذي  عىل الصحيحني وأيب ياوي. 

 حديثاً  163نسائي عىل الصحيحني وأيب ياوي والرتمذي: زوائد سنن ال. 

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

 : حديثاً 129زوائد املوطأ عىل الكتب الستة. 

  :حديثاً 177زوائد سنن الدارمي عىل الكتب السبعة. 

  حديثاً  548الثامنية:محد عىل الكتب أزوائد مسند اإلمام. 

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

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

 هلا رقاًم مستقاًل.

  نبذة عن برنامج حفظ السنة
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 عمر هذا الربنامج: ثالثًا:

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

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

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

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

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

 

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

 

 : والفهم فظملحقات مساعدة على احل: خامًسا

  :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  غريب الصحيحني

 .والنهاية البن األثريالبن حجر 

  :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. احلافظ

  ن ليس له ممسند وكذلك  ،الصحيحنيغري املكثرين يف اجلمع بني كمسند الرواة  :الرواةمسانيد

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

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

 أحايي  هذا القسم إىل سبعامئة حدي  تقريبًا.

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

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

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

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

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

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

   ي ترتيب مسلم يف الغالب لسهولته وجلمعه أحايي  اعتامومنهج الشيخ يف ترتيب األحاديث

 الباب يف موضع واحد.

 
 
 

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

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

 عىل صحته أو  املتأخرين أو املعارصيندمني أو أي حدي  نص أحد من العلامء املعتربين من املتق

  حسنه أثبته.

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

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

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

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

 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. خامسًا:

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

 وكلام زاي احلفظ زاي املقدار. ،يوميًا للمراجعة

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

 يشكل.يف بعض الرشوح وسؤال الشيخ عام 

 .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 

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

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

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

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

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

 

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

 واجبات يومية: وهذه الخطة موضح فيها أن عليه ثالثة

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

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

 يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. -1

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

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

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

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

يوم تقريبا . 215وأيام الحفظ في السنة =   

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

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

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

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

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

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

 ما دام في المجلد األول. 

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

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

 لتصبح خمسة وعشرين وجها. 

 والمراجعة ال تتوقف طوال أيام السنة.

 
 

 

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

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

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

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

 به ليدوم معك.

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

 لام فتحت الكتاب.ك شجًعا وحمفًزا لكم

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

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

 قرصت.

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

 املذكرة.هذه  يمكنك نقله منط، ووكتابته بيدك أرسخ وأضب

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

 يرسع تفلت معناه. أوتشعر بحاجتك له، 

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

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

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

 ذهبها بل ترتاكم وتبقى سنني مشكلة عليك.فرتكها ال يُ 

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

 للحزب.  اوجهً  15بمعدل  صفحة التحزيب حتزيب مقرتح

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

 . الوهن تغريالنتفاخ غالفيه و

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

 اجلزء الذي حتفظه.

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

 فيها، لتتنبه هلا عند املراجعة.

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

 جملس اخلتم.

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

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

 املجلدات

عدي 

 الصفحات

عدي 

 األحايي 

  أوجه يومًيا 4   أوجه يومًيا 3   يومًيا وجهان 

 مدة احلفظ مدة احلفظ مدة احلفظ

 يوًما 41 يوًما 55 يوًما 82 374 164 1 اجلزء األول

 يوًما 43 يوًما 57 يوًما 85 378 169 1 اجلزء الثاين

 يوًما 48 يوًما 64 يوًما 95 402 190 1 اجلزء الثال 

 يوًما 40 يوًما 54 يوًما 80 346 160 1 اجلزء الرابع

 يوًما 171 يوًما 228 يوًما 342 1509 683 4 املتفق عليه

 يوًما 42 يوًما 56 يوًما 84 430 167 1 مفريات البخاري

 يوًما 53 يوًما 71 أيام 106 578 211 1 مفريات مسلم

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

 يوًما 113 يوًما 150 يوًما 225 1337 450 2 زوائد أيب ياوي

 زوائد الرتمذي
1 

 يوًما 50 يوًما 67 يوم 100 561 200

 يوًما 15 يوًما 20 يوًما 30 163 60 زوائد النسائي

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

 يوًما 460 يوًما 614 يوًما 920 4762 1840 10 الكتب الستة

 زوائد موطأ مالك
ابن ماجه مع 

 يف نفس املجلد

 يوًما 11 يوًما 15 يوًما 22 129 44

 يوًما 11 يوًما 14 يوًما 21 177 42 زوائد الدارمي

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

 يوًما 630 يوًما 840 يوًما 1260 5616 2519 12 الكتب التسعة

 إحصائية الكتب التسعة
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 وهذا حسب الرتقيم املوجوي يف الكتاب، ولو عدت الروايات لفاق عدي األحايي  ضعف هذا العدي. 1

 عدد األحاديث عدد األوجه الصفحة الكتاب 

 80 48 1 كتاب اإليامن 1

 28 9 49 كتاب الوضوء 2

 22 9 58 كتاب الغسل 3

 8 3 67 كتاب احليض 4

 8 3 70 كتاب خصال الفطرة 5

 183 70 73 كتاب الصالة 6

 19 7 143 كتاب اجلمعة 7

 7 4 150 كتاب العيدين 8

 11 4 154 كتاب السفر 9

 2 2 158 كتاب صالة اخلوف 10

 1 3 160 كتاب صالة الكسوف 11

 5 2 163 كتاب صالة االستسقاء 12

 وجًها  164عدد األوجه: 

 كتاًبا 12عدد الكتب: 

 1حديًثا 374عدد األحاديث: 

 فهرس اجلزء األول
 

 اجلمع بني الصحيحنين ــم
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اهلدف من هذا التحزيب مساعدة احلافظ عىل التقسيم املناسب لوريه، بحي  جيمع بني 

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

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

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

 ملذاكرة حمفوظهم وما يتعلق به من فوائد وإشكاالت.

 وجه للحزب تقريًبا 55مبعدل التحزيب 
 ص إىل ص من 
 57 هناية كتاب الوضوء 1 بداية كتاب اإليامن 1

 110 باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة 58 بداية كتاب الغسل 2

 164 هناية كتاب صالة االستسقاء 111 باب: متى يسجد من خلف اإلمام؟ 3

 وجه للحزب تقريًبا 40مبعدل التحزيب 
 ص إىل ص من 
 48 هناية كتاب اإليامن 1 بداية كتاب اإليامن 1

 89 بهباب الصالة يف الثوب الواحد ملتحًفا  49 بداية كتاب الوضوء 2

 127 باب من قرأ السجدة ومل يسجد 90 باب: إذا مل يكن للمصيل رياء 3

 164 هناية كتاب صالة االستسقاء 128 باب من قرأ السجدة يف الصالة فسجد هبا 4

 يب  التحز
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 وجه للحزب تقريًبا 30التحزيب مبعدل 
 ص إىل ص من 
 31 باب ما جاء يف اإلرساء واملعراج 1 بداية كتاب اإليامن 1

 57 هناية كتاب الوضوء 31 ...لألنبياء باب رؤية النبي  2

 89 باب الصالة يف الثوب الواحد ملتحًفا به 58 بداية كتاب الغسل 3

 116 باب اإلجياز يف الصالة وإكامهلا 90 باب: إذا مل يكن للمصيل رياء 4

 142 هناية كتاب الصالة 117 باب من شكا إمامه إذا طّول 5

 164 هناية كتاب صالة االستسقاء 143 اجلمعةبداية كتاب  6

 وجه للحزب تقريًبا 15مبعدل تحزيب ال
 ص إىل ص من 
 15 باب إثم من ال يأمن جاره بوائقه 1 بداية كتاب اإليامن 1

 31 باب ما جاء يف اإلرساء واملعراج 16 باب عالمة اإليامن حب األنصار 2

 44 ...باب الشفاعة  31 لألنبياء ... باب رؤية النبي  3

 57 هناية كتاب الوضوء 44 باب: لكل نبي يعوة مستجابة 4

 72 هناية كتاب خصال الفطرة 58 بداية كتاب الغسل 5

 89 باب الصالة يف الثوب الواحد ملتحًفا به 73 بداية كتاب الصالة 6

 104 "إنام جعل اإلمام ليؤتم به"باب:  90 باب: إذا مل يكن للمصيل رياء 7

 120 باب عظة اإلمام الناس يف إمتام الصالة 105 باب ما يقول بعد التكبري 8

 133 باب القصد واملداومة عىل العمل 121 ...باب حد إمتام الركوع واالعتدال 9

 149 هناية كتاب اجلمعة 134 باب ما يكره من ترك قيام الليل... 10

 164 االستسقاءهناية كتاب صالة  150 بداية كتاب العيدين 11
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 نستوعب ومل الصواب، بيان مع اخلاطئ نطقها ذكرنا نطقها، يف اخلطأ يكثر التي الكلامت بعض هذه

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

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

 لك. املسمع وتصويبات الصوتية

 مالحظات الصواب اخلطأ رقم الصفحة
فروافال  5  بضم التاء خُتفروا اهلل يف ذمته ختر

 بفتح النون بنر  جبل بنُ يا معاذ  9

ب - 10  بضم الدال أو فتحها جنُدب أو جندر

 بضم الالم مثُله مثلرهأعطي من اآليات ما  12

 بنصب شعبة شعبةً  شعبةٌ اإليامن بضع وستون  14

 بدون تشديد للباء خبرأ لك ربك خبَّأالكوثر الذي  29

رر مكتوب كافر أو  31 فر  تنطق )كاف فاء راء( ك ف ر كر

 بفتح الراء أمحرر  خمطوم بخلبة أمحرٍ عىل مجل  31

 بفتح األلف أرراين الليلة عند الكعبة راينأُ  32

 بتسكني الالم بحْلقة الباب بحلرقةيأخذ  44

 بدون تشديد للثاء ُجًثا ُجثًّاالناس يصريون يوم القيامة  44

 بفتح اجليم اجلررس ؟اجِلرسيا رسول اهلل وما  35

ضوئه ُوضوئهقبل أن يدخلها يف  49  بفتح الواو ور

 األخطاء الشائعة
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 ."يف حاشية البقاعي )ولتْعلرموا( ونسبه لنسخة" هكذا يف الكتاب، وجاء يف حاشية طبعة يار التأصيل لصحيح البخاري: (1(

 بفتح الغني والغرسل والُغسلباب التيمن يف الوضوء  52

يضتيفأخذت ثياب  68  بكرس احلاء ِحيضتي حر

 بكرس األلف وفتح اهلاء اهِنركوا الشوارب الشواربارهِنكوا  71

يجرافع بن  79 ِديج ُخدر  بفتح اخلاء وكرس الدال رافع بن خر

 بكرس الالم سلِمة أن يتحولوا سلرمةأراي بنو  93

رِبر  قرأ جالًسا كربَّ حتى إذا  138  بكرس الباء كر

لَّموا صاليت ولتْعلرموالتأمتوا  146  الالم شديدبفتح العني وت (1)ولتعر

 واهلاء بفتح التاء هر تروّج  هُ ُتوّج قبل أي وجه  157

 بفتح اجليم باجلروي إال حدث باجلُوي 164

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

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

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

يَل النَّبِيَّ  ِ َعِن اإِلياَمِن  َباُب ُسَؤاِل ِجْبر

َسانِ  اَلِم َواإِلحر  َواإِلسر
1 

ةر  ْيرر ُبو ُهرر ِ  أر ُسولر اهللَّ اِرًزا لِلنَّاسِ  أرنَّ رر ْوًما بر انر ير  ...كر

ر الر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر : قر الر ٌْس...قر ْيِب مخر اتِيُح اْلغر فر  : مر

ِد َعبرِد الرَقيرِس النَّبِيَّ   َباُب ُسَؤاِل َوفر

اَمِن *  َعِن اإِلير
2 

بَّاسٍ  ُوا النَّبِيَّ  اْبُن عر تر ْيِس أر ْبِد اْلقر ْفدر عر  ...إِنَّ ور

ابِرٌ  ُسوُل اهللَِّ  جر رى رر ِن الظُُّروِف... هنر  عر

ِت الَ إَِلَه إاِلَّ اَّللَُّ ُك ِعنرَد املرَور ِ يَّب 3 َباٌب: إَِذا َقاَل املرُْشر اةُ  املُْسر فر ْتُه اْلور ر رضر الٍِب ملرَّا حر ا طر بر  ...أرنَّ أر

ُت َأنر ُأَقاتَِل النَّاَس َحتَّى "َباٌب:  ُأِمرر

 * "َيُقوُلوا الَ إَِلَه إاِلَّ اَّللَُّ
4 

ةر  ْيرر ُبو ُهرر ِ  أر ُسوُل اهللَّ ر رر َّا ُتُويفِّ اْستُْخلِفر أرُبوملر ْكٍر... ، ور  بر

ر ُدوا... اْبُن ُعمر ْشهر تَّى ير اتِلر النَّاسر حر  ُأِمْرُت أرْن ُأقر

ُقوُلوا أنس تَّى ير اتِلر النَّاسر حر  ...ُأِمْرُت أرْن ُأقر

َمِة َدِم َمنر َقاَل: الَ إَِلَه إاِلَّ اَّللَُّ*  َباُب ِعصر

اي 5 اْقترترْلنرا... املِْْقدر ًرا فر
افِ ِقيُت كر ُسولر اهللَِّ! إِْن لر ا رر  ير

6 
ة  امر ْيدٍ  ْبنُ ُأسر ُسوُل اهللَِّ  زر ثرنرا رر عر ... بر ْينرةر ِة ِمْن ُجهر قر  إىِلر احْلُرر

ر ُجالرِن يِف فِْتنرِة ا اْبُن ُعمر اُه رر تر ُه أر ... ْبنُ أنَّ رْيِ بر  الزُّ

اَمِن َوَثَواِب َذلَِك *َباُب ِخَصاِل   اإِلير
7 

لٍ  أربو أريُّوبر  مر يِن بِعر ُسولر اهللَِّ! أرْخرِبْ ا رر : ير الر ُجاًل قر  ...أرنَّ رر

ةر  ْيرر ِذي نرْفِِس بِيرِدهِ َوَتُصوُم َرَمَضاَن.  أرُبو ُهرر الَّ : ور الر  ...قر

ة 8 ُ ُعبراير  ...َمنر َشِهَد َأنر الَ إِلََه إاِلَّ اَّللَّ

 فهرس أطراف األحاديث  
 وذلك حمفوظه، إتقان عىل ومساعدته احلافظ، عىل املراجعة تسهيل القسم هذا من هلدفا 

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

 وحتقيق الفائدة املرجوة من احلفظ. استذكارها، ورسعة األحايي 
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َهُد َأنر ":َباُب َقوِل النَّبِيِّ  ة 9 "...الَ  َأشر لرمر أرْملرُقوا سر ْوِم ور اُي اْلقر ْت أرْزور فَّ  ...خر

َتُه إىل  َباُب َما َجاَء يف ُدَعاِء النَّبِيِّ  أمَّ

ِحيِد اَّللَّ  َتور

ْحلِ  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرٌس  10 ىلر الرَّ ِييُفُه عر ُمعاٌذ رر  ...ور

اذٌ  11 ِييُف النَّبِيِّ  ُمعر نرا رر ْينرا أر  ...بر

ُه اَّللَِّ  12 َباُب الرَعَمِل الَِّذي ُيبرَتَغى بِِه َوجر
اٍب  اِريُّ  اْبن ِشهر بِيِع األرْنصر ُْموُي ْبُن الرَّ يِن حمر ر  ...أرْخربر

الرةر  أرنرٌس  اِر: إيِنِّ الر أرْسترطِيُع الصَّ ُجٌل ِمنر األرْنصر  ...قرالر رر

َعةِ َباُب  مر َياِء َوالسُّ ب 13 الرِّ َع اَّللَُّ بِهِ  ُجنْدر َع َسمَّ  ...َمنر َسمَّ

اَمِل * َضُل األَعر ر   14 َباٌب: اإِلياَمُن باَّللَِّ َأفر أرْلُت النَّبِيَّ  أربو ذر ُل؟ سر ِل أرْفضر مر  ...: أريُّ اْلعر

ةر أرُبو  15 َباُب َمنر َقاَل: إِنَّ اإِلياَمَن ُهَو الرَعَمُل  ْيرر ُسولر اهللَِّ  ُهرر ُل؟ أرنَّ رر ِل أرْفضر مر : أريُّ اْلعر  ...ُسِئلر

َوَسِة يف اإِلياَمِن *  16 َباُب َقطرِع الَوسر
َح النَّاُس َيَتَساَءُلونَ  أرنرٌس  َ َلنر َيْبر

 ...َحتَّى َيُقوُلوا 

ةر  ْيرر يرَطاُن َأَحَدُكمر َفَيُقوُل:َمنر َخَلَق  أرُبو ُهرر  ...َكَذا؟َيأريِت الشَّ

ِمُن َعَليرها الَبَْشُ َباٌب: لُِكلِّ َنبِيٍّ آ ةر  17 *َيٌة ُيؤر ْيرر طَِي  أرُبو ُهرر بَِياِء َنبِيٌّ إاِلَّ ُأعر  ...ِمَن اآلَياِت َما ِمَن األَنر

ِل  َلَم ِمنر َأهر ِل َمنر َأسر ِ َباُب َفضر ى 18 الركَِتاَبنير َراِن:  أربو ُموسر مر َأجر تَاِب َثالَثٌة ََلُ
ِل الركِ  ...َرُجٌل ِمنر َأهر

...اإِلياَمن َثاَلٌث َمنر ُكنَّ فِيِه َوَجَد َحاَلَوةَ  أرنرٌس  19 َباُب َحاَلَوِة اإِلياَمنِ   

ُسوِل   20 ِمَن اإِلياَمنِ  َباٌب: ُحبُّ الرَّ
ِمُن  أرنرٌس   ...َأَحُدُكمر َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ إَِليرهِ الَ ُيؤر

عر النَّبِيِّ  َعْبداَّلله ْبن ِهَشام   رر  ُكنَّا مر ُهور آِخٌذ بِيرِد ُعمر  ...ور

بَّ ألَِخيِه... أرنرٌس  21 َباٌب: ِمَن اإِلياَمِن َأنر ُُيِبَّ ألَِخيِه...
ِمُن َأَحُدُكمر َحتَّى ُُيِ  الَ ُيؤر

 22 املرُنَافِِق  َباُب َعاَلَمةِ 
ْمٍرو َبٌع َمنر ُكنَّ فِيِه َكاَن ُمنَافًِقا اْبُن عر  ...َأرر

ةر  ْيرر َث َكَذَب  أرُبو ُهرر  ...آَيُة املرُنَافِِق َثاَلٌث: إَِذا َحدَّ

ِمِن واملرُنَافِِق *  َباُب َمَثِل املرُؤر
23 

اَمِة ِمَن  َماِلك   َكْعب ْبن ِمِن َكاخلرَ عِ َمَثُل املرُؤر رر  ...الزَّ

ةر  ْيرر ُبو ُهرر أُ بِالربَالَءِ  أر ِمُن ُيَكفَّ َك املرُؤر
 .َوَكَذلِ

ر 24 ُسوِل اهللَِّ  اْبُن ُعمر : ُكنَّا ِعنْدر رر الر وِِن ،فرقر ِْبُ  ...بَِشَجَرة  َأخر

ياُء ِمَن اإِلياَمن ةر  25 َباٌب: احلرَ ْيرر ٌع ) أرُبو ُهرر َبةً ( َوِستُّونَ اإِلياَمُن بِضر  ...ُشعر
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ر ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ارِ  أرنَّ رر ُجٍل ِمنر األرْنصر ىلر رر رَّ عر  ...مر

ان 26 يِت إاِلَّ بَِخير   ِعْمرر
يَاُء الَ َيأر  ...احلرَ

ِم اآلِخِر  ِمُن بِاَّللَِّ َوالرَيور َباٌب: َمنر َكاَن ُيؤر

ُمتر  ا َأور لَِيصر ً َيُقلر َخير  َفلر
27 

ْيٍح  ِم اآلِخرِ  أربو رُشر ِمُن بِاَّللَِّ َوالرَيور  ...َمنر َكاَن ُيؤر

ةر  ْيرر هُ  أرُبو ُهرر َيِصلر َرِِحَ  .َفلر

ِم َمنر الَ َيأرَمُن َجاُرُه َبَوائَِقهُ   28 َباُب إِثر
ْيٍح  ِمنُ  أربو رُشر ِمُن، َواَّللَِّ الَ ُيؤر ِمُن، َواَّللَِّ الَ ُيؤر  ...َواَّللَِّ الَ ُيؤر

ةر أرُبو  ْيرر ًقا ِمْثُلهُ  ُهرر لَّ  .ُمعر

 29 َباٌب: َعاَلَمُة اإِلياَمِن ُحبُّ األَنرَصارِ 
اءُ  ر ِمنٌ  اْلربر  ...األَنرَصاُر الَ ُُيِبُُّهمر إاِلَّ ُمؤر

ٌس  نر َصارِ  أر  ...آَيُة اإِلياَمِن ُحبُّ األَنر

ةر  30 َباٌب: اإِلياَمُن َيأرِرُز إىَل املرَِدينَةِ  ْيرر  ...إِنَّ اإِلياَمَن َلَيأرِرُز إىَِل املرَِدينَةِ  أرُبو ُهرر

اَمُن َياَمن  *  َباٌب: اإلير
ْسُعويٍ  31 ُسوُل اهللَِّ  أربو مر ارر رر نِ  أرشر  ...بِيرِدِه نرْحور اْليرمر

ةر  32 ْيرر ئَِدةً  أرُبو ُهرر ُل الرَيَمِن، ُهمر َأَرقُّ َأفر  ...َأَتاُكمر َأهر

اَمِن *َباُب َما ُينَايِف   33 َكاَمَل اإِلير

ةر  ْيرر ِمن أرُبو ُهرر ِِن َوُهَو ُمؤر اِِن ِحنَي َيزر ِِن الزَّ  ...الَ َيزر

بَّاسٍ  ِمٌن.  اْبُن عر ُتُل َوُهَو ُمؤر ُة:َوالَ َيقر الر ِعْكِرمر  ...قر

 ِ َتنير ر  َمرَّ ِمُن ِمنر ُجحر َدُغ املرُؤر ةر  34 َباٌب: الَ ُيلر ْيرر . الَ ُيلرَدغُ  أرُبو ُهرر ِ َتنير  َمرَّ
ر  َواِحد  ِمُن ِمنر ُجحر  املرُؤر

ِن ِمَن الرَكَبائِر  َباٌب: ُعُقوُق الرَوالَِدير
35 

ةر  َْبِ الرَكَبائِِر؟ أربو برْكرر  ...َأالَ ُأَنبُِّئُكمر بَِأكر

ِس. أرنرٌس   َوَقترُل النَّفر

ْمٍرو 36 َْبِ إِنَّ ِمنر ) اْبُن عر ِر َأنر َيلرَعنَ َأكر
هِ  ( الرَكَبائِ ُجُل َوالَِدير  ...الرَّ

ُر ِمَن املرُوبَِقات حر ُك َوالسِّ ر ةر  37 َباٌب: الْشِّ ْيرر برَع املرُوبَِقاِت  أرُبو ُهرر َتنُِبوا السَّ  ...اجر

ِمِن ِمَن الرَكَبائِرِ   38 َباٌب: َقترُل املرُؤر

ر اًرا اْبُن ُعمر ِدي ُكفَّ ِجُعوا َبعر ! الَ َترر َلُكمر  ...َوير

ِريرٌ  اِع:... أرنَّ النَّبِيَّ  جر ير ِة اْلور جَّ ُه يِف حر الر لر  قر
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ِ َأبِيهِ  َعى إىَِل َغير  39 َباُب َمِن ادَّ

ْعد ِ َأبِيِه  سر َعى إىَِل َغير  ...َمِن ادَّ

اثِلرة ِعَي  ور َظِم الرِفَرى َأنر َيدَّ ُجُل إِنَّ ِمنر َأعر  ...الرَّ

 ِ َر َأَخاُه بَِغير َتأرِويل  َفُهَو َكاَم َباٌب: َمنر َكفَّ

 َقاَل 

اَلمِ  ََثِبت ْبن الضهحهاكِ  40 ِ اإِلسر  َغير
ة   ...َمنر َحَلَف َعََل ِملَّ

41 

ر   ِ َأبِيِه  أربو ذر َعى لَِغير  ...َليرَس ِمنر َرُجل  ادَّ

ةر  ْيرر ُكمر َفَمنر َرِغَب  أرُبو ُهرر
َغُبوا َعنر آَبائِ  ...الَ َترر

ر ُأ ِمْن كِتراِب اهللَِّإِنَّا  ُعمر ُأ فِيامر نرْقرر  ...ُكنَّا نرْقرر

ِل اَّللَِّ َتَعاىَل:  َعُلوا َّللَِِّ "َباُب َقور َفاَل ََتر

َلُمونَ  ُتمر َتعر َداًدا َوَأنر  "َأنر

ْسُعويٍ  42 ؟ أريُّ  اْبُن مر ُ ْنِب ِعنْدر اهللَِّ أرْكربر  ...الذَّ

ْسُعويٍ  43 ُك  اْبُن مر ِ  ...بِاَّللَِّ َشيرًئا َدَخَل النَّارَ َمنر َماَت ُيْشر

ر   44 َباُب َمنر َكاَن آِخُر َكاَلِمِه: الَ إَِلَه إاِلَّ اَّللَّ  ْيُت النَّبِيَّ  أربو ذر ُهور نراِئمٌ  أرتر ْوٌب أرْبيرُض ور ْيِه ثر لر عر  ...ور

... " :..َباُب  َقُكمر َعُلوَن ِرزر ُسوُل اهللَِّ  َخاِلد   ْبن  َزْيد  45 "َوََتر نرا رر ىلَّ لر ْيبِيرةِ  صر ْبِح بِاحْلُدر الرةر الصُّ  ...صر

لِِه  لَِيائِي الَعاصِ  ْبن  َعْمرو  46 *"إِنَّ َولِيَِّي اَّللَُّ...": َباُب َقور  َليرُسوا بَِأور
 ...أالَ إِنَّ آَل َأِِب ُفاَلن 

اَلِم * ِع اإِلسر
ة 47 َباُب رَشائِ ُسوِل اهللَِّ  طرْلحر ُجٌل إىِلر رر اءر رر  ...ِمْن أرْهِل نرْجدٍ  جر

ِل النَّبِيِّ  اَلُم َعََل ََخرس  ": َباُب َقور ر 48 "ُبنَِي اإلسر اَلُم َعََل ََخرس   اْبُن ُعمر  ...ُبنَِي اإِلسر

اَلمِ  َعاُم الطََّعاِم ِمَن اإِلسر ْمٍرو 49 َباٌب: إِطر أرلر النَّبِيَّ  اْبُن عر ُجاًل سر ؟أرنَّ رر رْيٌ  ...: أريُّ اإِلْسالرِم خر

َسنَ  الِم * َباُب َمنر َأحر ْسُعويٍ  50 يِف اإِلسر ُذ بِامر  اْبُن مر اخر ُنؤر ُسولر اهللَِّ! أر ا رر ُجٌل: ير الر رر ِمْلنرا... قر  عر

َبَط َعَمُلُه... ِمِن ِمنر َأنر َُير ِف املرُؤر ْسُعويٍ اْبُن  51 َباُب َخور ٌر. مر لِِم ُفُسوٌق، َوِقَتاُلُه ُكفر  ِسَباُب املرُسر

 َأور بَِسيَِّئة  
 َباُب َمنر َهمَّ بَِحَسنَة 

بَّاسٍ  52 يِّئَاِت... اْبُن عر َسنَاِت َوالسَّ َ َكتََب احلرَ  إِنَّ اَّللَّ

53 
ةر  ْيرر اَلَمهُ  أرُبو ُهرر َسَن َأَحُدُكمر إِسر  ...إَِذا َأحر

ِعيدٍ  ُ أربو سر َها، إالَّ َأنر يتََجاَوَز اَّللَّ
يئَُة بِِمثرلِ  .َعنرَها والسَّ

اُوِز اَّللَِّ  سِ َباُب ََتَ ةر  54 *َتَعاىَل َعنر َحِديِث النَّفر ْيرر ُبو ُهرر تِي َما أر اَوَز َعنر ُأمَّ ُفَسَها إِنَّ اَّللََّ ََتَ َثتر بِِه َأنر  ...َحدَّ

لُِم َمنر َسلَِم  لُِموَن ِمنر َباٌب: املرُسر املرُسر

 لَِسانِِه َوَيِدهِ 
55 

ْمٍرو لُِموَن ِمنر لَِسانِِه َوَيِدهِ  اْبُن عر لُِم َمنر َسلَِم املرُسر  ...املرُسر

ى ُل؟... أربو ُموسر ُسولر اهللَِّ، أريُّ اإِلْسالرِم أرْفضر ا رر اُلوا: ير  قر
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َلَم* ِك ُثمَّ َأسر ر ا يِف الْشِّ ً نَُّ ... َحِكيم ْبن  ِحزَام   56 َباُب َمنر َعِمَل َخير ر أرْيتر ُأُموًرا ُكنُْت أرحتر ُسولر اهللَِّ! أررر ا رر  ير

ُتِِلَ * اَلَمُه ُثمَّ ابر َلَن إِسر ة 57 َباُب َمنر َأعر ْيفر اَلِم ِمَن النَّاِس. ُحذر َظ بِاإِلسر ُتُبوا ِِل َمنر َتَلفَّ  ..اكر

ِي  ُء الرَوحر ةُ  58 ...َباٌب: َكيرَف َكاَن َبدر ائِشر ُسوُل  عر ا ُبِدئر بِِه رر ُل مر ْحِي... اهللَِّ  أروَّ  ِمنر اْلور

ِي ُثمَّ َتَتاُبِعِه َوَكثرَرتِِه *  َباُب ُفُتوِر الرَوحر
ةر  وأرب 59 لرمر ابٌِرا  سر أرْلُت جر ُل؟سر  ...: أريُّ اْلُقْرآِن ُأْنِزلر أروَّ

ُسولِِه  أرنرٌس  60 ىلر رر عر عر ابر اىلر تر عر ... أرنَّ اهللَّر تر ْحير  اْلور

َراِج * اِء واملرِعر َ  َباُب َما َجاَء يِف اإلْسر
61 

َظانِ  َصْعَصَعةَ  ْبن  َماِلك  َ النَّائِِم َوالرَيقر  ...َبيرنَا َأَنا ِعنرَد الرَبيرِت َبنير

ير بِالنَّبِيِّ  أرنرٌس  ِة ُأرْسِ ْيلر ْن لر ْعبرةِ  عر ْسِجِد اْلكر  ...ِمْن مر

ر   يُل... أربو ذر ِ َة َفنََزَل ِجْبر ِف َبيرتِي َوَأَنا بَِمكَّ  ُفِرَج َعنر َسقر

َتَوى... اْبن  َعبهاس  َوَأِب َحبهةَ  ُسر
ُت ملِ  ُثمَّ ُعِرَج ِِب َحتَّى َظَهرر

ابِرٌ  62 رِ  جر جر
ُت يِف احلرِ َبترنِي ُقَريرٌش ُقمر  ...ملََّا َكذَّ

َيِة النَّبِيِّ  ِهمر  َباُب ُرؤر ِ بَِياِء َوَغير لأَِلنر

اِء * َ  يِف اإلْسر

بَّاسٍ  63 َي ِِب ُموَسى... اْبُن عر ِ ُت َليرَلَة ُأْسر  َرَأير

... جُمراِهدٍ  64 الر جَّ ُه الدَّ ُروا لر كر ذر بَّاٍس ور ِمعر اْبنر عر نَُّه سر  أر

65 
ةر  ْيرر َي ِِب  أرُبو ُهرر ِ  ...َرَأيرُت ُموَسى َليرَلَة ُأْسر

ر ِر... اْبُن ُعمر در ٌد َعِريُض الصَّ ُر َجعر َ ا ِعيَسى: َفَأِحر  َفَأمَّ

ر 66 لِِعيَسى...* َباُب َتَواُفِق ُرَؤى النَّبِيِّ  َبِة يِف املرَنَامِ  اْبُن ُعمر يرَلَة ِعنرَد الرَكعر  ...َأَراِِن اللَّ

لِِه َتَعاىَل: ِمنر آَياِت َلَقدر َرَأى  " َباُب َقور

َى ِه الرُكْبر  "َربِّ

ْيبرايِنّ  67 ... الشَّ اىلر عر ْولِِه تر ْن قر ا عر أرْلُت ِزرًّ  سر

وق 68 رْسُ دٌ  مر أرى حُمرمَّ ْل رر تراْه! هر ا ُأمَّ ُة: ير ائِشر ُه؟  ُقْلُت لِعر بَّ  ...رر

لِِه َتَعاىَل: َمئِذ   " َباُب َقور ُوُجوٌه َيور

ا َ ٌة. إىَِل َرهبِّ  " َناظَِرةٌ  َناِِضَ

ِعيدٍ  69 ... أربو سر ْومر نرا ير بَّ ى رر ْل نررر ُسولر اهللَِّ! هر ا رر  ُقْلنرا: ير

ةر  70 ْيرر نرا  أرُبو ُهرر بَّ ى رر ْل نررر ُسولر اهللَِّ! هر ا رر ...قرالر ُأنراٌس: ير ْومر  ير

ى 71 : آنَِيُتُهاَم َوَما فِيِهاَم  أربو ُموسر ة   ...َجنََّتاِن ِمنر فِضَّ

ِديَن ِمَن النَّاِر *َباُب  ْسُعويٍ  72 ُخُروِج املرَُوحِّ ِل النَّاِر ُخُروًجا ِمنرَها اْبُن مر َلُم آِخَر َأهر  ...إِِنِّ ألَعر
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73 

َّاي  ْيدٍ  ْبنُ محر َفاَعِة  زر ُُم الثََّعاِريرُ ََيرُرُج ِمَن النَّاِر بِالشَّ  ...َكَأَّنَّ

َد  أرنرٌس  ٌم ِمَن النَّاِر َبعر ُرُج َقور عٌ  ََير ُهمر ِمنرَها َسفر  ...َما َمسَّ

لِِه: َفاَعِة َوَقور َعَسى َأنر  "َباُب الشَّ

 "َيبرَعَثَك َربَُّك َمَقاًما ََمرُموًدا 
74 

ةر  ْيرر ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُهرر ْيِه... أرنَّ رر ُرفِعر إِلر  ُأيِتر بِلرْحٍم، فر

: ) أرنرٌس  مر اُلوا آلير اَمَء ُكلِّ قر ء  َوَعلََّمَك َأسر  (.ََشر

ر َم الرِقَياَمِة َحتَّى َيبرُلغَ  اْبُن ُعمر ُنو َيور َس َتدر مر  ...إِنَّ الشَّ

َتَجاَبةٌ  َوٌة ُمسر ةر  75 َباٌب: لُِكلِّ َنبِيٍّ َدعر ْيرر ا أرُبو ُهرر ُعو هِبَ َتَجاَبٌة َيدر َوٌة ُمسر  ...لُِكلِّ َنبِيٍّ َدعر

لِِه:  َ إِنر ُهَو إاِلَّ َنِذيٌر  "َباُب َقور َلُكمر َبنير

 "َيَدير َعَذاب  َشِديد  

بَّاسٍ  76 لرْت:  اْبُن عر َرَبنيَ  "ملرَّا نرزر ِذرر َعِشيَتَك األَقر  ..."َوَأنر

ةر  77 ْيرر ُسوُل اهللَِّ  أرُبو ُهرر زَّ  قرامر رر لر اهللَُّ عر ... ِحنير أرْنزر لَّ جر  ور

نََّة  ِحيَد َدَخَل اجلرَ َق التَّور َباٌب: َمنر َحقَّ

ِ ِحَساب  *  بَِغير
78 

نْي... نْيٍ أرْو مُحرٍة... ُحصر  الر ُرْقيرةر إاِلَّ ِمْن عر

ْعدٍ  ْهُل ْبُن سر تِي سر نََّة ِمنر ُأمَّ ُخَلنَّ اجلرَ  ...َسبرُعوَن َألرًفا َلَيدر

ِل النَّبِيِّ  ُخُل ": َباُب َقور ْسُعويٍ  79 *"...الَ َيدر عر النَّبِيِّ يِف  اْبُن مر  ...ُقبَّةٍ ُكنَّا مر

ِت َّللَِِّ َعزَّ  ور َباِت النَِّداِء َوالصَّ َباُب إِثر

 *َجلَّ باَِم َيلِيُق بَِجاَللِهِ وَ 
80 

ِعيدٍ  َديرَك... أربو سر  َيُقوُل اَّللَُّ: َيا آَدُم! َفَيُقوُل: َلبَّيرَك َوَسعر

ةر  ْيرر َم الرِقَياَمِة آَدمُ  أرُبو ُهرر َعى َيور ُل َمنر ُيدر  ...َأوَّ

 وضـــــوءكتــــاب ال
رقم  الباب

 طرف احلديث  الراوي احلديث

ِ ُطُهور   َبُل َصاَلٌة بَِغير  81 َباٌب: الَ ُتقر
ةر  ْيرر َدَث... أرُبو ُهرر َبُل اَّللَُّ َصاَلَة َأَحِدُكمر إَِذا َأحر  الَ َيقر

انر النَّبِيُّ  أرنرٌس  الرةٍ  كر ُأ ِعنْدر ُكلِّ صر ضَّ ترور  .ير

ًراَباُب  اَمِر ِوتر تِجر ةر  82 ااِلسر ْيرر ِفِه َماًء... أرُبو ُهرر َعلر يِف َأنر َيجر َأ َأَحُدُكمر َفلر  إَِذا َتَوضَّ

اَلءِ  انر النَّبِيُّ  أرنرٌس  83 َباُب َما َيُقوُل ِعنرد اخلرَ ... كر لر ا يرخر  إِذر

... ل   َأور َبور
َبُل الرِقبرَلُة بَِغائِط  تَقر بُِلوا الرِقبرَلَة... أريُّوبر  أربو 84 َباٌب: الَ ُتسر َتقر  إَِذا َأَتيرُتُم الرَغائَِط َفاَل َتسر
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ر 85 نرا... اْبُن ُعمر ْيٍت لر ْهِر بر ىلر ظر ْوًما عر ْيُت ير قر ِد اْرتر قر  لر

اِئمِ  ِل يِف املرَاِء الدَّ ةر  86 َباُب الَبور ْيرر ائِِم...الَ َيُبوَلنَّ َأَحُدُكمر يِف املرَاِء  أرُبو ُهرر  الدَّ

لِهِ  َتِِتَ ِمنر َبور ِر َأنر الَ َيسر
بَّاسٍ  87 َباٌب: ِمَن الرَكَبائِ ُسوُل اهللَِّ  اْبُن عر رَّ رر ْيِن... مر رْبر ىلر قر  عر

تِنرَجاِء بِالَيِمنيِ  ِي َعِن االسر ةر  88 َباُب النَّهر تراير  بَِيِمينِِه...إَِذا َباَل َأَحُدُكمر َفاَل َيأرُخَذنَّ َذَكَرُه  أربو قر

تِنرَجاِء بِاملرَاءِ  انر النَّبِيُّ  أرنرٌس  89 َباُب االسر تِِه... كر جر حِلراجر رر ا خر  إِذر

بَّاسٍ  90 َباُب ُجُلوِد املرَيرَتةِ  ِ  اْبُن عر ُسولر اهللَّ يِّترٍة... أرنَّ رر اٍة مر رَّ بِشر  مر

... َب الَكلرُب يِف إَِناِء َأَحِدُكمر ةر  91 َباٌب: إَذا رَشِ ْيرر ... أرُبو ُهرر َب الرَكلرُب يِف إَِناِء َأَحِدُكمر  إَِذا رَشِ

لِ  ِن يِف الرُوُضوِء َوالرَغسر ةُ  92 َباُب التََّيمُّ اِئشر انر النَّبِيُّ  عر ... كر ا اْسترطراعر نر مر بُّ التَّيرمُّ
 حُيِ

 ِ َتنير  َمرَّ
ِ
َتنير  93 َباُب الرُوُضوِء َمرَّ

أرْيتر النَّبِيَّ  َعْبداَّللِه ْبن  زَْيد   ْيفر رر : كر ُه ُسِئلر نَّ ُأ؟... أر ضَّ ترور  ير

بَّاسٍ  أر النَّبِيُّ  اْبُن عر ضَّ ةً  ترور رَّ ًة مر رَّ  .مر

انر  94 َباُب الرُوُضوِء َثاَلًثا َثاَلًثا انر  مُحْرر فَّ نر ْبنر عر أرى ُعْثامر ُه رر نَّ ... أر
ٍ
ُضوء ا بِور عر  ير

تِنرَثاِر َثاَلًثا ِعنرَد َباُب  ةر  95 ... *االسر ْيرر َتيرَقَظ َأَحُدُكمر ِمنر َمنَاِمِه ) أرُبو ُهرر أَ إَِذا اسر  (...َفَتَوضَّ

ِل الرُوُضوءِ  ةر  96 َباُب َفضر ْيرر َم الرِقَياَمِة... أرُبو ُهرر َن َيور َعور تِي ُيدر  إِنَّ ُأمَّ

َيِة * لر ِ ةر أربو  97 َباُب ُمنرَتَهى احلر ةر  ُزْرعر ْيرر عر أرُبو ُهرر ْلُت مر خر اًرا بِاملْرِدينرةِ  ير  ...ير

انر النَّبِيُّ  أرنرٌس  98 َباُب الُوُضوِء بِاملرُدِّ  ايٍ  كر ِة أرْمدر ْسر اِع إىِلر مخر ْغترِسُل بِالصَّ  ...ير

َقاِب  ِل األَعر  99 َباُب َغسر
ْمٍرو نَّا النَّبِيُّ  اْبُن عر رلَّفر عر ا ختر ْرنراهر افر ٍة سر ْفرر  ...يِف سر

ةر  ْيرر ُبو ُهرر اِسِم  أر ا اْلقر بر إِنَّ أر ؛ فر ْسبُِغوا اْلُوُضوءر : أر الر ٌل... قر  َوير

 ِ نير فَّ ِح َعََل اخلرُ  َباُب املرَسر

ْبِد اهللَِّ  اْْلَاِرثِ  ْبن  ََههام  100 ِريرر ْبنر عر أرْيُت جر ... رر  برالر

اِئلٍ  101 ى  أربو ور انر أرُبو ُموسر ُي يِف اْلبرْولِ  كر دِّ  ...ُيشر

ة 102 عر النَّبِيِّ  املُِْغرير رٍ  ُكنُْت مر فر ٍة يِف سر ْيلر اتر لر  ...ذر

أرى النَّبِيَّ  َعْمر و ْبن  أ َميهةَ  103 ُه رر نَّ . أر نْيِ ىلر اخْلُفَّ ُح عر ْمسر  ..ير

ِي َوالرُوُضوِء ِمنرهُ  ِل املرَذر يِلي  104 َباُب َغسر ُجاًل... عر ْرُت رر أرمر اًء، فر ذَّ ُجاًل مر  ُكنُْت رر
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ُم اجَل  ُسولر اهللَِّ  أرنرٌس  105 *الِِس الَ َينرُقُض الرُوُضوءَ َباٌب: َنور ُجٌل ُينراِجي رر رر الرُة ور ِت الصَّ  ...ُأِقيمر

ِت النَّاُر * َّا َمسَّ  ِِم
أر ر َيَتَوضَّ  106 َباُب َمنر ََل

ْمرو  يَّةر  ْبنُ عر ُسولر اهللَِّ  ُأمر أرْيُت رر ترزُّ  رر ْ اةٍ حير تِِف شر  ...ِمْن كر

ابِرٌ  ِت النَّارُ  جر سَّ  مِمَّا مر
ِ
ِن اْلُوُضوء  أرنَُّه ُسئِلر عر

َد الطََّعامِ  َمَضِة َبعر  107 باب املرَضر
بَّاسٍ  ُسولر اهللَِّ  اْبُن عر ضر  أرنَّ رر ْضمر برنًا، فرمر بر لر ِ  ...رشر

ْيد ُسوِل اهللَِّ  ُسور عر رر جر مر رر نَُّه خر ر  أر ْيربر امر خر  ...عر

َتيرِقنَ  كِّ َحتَّى َيسر ُأ ِمَن الشَّ ْيدٍ  108 َباٌب: الَ َيَتَوضَّ ُسوِل اهللَِّ  اْبن زر ا إِىلر رر كر ُه شر نَّ  ...أر

 غســـــــلكتــــاب ال
رقم  الباب

 طرف احلديث  الراوي احلديث

اَم   املرَاُء ِمَن املرَاِء *َباٌب: إِنَّ
ِعيدٍ  109 ُسولر اهللَِّ  أربو سر ارِ  أرنَّ رر ُجٍل ِمنر األرْنصر لر إىِلر رر  ...أرْرسر

110  ُّ ْعٍب  ْبنُ ُأيبر ُسولر اهللَِّ! كر ا رر لرْم ُينِْزْل؟... ير ُجُل امْلرْرأرةر فر عر الرَّ امر ا جر  إِذر

ِخ  اَم املرَاُء ِمَن "َباُب َنسر ةر  111 * "املرَاءِ إِنَّ ْيرر َبعِ  أرُبو ُهرر َ ُشَعبَِها األرر ُثمَّ َجَهَدَها... إَِذا َجَلَس َبنير  

َأةُ  َتَلَمِت املرَرر ةر  112 َباٌب: إَِذا احر لرمر ُسولِ  ُأمُّ سر ْيٍم إىِلر رر ْت ُأمُّ ُسلر اءر الرْت:...  اهللَِّ جر قر  فر

نَاَبِة * ِل ِمَن اجلرَ ةُ  113 َباُب ِصَفِة الرُغسر اِئشر ِة... أرنَّ النَّبِيَّ  عر لر ِمنر اجْلرنرابر ا اْغترسر انر إِذر  كر

لِ  ةُ  114 َباُب الرُوُضوِء َقبرَل الرُغسر ْيُمونر ُسوُل اهللَِّ  مر عر رر ضر ةٍ  ور ُضوًءا جِلرنرابر  ...ور

ِوهِ  اِع َوَنحر ِل بِالصَّ  َباُب الرُغسر

ةر  115 لرمر أرُخو  أربو سر ْلُت أرنرا ور ُة...يرخر اِئشر ىلر عر ُة عر اِئشر عر  

اقر  116 نرا أرُبو أربو إِْسحر ثر دَّ ابٌِر  حر انر ِعنْدر جر ٍر أرنَُّه كر ْعفر ْبِد اهللَِّ ْبنُ جر  ...عر

ا َأَنا َفُأفِيُض َعََل َرأرِِس َثاَلثا... ُمْطِعمٍ  ْبنُ ُجبررْي  117  َأمَّ

ِل ِعنرَد النّاسِ  ِ يِف الُغسر انٍِئ  118 َباُب التََّسِتُّ ُسوِل اهللَِّ  ُأّم هر ْبُت إىِلر رر هر ْتِح  ذر امر اْلفر  ...عر

َدُه... َياًنا َوحر َتَسَل ُعرر ةر  119 َباُب َمِن اغر ْيرر َتِسُلوَن ُعَراًة... أرُبو ُهرر ائِيَل َيغر َ  َكاَنتر َبنُوا إِْسر

ي ابِرٌ  120 َباُب َكَراِهَيِة التََّعرِّ ُسولر اهللَِّ  جر ... أرنَّ رر ةر ارر جر
ُهُم احْلِ عر نُْقُل مر انر ير  كر

كِهِ  ِل املرَنِيِّ َوَفرر ةُ  121 َباُب َغسر اِئشر  ... ُكنُْت أرْغِسُل اجْلرنرابرةر ِمْن ثرْوِب النَّبِيِّ  عر

َرَأتِهِ  ُجِل َمَع امر ِل الرَّ ةُ  122 َباُب ُغسر اِئشر النَّبِيُّ  عر نرا ور اِحدٍ  ُكنُْت أرْغترِسُل أر  ور
ٍ
 ...ِمْن إِنراء
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ُأ ُثمَّ َينَامُ  نُِب َيَتَوضَّ ةُ  123 َباُب اجلرُ اِئشر انر النَّبِيُّ  عر ُهور ُجنٌُب  كر نرامر ور اير أرْن ير ا أررر  إِذر

نُِب  ِم اجلرُ ر 124 َباُب َنور اِب  اْبُن ُعمر ُر ْبُن اخْلرطَّ رر ُعمر كر ِ  ذر ُسوِل اهللَّ  ...لِرر

ل  َواِحد   َباُب َمنر َطاَف  ِه يِف ُغسر
انر النَّبِيُّ  أرنرٌس  125 َعََل نَِسائِ اِئهِ  كر ىلر نِسر ُدوُر عر  ...ير

لِِه َتَعاىَل: ةُ  126 "َفَلمر ََتُِدوا َماًء..." َباُب َقور اِئشر ُسوِل اهللَِّ  عر عر رر ْجنرا مر رر اِرهِ  خر  ...يِف برْعِض أرْسفر

َبةٌ  ُم َِضر  127 َباٌب: التََّيمُّ
ِقيق ى شر أربو ُموسر ْبِد اهللَِّ ور عر عر الًِسا مر  ...ُكنُْت جر

ىا بر النَّبِيُّ  ْبن أرْبزر ر . فررضر خر فِيِهامر نرفر ْيِه األرْرضر ور فَّ  بِكر

َداِر * ِ ِم بِاجلر ْيمِ  128 َباُب التََّيمُّ رلٍ  أرْقبرلر النَّبِيُّ  أربو اجْلُهر ْحِو بِْئِر مجر  ...ِمْن نر

هِ َباُب  ِ وِق َوَغير ِِش يِف السُّ ُرُج َوَيمر نُِب ََير ةر  129 اجلرُ ْيرر ُسوُل اهللَِّ  أرُبو ُهرر ِقيرنِي رر نرا ُجنٌُب  لر أر  ...ور

آِن لِلرُجنُِب * ةُ  130 َباُب َمنر َأَجاَز ِقَراَءة الرُقرر اِئشر انر النَّبِيُّ  عر ىلر ُكلِّ أرْحيرانِِه. كر ْذُكُر اهللَّر عر  ير

 يــــــــــــضكتــــاب احل
رقم  الباب

 طرف احلديث  الراوي احلديث

ِل املرَِحيضِ   َباُب ُغسر

ةُ  131 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ْت رر أرلر أرًة سر ا... أرنَّ اْمرر ْن ُغْسلِهر  عر

132 

ءُ  أرٌة إىل النَّبِيِّ  أرْسامر ِت اْمرر اءر أرْيتر  جر ْت: أررر الر قر  ...فر

ةُ  اِئشر اِحدٌ  عر انرا إاِلَّ ثرْوٌب ور انر إِلْحدر ا كر  .مر

َتكِِف  ُل َرأرَس املرُعر ِض ُتَرجِّ
ائِ ةُ  133 َباُب احلرَ اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر انر رر َّ  إِْن كر يلر ُيْدِخُل عر هُ لر ْأسر  ...رر

َرَأتِِه َوِهَي َحائٌِض  ِر امر ُجِل يِف َحجر َراَءِة الرَّ
ةُ  134 َباُب قِ اِئشر ْجِري. أرنَّ النَّبِيَّ  عر ُئ يِف حر

تَّكِ انر ير  ..كر

ى النَِّفاَس َحيرًضا  ةر  135 ...َباُب َمنر َسمَّ لرمر ُسوِل اهللَِّ  ُأّم سر عر رر نرا مر ْينرامر أر  ...يِف اخْلرِميلرةِ  بر

ائِضِ  ِة احلرَ ةُ  136 َباُب ُمَبارَشَ اِئشر اِئًضا عر انرْت حر ا كر ا إِذر انر انرْت إِْحدر  ...كر

تَِحاَضةِ  ةُ  137 َباُب االسر اِئشر ْبعر ِسننِير  عر ْت سر بِيبرةر اْسُتِحيضر  ...أرنَّ ُأمَّ حر

اَلةَ  ُض الصَّ
ائِ ة 138 َباٌب: الَ َتقرِِض احلرَ اذر ْت  ُمعر الر ًة قر أر ُة: أرنَّ اْمرر ائِشر ِزي لِعر ْ ا أرجتر ر الرَتر انرا صر  ...إِْحدر
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 خصــــــال الفطـــــــرةكتــــاب 
رقم  الباب

 طرف احلديث  الراوي احلديث
ةر  139 * "ََخرٌس ِمَن الرِفطرَرةِ "َباٌب:  ْيرر  ...:-ََخرٌس ِمَن الرِفطرَرةِ أرْو: - الرِفطرَرُة ََخرٌس  أرُبو ُهرر

َواُك ِمَن الرِفطرَرِة * ى 140 َباٌب: السِّ يُْت النَّبِيَّ  أربو ُموسر تر اكٍ  أر ْسترنُّ بِِسور ْدُتُه ير جر ور  ...بِيرِدهِ  فر

اَلِة * َواِك ِعنرَد الصَّ  َباُب السِّ
141 

ةر  ْيرر تِي  أرُبو ُهرر الَ َأنر َأُشقَّ َعََل ُأمَّ  ...-َعََل النَّاسِ أرْو: -َلور

َواكِ  أرنرٌس  ُت َعَليرُكمر يِف السِّ َثرر  .َأكر

ة 142 ْيفر انر النَّبِيُّ  ُحذر ُشوُص... كر يِْل ير امر ِمنر اللَّ ا قر  إِذر

َْبِ  َواِك إىَِل األَكر ِع السِّ ر 143 َباُب َدفر ، َفَجاَءِِن َرُجاَلِن... اْبُن ُعمر ُك بِِسَواك   َأَراِِن َأَتَسوَّ

َفاِء اللَِّحى ر 144 َباُب إِعر كنَِي، ) اْبُن ُعمر ِ ُرواَخالُِفوا املرُْشر ُفوا...( اللَِّحى، َوفِّ  َوَأحر

ِجدِ  ِل يِف املرَسر  145 َباُب َصبِّ املرَاِء َعََل الَبور
ْيهِ  أرنرٌس  اُموا إِلر قر ابِيًّا برالر يِف املْرْسِجِد، فر  أرنَّ أرْعرر

ةر  ْيرر اًل ِمنر َماء   أرُبو ُهرر لِِه َسجر  َدُعوُه، َوَهِريُقوا َعََل َبور

بريانِ  ِل الصِّ  146 َباُب َبور
ّم  يْسٍ أُ ْ  قر ِغرٍي ملر را صر اْبٍن هلر

ْت بِ تر را أر هنَّ امر  أر ْأُكِل الطَّعر  ...ير

ةُ  اِئشر انر النَّبِيُّ  عر ُمْ  كر يرْدُعو هلر ْبيراِن فر  ...ُيْؤترى بِالصِّ

 الصـــــالةكتــــاب 
رقم  الباب

 طرف احلديث  الراوي احلديث

ِء األََذانِ   َباُب َبدر
147 

ر انر  اْبُن ُعمر ترِمُعونر كر ْ ِدُموا املْرِدينرةر جير ُمونر ِحنير قر
 ...املُْْسلِ

اًرا. أرنرٌس  ُروا أرْن ُيوُروا نر كر  فرذر

نرٌس  148 َباٌب: األََذاُن َمثرنَى َمثرنَى انر  أر عر األذر ْشفر  ...ُأِمرر باِلرٌل أرْن ير

َماءِ  َقُن بِاألََذاِن ِمَن الدِّ نرٌس  149 َباُب َما ُُير ِ  أر ُسوُل اهللَّ انر رر ْوًما كر ا قر زر ا غر  ..إِذر
اَعًة َواإِلَقاَمةِ  ُمَسافِِر إَِذا َكاُنوا ََجَ ْيِرِث  ْبنا 150 َباُب األََذاِن لِلر ْيُت النَّبِيَّ  احْلُور ْوِمي أرتر ٍر ِمْن قر  ...يِف نرفر

ِل التَّأرِذينِ  ةر  151 َباُب َفضر ْيرر اطٌ إَِذا ُنوِدَي  أرُبو ُهرر يرَطاُن َلُه ُِضَ َبَر الشَّ اَلِة َأدر  ...لِلصَّ
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َعاِء ِعنرَد النَِّداءِ   152 َباُب الدُّ

ِعيدٍ  نُ  أربو سر ُتُم النَِّداَء َفُقوُلوا ِمثرَل َما َيُقوُل املرَُؤذِّ  ...إَِذا َسِمعر
ْهل ةر ْبنر أريِب ُسْفيرانر  ُحنريٍْف  ْبنُ  سر اِوير ِمْعُت ُمعر  ... سر

ابِرٌ  َمُع النَِّداءَ  جر  ...َمنر َقاَل ِحنَي َيسر

سِ  مر َلَواِت اخلرَ ِض الصَّ عر النَّبِيِّ  أرنرٌس  153 *...َباُب َفرر ْينرامر نرْحُن ُجُلوٌس مر  ...يِف امْلرْسِجدِ  بر

ضِ  َباُب  * َفرر َفِر واحَلََضِ اَلِة يِف السَّ ةُ  154 الصَّ اِئشر ْت  عر ا ُفِرضر ُل مر الرُة أروَّ ترنْيِ الصَّ ْكعر  ...رر

اَرةٌ  ُس َكفَّ مر َلَواُت اخلرَ ةر  155 َباٌب: الصَّ ْيرر َتِسُل  أرُبو ُهرر ُتمر َلور َأنَّ ََّنًَرا بَِباِب َأَحِدُكمر َيغر  ...َأَرَأير

اَلةِ   َباُب َمَواِقيِت الصَّ

ْسُعويٍ  156 بو مر يلر  أر ىلَّ  أرنَّ ِجرْبِ لر فرصر زر  ...نر
ابِرٌ  157 انر النَّبِيُّ  جر ةِ  كر يلِّ الظُّْهرر بِاهْلراِجرر  ...ُيصر
ةر  وأرب 158 ْرزر انر النَّبِيُّ  بر ا كر ُدنر أرحر ْبحر ور يلِّ الصُّ  ...ُيصر

رِ  ِت الرَفجر ةُ  159 َباُب َوقر ائِشر ْدنر  عر ْشهر ُْؤِمنراِت ير اُء املْ  ...ُكنَّ نِسر

رِ  ِل َصاَلِة الرَفجر ىأربو  160 َباُب َفضر نََّة. ُموسر ِن َدَخَل اجلرَ َدير  َمنر َصَلَّ الرَْبر

رِّ  ِة احلرَ ِر يِف ِشدَّ َراِد بِالظُّهر  َباُب اإِلبر
161 

ر   ُن النَّبِيِّ  أربو ذر ذِّ نر ُمؤر  ...الظُّْهرر  أرذَّ

انر النَّبِيُّ  أرنرٌس  الرةِ  كر رر بِالصَّ ُي بركَّ ْ ا اْشتردَّ اْلربر  ...إِذر

ةر أرُبو  162 ْيرر : َيا َربِّ َأَكَل  ُهرر ا َفَقاَلتر َ َتَكِت النَّاُر إىَِل َرهبِّ  ...اشر

ِة احَلرِّ  ِب يِف ِشدَّ ُجوِد َعََل الثَّور عر النَّبِيِّ  أرنرٌس  163 َباُب السُّ يلِّ مر فر  ُكنَّا ُنصر ُدنرا طررر ُع أرحر يرضر  ...فر

 ِ ِت الرَعصر  َباُب َوقر

ُسوُل اهللَِّ كر  أرنرٌس  164 ْمُس... انر رر الشَّ رْصر ور يلِّ اْلعر  ُيصر

افِ  165 ِديٍج  ْبنُ  عُ رر يلِّ  خر عر النَّبِيِّ  ُكنَّا ُنصر رْصر   مر ُزوًرا اْلعر ُر جر نرنْحر  ...فر

ةُ  166 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر رْصر  أرنَّ رر يلِّ اْلعر انر ُيصر  ...كر

بُ  167 ةر  وأر امر عر  ُأمر ْينرا مر لَّ ِزيِز الظُّْهرر  صر ْبِد اْلعر رر ْبُن عر  ...ُعمر

 ِ ِل َصاَلِة الَعصر  َباُب َفضر
ِريرٌ  168 ًة ُكنَّا ِعنْدر النَّبِيِّ  جر ْيلر ِر لر مر نرظررر إىِلر اْلقر  ...، فر
ةر  169 ْيرر يرِل َوَماَلئَِكةٌ  أرُبو ُهرر َكٌة بِاللَّ

 ...َيَتَعاَقُبوَن فِيُكمر َماَلئِ
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ِم  ُ َباُب إِثر  170 َمنر َفاَتترُه الرَعصر
ر َلُه َوَماَلُه. اْبُن ُعمر اَم ُوتَِر َأهر ِ َكأَنَّ  الَِّذي َتُفوُتُه َصالَُة الرَعصر

بُ  ةر  املْرلِيِح  وأر ْيدر عر ُبرر ْيمٍ  ُكنَّا مر ْوٍم ِذي غر ٍة يِف ير ْزور  ...يِف غر

َلَواِت  "َباٌب: يِلّ  171 "...َحافُِظوا َعََل الصَّ َطى َحتَّى َغاَبِت ... عر  َحَبُسوَنا َعنر َصاَلِة الرُوسر

ى الّصاَلُة َقبرَل   ...َباٌب: الَ ُتَتَحرَّ
بَّاسٍ  172 ُن عر اٌل  اْب نِْدي ِرجر ِهدر ِع  ...ْرِضيُّونر مشر

ر 173 اَلَة  اْبُن ُعمر ِس َفَدُعوا الصَّ مر  ...إَِذا َطَلَع َحاِجُب الشَّ

َد  ِ ِمَن الرَفَوائِِت َباُب َما ُيَصَلَّ َبعر الرَعصر

ِوَها  َوَنحر

ْبدُ  174 ِزيِز  عر ْيعٍ  ْبنُ اْلعر ْجرِ  ُرفر ْعدر اْلفر ُطوُف بر رْيِ ير بر ْبدر اهللَِّ ْبنر الزُّ أرْيُت عر  ...رر

175 
ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر ُكْن رر ْ ير تراِن ملر ْكعر ا رر ُعُهامر رِسًّ در  ...ير

ةر  ُأمُّ  لرمر ِ  َسَألرِت َعنِ  سر َد الرَعصر ِ َبعر َعَتنير كر  الرَّ

ِرِب:الرِعَشاءُ  َمغر ْبدُ  176 َباُب َمنر َكِرَه َأنر ُيَقاَل لِلر لٍ  ْبنُ اهللَِّ  عر فَّ لَِبنَُّكُم  ُمغر ِم َصالَتُِكُم الَ َتغر َراُب َعََل اسر  ...األَعر

ِرِب  ِت املرَغر  َباُب َوقر
ةُ  177 مر لر يلِّ  سر عر النَّبِيِّ  ُكنَّا ُنصر ْت  املْرْغِربر  مر ارر ور ا تر  ...إِذر
افِعُ  178 ِديٍج  ْبنُ  رر عر النَّبِيِّ  خر يلِّ املْرْغِربر مر ُف  ُكنَّا ُنصر ِ يرنرْصر  ...فر

يرلِ  ِف اللَّ ِت الرِعَشاِء إىَِل نِصر  َباُب َوقر

بَّاسٍ  179   أرْعترمر النَّبِيُّ  اْبُن عر
ِ
اء  ...بِاْلِعشر

180 
ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر   أرْعترمر رر

ِ
اء ًة بِاْلِعشر ْيلر  لر

ى َمِة اَّللَِّ  أربو ُموسر وا؛ إِنَّ ِمنر نِعر ! َأبرِْشُ لُِكمر  ...َعََل ِرسر

نرٌس  ْيدٌ مُحر  181 رذر النَّبِيُّ ُسِئلر أر ِل اختَّ ًا؟ : هر امتر  ...خر

تَِها اَلِة لَِوقر ِل الصَّ ْسُعويٍ  182 َباُب َفضر ُسولر  يرا اْبُن مر : رر الر ُل؟ قر ِل أرْفضر مر  ...اهللَِّ! أريُّ اْلعر

َعةً  اَلِة َركر َرَك ِمَن الصَّ ةر  183 َباُب َمنر َأدر ْيرر َعًة َقبرَل َأنر َتطرُلعَ  أرُبو ُهرر برِح َركر َرَك ِمَن الصُّ  ...َمنر َأدر

 َأور َنِسَيَها *
 َباُب َمنر َناَم َعنر َصاَلة 

انُ  184 عر النَّبِيِّ  ِعْمرر اُنوا مر ُْم كر ِسريٍ  أرهنَّ ُوا يِف مر أرْيجلر  ...فر
ةر  185 تراير عر النَّبِيِّ  أربو قر نرا مر ْيلرةً  رِسْ  ...لر

نرٌس  186 يَُصلِّ إَِذا َمنر َنِِسَ َصالَةً  أر  ...َذَكَرَها َفلر

َلَواِت األُوىَل َفاألُوىَل  ابِرٌ  187 َباُب َقَضاِء الصَّ ِق أرنَّ  جر ْومر اخْلرنْدر اءر ير رر ْبنر اخْلرطَّاِب جر  ...ُعمر

ِب الرَواِحِد  ةر  188 ...َباٌب: إَِذا َصَلَّ يِف الثَّور ْيرر ِب الرَواِحدِ  أرُبو ُهرر  ...الَ ُيَصِلِّ َأَحُدُكمر يِف الثَّور
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َتِحًفا بِهِ  ِب الرَواِحِد ُملر اَلِة يِف الثَّور  َباُب الصَّ

رُ  189 ةر  أربو ْبنُ  ُعمر لرمر ُسولر اهللَِّ  سر أرْيُت رر اِحٍد ... رر يلِّ يِف ثرْوٍب ور  ُيصر
ابِرٌ  190 عر النَّبِيِّ  جر ْجُت مر رر اِرهِ  خر ْعِض أرْسفر  ...يِف بر
ةر  191 ْيرر ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُهرر أرلر رر اِئاًل سر الرةِ  أرنَّ سر ِن الصَّ  ...عر

ُمَصِلِّ  ر َيُكنر لِلر ْعدٍ  192 ِرَداٌء *َباٌب: إَذا ََل ْهُل ْبُن سر عر النَّبِيِّ  سر لُّونر مر اٌل ُيصر انر ِرجر  ... كر

اَلمٌ  ب  َلُه َأعر ةُ  193 ...َباٌب: إَذا َصَلَّ يِف َثور اِئشر را أرْعالرمٌ  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ٍة هلر ِيصر ىلَّ يِف مخر  ...صر

اَلِة َعََل َحِصي   ُسولر اهللَِّ  أرنرٌس  194 َباُب الصَّ ْت رر ةر يرعر ُه ُملريْكر تر دَّ  ... أرنَّ جر

اَلِة يِف النَِّعالِ  ِعيدُ  195 َباُب الصَّ ِزيدر  ْبنُ  سر الٍِك  ير ْلُت أرنرسر ْبنر مر أر انر النَّبِيُّ سر  ... :أركر

لِِه َتَعاىَل: َل َبيرت  "َباُب َقور ر   196 *."..إِنَّ َأوَّ ُسولر  أربو ذر ا رر ْسِجٍد ُوِضعر  ُقْلُت: ير  ...اهللَِّ، أريُّ مر

ِجِد النََّبِويِّ * ُسوُل اهللَِّ  أرنرٌس  197 َباُب بِنَاِء املرَسر ِدمر رر  ...املْرِدينرةر  ملرَّا قر

ِجِد ُقَباء  َماِشًيا َوَراكًِبا َياِن َمسر انر النَّبِيُّ  نرافِعٍ  198 َباُب إِتر   كر
ٍ
ْسِجدر ُقبراء ْأيِت مر  ...ير

ِجًداَباُب   199 َمنر َبنَى َمسر
نُ  ْكثرْرُتمْ  ُعْثامر ِمْعُت النَّبِيَّ  إِنَُّكْم أر إيِنِّ سر ُقوُل: ور  ...ير

ر ُسوِل اهللَِّ  اْبُن ُعمر ْهِد رر ىلر عر انر عر  ...أرنَّ امْلرْسِجدر كر

اَلِة * ًرا يِف الصَّ َظِم النَّاِس َأجر ى 200 َباُب َأعر َظُم  أربو ُموسر َعُدُهمر َأعر اَلِة َأبر ًرا يِف الصَّ  ...النَّاِس َأجر

تِساِب اآلَثارِ  اير بر  أرنرٌس  201 َباُب احر ُلواأررر وَّ ترحر ةر أرْن ير مر
لِ  ...نُو سر

ِجدِ  ِل َمنر َغَدا إىَِل املرَسر ةر  202 ...َباُب َفضر ْيرر ِجِد َوَراَح َأَعدَّ اَّللَُّ َلهُ  أرُبو ُهرر  ...َمنر َغَدا إىَِل املرَسر

اَلةِ  َعى إىَِل الصَّ  203 ...َباٌب: الَ َيسر
ةر  تراير عر النَّبِيِّ  أربو قر يلِّ مر ْينرامر نرْحُن ُنصر ِمعر  بر  ...إِْذ سر

ةر  ْيرر اَلةِ  أرُبو ُهرر ُشوا إىَِل الصَّ ُتُم اإِلَقاَمَة َفامر  ...إَِذا َسِمعر

ر رنَُع النَِّساُء املَساِجَد إالَّ لُِعذر ْيرى  204 * َباٌب:الَ ُُت ِعيدٍ  ْبنُ حير ُسوُل اهللَِّ  ..سر كر رر ْو أرْيرر اُء  لر ثر النِّسر ا أرْحدر  ...مر

تِئرَذاِن املرَرر  َجَهاَباُب اسر ر 205 ...َأِة َزور ِجدِ  اْبُن ُعمر َرَأُة َأَحِدُكمر إىَِل املرَسر َذَنِت امر
َتأر  ...إَِذا اسر

ِجَد  ِ َباٌب:إَِذا َدَخَل املرَسر َعَتنير َكعر َركر َير ةر  206 ...َفلر تراير ِجَد َفاَل ََيرلِسر َحتَّى أربو قر  ...إَِذا َدَخَل َأَحُدُكُم املرَسر

ِجدِ  اَرِة الرُبَزاِق يِف املرَسر نَُها. أرنرٌس  207 َباُب َكفَّ ا َدفر اَرُُتَ ِجِد َخطِيَئٌة، َوَكفَّ  الرُبَزاُق يِف املرَسر
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ِء َوالرَبَصلِ َباُب َما َجاَء يِف  ابِرٌ  208 ...الثُّوِم النِّيِّ َتِزلرنَا َمنر َأَكَل ُثوًما َأور َبَصالً  جر َيعر  ...َفلر

اِذ الرُقُبوِر َمَساِجَد * ِي َعِن اِّتِّ  َباُب النَّهر
209 

ةُ  ائِشر بَّاسٍ و عر ُسوِل اهللَِّ  اْبُن عر لر بِرر ةً  ملرَّا نرزر ِيصر ُح مخر ْطرر  ...طرِفقر ير

ةر أرُبو  ْيرر ُذوا. ُهرر َ  . ..َقاَتَل اَّللَُّ الريَُهوَد؛ اِّتَّ

رِ  ْفيرانُ ُس  رْبر النَّبِيِّ  التَّامَّ أرى قر ُه رر نَّ نَّاًم  أر  .ُمسر

ةُ  210 اِئشر ةً  عر نِيسر ا كر تر رر كر ةر ذر لرمر ُأمَّ سر بِيبرةر ور  ...أرنَّ ُأمَّ حر

ِل النَّبِيِّ   211 "...ُجِعَلتر ِِلَ ": َباُب َقور
ةر  ْيرر ِب  أرُبو ُهرر عر ُت بِالرُّ  ...ُبِعثرُت بَِجَواِمِع الرَكلِِم، َوُنِصر

ابِرٌ  بَِياءِ  جر َطُهنَّ َأَحٌد ِمَن األَنر ر ُيعر طِيُت ََخرًسا ََل  ...ُأعر

َبةِ  رر اَلِة إىَِل احلرَ ر 212 َباُب الصَّ ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ْومر اْلِعيدِ  أرنَّ رر جر ير رر ا خر انر إِذر  ...كر

اِحَلةِ  اَلِة إىَل الرَّ ِن النَّبِيِّ  ...نرافِع 213 َباُب الصَّ ُض  عر رِّ انر ُيعر يلِّ أرنَُّه كر ترُه فرُيصر اِحلر  ...رر

َفهُ  ُة َمنر َخلر َ ُة اإِلَماِم ُسِتر َ بَّاسٍ  214 َباٌب: ُسِتر ىلر  اْبُن عر بًا عر
اكِ ْقبرْلُت رر اأر نر أر اٍن، ور تر ِئذٍ  مِحراٍر أر ْومر  ...ير

هِ  َ َيَدير نِ  وأرب 215 َباٌب: َيُردُّ املرَُصِلِّ َمنر َمرَّ َبنير امَّ الٍِح السَّ ِعيٍد اخْلُْدِريَّ  صر ا سر بر أرْيُت أر ةٍ يِف  رر ْوِم مُجُعر  ...ير

َ َيَدِي املرَُصِلِّ  ِم املرَارِّ َبنير ْيمٍ  وأرب 216 َباُب إِثر َ َيَدِي املرَُصِلِّ َماَذا َعَليرهِ  َلور  ُجهر َلُم املرَارُّ َبنير  ...َيعر

ُر َكمر  َ  َباٌب: َقدر  217 ...َينرَبِغي َأنر َيُكوَن َبنير
ْعدٍ  ْهُل ْبُن سر ُسوِل اهللَِّ  سر ىلَّ رر نْير ُمصر انر بر اةِ  كر ررُّ الشَّ اِر ممر در

نْير اجْلِ بر  .ور
ِزيدُ  انر  أريِب ُعبرْيدٍ  ْبنُ  ير ِ كر اُر املْرْسِجِد ِعنْدر املِْنرْبر ِت  ِجدر اير ا كر  ...مر

َها ِ َة َوَغير ِة بَِمكَّ َ ِتر ةر  وأرب 218 َباُب السُّ ْيفر ُسولر اهللَِّ  ُجحر أرْيُت رر مٍ  رر اءر ِمْن أرير ْرر  ...يِف ُقبٍَّة محر

ةُ  219 َباٌب: إَِذا َصَلَّ إىَِل فَِراش  فِيِه َحائٌِض  ْيُمونر ُسوُل اهللَِّ  مر انر رر هُ  كر اءر نرا ِحذر أر يلِّ ور  ...ُيصر

ءٌ  اَلَة ََشر َطُع الصَّ ةُ  220 َباُب َمنر َقاَل الَ َيقر اِئشر ْلُب  عر : اْلكر الرةر ْقطرُع الصَّ ا ير ا مر هر رر ِعنْدر
 ...وُذكِ

َت َفَولِّ " َباٌب:  221 "...َوِمنر َحيرُث َخَرجر
اءُ  ر ُسولر اهللَِّ أ اْلربر ْيِت املْرْقِدسِ  نَّ رر ىلَّ إىِلر بر  ...صر

ر يْنرا النَّاُس  اْبُن ُعمر بِْح بر الرِة الصُّ  يِف صر
ٍ
 ...بُِقبراء

ةر  222 ا...؟ى َيُقوُم النَّاُس إَِذا َرَأوُ َباٌب: َمتَ  تراير ِِن  أربو قر اَلُة فاَل َتُقوُموا َحتَّى َتَرور  ...إَِذا ُأِقيَمِت الصَّ

ةر  223 ...َمَكاَنُكمر َحتَّى اإِلَماُم:َباٌب: إَِذا َقاَل  ْيرر ُفوُف ِقيراًما أرُبو ُهرر ِت الصُّ لر ُعدِّ الرُة، ور ِت الصَّ  ...ُأِقيمر

اَلةِ  فِّ ِمنر َُتَاِم الصَّ ُفوِف  أرنرٌس  224 َباٌب: إَِقاَمُة الصَّ ِوَيَة الصُّ ؛ َفإِنَّ َتسر وا ُصُفوَفُكمر  ...َسوُّ
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ةر  ْيرر اَلِة َفإِنَّ إِ  َأِقيُموا أرُبو ُهرر فَّ يِف الصَّ فِّ الصَّ  ...َقاَمَة الصَّ

نُ  225 َ ُوُجوِهُكمر  برِشريٍ  ْبنُ  النُّْعامر نَّ ُصُفوَفُكمر َأور َلُيَخالَِفنَّ اَّللَُّ َبنير  .َلُتَسوُّ
لِ  فِّ األَوَّ ةر  226 َباُب الصَّ ْيرر َلُم النَّاُس َما  أرُبو ُهرر لِ يِف النَِّداِء َلور َيعر فِّ األَوَّ  ...َوالصَّ

َ َوإَِذا َرَكَع َوإَِذا َرَفعَ  ِن إَِذا َكْبَّ ِع الرَيَدير  227 َباُب َرفر
ر أرْيُت النَّبِيَّ  اْبُن ُعمر الرةِ  رر  ...اْفترترحر التَّْكبرِير يِف الصَّ

الُِك  ْيِرِث  ْبنُ  مر  بنحو حدي  ابن عمر الذي قبله. احْلُور

ُ يِف  ع  *َباٌب: ُيكْبِّ ةر  228 َخفرض  َوَرفر ْيرر ُسوُل اهللَِّ  أرُبو ُهرر انر رر الرِة  كر امر إِىلر الصَّ ا قر  ...إِذر

ِ َوَُيرِذُف َباٌب: ُيَطوِّ  ابٌِر ْبنُ  229 ...ُل يِف األُوَلَينير ةر  جر ُمرر هُ  سر لر زر رر فرعر ْعًدا إىِلر ُعمر ِة سر ا أرْهُل اْلُكوفر كر  ...شر

اَم ُجِعَل "َباٌب:  َتمَّ بِهِ إِنَّ  230 "اإِلَماُم لُِيؤر

ُسوُل اهللَِّ  أرنرٌس  طر رر قر ٍس فرُجِحشر  سر رر ْن فر  ...عر

ةر  ْيرر  بنحو حدي  أنس. أرُبو ُهرر

ةُ  اِئشر ْوٌم ِقيراًما عر ُه قر اءر رر ىلَّ ور صر الًِسا، ور ىلَّ جر  ...فرصر

بِيِ  َد التَّكر ةر  231 َباُب َما َيُقوُل َبعر ْيرر ُسوُل اهللَِّ  أرُبو ُهرر انر رر نْير التَّْكبرِيِ  كر ْسُكُت بر  ...ير

ِر بِـ  هر ِك اجلرَ ِم اَّللَِّ  "َباُب َترر رر  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرٌس  232 * "...بِسر ُعمر ْكٍر ور ا بر بر أر ْفترتُِحونر  ور اُنوا ير  ...كر

 ...َماِم َواملرَأرُمومِ َباُب ُوُجوِب الرِقَراَءِة لِلِ 
ةُ  233 ِة الركَِتاِب  ُعبراير َرأر بَِفاِِتَ ر َيقر  .الَ َصاَلَة ملَِنر ََل
ةر  234 ْيرر نرا  أرُبو ُهرر عر امر أرْسمر ُأ فر الرٍة ُيْقرر ُسوُل اهللَِّ يِف ُكلِّ صر  ...رر

ةر  235 َباُب التَّأرِمنيِ  ْيرر نُوا،  أرُبو ُهرر َن اإِلَماُم َفَأمِّ ُه َمنر َواَفَق إَِذا َأمَّ  ...َتأرِمينُهُ َفإِنَّ

* َ ةر  236 َباُب الرِقَراَءِة باَِم َتَيَّسَّ ْيرر ىلَّ  أرُبو ُهرر لر املْرْسِجدر فرصر خر ُجالً ير  ...أرنَّ رر

* ِ ِر َوالَعصر  237 َباُب الرِقَراءِة يِف الظُّهر
ةر  تراير ُأ يِف الظُّْهرِ  أرنَّ النَّبِيَّ  أربو قر ْقرر انر ير يرنْيِ  كر  ...يِف األُولر

رٍ  وأرب ْعمر ُسوُل اهللَِّ  مر انر رر ُأ  أركر ْقرر ؟ير رْصِ اْلعر  ...يِف الظُّْهِر ور

ِرِب  ِر يِف املرَغر هر ِمْعُت النربِيَّ  ُمْطِعمٍ  ْبنُ  بررْيُ ُج  238 َباُب اجلرَ ْقرأ يِف امْلرْغِرِب بِالطُّورِ  سر  ...ير

ِرِب  بَّاسٍ  239 َباُب الرِقَراَءِة يِف املرَغر أُ  اْبُن عر ْقرر ُهور ير تُْه ور ِمعر ْضِل سر  ...إِنَّ ُأمَّ اْلفر

ِر يِف الرِعَشاءِ  هر اءُ  240 َباُب اجلرَ ر   أرنَّ النَّبِيَّ  اْلربر
ِ
اء أر يِف اْلِعشر رر قر ٍر فر فر انر يِف سر  ...كر

ابٌِر ْبنُ  241 َباُب الرِقَراَءِة يِف الرِعَشاِء * ْبِداهللَِّ جر برٍل  عر اذر ْبنر جر عر النَّبِيِّ  أرنَّ ُمعر يلِّ مر انر ُيصر  ...كر
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ُكوعِ  َكِب يِف الرُّ ِع األَُكفِّ َعََل الرُّ ُب  242 َباُب َوضر ْعدٍ  ْبنُ  ُمْصعر يَّ  سر فَّ نْير كر بَّْقُت بر نِْب أريِب، فرطر لَّْيُت إىِلر جر  ...صر

ِم َمنر َرَفَع َرأرَسُه َقبرَل اإِلَمامِ  ةر  243 َباُب إِثر ْيرر ُبو ُهرر  ...َرَفَع َرأرَسُه َقبرَل  َأَما ََيرَشى َأَحُدُكمر إَِذا أر

ِل  ُد "َباُب َفضر مر نَا َلَك احلرَ ُهمَّ َربَّ ةر  244 "اللَّ ْيرر ُبو ُهرر َنر َِحَِدُه؛ َفُقوُلوا: أر
 ...إَِذا َقاَل اإِلَماُم: َسِمَع اَّللَُّ ملِ

ُجوِد * ُكوِع َوالسُّ َعاِء يِف الرُّ ةُ  245 َباُب الدُّ اِئشر انر النَّبِيُّ  عر  ...ُر أرْن يرُقولر يِف ُرُكوِعهِ ُيْكثِ  كر

ِل َأَحقُّ بِاإِلَماَمةِ  ِم َوالرَفضر ُل الرِعلر  246 َباٌب: َأهر
ْكٍر  أرنرٌس  ا بر بر عِ  أرنَّ أر جر ُْم يِف ور يلِّ هلر انر ُيصر  ...كر

ةر  ْيرر ِة إاِلَّ  أرُبو ُهرر ر َيبرَق ِمَن النُُّبوَّ اُت ََل َ  ...املرَُبْشِّ

ُجُد َمنر َخلرَف اإِلَماِم؟ اءُ  247 َباٌب: َمَتى َيسر ر ُسوُل اهللَِّ  اْلربر انر رر هُ  كر ِدر رْن محر
ِمعر اهللَُّ ملِ ا قرالر سر  ...إِذر

ُظم   ُجوِد َعََل َسبرَعِة َأعر بَّاسٍ  248 َباُب السُّ ُجَد َعََل َسبرَعِة  اْبُن عر ُت َأنر َأسر ُظم  ُأِمرر  ...َأعر

ُجودِ  ُش ِذَراَعيرِه يِف السُّ َِتِ ٌس  249 َباٌب: الَ َيفر نر ُجودِ َوالَ  أر تَِدلُوا يِف السُّ  ...َيبرُسطر أَحدُكم اعر

ُجودِ  ْينرةر  اْبنُ  250 َباٌب: ُيبرِدي َضبرَعيرِه َوَُيَايِف يِف السُّ ْيهِ  أرنَّ النَّبِيَّ  ُبحر در نْير ير جر بر رَّ ىلَّ فر ا صر انر إِذر  ...كر

اَلةِ  ةر  251 َباُب َما ََيُوُز ِمَن الرَعَمِل يِف الصَّ ْيرر ُبو ُهرر نِّ َتَفلََّت َعَِلَّ الرَباِرَحةَ  أر ِريًتا ِمَن اجلرِ  ...إِنَّ ِعفر

ِد يِف اآلِخَرةِ  ْسُعويٍ  252 َباُب التََّشهُّ عر النَّبِيِّ  اْبُن مر ْينرا مر لَّ ا صر الرمُ  ُكنَّا إِذر  ...ُقْلنرا: السَّ

اَلِة َعََل النَّبِيِّ   َباُب الصَّ
253 

ْيىلر  ْبنُ ا ةر  أريِب لر ْعُب ْبُن ُعْجرر ِقيرنِي كر الر  لر قر  ...أرالر ُأْهِدي فر

ِعيدٍ  ا التَّْسلِيُم  :ُقْلنرا أربو سر ذر ُسولر اهللَِّ هر ا رر ْيفر ير  ...فركر

ُسولر اهللَِّ! مُحرْيدٍ  وأرب 254 ا رر اُلوا: ير ُْم قر يلِّ  أرهنَّ ْيفر ُنصر  ...كر

اَلمِ  َعاِء َقبرَل السَّ  َباُب الدُّ

ةُ  255 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر الرةِ  أرنَّ رر ْدُعو يِف الصَّ انر ير  ...كر
ةر   ْيرر :  َوِمنر َعَذاِب النَّاِر. أرُبو ُهرر لر َرِم...املرَأرَثِم بردر  َواملرَغر

ْعدُ   الرةِ  سر ُذ ِمنُْهنَّ ُيُبرر الصَّ وَّ ترعر انر ير  ...كر

اَلةِ  َعاِء يِف الصَّ بُ  256 َباُب الدُّ الريِت  برْكرٍ  وأر اًء أرْيُعو بِِه يِف صر لِّْمنِي ُيعر  ...عر

اِف  ِفَتاِل َواالنرِصَ ْسُعويٍ  257 ...َباُب ااِلنر ُدُكمْ  اْبُن مر ْل أرحر ْعر الرتِه الر جير ْيًئا ِمْن صر ْيطراِن شر  ...لِلشَّ

اَلةِ  َد الصَّ َعاِء َبعر ايٌ  258 َباُب الدُّ رَّ ُة ْبُن ُشْعبرةر  ور َّ املُِْغرير يلر تراٍب  أرْمىلر عر
 ...يِف كِ



34 

 

اَلةِ  َد الصَّ ِر َبعر كر  َباُب الذِّ
بَّاسٍ  259 الرِة النَّبِيِّ  اْبُن عر اءر صر  ...بِالتَّْكبرِيِ  ُكنُْت أرْعِرُف اْنِقضر
ةر  260 ْيرر اُء إىِلر النَّبِيِّ  أرُبو ُهرر رر اءر اْلُفقر اُلوا جر قر  ...فر

ا اَمَِلَ اَلِة َوإِكر انر النَّبِيُّ  أرنرٌس  261 َباُب اإِلََياِز يِف الصَّ ا كر ُيْكِمُلهر الرةر ور  ...ُيوِجُز الصَّ

َل   262 َباُب َمنر َشكا إِماَمُه إَِذا َطوَّ
ْسُعويٍ  أربو ُجٌل النَّبِيَّ  مر : أرترى رر الر قر رُ  فر أرخَّ  ...إِينِّ ألرتر

ةر  ْيرر ُبو ُهرر فِيِه: َوَذا احَلاَجةِ (: بُِدونِ ) أر  ...َصَلَّ  َوإَِذا، ور

بَِي اإِلَمامِ  َمَع النَّاَس َتكر  َباُب َمنر َأسر
ىلر  ...ُعبرْيِداهللَِّ  263 ْلُت عر ةُ يرخر ائِشر ثِينِي  عر دِّ  ...فرُقْلُت: أرالر حُتر
ةُ  264 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ْعُت رر اجر ْد رر قر لِكر  لر  ...يِف ذر

ِل َصاَلِة اجَلاَمَعةِ   َباُب َفضر
265 

ةر  ْيرر َدهُ  أرُبو ُهرر ِميِع َصاَلَة َأَحِدُكمر َوحر ُضُل َصاَلُة اجلرَ  ...َتفر

ر يَن  بَِسبرع   اْبُن ُعمر ِ  َدَرَجًة.َوِعْشر

ةر  266 ْيرر ِميِع َتِزيُد َعََل َصاَلتِِه يِف َبيرتِهِ  أرُبو ُهرر  ...َصاَلُة اجلرَ

اَمَعةِ  ةر  267 َباُب ُوُجوِب َصاَلِة اجلرَ ْيرر َقَل َعََل  أرُبو ُهرر رِ َليرَس َصاَلٌة َأثر  ...املرُنَافِِقنَي ِمَن الرَفجر

اَلةِ َباُب ِعَظِة اإِلَماِم النَّاَس يِف  َاِم الصَّ ةر  268 إُِتر ْيرر َن ِقبرَلتِي َهاُهنَا؟ أرُبو ُهرر  ...َهلر َتَرور

تَِداِل فِيهِ  ُكوِع َواالعر َاِم الرُّ اءُ  269 ...َباُب َحدِّ إُِتر ر انر ُرُكوُع النَّبِيِّ  اْلربر ُسُجوُيهُ  كر  ...ور
َفُع َرأرَسُه ِمَن  ُكوعِ َباُب الطَُّمأرنِينَِة ِحنَي َيرر ابٌِت  270 الرُّ أرْيُت النَّبِيَّ  اْلُبنرايِني  ثر امر رر ر بُِكْم كر يلِّ  ...إيِنِّ الر آُلو أرْن ُأصر

اَلَم يِف الّصاَلةِ  ابٌِر ْبنُ  271 َباٌب: الَ َيُردُّ السَّ ْبِد اهللَِّ جر ُسوُل اهللَِّ  عر ثرنِي رر لرْقُت  برعر اْنطر ُه فر ٍة لر اجر  ...يِف حر

اَلةِ  َباُب َما  ُينرَهى َعنرُه ِمَن الرَكاَلِم يِف الصَّ
ْسُعويٍ  272 ىلر النَّبِيِّ  اْبُن مر لُِّم عر الرةِ  ُكنَّا ُنسر ُهور يِف الصَّ  ...ور
ْيدُ  273 ْهِد النَّبِيِّ  أرْرقرمر  ْبنُ  زر ىلر عر الرِة عر لَُّم يِف الصَّ نرتركر  ...إِْن ُكنَّا لر

دِ َباُب َما ََيُوُز ِمَن  مر بِيِح َواحلرَ ْعدٍ  274 ...التَّسر ْهُل ْبُن سر ُسولر اهللَِّ  سر ْمِرو أرنَّ رر نِي عر بر إىِلر بر هر  ...ذر

اَلةِ  اَمِء يِف الصَّ ِع الرَبَصِ إىَِل السَّ اَمءِ  نرٌس أر  275 َباُب َرفر َفُعوَن َأبرَصاَرُهمر إىَِل السَّ َوام  َيرر  ...َما َباُل َأقر

 ِ صر  276 يِف الّصاَلةِ َباُب اخلرَ
ةر  ْيرر رى النَّبِيُّ  أرُبو ُهرر ا. هنر ُجُل خُمْتررِصً ر الرَّ يلِّ  أرْن ُيصر

ةُ  اِئشر ُه يِف  عر در لر ير ْعر ُه أرْن جير ْكرر انرْت تر ا كر تِهِ  أرهنَّ ارِصر  ...خر

ِجدِ  ََص ِمَن املرَسر ةر  277 َباُب َحكِّ املرَُخاِط بِاحلرَ ْيرر ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُهرر اِئطِ  أرنَّ رر ًة يِف حر امر أرى ُنخر  ...رر



35 

 

قر فِيهِ  أرنرٌس  برصر اِئِه فر فر ِرير ذر طررر  ...ُثمَّ أرخر

ر ِهِه إَِذا َصَلَّ  اْبُن ُعمر  ...َفإِنَّ اَّللََّ ِقَبَل َوجر

َيَضعر َيَدُه َعََل فِيهِ  ةر  278 َباٌب: إَِذا َتَثاَءَب َفلر ْيرر يرَطاِن َفإَِذا َتَثاَءَب  أرُبو ُهرر  ...َأَحُدُكمر  التََّثاُؤُب ِمَن الشَّ

ةر  279 ...َباٌب إَِذا َِحََل َجاِرَيًة َصِغَيًة َعََل ُعنُِقهِ  تراير ُسولر اهللَِّ أ أربو قر انر   رنَّ رر يلِّ  كر ةر  ُيصر امر اِمٌل ُأمر ُهور حر  ...ور

اَلةِ  َصا يِف الصَّ ِح احلرَ ْيِقيُب  280 َباُب َمسر ابر  نَّ النَّبِيَّ أر  ُمعر ر ي الرتُّ وِّ ُجِل ُيسر الر يِف الرَّ  ...قر

اَلةُ  افِعُ  281 َباٌب: إَِذا َحََضَ الطََّعاُم َوُأقِيَمِت الصَّ اَلة إَِذا ...نر  ...ُوِضَع َعَشاُء َأَحِدُكمر َوُأِقيَمِت الصَّ

ِو إَذا َقاَم ِمنر  هر ْينرةر  اْبنُ  282 ...َباُب َما َجاَء يِف السَّ امر  أرنَّ النَّبِيَّ  ُبحر قر ىلَّ هِبُِم الظُّْهرر فر  ...صر

ْسعويٍ  ْبنُ ا 283 َباٌب: إَِذا َصَلَّ ََخرًسا ىلَّ النَّبِيُّ  مر ةٍ - صر اير يِف ِرور ْهرر  :ور لرامَّ  -الظُّ  ...فر

ِ َأور يِف َثاَلث   َعَتنير َم يِف َركر ُسوُل اهللَِّ  ِسرِيينر  اْبنُ  284 َباٌب: إَِذا َسلَّ ىلَّ بِنرا رر ِشِّ  صر ِ اْلعر الريتر ى صر  ...إِْحدر

ر 285 َباُب َمنر َسَجَد لُِسُجوِد الرَقاِرئِ  انر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر ا  كر ةر فِيهر ورر ْينرا السُّ لر ُأ عر ْقرر  ...ير

كِنيَ  ِ لِِمنَي َمَع املرُْشر  286 َباُب ُسُجوِد املرُسر
ْسعويٍ  أر النَّبِيُّ  اْبُن مر در  قررر جر ةر فرسر كَّ االنَّْجمر بِمر  ...فِيهر

بَّاسٍ  ه أرنَّ النَّبِيَّ  اْبُن عر عر در مر جر سر در بِالنَّْجِم ور جر  ...سر

ُجدر  ر َيسر َدَة َوََل جر ْيدُ  287 َباُب َمنر َقَرَأ السَّ ابٍِت  ْبنُ  زر ىلر النَّبِيِّ  ثر أر عر رر ُه قر نَّ النَّْجمِ ":أر  ..."ور

 َفَسَجَد هِبَا
الَةِ َدَة يِف الصَّ جر ب 288 َباُب َمنر َقَرَأ السَّ افِعٍ  وأر عر  رر يُْت مر لَّ ةر صر ْيرر ُبو ُهرر ةر   أر ترمر  ...اْلعر

َدهُ  ُكوِع َوَبعر  َباُب الُقنوِت َقبرَل الرُّ

289 

ةر  ْيرر ُسولر أرنَّ  أرُبو ُهرر ْدُعور  اهللَِّ  رر اير أرْن ير ا أررر انر إِذر  ...كر

ر ةِ  اْبُن ُعمر ْكعر ُكوِع ِمنر الرَّ ُه ِمنر الرُّ ْأسر فرعر رر ا رر  ...إِذر

نرتر النَّبِيُّ  أرنرٌس  : أرقر ُه ُسِئلر نَّ ْبِح؟يِف  أر  ...الصُّ

ةر  290 لرمر الرةر النَّبِيِّ  أربو سر برنَّ صر رِّ  ...ألُقر
ْجِر. أرنرٌس  291 اْلفر انر اْلُقنُوُت يِف امْلرْغِرِب ور  كر

رِ  َعَتِي الرَفجر ةُ  292 ...َباُب َتَعاُهِد َركر اِئشر ُكِن النَّبِيُّ  عر ْ ير افِِل  ملر  ِمنر النَّور
ٍ
ء ْ ىلر َشر  ...عر

ِر * َعَتِي الرَفجر ِفيِف َركر ةُ  293 َباُب َِّتر اِئشر انر النَّبِيُّ  عر ْبلر  كر ترنْيِ قر ترنْيِ اللَّ ْكعر ُف الرَّ  ...خُيرفِّ

َعِة  جر َمنِ َباُب الضَّ قِّ األَير ر 294 ...َعََل الشِّ ترنْيِ  أرنَّ النَّبِيَّ  اْبُن ُعمر ِفيفر ترنْيِ خر ْكعر يلِّ رر انر ُيصر  ...كر
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ةُ  ائِشر تَّى  عر ِن حر ِه األرْيمر ىلر ِشقِّ عر عر ْأتِيرهُ ُثمَّ اْضطرجر  ...ير

اَلُة َفاَل َصاَلةَ  َباٌب: ْينرةر  ْبنُ ا 295 ...إَِذا ُأِقيَمِت الصَّ ُسولر اهللَِّ  ُبحر ِت  أرنَّ رر ْد ُأِقيمر قر ُجاًل ور أرى رر  ...رر

َحى َوَرآُه َواِسًعا ر ُيَصلِّ الضُّ ةُ  296 َباُب َمنر ََل ائِشر ُسوُل اهللَِّ  عر انر رر لر  إِْن كر مر ُع اْلعر يردر  ...لر

ََضِ  َحى يِف احلرَ ةر  297 َباُب َصاَلِة الضُّ ْيرر لِييِل  أرُبو ُهرر ايِن خر  ...بِثرالرٍث  أرْوصر

ِ َصاَلٌة ملَِنر َشاءَ  َ ُكلِّ َأَذاَننير  298 َباٌب: َبنير
ْبدُ  لٍ  اهللَِّ ْبنُ عر فَّ ِ صاَلةٌ  ُمغر َ ُكلِّ َأَذاَننير  صاَلٌة، َبنير

ِ
َ ُكلِّ َأَذاَننير  ...َبنير

اِب النَّبِيِّ  أرنرٌس  برارر أرْصحر
أرْيُت كِ ْد رر قر  ... لر

 ِ َعَتنير كر رِ َباُب الرَّ  َقبرَل الظُّهر
ر 299 عر النَّبِيِّ  اْبُن ُعمر لَّْيُت مر ْبلر الظُّْهرِ  صر نْيِ قر تر ْجدر  ...سر
ةُ  300 اِئشر ْبلر الظُّْهرِ  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ًعا قر ْربر ُع أر در انر الر ير  ...كر

يرلِ  ْيدُ  301 َباُب َصاَلِة الرلَّ ابٍِت  ْبنُ  زر ًة يِف املْرْسِجدِ  أرنَّ النَّبِيَّ  ثر رذر ُحْجرر  ...اختَّ

ِع يِف الرَبيرِت   َباُب التََّطوُّ
ى 302 هُ َمَثُل ) أربو ُموسر ُكُر َربَّ ُه َوالَِّذي الَ َيذر ُكُر َربَّ  ...(الَِّذي َيذر
ر 303 َعُلوا يِف ُبُيوتُِكمر ِمنر َصاَلتُِكمر  اْبُن ُعمر  ...اجر

َرُه ِمَن  ِديِد يِف الرِعَباَدةِ َباُب َما ُيكر  التَّشر
لر النَّبِيُّ  نرٌس أر  304 ُْدوٌي  يرخر ْبٌل ممر ا حر إِذر  ...فر
ةُ  305 مر ْلقر ُسوُل  عر انر رر ْل كر ْيًئا؟  اهللَِّ هر اِم شر ْترصُّ ِمنر األريَّ  ...خير

ِد َواملرَُداَوَمِة َعََل الرَعَملِ  ةُ  306 َباُب الرَقصر اِئشر انرْت ِعنِْدي  عر دٍ كر نِي أرسر أرٌة ِمْن بر  ...اْمرر

يرلِ  ِك ِقَياِم اللَّ َرُه ِمنر َترر ْمٍرو ْبنُ ا 307 ...َباُب َما ُيكر  ...َعبرَد اَّللَِّ! الَ َتُكنر ِمثرَل ُفاَلن   َيا عر

َيا آِخَرهُ  يرِل َوَأحر َل اللَّ يُ  308 َباُب َمنر َناَم َأوَّ الرةُ  األرْسور انرْت صر يْفر كر  ...بِاللَّْيِل؟ النَّبِيِّ  كر

رِ  بَّاسٍ  309 َباُب َما َجاَء يِف الرِوتر ْيُمونرةر أر  اْبُن عر ُه براتر ِعنْدر مر ُتهُ  نَّ الر ِهير خر  ...ور

يرلِ  َتَبَه بِاللَّ َعاِء إَِذا انر بَّاسٍ  310 َباُب الدُّ امر النَّبِيُّ  ْيُمونرةر بِتُّ ِعنْدر مر  اْبُن عر قر ترهُ   فر اجر أرترى حر  ...فر

يرلِ  بُ  311 َباُب طوِل الرِقَياِم يِف َصاَلِة اللَّ ائِلٍ  وأر عر النَّبِيِّ  ور يُْت مر لَّ ْيلرةً )  صر اِئاًم  (لر ْل قر زر لرْم ير  ...فر

يرلِ  ِد بِاللَّ بَّاسٍ  312 َباُب التََّهجُّ انر النَّبِيُّ  اْبُن عر الر  كر ْيِل قر در ِمنر اللَّ رجَّ ا َتر  ...إِذر

يرِل؟ َباٌب َكيرَف َكاَنتر َصاَلُة النَّبِيِّ  ةُ  313 بِاللَّ اِئشر انر النَّبِيُّ  عر ْيِل ثرالرثر  كر يلِّ ِمنر اللَّ ةر ُيصر رْشر  ...عر
َياِم النَّبِيِّ 

هِ  َباُب قِ ِ يرِل يِف َرَمَضاَن َوَغير ةر  314 بِاللَّ لرمر ُسولِ  أربو سر الرُة رر انرْت صر ْيفر كر ؟ اهللَِّ  كر انر ضر مر  ...يِف رر
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ًرا َعلر آِخر َصاَلتِِه ِوتر ر 315 َباٌب: لَِيجر اءر إِىلر النَّبِيِّ  اْبُن ُعمر ُجالً جر ُهور ) أرنَّ رر ُْطُب  ور  ...(خير

ةُ  316 ...َباٌب: إَِذا َصَلَّ َقاِعًدا ُثمَّ َصحَّ  اِئشر أرْيُت النَّبِيَّ  عر ا رر   مر
ٍ
ء ْ ُأ يِف َشر ْقرر  ...ير

انُ  317 َصاَلِة الرَقاِعِد بِاإِلياَمءِ َباُب  أرْلُت  ِعْمرر اِعدٌ  النَّبِيَّ  سر ُهور قر ُجِل ور الرِة الرَّ ْن صر  ...عر

يرَطاُن يِف ُأُذنِهِ  ر ُيَصلِّ َباَل الشَّ ْسُعويٍ  318 َباٌب إَِذا َناَم َوََل رر ِعنْدر النَّبِيِّ  اْبُن مر
تَّى أرْصبرحر  ُذكِ ْيلرُه حر ُجٌل نرامر لر  ...رر

ِريِض النَّبِيِّ  يرلِ  َباُب َِتر يِلي  319 َعََل َصاَلِة اللَّ ُسولر اهللَِّ  عر ًة  أرنَّ رر ْيلر ةر لر مر
اطِ فر ُه ور قر  ...طررر

ُقدر  َير ةُ  320 *َباٌب إَِذا َنَعَس َأَحُدُكمر َوُهَو ُيَصِلِّ َفلر اِئشر ُقدر إَِذا َنَعَس  عر َير  ...َأَحُدُكمر َوُهَو ُيَصِلِّ َفلر

أرسِ  يرَطاِن َعََل َقافَِيِة الرَّ ِد الشَّ ةر  321 ...َباُب َعقر ْيرر يرَطاُن َعََل َقافَِيِة َرأرِس َأَحِدُكمر  أرُبو ُهرر ِقُد الشَّ  ...َيعر

يرلِ  اَلِة ِمنر آِخِر اللَّ َعاِء يِف الصَّ ةر  322 َباُب الدُّ ْيرر نَا َتَباَركَ  أرُبو ُهرر اَمءِ  َينرِزُل َربُّ  إىَِل السَّ
 ...َوَتَعاىَل ُكلَّ َليرَلة 

 َباٌب يِف الرِوترِر *

323 
ةُ  اِئشر ىلَّ النَّبِيُّ  عر يِنر  صر امر ىلَّ ثر اءر ُثمَّ صر اٍت اْلِعشر عر كر  ...رر

بُ  ةر  وأر ْرر ُض اْلِوْتُر؟ مجر ْل ُينْقر  ...هر
ةُ  324 اِئشر ْيِل  عر ُسوُل ُكلَّ اللَّ رر رر ى ِوْتُرهُ  اهللَِّ  أرْوتر اْنترهر  ...ور
اِة ُأطِيُل  ِسرِيينر  ْبنُ ا 325 در الرِة اْلغر بْلر صر ترنْيِ قر ْكعر أرْيتر الرَّ  ...أررر

َحرِ  ةر  326 َباُب َمنر َناَم ِعنرَد السَّ لرمر ْعنِي النَّبِيَّ  أربو سر اًم. تر
ُر ِعنِْدي إاِلَّ نرائِ حر اُه السَّ ا أرْلفر  .مر

َعةِ  كر  يِف الرَّ
ِ
وَرَتنير َ السُّ ِع َبنير مر بُ  327 َباُب اجلرَ اِئلٍ  وأر ْبِد اهللَِّ  ور ىلر عر ْونرا عر در ْسُعوٍي  ْبنُ غر  ...مر

ِل َمنر َقاَم َرَمَضانَ   َباُب َفضر
ةُ  328 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ْيلِ  أرنَّ رر ْوِف اللَّ ًة ِمْن جر ْيلر جر لر رر  ...خر

ةر أرُبو  329 ْيرر تَِساًبا ُغِفَر َلهُ  ُهرر  ...َمنر َقاَم َرَمَضاَن إِياَمًنا َواحر

 اجلمعـــــــــةكتــــاب 

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ُمَعةِ  ِض اجلرُ ةر  330 َباُب َفرر ْيرر َم الرِقَياَمة أرُبو ُهرر ابُِقوَن َيور ُن اآلِخُروَن السَّ  ...َنحر
َعاِء  ُمَعةِ َباُب الدُّ ِم اجلرُ اَعِة الَّتِي يِف َيور ةر  331 يِف السَّ ْيرر لٌِم  أرُبو ُهرر ُمَعِة َساَعٌة الَ ُيَوافُِقَها ُمسر ِم اجلرُ  ...يِف َيور

ُمَعةِ  َم اجلرُ ِر َيور َرُأ يِف َصاَلِة الرَفجر ةر  332 َباُب َما ُيقر ْيرر ُبو ُهرر انر النَّبِيُّ  أر ْقرر  كر ِة ير الرةِ ُأ يِف اجْلُُمعر  ...يِف صر

ٌل؟ ُمَعَة ُغسر َهِد اجلرُ ر َيشر ةر  333 َباٌب: َهلر َعََل َمنر ََل ْيرر ُبو ُهرر رر  أر ةِ  أرنَّ ُعمر ْومر اجْلُُمعر ُطُب ير ْ يْنرامر ُهور خير  ...بر
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ر الُوُضوُء أرْيًضا؟! اْبُن ُعمر ُر: ور الر ُعمر  ...قر

ةر  334 ْيرر َتِسَل يِف ُكلِّ َسبرَعةِ َحقٌّ َعََل ُكلِّ  أرُبو ُهرر لِم  َأنر َيغر  ...ُمسر

ُمَعُة َوَعََل َمنر ََتُِب؟ َتى اجلرُ َن ُتؤر ةُ  335 َباٌب ِمنر َأير اِئشر ةِ  عر ْومر اجْلُُمعر نْتراُبونر ير انر النَّاُس ير  ...كر

ُجُمَعةِ  ِعيدٍ  336 َباُب الطِّيِب لِلر ُمَعِة َواِجٌب  أربو سر َم اجلرُ ُل َيور  ...َعََل ُكلِّ َُمرَتلِم  الرُغسر

طرَبةِ  تاَِمِع إىَِل اخلرُ ةر  337 َباُب ااِلسر ْيرر نَاَبةِ  أرُبو ُهرر َل اجلرَ ُمَعِة ُغسر َم اجلرُ َتَسَل َيور  ...َمِن اغر

ُمَعةِ  ِت اجلرُ  َباُب َوقر
338 

ْهٌل  ة سر ْعدر اجْلُُمعر ى إاِلَّ بر دَّ ترغر الر نر ا ُكنَّا نرِقيُل ور  .مر

ِيُل  نَّ النَّبِيَّ أر  أرنرٌس  ةر ِحنير متر يلِّ اجْلُُمعر انر ُيصر  ...كر

ةٌ  339 لرمر عر النَّبِيِّ  سر يلِّ مر ةر  ُكنَّا ُنصر ُف  اجْلُُمعر ِ  ...ُثمَّ نرنْرصر

طرَبِة َعََل املِنرَْبِ   340 َباُب اخلرُ

بُ  اِزمِ  وأر اِعِديَّ  حر ْعٍد السَّ ْهلر ْبنر سر ْوا سر تر االً أر  ...أرنَّ ِرجر

ابِرٌ  در النَّبِيُّ  جر عر ِة قر ْوُم اجْلُُمعر انر ير امَّ كر لر  ... فر

ر ْيهِ  اْبُن ُعمر لر ُه عر در حر ير سر اُه فرمر أرتر ْذُع فر
نَّ اجْلِ  .فرحر

طرَبُة * َتَتُح بِِه اخلرُ ةُ  341 َباُب َما ُيفر ايِنِّ  ُمرَّ نر احْلرِديِ  ِكتراُب اهللَِّإِنَّ أرْح  اهْلرْمدر  ...سر

ًرا ر 342 َباُب: إِنَّ ِمَن الرَبَياِن ِسحر ِق  اْبُن ُعمر ُجالرِن ِمنر املْررْشِ ِدمر رر ُه قر نَّ براأر طر  ...فرخر

طرَبِة َوَلور آَيًة * َرُأ يِف اخلرُ ْعىلر  343 َباُب َمنر َقاَل: ُيقر يَّةر  ْبنُ ير ِمْعُت النَّبِيَّ  ُأمر ىلر املِْنرْبر  سر ُأ عر ْقرر  ...ير

ُمَعةِ َباُب  َم اجلرُ ِ َيور طرَبَتنير َ اخلرُ َدِة َبنير ر 344 الرَقعر انر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر ْينرُهامر  كر ْقُعُد بر ، ير
ُْطُب ُخْطبرترنْيِ  ...خير

ابِرٌ  345 ...اَء َواإِلَماُم ََيرُطُب َصَلَّ َمنر َج  َباٌب  ُجٌل  جر اءر رر النَّبِيُّ  جر ُْطُب النَّاسر  ور  ...خير
ُمَعِة َواإلَماُم ََيرطُُب َباُب  َم اجلرُ ةر  346 اإلنرَصاِت َيور ْيرر ُمَعةِ إَِذا ُقلرَت لَِصاحِ  أرُبو ُهرر َم اجلرُ  ...َأنرِصتر  بَِك َيور

َم اإِلَماُم* ِل َمنر َأنرَصَت إَِذا َتَكلَّ نُ  347 َباُب َفضر ْلامر اِرِسِّ  سر َتِسُل  اْلفر ُمَعِة  الَ َيغر َم اجلرُ رُ َرُجٌل َيور  ...َوَيَتَطهَّ

ابِرٌ  348 ...َباٌب: إَِذا َنَفَر النَّاُس َعِن اإِلَمامِ  عر النَّبِيِّ ) جر يلِّ مر ْينرامر نرْحُن ُنصر  ...(بر

 العيديــــــــنكتــــاب 

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ِ َأَذان  َوالَ  طرَبِة بَِغير اَلِة َقبرَل اخلرُ بَّاسٍ  349 إَِقاَمة  َباُب الصَّ ابٌِر و اْبُن عر ْ ير  جر ْومر اْلِفْطرِ ملر ُن ير ذَّ ى ُكْن ُيؤر ْومر األرْضحر الر ير  ...ور
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ِ ِمنرَْب   ُروِج إىَِل املرَُصَلَّ بَِغير ِعيدٍ  350 َباُب اخلرُ ُسوُل اهللَِّ  أربو سر انر رر ْرُ  كر ْومر اْلِفْطرِ خير  ...ُج ير

لِيِمِهنَّ َباُب ِعَظِة اإِلَماِم   النَِّساَء َوَتعر
بَّاسٍ  351 عر النَّبِيِّ  اْبُن عر ِهْدُت اْلِفْطرر مر يِب  شر أر ْكرٍ  ور  ...بر
ِعيدٍ  352 ُسوُل اهللَِّ  أربو سر جر رر رر ى أرْو فِْطرٍ  خر  ...يِف أرْضحر

يَِّض إىَِل املرَُصَلَّ  يَّةر  353 َباُب ُخُروِج النَِّساِء َواحلرُ
طِ  ...ْرنرا أرْن ُنْخِرجر احْلُيَّضر ُأمِ  ُأمِّ عر

ِو يف الِعيِد * هر ِص بِاللَّ خُّ َ ةُ  354 َباُب الِتَّ اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر َّ رر يلر لر عر ترانِ  يرخر اِرير ِعنِْدي جر  ...ور

ِوَها َراِب َوَنحر
ِ ِو بِاحلر هر ةر  355 َباُب اللَّ ْيرر ُبونر ِعنْدر النَّبِيِّ  أرُبو ُهرر ْلعر ُة ير ْينرا احْلربرشر اهِبِمْ  بر  ...بِِحرر

 السفـــــركتــــاب 

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ِضِعهِ  ُصُ إَِذا َخَرَج ِمنر َمور ىلَّ النَّبِيُّ  أرنرٌس  356 َباٌب: َيقر ًعا صر ْهرر أرْربر  ...بِاملْرِدينرِة الظُّ

ِصِي َوَكمر ُيِقيُم َباُب َما  َجاَء يِف التَّقر

ُصَ   َحتَّى َيقر
357 

عر النَّبِيِّ  أرنرٌس  ْجنرا مر رر ةر  خر كَّ  ...ِمنر املْرِدينرِة إىِلر مر

بَّاسٍ  امر النَّبِيُّ  اْبُن عر ْوًما أرقر ر ير رشر ةر عر ةر تِْسعر كَّ  ...بِمر

اَلِة بِِمنًى  358 َباُب الصَّ
ر عر النَّبِيِّ  اْبُن ُعمر لَّْيُت مر ترنْيِ  صر ْكعر  ...بِِمنًى رر

ْبدُ  مْحرِن ْبنُ عر ِزيدر  الرَّ انر  ير فَّ ُن ْبُن عر ىلَّ بِنرا ُعْثامر  ...بِِمنًى صر

ِرِب َوالرِعَشاءِ  َ املرَغر َفِر َبنير ِع يِف السَّ مر ر 359 َباُب اجلرَ ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر أرْيُت رر رْيُ  رر ُه السَّ لر ا أرْعجر  ...إِذر

ِ َباٌب: ُيؤَ  َر إىَِل الرَعصر ُر الظُّهر انر النَّبِيُّ  أرنرٌس  360 ...خِّ ِزيغر  كر ْبلر أرْن تر لر قر ر ا اْرحتر  ...إِذر

 ِ ِر إىَِل الرَعصر بَّاسٍ  361 َباُب َتأرِخِي الظُّهر ُسوِل اهللَِّ  اْبُن عر عر رر لَّْيُت مر ِيًعا صر نًِيا مجر  ...ثرامر

ُمَعَة يِف املرََطرِ  ر َُيرَُضِ اجلرُ َصِة إِنر ََل خر بَّاسٍ  362 َباُب الرُّ ُسوُل اهللَِّ اْبُن عر ًدا رر ُد أرنَّ حُمرمَّ ا ُقْلتر أرْشهر  ...إِذر

ةِ  َصِة يِف املرََطِر َوالرِعلَّ خر ر 363 ...َباُب الرُّ نر  اْبُن ُعمر ُه أرذَّ ِريٍح أنَّ ْرٍي ور اِت بر ٍة ذر ْيلر الرِة يِف لر  ...بِالصَّ

َفِر  عر يِف السَّ ر َيَتَطوَّ ر 364 ...َباُب َمنر ََل ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ِحْبُت رر ِزيدُ صر انر الر ير  ...، فركر

ةِ  ابَّ ِر َعََل الدَّ  365 َباُب الرِوتر
ر ُسوُل اهللَِّ  اْبُن ُعمر انر رر اِحلرةِ  كر ىلر الرَّ بُِّح عر  ...ُيسر

ابِرٌ  اْسترْقبرلر اْلِقْبلرةر  جر لر فر ر امْلرْكتُوبرةر نرزر يلِّ اير أرْن ُيصر ا أررر  .فرإِذر

اَلِة إَِذا َقِدَم ِمنر َسَفر   ابِرٌ  366 َباُب الصَّ عر النَّبِيِّ  جر ِدْمنرا املْرِدينرةر  ُكنُْت مر ٍر فرلرامَّ قر فر  ...يِف سر
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 صــــالة اخلــــوفكتــــاب 

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ِف * ور  َباُب ِصَفاِت َصاَلِة اخلرَ
367 

ر ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ترنْيِ  أرنَّ رر ى الطَّاِئفر ىلَّ بِإِْحدر  ...صر

ابِرٌ  عر النَّبِيِّ  جر اعِ  ُكنَّا مر قر اِت الرِّ  ...بِذر

بَّاسٍ  ىلَّ النَّبِيُّ  اْبُن عر يٍ  صر رر  .اخْلرْوفر بِِذي قر

الُِح  368 اٍت  ْبنُ  صر وَّ هُ  خر عر ْت مر فَّ ًة صر ُدوِّ  أرنَّ طراِئفر اهر اْلعر ٌة ِوجر اِئفر طر  ...ور

 صـــالة الكســوفكتــــاب 

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

 369 َباُب ِصَفِة َصاَلِة الرُكُسوِف *

ةُ  ائِشر ْهِد  عر ْمُس يِف عر ِت الشَّ فر سر ِ خر ُسوِل اهللَّ  ...رر
ةُ  اِهيمُ  ُشْعبرةر  ْبنُ  املُِْغرير اتر إِْبرر ْومر مر ْمُس ير ِت الشَّ فر سر  ...كر

ى امر النَّبِيُّ  أربو ُموسر قر ِزًعا فر ة فر اعر ى أرْن ترُكونر السَّ ْشر  ...خير

بَّاسٍ  ِوياًل  اْبُن عر امر ِقيراًما طر قر ةِ فر اءر ْحًوا ِمْن ِقرر  ...نر

ءُ  َتنُوَن يِف الرُقُبورِ  أرْسامر ُكمر ُتفر  ...َوُأوِحَي إَِِلَّ َأنَّ

ر َرَأٌة يِف  اْبُن ُعمر َبِت امر ؛ َسَجَنترَها. ُعذِّ
ة   ..ِهرَّ

 صالة االستسقاءكتــــاب 

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

َقاِء يِف  تِسر ْبدُ  370 املرَُصَلَّ َباُب ااِلسر ْيدٍ  اهللَِّ ْبنُ عر جر النَّبِيُّ  زر رر ىلَّ - خر ٍة: إىِلر املُْصر اير يِف ِرور  ...-ور

ُمَعةِ  َم اجلرُ طرَبِة َيور َقاِء يِف اخلرُ تِسر نرٌس  371 َباُب ااِلسر ْهِد  أر ىلر عر نرٌة عر ِت النَّاسر سر ابر  ...النَّبِيِّ أرصر
ِع النَّاِس  َقاءِ َباُب َرفر تِسر ِدََيِمر َمَع اإلَماِم يِف ااِلسر نرٌس  372 َأير انر النَّبِيُّ  أر   كر

ٍ
ء ْ ْيِه يِف َشر در ُع ير ْرفر  ...الر ير

يُح   373 َباٌب: إَِذا َهبَِّت الرِّ
ةُ  اِئشر انر النَّبِيُّ  عر ًة يِف  كر يلر ِ أرى خمر ا رر  إِذر

ِ
ء امر  ...السَّ

يُح  أرنرٌس  انرِت الرِّ بَّْت ُعِرفر كر ا هر ُة إِذر ِديدر  ...الشَّ

ِل النَّبِيِّ  َبا": َباُب َقور ُت بِالصَّ بَّاسٍ  374 "ُنِصر ُبوِر. اْبُن عر لَِكتر َعاٌد بِالدَّ َبا، َوُأهر ُت بِالصَّ  ُنِصر
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عبارة عن مجع وترتيب ملسانيد رواة الصحيحني غري املكثرين، والغرض من ذلك: ا القسم هذ

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

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

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

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

 فإهنا تذهب الفائدة من هذا اجلمع.

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

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

 الصفحة الكتاب طرف احلديث الراوي م

1 
أبو أيوب 

 األنصاري

 7 اإليامن أخربين بعمل يدخلني اجلنة...

 50 الوضوء إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا...

2 
عباية بن 

 الصامت 

 7 اإليامن من شهد أال إله إال اهلل...

 105 الصالة .ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب

3 
 ابن شهاب

 الزهري

 9 اإليامن ... أخربين حمموي بن الربيع األنصاري

 104 الصالة يقول آمني وكان رسول اهلل 

 142 الصالة ذلك عىل واألمر  اهلل رسول فتويف

 15 اإليامن من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره...أبو رشيح  4

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

 التي وري كل حدي  فيها. الصفحات وإضافة أسامء الكتب

 مسند الرواة غري املكثرين
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 15 اإليامن واهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن... اخلزاعي 

5 
سلمة بن األكوع 

 

 7 اإليامن خفت أزواي القوم وأملقوا...

 83 الصالة املغرب إذا توارت باحلجاب... كنا نصيل مع النبي 

 98 الصالة ...املنرب عند املسجد جدار كان

 145 اجلمعة اجلمعة ثم ننرصف... كنا نصيل مع النبي 

6 
أبو ذر الغفاري 

 

 11 اإليامن أي العمل أفضل؟ قال: إيامن باهلل...

 19 اإليامن ليس من رجل ايعى لغري أبيه وهو يعلمه إال كفر...

 20 اإليامن وعليه ثوب أبيض... أتيت النبي 

 30 اإليامن فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة...

 78 الصالة أبري أبري، أو قال: انتظر انتظر...

 91 الصالة أي مسجد وضع يف األرض أول؟...

7 
عمران بن حصني 

 

 15 اإليامن احلياء ال يأيت إال بخري...

 84 الصالة يف مسري... أهنم كانوا مع النبي 

 138 الصالة من صىل قائاًم فهو أفضل...

8 
الرباء بن عازب 

 

 16 اإليامن األنصار ال حيبهم إال مؤمن...

 100 الصالة صىل إىل بيت املقدس... أن رسول اهلل 

 108 الصالة كان يف سفر، فقرأ يف العشاء... أن النبي 

 111 الصالة إذا قال: سمع اهلل ملن محده... كان رسول اهلل 

 121 الصالة وسجويه وبني السجدتني...  كان ركوع النبي

9 
أبو مسعوي 

 األنصاري 

 16 اإليامن اإليامن يامن هاهنا...

 77 الصالة ... أن جربيل نزل فصىل، فصىل رسول اهلل 

 117 الصالة إين ألتأخر عن صالة الغداة من أجل فالن...
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10 
سعد بن أيب 

 وقاص 

 19 اإليامن من ايعى إىل غري أبيه، وهو يعلم أنه غري أبيه...

 114 الصالة كان يتعوذ منهن يبر الصالة...

11 
جرير بن عبداهلل 

 البجيل 

 18 اإليامن استنصت الناس...

 80 الصالة إنكم سرتون ربكم كام ترون هذا القمر...

 الزبري* عروة بن  12
 24 اإليامن أن حكياًم أعتق يف اجلاهلية...

 53 الوضوء ."إن الذين يكتبون ما أنزلنا... "اآلية 

13 
حذيفة بن اليامن 

 

 24 اإليامن اكتبوا يل من تلفظ باإلسالم...

 70 خصال الفطرة إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. كان النبي 

 

14 

أبو سلمة بن 

 عبدالرمحن 

 26 اإليامن سألت جابًرا : أي القرآن أنزل أول؟ ...

 60 الغسل يخلت أنا وأخو عائشة عىل عائشة ...

 129 الصالة ، فكان أبو هريرة يقنت ...ألقربن صالة النبي 

 137 الصالة يف رمضان؟ ... كيف كانت صالة رسول اهلل 

 141 الصالة ما ألفاه السحر عندي إال نائاًم...

 عمرو بن يينار 15
 40 اإليامن خيرج من النار بالشفاعة كأهنم الثعارير...

 136 الصالة سمعت عبيد بن عمري يقول: رؤيا األنبياء وحي..

 

16 

سهل بن سعد 

 الساعدي 

 46 اإليامن ليدخلن اجلنة من أمتي سبعون ألًفا...

 90 الصالة عاقدي أزرهم... كان رجال يصلون مع النبي 

 98 الصالة .وبني اجلدار ممر الشاة كان بني مصىل رسول اهلل 

 122 الصالة ما يل رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ ....

 145 اجلمعة ما كنا نقيل وال نتغدى إال بعد اجلمعة...

 

17 

أبو قتاية 

 األنصاري 

 51 الوضوء إذا بال أحدكم فال يأخذن ذكره بيمينه...

 86 الصالة رسول اهلل، ...لو عرست بنا يا 
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 93 الصالة إذا أتيتم الصالة فعليكم بالسكينة...

 94 الصالة إذا يخل أحدكم املسجد...

 101 الصالة إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حتى تروين، ...

 107 الصالة كان يقرأ يف الظهر يف األوليني بأم الكتاب...

 125 الصالة كان يصيل وهو حامل أمامة...

 

18 

عبداهلل بن زيد 

 

 52 الوضوء ...يتوضأ؟ كيف رأيت النبي 

 57 الوضوء ال ينفتل أو ينرصف حتى يسمع صوًتا...

 163 صالة االستسقاء ...-ويف رواية: إىل املصىل- خرج النبي 

 

19 

 أبو وائل 

 )شقيق(

 54 الوضوء يشدي يف البول... كان أبو موسى 

 64 الغسل ...جالًسا مع عبداهلل وأيب موسىكنت 

 136 الصالة ليلة فلم يزل قائاًم... صليت مع النبي 

 141 الصالة ...فقال رجل: قرأت غدونا عىل ابن مسعوي 

20 
املغرية بن شعبة 

 

 55 الوضوء ذات ليلة يف سفر... كنت مع النبي 

 161 الكسوفصالة  كسفت الشمس يوم مات إبراهيم...

21 
عمرو بن أمية 

 الضمري 

 55 الوضوء يمسح عىل اخلفني... أنه رأى النبي 

 56 الوضوء حيتز من كتف شاة... رأيت النبي 

 

22 

عيل بن أيب طالب 

 

 56 الوضوء ، فأمرت رجاًل...كنت رجاًل مذاءً 

 81 الصالة حبسونا عن صالة الوسطى...

 139 الصالة طرقه وفاطمة ليلة... أن النبي 

 

23 
 أم سلمة 

 58 الغسل هل عىل املرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ...

 68 احليض يف اخلميلة... بينام أنا مع النبي 

 82 الصالة سألت عن الركعتني بعد العرص، ...
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24 
ميمونة بنت 

 احلارث 

 59 الغسل وضوًءا جلنابة... وضع رسول اهلل 

 99 الصالة يصيل وأنا حذائه وأنا حائض... كان النبي 

25 
جبري بن مطعم 

 

 60 الغسل أما أنا فأفيض عىل رأس ثالًثا...

 107 الصالة يقرأ يف املغرب بالطور... سمعت النبي 

 أبو اجلهيم  26
 65 الغسل من نحو بئر مجل... أقبل النبي 

 98 الصالة ماذا عليه...لو يعلم املار بني يدي املصيل 

27 
أسامء بنت أيب 

 بكر 

 67 احليض أرأيت إحدانا حتيض يف الثوب كيف تصنع؟ ...

 162 صالة الكسوف وأوحي إيّل أنكم تفتنون يف القبور...

28 
مالك بن 

 احلويرث 

 74 الصالة يف نفر من قومي... أتيت النبي 

 103 الصالة .)نحو حدي  ابن عمر الذي قبله(

29 
رافع بن خديج 

 

 79 الصالة العرص فننحر جزوًرا... كنا نصيل مع النبي 

 83 الصالة املغرب فينرصف أحدنا... كنا نصيل مع النبي 

30 
عبداهلل بن املغفل 

 

 83 الصالة ال تغلبنكم األعراب عىل اسم صالتكم...

 131 الصالة بني كل أذانني صالة...

 

31 
 نافع 

 92 الصالة ...ال يصيل من الضحى كان ابن عمر 

 97 الصالة أفرأيت إذا هبت الركاب؟ ...

 125 الصالة يوضع له العشاء وتقام... كان ابن عمر 

 

32 

عبد اهلل بن مالك 

 بن بحينة 

 111 الصالة كان إذا صىل فرج بني يديه... أن النبي 

 125 الصالة صىل هبم الظهر، فقام يف الركعتني... أن النبي 

 130 الصالة .الصبحر أربًعا؟ )الصبحر أربًعا؟(

 زيد بن ثابت  33
 127 الصالة .فلم يسجد فيها "والنجم" أنه قرأ عىل النبي 

 132 الصالة اختذ حجرة يف املسجد من حصري... أن النبي 
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 الصفحة الكتاب طرف احلديث  الراوي م
 3 اإليامن أن أبا طالب ملا حرضته الوفاة... املسيب 1

 5 اإليامن إن لقيت كافًرا فاقتتلنا... املقداي 2

 5 اإليامن إىل احلرقة من جهينة...  بعثنا النبي أسامة بن زيد 3

 9 اإليامن ...  النبي بينا أنا رييف معاذ بن جبل 4

 10 اإليامن من سمع سمع اهلل به... جندب 5

 13 اإليامن ...وهو آخذ بيد عمر كنا مع النبي عبداهلل بن هشام 6

 14 اإليامن مثل املؤمن كاخلامة من الزرع... كعب بن مالك 7

 17 اإليامن قلت البن عباس: كيف ينزع اإليامن منه؟ عكرمة 8

 17 اإليامن أنبئكم بأكرب الكبائر... أال أبو بكرة 9

 18 اإليامن واليمني الغموس... :وفيه فراس عن الشعبي... 10

 19 اإليامن إن من أعظم الفرى... واثلة بن األسقع 12

 19 اإليامن من حلف عىل ملة غري اإلسالم... ثابت بن الضحاك 13

 19 اإليامن إنا كنا نقرأ فيام نقرأ من كتاب اهلل... عمر 14

 21 اإليامن صالة الصبح...  صىل لنا رسول اهلل زيد بن خالد 15

 21 اإليامن أال إن آل أيب فالن ليسوا بأوليائي... عمرو بن العاص 16

 21 اإليامن من أهل نجد...  جاء رجل إىل رسول اهلل طلحة بن عبيد اهلل 17

 24 اإليامن اجلاهلية...أرأيت أموًرا كنت أحتن  هبا يف  حكيم بن حزام 18

 27 اإليامن بينا أنا عند البيت بني النائم واليقظان... مالك بن صعصعة 19

 31 اإليامن ...ثم عرج يب حتى ظهرت ملستوى أبو حبة 20

 مسند الرواة الذين ليس هلم إال حديث واحد
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 31 اإليامن وذكروا له الدجال... أنه سمع ابن عباس جماهد 21

 33 اإليامن سألت زًرا عن قوله تعاىل ... الشيباين 22

 33 اإليامن ربه؟ ...  هل رأى حممد مرسوق 23

 40 اإليامن خيرج من النار بالشفاعة كأهنم الثعارير... محاي بن زيد... 24

 45 اإليامن عرضت عيّل األمم... حصني عن عامر... 25
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أحايي  اجلمع بني الصحيحني مع بيان معناها  الوارية يفيف هذا القسم الكلامت الغريبة  تعمج

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

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

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

رقم 
 املعنـــى الكلمة الغريبة احلديث

 كتــــاب اإلميـــــان

 أرشاط الساعة 1
سمي يوم القيامة الساعة ألهنا كلمحة البرص ومل يكن يف كالم العرب يف املدي 

 (200أقرص من الساعة )هدي الرسي 

 (178أي سيدَتا )هدي الساري  ربتَّها 1

 (1/169هو الذي ال خيالط لونه لوٌن سواه )النهاية  الُبْهم 1

 (184أي القائم عىل املاشية )هدي الساري  رعاء البهم 1

 (1/170مجُع هبمة وهي ولد الضأن الذكر واألنثى )النهاية  البرْهم 1

 (330هو من يقدم عىل الرئيس من قومه )هدي الساري  الوْفد 2

 (163أي غري مهانني وال مفضوحني )هدي الساري  غري خزايا 2

ة 2 ة )هدي الساري  ُشقَّ  (213أي من مسري بعيد فيه مشقَّ

 (171هو القرع كانوا ينتبذون فيها )هدي الساري  الُدبَّاء 2

 (1/440فيها )النهاية هي جرار مدهونة كانت حتمل اخلمر  احلنتم 2

 (191هو املطيل بالزفت من األواين )هدي الساري  املزفَّت 2

 (314وهي النخلة ينقُر أصلها وينبُذ فيها )هدي الساري  النِقري 2

 (232الوعاء ومجعه ظروف )هدي الساري  الظرف 2

 يب األلفاظ  غر
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 عقاالً  4
 أرايقيل احلبل الذي يعقل به البعري الذي كان يؤخذ يف الصدقة وقيل 

 (2/240ما يساوي عقاالً من حقوق الصدقة وقيل غري ذلك )النهاية 

 (2/264هي األنثى من أوالي املعز ما مل يتم له سنة )النهاية  العناق 4

 (291أي استرت عني )هدي الساري  الذر مني 5

 أرب ما له 7
جاءت به زائدة للتقليل أي له حاجة يسرية وقيل معناه حاجة  "ما"أي حاجة له و 

 (1/48فحذف ثم سأل فقال ما له ؟ )النهاية 

 (300أملق أي افتقر ونفد زايه )هدي الساري  أملقوا 9

 (311وهو الذي يفرتش من اجللوي )هدي الساري  نِطرع 9

 (293معناه إرسال املاء من الفم بإبعاي له )هدي الساري  جمًَّة جمها 12

 خزير 12
عليه ماٌء كثرٌي فإذا نضج ُذرَّ عليه الدقيق فإن مل يكن هو حلٌم يقطع صغارًا ويصب 

 (1/487فيها حلٌم فهي عصيدة )النهاية 

 أخرق 14
 أي جاهل بام جيب أن يعمله ومل يكن يف يديه صنعة يكتسب هبا

 (1/485)النهاية 

 (121قيل املقبول وقيل الذي مل خيالطه إثٌم وقيل اخلالص )هدي الساري  احلج املربور 15

 املنافق 22
 النفاق أصله إظهار َشء باطنه بخالفه واشتقاقه من نافقاء الريبوع

 (314)هدي الساري 

 (170هي أول ما ينبُت منه يكون غضًا طريًا أو ضعيفًا )هدي الساري  اخلامة 23

 (264أي متيلها )هدي الساري  تفيئها الريح 23

 (106الصنوبر )هدي الساري هي شجرة قوية عظيمة قيل هي شجرة  األرزة 23

 (140أي انقالعها )هدي الساري  انجعافها 23

24 
ال يتحاتُّ 

 ورقها
 (147أي ال يسقط )هدي الساري 
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 (211أي قطعة )هدي الساري  شعبة من اإليامن 25

 (145قيل ما جيوز به ويكفيه )هدي الساري  جائزته 27

 (136 أي يقيم ومثواه أي مقامه )هدي الساري يْثوي 27

 (150من احلرج وهو ضيق الصدر وغريه ويطلق عىل اإلثم )هدي الساري  حُيِْرجه 27

 (128مجع بائقة وهي املصيبة أو الداهية )هدي الساري  بوائقه 28

 (106أي ينضم وجيتمع )هدي الساري  يأرز 30

ايين 31  الفدَّ
ومواشيهم وقيل بالتشديد وحكي بالتخفيف هم الذين تعلو أصواَتم يف حروثهم 

 (258هم املكثرون من اإلبل وقيل أهل اجلفاء من األعراب )هدي الساري 

 (334سميت اليمن ألهنا عن يمني الكعبة والشام ألهنا عن شامهلا )هدي الساري  اليمن والشام 31

 (201أي الوقار أو الرمحة أو الطمأنينة مأخوذ من سكون القلب )هدي الساري  السكينة 32

 (317اإلنتهاب وهو أخذ اجلامعة الشء عىل غري اعتدال )هدي الساري  وال ينتهب 32

 (192أي الكذب والباطل )هدي الساري  قول الزور 35

35 
اليمني 

 الغموس

)هدي  هي التي ال استثناء فيها قيل سميت بذلك لغمسها صاحبها يف املأثم

 (254الساري 

 (302املهلكات )هدي الساري  -رمحه اهلل  –قال البخاري  املوبقات 37

ى 39  (260مجع فرية وأفرى الفرى أي الكذب )هدي الساري  الِفرر

 (307النِّد بكرس النون أي مثاًل ومجعه أنداي )هدي الساري  نِداً  42

 حليلة جارك 42
 هي املرأة ذات الزوج قيل هلا ذلك لكوهنا حتل معه يف موضٍع واحد

 (156)هدي الساري 

 نْوء 45
أي نجم والنْوء عند العرب سقوط نجٍم من نجوم املنازل الثامنية والعرشين 

 (317)هدي الساري 

 (126أي أصلها بِصالرَتا )هدي الساري  أبلُّها ببالهلا 46



54 

 

 (136أي منترش الشعر )هدي الساري  ثائر الرأس 47

 (175أي رفعه وتتابعه )هدي الساري  يِويُّ صوته 47

 تْقرأ السالم 49
من القراءة يقال أقرئ فالنًا السالم واقرأ عليه السالمر كأنه حني يبلغه سالمه 

 (267حيمله عىل أن يقرأ السالم ويريه )هدي الساري 

50 
ومن أساء يف 

 اإلسالم
 (205أي استمر عىل كفره أو أسلم ثم ارتد )هدي الساري 

 (193من السب وهو الشتم )هدي الساري  سباب 51

ر وأراي طرح اإلثم )هدي الساري  أحتنَّ  56  (158أي أتربَّ

 فلق الصبح 58
فالق اإلصباح هو ضوء  -ريض اهلل عنهام  –أي بيانه وانشقاقه وقال ابن عباس 

 (263الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل )هدي الساري 

58 
ُحبِّب إليه 

 اخلالء
 (166أي اخللوة )هدي الساري 

ني )هدي الساري أي  غطَّني 58  (253غمَّ

 (256الفؤاي القلب وقيل غري القلب وقيل غشاؤه )هدي الساري  يرجف فؤايه 58

 (119مجع بايرة وهي حلمة بني املنكب والعنق )هدي الساري  بوايره 58

لوين 58 وين يف ثيايب )هدي الساري  زمَّ  (191أي لفَّ

ْوع 58  (189الساري بالفتح الفزع وبالضم النفس )هدي  الرَّ

 (284كلمة زجر وتأيت بمعنى ال واهلل )هدي الساري  كالَّ  58

 (284أي من ال يقدر عىل العمل والكسب )هدي الساري  الكلَّ  58

58 
تكسب 

 املعدوم

ْكِسبه لنفسك وكنَّى عن العزيز الوجوي باملعدوم  أشهر الروايات فيه فتح أوله أي تر

 (281وقيل ُتْكِسبه غريك )هدي الساري 

 "املراي به جربيل وهو يف األصل صاحب رس امللك  "قال ابن حجر  الناموس 58
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 وقيل الناموس صاحب رس اخلري واجلاسوس صاحب "وقال ابن األثري 

 (2/797( )النهاية 316)هدي الساري  "رس الرش 

 (1/246أي شابًا )النهاية  جذعاً  58

 (107الساري أي بالغًا قويًا )هدي  نرصًا مؤزراً  58

 (308أي مل يمك  )هدي الساري  ينْشب 58

 (257أي سكن وتأخر نزوله )هدي الساري  فرت الوحي 58

 (172أي غطُّوين )هدي الساري  يثَّروين 59

 (137أي رعبت وخفت )هدي الساري  ُجِئثُت  59

 (229واحدها طساس وهو اإلناء املعروف )هدي الساري  طرْست 61

قَّ من أسفل البطن والن )هدي الساري  البطنمراقِّ  61  (296ما رر

 (228أي امتد حلظه )هدي الساري  أقىص طْرفه 61

 مرحباً  61
ة للقايم أصلها الرحب أي صايفت ررْحباً  )هدي  كلمة تقال عند إراية املرربَّ

 (182الساري 

 سدرة املنتهى 61
يف اخلرب بأهنا ينتهي إليها هي شجرة يف السامء السابعة وقيل يف السايسة وفرست 

 (317 - 197ما يوهنا فال يتجاوزها )هدي الساري 

 (304أي ثمرَتا والنَّبق ثمر السدر )هدي الساري  نربُِقها 61

 (320 - 275أي اجلرار وهجر بلد معروف من ناحية البحرين )هدي الساري  قالل هجر 61

 (264الساري مجع فيل وهو الدابة املعروفة )هدي  الفيول 61

 (248أي أصلهام )هدي الساري  عنرصمها 61

رِّ وقيل اسٌم جامٌع جلنس الدر )هدي الساري  اللؤلؤ 61  (286قيل هو كبار الدُّ

 (1/605أي طيب الريح )النهاية  أذفرر 61

 (262أي عىل فطرة اإلسالم وقيل أصل اخللقة )هدي الساري  الفطرة 61
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61 
ُفرج عن سقف 

 بيتي
 (259أو فتح )هدي الساري أي شق 

 (205أي أشخاصًا )هدي الساري  أسوية 61

 (308أي أرواحهم الواحدة نسمة )هدي الساري  نسُم بنيه 61

 حبايل اللؤلؤ 61

واملعروف جنابذ اللؤلؤ واجلنبذ القبة ... فإن صحت الرواية  "قال ابن األثري 

 "ٌع عىل غري قياس فيكون أراي به مواضع مرتفعة كحبال الرمل ... وهو مج

كذا جلميع الرواة يف مجيع املواضع إال يف أحايي  األنبياء لغري  "وقال ابن حجر 

 (146(  )هدي الساري  1/327)النهاية  "املروزي فقالوا جنابذ 

61 
رصيف 

 األقالم
 (220أي رصيرها عىل اللوح )هدي الساري 

 (99الساري وهو اللون الذي بني البياض والسواي )هدي  آيم 63

 جْعداً  63
)هدي الساري  اجلعد يف الشعر املتجعد ويف الرجال واحليوان الشديد اخلُُلق

140) 

 (1/630وهو ما بني الطويل والقصري )النهاية  مربوع 63

 (194سبط الشعر أي ليس فيه تكرس )هدي الساري  سبط الرأس 63

 خمطوم بُخْلبة 64
البعري واخللبة بالضم هو ليٌف ويطلق عىل احلبل خمطوم أي احلبل يشدُّ عىل رأس 

 (166املتخذ منه )هدي الساري 

 (225أي وسط ال ناحل وال غليظ )هدي الساري  رْضب 65

ِجل 65  (1/640أي مل يكن شديد اجلعوية وال شديد السبوطة بل بينهام )النهاية  رر

ب  ييامس 65 ر  (1/582املظلم )النهاية أي كأنه خمدر مل يرر شمسًا وقيل هو الرسَّ

طُّ  65  (190هم صنٌف من السويان )هدي الساري  الزُّ

 –واملراي ما قيل يف املسيح ابن مريم  –أكثر الرواة يقولونه كاألول  املسيح الدجال 66
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 قال أبو عبيد سمي بذلك ملسح إحدى عينيه وقيل ملسحه األرض

 (172 - 297الساري وقيل فيه غري ذلك أيضًا والدجال أي الكذاب )هدي 

 ملَِّته 66
)هدي الساري  بكرس الالم وهو شعر الرأس سميت بذلك ألهنا أملرَّت باملنكبني

290) 

 املنكبني 66
)هدي  املنكب معروٌف وهو أعىل الكاهل والكاهالن اجلانبان واملراي أعالمها

 (300الساري 

 (273هو الشديد اجلعوية كالسويان )هدي الساري  قرطِطاً  66

 عنبة طافية 66
يروى باهلمز أي مطموسة ويف وصفها أيضًا ممسوحة وغري ناتئة وبغري مهز أي 

 (229بارزة ويف وصفها أيضًا جاحظة وكأهنا كوكب )هدي الساري 

 (185هو بساط أخرض )هدي الساري  رفرفًا أخرض 67

 (110 بضمتني مجعه آفاق باملد وهي نواحي السامء واألرض )هدي الساري األفق 67

 (275أي انقبض وانجمع من إنكار ما قلت )هدي الساري  قفَّ شعري 68

 ال تضارون 69

يروى بالتشديد والتخفيف فالتشديد بمعنى ال تتخالفون وال تتجايلون يف صحة النظر 

عند النظر إليه وأما  واالزيحام االجتامعإليه لوضوحه وظهوره ... فأراي باملضارة 

رْي لغة يف الرض واملعنى فيه كاألول )النهاية   (2/77التخفيف فهو من الضَّ

 األوثان 69
مجع وثن وهو ما كان صورة من حجارة أو غريها وقال األزهري ما كان له جثَّة 

 (325)هدي الساري  وثن وما كان صورة بغري جثة فهو صنم ومنهم من مل يفرق

ات 69  (250أي بقاياهم )هدي الساري  ُغربَّ

اب 69  (197وهو ما يظهر نصف النهار يف الفيايف كأنه ماء )هدي الساري  الرسَّ

69 
حيطم بعضها 

 بعضاً 

 أي يأكل بعضها بعضًا وسميت جهنم احلطمة ألهنا حتطم ما يدخل فيها

 (154)هدي الساري 

 (203أي يري فعله ويسمع به )هدي الساري  وسمعة رياء 69
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 (228أي فقارة واحدة )هدي الساري  ظهره طبقاً  69

اط وهو كالقنطرة بني اجلنة والنار يمر عليها املؤمنون اجلرْس  69  (140)هدي الساري  الرصِّ

ْدحضة 69  (172الدحض الزلق زلقًا ال يثبت فيه قدٌم )هدي الساري  مر

لَّة 69  (1/730أي تزلق عليه األقدام وال تثبت )النهاية  مزر

لُّوب خيتطف هبا الشء خطاطيف 69  (1/507)النهاية  مجع خطاف وهو احلديدة املعوجة كالكر

 (558/  2مجع كلُّوب وهي حديدة معوجة الرأس )النهاية  كالليب 69

كة 69 سر  (152أي شوكة صلبة قوية )هدي الساري  حر

 (263أي هلا شوكٌة عظيمة هلا عرض واتساع )هدي الساري  ُمفلطرحة 69

نَّارة )النهاية  شوكة عقيفاء 69 ة كالصِّ  (237/  2أي مْلِويِّ

ْعدان 69  (199هو نبٌت ذو شوٌك من أحسن مراعي اإلبل )هدي الساري  السَّ

 (145مجع جيد وهو األصيل فيها )هدي الساري  أجاويد اخليل 69

 (162اخلدش قرش اجللد بعوٍي أو نحوه ولو مل يدم )هدي الساري  خمْدوش 69

 (280أي مطروح )هدي الساري  مْكدوس 69

 (293املحش احرتاق اجللد وظهور العظم )هدي الساري  اْمُتِحُشوا 69

 ةباحل 69
بُّ الرياحني وقيل هو نبت صغري ينبت يف احلشيش فأما  بالكرس بزور البقل وحر

 (1/320احلربَّة بالفتح فهي احلنطة والشعري ونحومها )النهاية 

يل من طني وغريه )هدي الساري  ل السيليمحر  69  (157وهو ما جييء به السَّ

 الطَّواغيت 70
مجع طاغوت وهو الشيطان أو ما يزين هلم أن يعبدوه من األصنام ويقال للصنم 

 (114/  2طاغوت )النهاية 

 وال جييز يومئذ 70
)هدي  يقال أجاز الوايي جييز إجازة إذا قطعه سريًا واملراي أي أول من جيوز

 (103الساري 

ب عليه املعاقب )هدي الساري  املوبق بعمله 70  (302هو املُحاسر
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ْريل 70  (162أي املقطع )هدي الساري  املُخر

 (271أي مأل خياشيمي )هدي الساري  قشبني 70

ها )هدي الساري  أحرقني ذكاؤها 70  (177أي شدة حرِّ

 (402/  2أي انفتحت واتسعت )النهاية  اْنفرهقت 70

 (321/  1أي النِّعمة وِسعة العيش )النهاية  احلررْبة 70

 (299أي شديدة امللء )هدي الساري  مألى 72

 يمنتسخر  72
ش بالفرح أو ظنَّ ملا وقع منه من اإلخالف أنه  هر أي أتستهزئ يب قاله من شدة الدَّ

 (196يقابله بذلك عقوبة )هدي الساري 

 (305أي أنيابه )هدي الساري  نرواِجذه 72

 الثَّعارير 73
هي الِقثَّاء الصغار شبهوا هبا ألن الِقثَّاء ينمي رسيعًا وقيل هي رؤوس الطَّراثي  

 (210/  1)النهاية  تكون بِيضًا ُشبِّهوا ببياضها واحدَتا طرثوث وهو نبٌت يؤكل

 (200أي سواي من لفح النار أو عالمة من النار )هدي الساري  سْفع 73

 (290أي أعلمها به )هدي الساري  ريمألقاها إىل م 74

66 
املسيح ابن 

 مريم

قيل سمي بذلك ألنه كان إذا مسح ذا عاهة برأ وقيل ملسحه األرض وسياحته 

يق وهذا قول إبراهيم  وقيل ألنه ممسوح الرجل ال أمخص له وقيل هو الصدِّ

هن وقيل ألنه ُولِد ممسوحًا به وقيل ، النخعي وغريه وقيل ألن زكريا مسحه بالدُّ

 (297غري ذلك )هدي الساري 

 (135أي زنة ذرة )هدي الساري  مثقال ذرة 69

يِّد 74  سر

مأخوذ من السؤيي وهي الرياسة والزعامة ورفعة القدر ويطلق عىل الرب واملالك 

والرئيس واألمري والرشيف والفاضل والكريم واحلليم الذي يتحمل أذى قومه 

 (205والزوج )هدي الساري 

باملهملة وقيل باملعجمة وقيل النهس األكل من اللحم وأخذه بأطراف األسنان  هنش 74
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 (317وباملعجمة باألرضاس )هدي الساري 

 (137مجع جاٍث أي برك عىل ركبتيه )هدي الساري  ُجثاً  74

 (220املرصاع الباب وال يقال مرصاع إال إذا كان ذا يرفني )هدي الساري  املرِْصاعني 74

 (146أي منعه من اخلروج منها )هدي الساري  القرآنحبسه  74

 (130أي خرسانًا ويقال باهلالك )هدي الساري  تباًّ  76

 يا صباحاه 76
 كلمة تقال عند هجوم العدو وُخصَّ هذا الوقت ألنه كان األغلب لوقت الغارة

 (217)هدي الساري 

ْهط ما يون العرشة وقيل إىل  رْهطك 76  (188ثالثة )هدي الساري قال أبو عبيد الرَّ

 (319أي ناياين معلنًا )هدي الساري  هتف 76

 (200أي عرضه من أسفله )هدي الساري  سْفح اجلبل 76

 (242أي هم كل من يشرتك يف وصٍف )هدي الساري  معرش قريش 77

 (157بالضم وختفيف امليم هي فوعة السم وقيل السم نفسه )هدي الساري  مُحرة 78

 (211الشطر النِّْصف )هدي الساري  شْطر 79

 (265أي خيمة )هدي الساري  ُقبَّة 79

 (286معناه إجابة لكر بعد إجابة )هدي الساري  لبَّيك 80

 (199معناه أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة )هدي الساري  سْعديك 80

 (124النار )هدي الساري هو من تسمية املفعول باملصدر واملراي من يرسل إىل  بْع  النار 80

ْقمة 80 واب )هدي الساري  الرَّ  (186هي كالدائرة فيه أو شبه الظُّفر يكون يف قوائم الدَّ

 وءـــــوضكتــــاب ال
 (304استنثر أي استنشق املاء ثم استخرج ما يف أنفه فنثره )هدي الساري  ليرنْثر 82

 (141احلجارة الصغار )هدي الساري أي متسح باألحجار واجلامر بالكرس  استْجمر 82

سم بالفتح وهو املاء الذي يتوضأ به وأصله النَّظافة ثم نقل هو بالضم الفعل واال الوضوء 82
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 (329يف الرشع إىل كيفية خمصوصة )هدي الساري 

 اخلُْب  83
 قيل ذكران الشياطني وإناثهم أو اخلب  الرش كله واخلبائ  اخلطايا

 (161)هدي الساري أو األفعال املذمومة 

 الغائط 84
 هو املنخفض من األرض ومنه سمي احلدث ألهنم كانوا يقصدونه

 (255ليسترتوا به )هدي الساري 

 مراحيض 84
ض وهو الغسل حر  مجع مرحاض وهو بيت اخلالء مأخوذ من الرَّ

 (182)هدي الساري 

 (186أي صعدُت )هدي الساري  ارتقيت 85

 لبِنتني 85
لِبنة وهو   الطِّني يعجن ثم جيفف ويبنى به فإذا أحرق فهو اآلجرالَّ

 (287)هدي الساري 

 (316هو نقل كالم الناس لقصد اإلفساي )هدي الساري  النَّميمة 87

 (313أي ينفخ فيه وهو يرشب )هدي الساري  وال يتنفس 88

 (105اإلياوة هي إناء صغري من جلد يتخذ للامء )هدي الساري  إياوة 89

نرزة 89  (248بفتحتني هي عصا يف طرفها زج )هدي الساري  العر

 إهاهبا 90
ْبغ فأما بعده فال   اإلهاب اجللد وقيل إنام يقال للجلد إهاب قبل الدَّ

 (90/  1)النهاية 

ن 92  (334أي البداءة باليمني )هدي الساري  التيمُّ

له 92  (181أي ترسيح شعره )هدي الساري  ترجُّ

 (133إناء من حجارة أو غريها مثل القدر )هدي الساري هو  ترْور 93

 (252الغرفة بالضم مقدار ملء اليد وبالفتح املرة الواحدة )هدي الساري  اغرتف 93

 (185هو طرف عظم الذراع مما ييل العضد )هدي الساري  املِْرفق 93

 (309هو جذب املاء بالنفس يف املنخرين )هدي الساري  االستنشاق 94
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ة بياض يف الوجه غري فاحش )هدي الساري  غراً  96  (251الُغرَّ

لني 96  (148التْحجيل هو البياض يف قوائم الفرس )هدي الساري  حمجَّ

 (427/  1أي التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء )النهاية  احِلْلية 97

ْي اإلنسان )هدي الساري  املُد 98 ي بذلك ألنه يسع ملء كفَّ  (294كيٌل وُسمِّ

 (188أي أيركتنا )هدي الساري  أرهقتنا 99

ْيل 99  ور

هي كلمة تقال ملن وقع يف هلكة يستحقها وقال سيبويه ويح كلمة زجر ملن أرشف 

عىل هلكة وويل ملن وقع فيها وقيل ويٌل كلمة ريع وقيل هو احلزن وقيل أشق 

 (332العذاب وقيل واٍي يف جهنم )هدي الساري 

 (244مؤخر القدم )هدي الساري العقب  األعقاب 99

 (194هو اإلكامل )هدي الساري  اإلْسباغ 99

ْجل من جلوي )هدي الساري  اخلُفِّ  100  (166هو غالٌف للرِّ

 (269أي قطعه باملقراض )هدي الساري  قرضه 101

 (194هي املزبلة )هدي الساري  ُسبراطة 101

 (304أي اعتزلُت )هدي الساري  فانتبذت 101

 (327أي تغطى )هدي الساري  توارى 102

 (137وهي ما قطع من الثياب مشمرًا )هدي الساري  اجلُبَّة 102

 (323أي ِمْلُت )هدي الساري  أهويت 102

اءاً  104  (295املاء الرقيق خيرج عند املالعبة )هدي الساري  مذَّ

 (151أي يقطع )هدي الساري  حْيتزُّ  106

 (171الساري  أي يظن )هدي خييَّل إليه 108

 غســـــــلكتــــاب ال
عرب النواحي قيل املراي ما بني يدهيا ورجليها وقيل شعب الفرج وكنَّى  بني شعبها 111 أي املرأة والشُّ
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 (211)هدي الساري  بذلك عن اجلامع ألن القعوي كذلك مظنته وقيل غري ذلك

 (143 أي بالغ يف مشقتها وإخراج ما عندها )هدي الساري جهدها 111

 (156أي رأت املجامعة يف النوم )هدي الساري  إذا احتلمت 112

 تِربْت يمينك 112

قوله تربت يداك أي افتقرت فامتألت ترابًا وقيل املراي ضعف عقلك بجهلك هبذا 

وال ، وقيل افتقرت من العلم وقيل معناه استغنيت وظاهره الدعاء عليه بذلك

استعملها العرب واستْبُعد والراجح أنه َشء يقصد ذلك ويقال هي لغة القبط 

ب وتارة للزجر أو التهويل أو اإلعجاب )هدي  يدعم به الكالم تارة للتعجُّ

 (131الساري 

 اجلنابة 113
أصلها البعد واستعمل يف إنزال املني ونحوه ألن صاحبه يبعد عن املسجد وعن 

 (142الصالة )هدي الساري 

 (155حيلب فيه )هدي الساري  أي اإلناء الذي احِلالرب 113

 (213أي جانبه )هدي الساري  ِشقِّ رأسه 113

 (168أي يفرق شعره ليدخله املاء )هدي الساري  خيلل 113

 (287الِّلحاف وهو ما يتغطى به )هدي الساري  ملتحفاً  118

 (99أي عظيم اخلصيتني )هدي الساري  آير 119

 (230)هدي الساري أي جعل وصار ملتزمًا بذلك  طِفق 119

ٌب باحلجر 119  (307أي أثر الرضب )هدي الساري  لنردر

 (160أي شديد احلياء )هدي الساري  حِيياًّ  119

 (253الغشاء رضب من اإلغامء خفيف )هدي الساري  مْغشيًا عليه 120

 (231أي شخصت )هدي الساري  طمحت 120

)هدي  هي أينى إىل مكة من ذي احلليفةهي األرض القفر واجلمع بْيد وقيل  البْيداء 126
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 (128الساري 

 (234أي المني وقيل العتاب املوجدة وقيل املالم بإْيالل )هدي الساري  عاتبني 126

 (229أي يرضبني برأس يده )هدي الساري  يطعنني بيده 126

عيد 127  الصَّ
 أي وجه األرض التي ال ثبات فيها واجلمع ُصُعد بضمتني ويطلق

 (220الرتاب أيضًا )هدي الساري عىل 

غُت  127  (296أي متعَّكت )هدي الساري  مترَّ

لْلُت  129  (202أي خرجت يف خفية )هدي الساري  فانسر

ْحل 129 حال وهو ما يوضع عىل ظهر البعري حتت الراكب )هدي الساري  الرَّ  (182مفري الرِّ

 (194هو تنزهيه عن السوء )هدي الساري  سبحان اهلل 129

 يــــــــــــضكتــــاب احل
 (259أي قطعة من صوف أو قطن تطيب باملسك )هدي الساري  فِْرصة 131

ِري هبا 132  تطهَّ
أي تنظَّفي لتنقطع رائحة الدم بطيب املْسك وأصل التطهري يف الرشع باملاء ويف 

 (231اللغة اإلنقاء )هدي الساري 

 (179كذا )هدي الساري معناه اإلستخبار أي أخربين عن  أرأيت 132

 (147أي تقرشه )هدي الساري  حتتُّه 132

 (269أي متعكه بأطراف أصابعها )هدي الساري  تقرصه باملاء 132

ب كام يف هذا املوضع )هدي الساري  تنضُحه 132  (310النضح الرش وقد يأيت بمعنى الصَّ

 (132)هدي الساري قال اخلطايب كل معتمد عىل َشء متمكن منه فهو متكئ  يتكئ 134

ْجري 134  حر
 هو بالفتح معناه الرتبية كاحلضانة وحتت النظر واملنع مما ال ينبغي

 (147)هدي الساري 

 (129هو من البنْي وهو الوصل )هدي الساري  بينا وبينام 135

 هي كساء ذات مخل من أي لون كان وقيل اخلميل األسوي من الثياب اخلميلة 135
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 (169)هدي الساري 

تي 135  (160أي احلالة )هدي الساري  ثياب ِحيضر

 (313أي حضت )هدي الساري  لعلك نفست 135

 يبارشها 136
 أي تالقي برشته برشة غريه وتطلق املبارشة عىل اجلامع ومنه قوله تعاىل

 (123)) وال تبارشوهن (( )هدي الساري 

 (264أي ابتدائها )هدي الساري  فْور حيضتها 136

 إربه 136

بكرٍس ثم سكون قال اخلطايب كذا يقول أكثر الرواة  "قال ابن حجر العسقالين 

 "واإلرب العضو قال وإنام هو ألربه بفتحتني أي حلاجته 

وأكثر املحدثني يروونه بفتح اهلمزة والراء يعنون احلاجة  "وقال ابن األثري 

حلاجة والثاين وبعضهم يرويه بكرس اهلمزة وسكون الراء وله تأويالن أحدمها أنه ا

( 106)هدي الساري  "أرايت به العضو وعنت به من األعضاء الذكر خاصة 

 (49/  1)النهاية 

 (160هي انفجار عْرق من املرأة خيرج الدم من فرجها )هدي الساري  االستحاضة 137

 (240واحد العروق أي انفجر )هدي الساري  عْرق 137

 أحرورية أنت 138
حروراء قرية بالعراق وهم طائفة من اخلوارج كان ابتداء احلروري نسبة إىل 

 (151خروجهم هبا ويقال جلامعتهم احلرورية )هدي الساري 

 خصــــــال الفطـــــــرةكتــــاب 

139 
مخس من 

 الفطرة
 (262املراي هبا السنة عند األكثر )هدي الساري 

 (161للفعل )هدي الساري هو املوضع الذي يقطع من الفرج ثم استعمل  اخلتان 139

 (149يستحد أي حيلق شعر عانته )هدي الساري  االستحداي 139

 (204ستياك وهو يلك األسنان بالعوي ونحوه )هدي الساري ستنان االاال يْستن 140
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 (109هو حكاية الصوت اخلارج عند وضع السواك يف الفم )هدي الساري  أْع أعْ  140

ع 140  (323الساري أي يتقيأ )هدي  يتهوَّ

 (213أي لوال أن أثقل عليهم )هدي الساري  لوال أن أشق 141

 يشوص 142
 ستياك بالعرضأي يدلكه أو حيكه وقيل الشْوص الغسل وقيل الشْوص اال

 (216وهو قول األكثر وقال وكيع بل بالطول من سفل إىل علو )هدي الساري 

 (279أي قدم الكبري السن )هدي الساري  كربِّ  143

 (154حيفي أي جيزه ويستقصيه )هدي الساري  أحفوا 144

 (190أي ال تقطعوا بوله )هدي الساري  ال تْزرموه 145

 (321هو من األمر باإلراقة واهلاء مبدلة من اهلمزة )هدي الساري  هريقوا 145

ْجالً  145  (195بفتح أوله وسكون اجليم أي يلوًا )هدي الساري  سر

 ذنوباً  145
نوب  الدْلو العظيم وقيل ال تسمى بذلك إال إذا كان فيها ماء )هدي الساري الذَّ

177) 

 (158التْحنيك إيخال اإلصبع يف فم الصغري عند واليته )هدي الساري  حينكه 146

 الصـــــالةكتــــاب 

147 
يتحيَّنون 

 الصالة
 (160أي يطلبون حينها أي وقتها )هدي الساري 

ت )هدي الساري هي آلة من  النَّاقوس 147  (315نحاس أو غريه يرضب فيها فتصوِّ

 (128هو َشٌء جموف ينفخ فيه )هدي الساري  بْوق 147

 (327أي يوقدوا )هدي الساري  يوروا ناراً  147

 (212أي يقوله زوجًا زوجًا )هدي الساري  يشفع األذان 148

ة الدفع برسعة لقصد االستئصال )هدي الساري  أغار 149  (255الغارَّ

 (208مجع شاب )هدي الساري  شبربرة 150
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ب 151  (136أي يعي إليها )هدي الساري  ُثوِّ

 (165بكرس الطاء ومنهم من يضمها أي يوسوس )هدي الساري  حتى خيطِر 151

 اهلل أكرب 152
 قيل معناه التكبري وقيل أكرب من كل َشء فحذف لوضوح املعنى

 (278)هدي الساري 

 (328منزلة يف اجلنة )هدي الساري هي  الوسيلة 152

ه )هدي الساري  عقله 153 دَّ  (246أي شر

 بني ظهرانيهم 153
)هدي  موضع اجلمع االثننيوالعرب تضع  االستظهارأي بينهم عىل سبيل 

 (233الساري 

 (325أي ال تغضب )هدي الساري  فال جِتْد عيل 153

 أنشدك اهلل 153
 واملعنى سألتك باهلل أو ذكرتك به والنشيدقيل أصله سألت اهلل برفع صويت 

 (308هو الصوت )هدي الساري 

رن 155  (173أي من وسخه )هدي الساري  الدَّ

 اهلاجرة 157
)هدي  قال اخلليل وغريه اهلجري واهلاجرة هي نصف النهار عند اشتداي احلرِّ 

 (320الساري 

 (315أي بيضاء صافية )هدي الساري  الشمس نقيَّة 157

157 
املغرب إذا 

 وجبت
 (325أي سقطت )هدي الساري 

ها )هدي الساري  والشمس حيَّة 158  (160أي باقية عىل شدة حرِّ

عات 159  متلفِّ
ع يستعمل يف اال لتحاف مع تغطية الرأس وقد جييء بمعنى أي متلففات والتلفُّ

 (289تغطية الرأس فقط )هدي الساري 

 مروطهن 159
)هدي الساري  قاله النرض بن شميل وقال اخلليل كساءهو الدرع من خز  أخرض 

296) 
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 (121أي الصبح والعرص )هدي الساري  الرْبيين 160

 (264أي وهجها ويروى من فوح جهنم )هدي الساري  فيح جهنم 161

161 
أبريوا عن 

 الصالة
 (121أي أخروها عن وقِت شدة احلر )هدي الساري 

 (264والتلول مجع تل وهو املوضع املرتفع )هدي الساري وهو ظل الشمس  يفء التُّلول 161

 (192هو الربي الشديد )هدي الساري  الزمهرير 162

 (310أي استوى طبخه )هدي الساري  نضيجاً  165

ون 168  ال ُتضامُّ

يروى بالتشديد والتخفيف فالتشديد معناه ال ينضم بعضكم إىل بعض وتزيمحون 

ال ينالكم ضْيٌم يف رؤيته فرياه بعضكم يون  وقت النظر إليه ومعنى التخفيف

 (93/  2بعض والضيم الظلم )النهاية 

 (245أي يتداولون )هدي الساري  يتعاقبون 169

 (238أي يصعد )هدي الساري  يْعرج 169

 (324أي نقص أو سلب )هدي الساري  ُوتِر أهله 170

روا 170  (126)هدي الساري  اإلبكار بكرس أوله هو أول الفجر قاله جماهد بكِّ

 (146أي بطل )هدي الساري  حبِط عمله 170

 (121أي تظهر )هدي الساري  تربز 173

 (270قيل أمته وقيل تسلطه وقيل جانبا رأسه وإنه حينئذ يتحرك )هدي الساري  قرين الشيطان 173

 بطحان 187
 وثانيهبضم أوله وسكون ثانيه اسم واٍي باملدينة وضبطه أهل اللغة بفتح أوله 

 (123)هدي الساري 

 باحلجاب 177
/  1)النهاية  احلجاب هاهنا األفق يريد حني غابت الشمس يف األفق واسترتت به

333) 

 (304)هدي الساري  النَّْبل هي السهام العربية ال واحد هلا من لفظها وإنام يقال له سهمٌ  نبله 178
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 (235أي يخل يف ظلمة الليل )هدي الساري  أعتم 179

 (273أي ينسكب )هدي الساري  يقطر 179

 الشفق 180
هي احلمرة التي تبقى بعد مغيب الشمس وهي بقية شعاعها وقيل الشفق البياض 

 (213الذي يبقى بعد احلمرة )هدي الساري 

 رْسلكم 180
 بفتح الراء وبكرسها أي عىل هينتكم وقيل بالكرس التؤية وبالفتح الرفق

 (183الساري وأصله السري البطيء )هدي 

 (324أي بريقه )هدي الساري  وبيص خامته 181

 (241تثنية عزىل هي فم املزاية األسفل )هدي الساري  العْزالوان 184

ْزء بالفتح وهو النقص )هدي الساري  ما رزئنا 184  (183من الرَّ

م 184  (220بالكرس أي القطعة من الناس )هدي الساري  الرصِّ

 أيجلوا 184
 هو بالضم وسكون الالم سري الليل كله ويقال بفتح الدالالدجْلة 

 (174وبفتح الالم أيضًا )هدي الساري 

سوا 184  عرَّ
 التعريس نزول آخر الليل للنوم والراحة ويستعمل يف كل وقت

سني يف نحر الظهرية )هدي الساري   (238ومنه معرِّ

 (673/  2)النهاية أي امتالءًا يقال مألت اإلناء أملؤه مأًل  امللء 184

 (141هو من اجلالية وهي القوة )هدي الساري  جليداً  184

 (227أي ال رضر )هدي الساري  ال ضرْي  184

 (277هم اجلامعة من الرجال عىل الصحيح )هدي الساري  القوم 184

 (186أي ركائب مجع ركاب )هدي الساري  ركوب 184

 (197ويروى سابلة )هدي الساري أي مرسلتهام عىل اجلمل  سايلة رجليها 184

 (192أي وعاء املاء )هدي الساري  مزاية 184

 (333أي ذات أيتام )هدي الساري  مؤمتة 184
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 (757/  2أي تنشق وخيرج منها املاء )النهاية  تنِضُّ  184

 زعموا 184
الزعم مثل  الزاي وأصله يف املشكوك فيه وقد يطلق عىل الكذب وقد يطلق عىل 

 (191وعىل مطلق القول ويتميز بالقرينة )هدي الساري املحقق 

ت 185  ابياضَّ

أي صفت يقال ابيض الشء إذا أسفر وابياض إذا حتول من لون إىل آخر بني 

 اللونني

 (129)هدي الساري 

 كفارة 186

 هي من التكفري وهو سرت الفعل وتغطيته فيصري بمنزلة ما مل يعلم

الكفارة ما يعطي احلان  يف اليمني واستعملت يف كفارة القتل  :قال الراغب

والظهار ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر نحو التمريض يف إزالة املرض وأصل 

 (283الكفر السرت وتكفر الرجل بالسالح إذا استرت به )هدي الساري 

 (235 العاتق من األعضاء فمن املنكب إىل أصل العنق )هدي الساري عاتقيه 188

 مخيصة 193
 له علامن قال األصمعي كساء من صوف أو خز  معلم وقال أبو عبيدة كساء مربع

 (169)هدي الساري 

 (291أي أشغلتني )هدي الساري  أهلتني 193

 (247مجع علم أي العالمة )هدي الساري  أعالمها 193

 األنبجانية 193

 وبالتذكري والتأني بفتح أوله وثالثه وبكرسمها وبالتشديد والتخفيف 

إذا كان الكساء بعلمني فهي  :وقال غريه .هي كل ما كثف من األكسية :قال ثعلب

 (113اخلميصة وإال فهي األنبجانية )هدي الساري 

 (180مجع مْربض وهو موضع إقامتها عىل املاء )هدي الساري  مرابض 197

 (135 أي بايعوين فيه واذكروا يل ثمنه )هدي الساري ثامنوين 197

ٌب  197  (162مجع خربة وهي اخلرابة )هدي الساري  ِخرر

 (243مجع عضاية وهي جانب الباب )هدي الساري  عضايتيه 197
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 يرجتزون 197
ز بفتحتني هو رْضٌب من الشعر معروف جر  وأنكر بعضهم أن يكون شعراً  ،الرَّ

 (181)هدي الساري 

 (263أي ساحة ياره )هدي الساري  فناء 197

 (183ِرْيف فالن بكرس أوله وسكون الدال أي راكٌب خلفه )هدي الساري  ريفه 197

 قباء 198
 مكان معروف باملدينة بضم أوله واملد وحكي تثليثه والقرص والتنوين وعكسه

 (265)هدي الساري 

 املقام 198

أي مقام إبراهيم وهو احلجر الذي قام عليه حني رفع بناء البيت وقيل بل هو 

)هدي  وضعته زوج إسامعيل إلبراهيم حي  غسلت رأسه وهو راكبالذي 

 (299الساري 

ة 199  (272وهي اجلصُّ )هدي الساري  القصَّ

اج 199  السَّ
)هدي الساري  باجليم هو رضب من اخلشب يؤتى به من اهلند وجيمع عىل سيجان

207) 

 (241)هدي الساري أي ختلو فترتك عراء والعراء الفضاء من األرض  تْعرى املدينة 201

 (151أي طلب األجر )هدي الساري  حيتسبون 201

 (308أي ضيافة وقال البخاري أي ثوابًا )هدي الساري  نزله 202

 غدا أو راح 202
ْدوة بفتح أوله من أول النهار إىل الزوال والروحة هو وقٌت ملا بني زوال  الغر

 (188 - 251الشمس إىل الليل )هدي الساري 

لربة رجال 203  (275/  1أي صوت )النهاية  جر

 (207أي ما خطبكم أو أمركم ؟ )هدي الساري  ما شأنكم 203

 البزاق 207
 - 122لغة قليلة يف بصق )هدي الساري  "بسق"يقال بالصاي والسني والزاي و

123) 

 (149أي فعل فعاًل ال أصل له واملراي مما خيالف الرشع )هدي الساري ما أحدث  204
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 النساء

 (289أصل اللعن البعد )هدي الساري  اللعن 209

 (266أي لعن اهلل ويطلق القتل والقتال عىل املخاصمة مبالغة )هدي الساري  قاتل اهلل 209

 (204أي مرتفعًا عىل وجه األرض مأخوذ من السنام )هدي الساري  ُمسنَّامً  209

 جوامع الكلم 211

بلغني أن اهلل جيمع له األمور الكثرية التي كانت ملن  -رمحه اهلل  –قال البخاري 

قبله يف أمر واحد أو أمرين وقال غريه املراي املوجز من القول مع كثرة املعاين 

 (142وجزم يف النهاية بأن املراي القرآن )هدي الساري 

 (163مجع خزانة وهي ما خيزن فيه الشء )هدي الساري  خزائن 211

 (305أي تستخرجون ما فيها )هدي الساري  نتثلوهنات 211

 الغنائم 211
 باخليل والركاب وهو ما أصيب من أموال أهل احلرب وأوجف عليه املسلمون

 (324/  2)النهاية 

 (150هي رمح قصري معروفة ومجعها حراب )هدي الساري  احلربة 212

ض 213 رِّ  (239مأخوذ من العرض ضد الطول )هدي الساري  يعر

 (186 - 319أي ثارت الركاب والركاب هي اإلبل )هدي الساري  هبَّت الركاب 213

 أتان 214

هي األنثى من احلمر وقوله عىل محار أتان ضبطه األصييل بالتنوين فيهام عىل أن 

أحدمها بدل من اآلخر بدل البعض من الكل ألن لفظ احلامر يطلق عىل الذكر 

باإلضافة أي محار أنثى وقيل املراي وصفه واألنثى وضبط يف رواية أيب ذر 

 (102بالصالبة ألن األتان من أسامء احلجارة الصلبة )هدي الساري 

 (316أي قاربته )هدي الساري  ناهزت 214

 منى 214
 بالكرس والقرص حدها من العقبة إيل حمرسِّ وسميت بذلك ملا يمنى فيها

 (301من الدماء أي يراق )هدي الساري 

 (180أي تأكل وهي مطلقة )هدي الساري  تْرتع 214
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 (206أي مسلكًا )هدي الساري  مساغاً  215

 (319أي سبَّه )هدي الساري  نال 215

 (108أي سارية وهي الدعامة )هدي الساري  أسطوانة 217

 (186أي غرزها )هدي الساري  ركزها 218

 حلة محراء 218
ثوبني وقيل إنام تكون حلة إذا  هي ثياب ذات خطوط واحللة ال تكون إال من

 (156كانت جديدة وقال أبو عبيد احللل بروي اليمن )هدي الساري 

 (214أي رافعه )هدي الساري  مشمراً  218

 (100هو مسيل املاء فيه يقاق احلىص وهو األبطح )هدي الساري  البطحاء 218

 (168الساري  بالضم حصري صغري مضفور بقدر الوجه والكفني )هدي اخلُْمرة 219

 (149أي بجنبه )هدي الساري  حذاءه 219

 (217مجع مصباح وهو الرساج ألنه يطلب به الضياء )هدي الساري  املصابيح 220

 املرأة 220
 واحدة النساء واملرأتان تثنية وال مجع له من لفظه واملرء من الرجال

 (295الواحد واجلمع مرؤون )هدي الساري 

 املقدس 221
)هدي  املبارك والقدس اسم البلد واملسجد -ريض اهلل عنهام –قال ابن عباس 

 (266الساري 

 (215أي أحلف )هدي الساري  أشهد باهلل 221

 (211أي جهته )هدي الساري  شطر املسجد 221

 (265أي جهته )هدي الساري  ِقبرل البيت 221

 (200الساري مجع سفيه وهو خفيف العقل اجلاهل )هدي  السفهاء 221

ل عىل أحد النبيني موسى وعيسى )هدي الساري  أهل الكتاب 221  (279أي املُنزَّ

221 
الرصاط 

 املستقيم
 (220الرصاط يف األصل الطريق )هدي الساري 
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 مكة 221
 قيل سميت بذلك لقلة مائها وقيل ألهنا متك الذنوب وهلا أسامء كثرية

 (299)هدي الساري 

 القرآن 221

مجعته فقد قرأته وسمي القرآن بذلك ألنه  ءهذه الكلمة اجلمع وكل َش األصل يف

مجع القصص واألحكام وغري ذلك ويطلق عىل الصالة لكوهنا فيها قراءة من 

تسمية الشء باسم بعضه وعىل القراءة نفسها وقد حيذف اهلمز ختفيفًا )هدي 

 (267الساري 

223 
لت  ُعدِّ

 الصفوف
يت )هدي الساري   (236أي سوِّ

 (278أي إمتامها )هدي الساري  إقامة الصالة 224

 (167قيل حتّول إىل أقفائهم )هدي الساري  ليخالفن اهلل 225

 (204أي يقرعوا بالسهام )هدي الساري  يستهموا 226

 حْبواً  226
 أي زحفًا وهو زحٌف خمصوص يقال ملن زحف عىل استه أو عىل يديه ورجليه

 (147)هدي الساري 

 (727/  2أي عند األذان بالصالة )النهاية  النداء 226

 العتمة 226
 هي ظلمة الليل وتنتهي إيل ثل  الليل وأطلقت عىل صالة العشاء ألهنا

 (235توقع فيها )هدي الساري 

 (222أي ظهر الرجل )هدي الساري  ُصْلبه 228

 (323أي ينزل )هدي الساري  حني هيوي 228

 (163الساري أي أنقص )هدي  أْخِرم 229

229 
ال يعدل يف 

 القضية
 (273معناه احلكومة )هدي الساري 

 (186أي أسكن وأترك احلركة واملعنى أنه يطيل القراءة فيهام )هدي الساري  أركد 229
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ية 229 ِ  الرسَّ

 قال ابن السكيت الرسية ما بني اخلمسة إىل الثالثامئة وقال اخلليل هي

أخرجه  "خري الرسايا أربعامئة  "اهلل عليه وسلم نحو أربعامئة ويدل له قوله صىل 

 (198أبو ياوي وغريه )هدي الساري 

229 
يتعرض 

 للجواري
 (239أي يتصدى هلن يراويهن )هدي الساري 

 الفتن 229
 أصل الفتنة اإلختبار واإلمتحان ثم استعمل فيام أخرجه اإلختبار للمكروه

 (257وتأيت ملعان كثرية )هدي الساري ومنه قوله تعاىل )) وظن ياوي أنام فتناه (( 

229 
ال يسري 

 بالرسية

ظاهره أنه ال خيرج مع رساياه وقيل معناه ال يسري بالسرية السوية أي العايلة 

 (207والسرية هي طريقة اإلمام يف رعيته والرجل يف أهله )هدي الساري 

 (137بالضم هو أكرب من اخلدش )هدي الساري  ُجِحش 230

 (112هو كل ما ائتممت به واهتديت )هدي الساري  اإلمام 230

 (201بكرس أوله وضمه األصييل مصدر سكت )هدي الساري  إسكاتة 231

 هنية 231
 تصغري هنة وهي بتخفيف النون وحكي تشديدها وأنكره األزهري

 (322واملراي باهلنَّة هنا املرة الواحدة الضعيفة )هدي الساري 

 (175الساري أي الوسخ )هدي  الدنس 231

 العاملني 232

 ،فعىل األول هو من العالمة .العقالء منهم :وقيل .اخللق :مجع عامل بفتح الالم قيل

ومن الثاين  ،فمن األول قوله تعاىل )) رب العاملني (( ،وعىل الثاين هو من العلم

كقوله  قوله جل ذكره )) ليكون للعاملني نذيرًا (( ويطلق عىل اآليميني فقط

 (247)) أتأتون الذكران من العاملني (( )هدي الساري  سبحانه

 آمني 235

 .هو اسم اهلل :وقيل .كذلك يكون :وقيل .هو يعاء :اختلف يف معناها فقال عطاء

 .أصله أمني بالقرص فدخل عليه حرف النداء فكأنه قيل يا اهلل استجب :وقيل

وقيل . هو طابع لدفع اآلفات :وقيل .هي يرجة يف اجلنة جتب ملن قال ذلك :وقيل
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 (100غري ذلك )هدي الساري 

 (231اطمأن سكن وأقام )هدي الساري  تطمئن 236

 (330أي متكن )هدي الساري  وقر اإليامن 238

 نواضحنا 241
 ؛وسميت اإلبل نواضح ،أي بالسواين وما يف معناها من السقي بالدلو ونحوه

 (310لنضحها املاء باستقائها وصبها إياه )هدي الساري 

 (120هي أقرب ليلة مضت )هدي الساري  البارحة 241

 يتأول القرآن 245
/  1)النهاية  تعني أنه مأخوذ من قول اهلل تعاىل )) فسبح بحمد ربك واستغفره ((

88) 

 وجع 246
 والعرب تسمي أي مريض متأمل ويف رواية بالقاف بدل اجليم وهو بمعناه

 (326كل مرض وجعًا )هدي الساري 

246 
نفتتن يف 

 صالتنا
 (257الفتنة هنا بمعنى ذهاب العقل وهي تأيت ملعان عدة )هدي الساري 

 (316أي يرجع عىل عقبيه )هدي الساري  نكص 246

 (244أي مؤخر القدم )هدي الساري  عقبيه 246

 أومأ بيده 246
ها هنا  وإنام يريد به ،اإلشارة باألعضاء كالرأس واليد والعني واحلاجب :اإليامء

 (88/  1الرأس )النهاية 

 (283أي نضمها )هدي الساري  نْكِفت الثياب 248

250 
فرج بني 

 أصابعه
 (259أي فتح )هدي الساري 

عتُّه 251  فذر
 شديداً بفتح الذال والعني وتشديد املثناة أي خنقته وقيل غمرته غمرًا 

 (177وروي بالدال املهملة أي يفعته بعنف )هدي الساري 

 هو القوي النافذ مع خب  ويهاء ويطلق عىل املتمري من اجلن واإلنس أيضاً  ِعْفريت 251
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 (244)هدي الساري 

 (143وقيل لكل ما استرت جنة بالكرس )هدي الساري  الستتارهمسمي اجلن جنا  اجلن 251

 (389/  2يل يف صاليت فجأة )النهاية أي تعرض  تفلَّت 251

 (163هي كلمة زجر خسأت الكلب أبعدته طريًا )هدي الساري  خاسئاً  251

 الصالة عليكم 253
)هدي الساري  قال أبو العالية صالة اهلل الثناء واملالئكة الدعاء وكذا من بني آيم

222) 

 (253أي تغطى به )هدي الساري  متغٍش بثوبه 354

354 
تقاولت به 

 األنصار
 (277أي َتاجوا )هدي الساري 

 املأثم 255
 سمأي األمر الذي يوجب اإلثم أو هو نفس اإلثم وضعًا للمصدر موضع اال

 (103)هدي الساري 

 املغرم 255
)هدي الساري  هو الدين والغريم الذي عليه الدين والذي له أيضًا وأصله اللزوم

252) 

 (167ما ذكر أنه يفعله )هدي الساري  أي فعل خالف ووعد فأخلف 255

 (137هو ضد الشجاعة )هدي الساري  اجلبن 255

 أرذل العمر 255
 أي آخره يف حال الكرب والعجز واخلرف واألرذل من كل َشء الرييء منه

 (652/  1)النهاية 

 (112من اإلمالء وهو إلقاء القول عىل سامعه )هدي الساري  أمىل عيلَّ  258

 (279أي املفروضة )هدي الساري  مكتوبة 258

 (137قال احلسن اجلردُّ الغنى وقيل احلظ وقيل العظمة )هدي الساري  ذا اجلد 258

 (273أي فراغ الصالة ويأيت القضاء عىل وجوه عدة )هدي الساري  انقضاء 259

ُثور 260  (172أي أهل املال الكثري )هدي الساري  أهل الدُّ



78 

 

 الفقراء 260

وقد اختلف الناس فيه ويف املسكني فقيل الفقري الذي ال َشء له واملسكني الذي 

وقيل فيهام بالعكس وإليه  -رمحه اهلل  –له بعض ما يكفيه وإليه ذهب الشافعي 

 (384/  2أبو حنيفة )النهاية  -رمحه اهلل  –ذهب 

260 
فضل من 

 أموال
 (262أي ما فضل عن حاجتي )هدي الساري 

 أمه به وْجدمن  261
)هدي الساري  يصح محله عىل احلزن وعىل احلب واألول أظهر والثاين ملزومه

325) 

 (115من اإلجياز وهو اإلرساع )هدي الساري  يوجز الصالة 261

رين 262  (313هو من النفار وهو الرشوي واهلرب )هدي الساري  منفِّ

 (165فيها الثياب )هدي الساري بكرس أوله وفتح ثالثه شبه القرصية يغسل  ضبخْ املِ  263

 (303أي يقوم )هدي الساري  ينوء 263

 (331الوكاء باملد هو اخليط الذي يربط به الظرف )هدي الساري  أْوكيتهن 263

 (135أي اشتد مرضه )هدي الساري  ثُقل 263

 (246اعتكف أي الزم املسجد )هدي الساري  عكوف 263

 سوقه 266
 فقيل سميت بذلك ملا يساق إليها من األمتعةالسوق الذي يباع فيها 

 (206وقيل للقيام فيها عىل السوق )هدي الساري 

 بِْضعاً  266

من  :وقيل. إىل عرش :وقيل .بكرس أوله يف العدي ما بني ثالث إىل تسع عىل املشهور

من واحد إىل  :وقيل. سبع :وقيل .اثنني إىل عرشة ومن اثني عرش إىل عرشين

 .أربع

 (123الساري )هدي 

 مامل حيدث 266
فرس يف احلدي  بالفساء والرضاط ويف رواية النسفي ما مل حيدث فيه يؤذ فيه وهو 

بينهام )هدي  "أو "تفسري للحدث فيحتمل املعنى األعم أيضا ولبعضهم بزياية 
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 (149الساري 

 (166الساري وهو بالضم ما بني نقل القدم يف املش وبالفتح املصدر )هدي  مل خيط خطوة 266

 عْرقًا سميناً  267
اق عظم ال حلم عليه  رر بفتح أوله هو العظيم عليه بقية من اللحم قال اخلليل العر

 (240وما عليه حلم فهو عرق )هدي الساري 

 ِمرْ ٍماتني 267
)هدي  قال البخاري املرماة ما بني ظلف الشاة من اللحم وهي مكسورة امليم

 (296الساري 

 (322أي قصد واعتمد هبمته وهو أول العزم )هدي الساري همَّ  مهمُت  267

267 
ال خيرج إىل 

 الصالة بعد

ال  ر:أي بعد أن يسمع النداء ولبعضهم بعذر وهي متعلقة بنفي حمذوف والتقدي

 (124عذر له يف ترك اخلروج )هدي الساري 

اًل من نار 267  (212الساري الشعلة بالضم ما اختذت فيه النار والتهبت فيه )هدي  ُشعر

 خشوعكم 268
 أصل اخلشوع هو التذلل والسكون ويظهر بغض البرص وخفض الصوت

 (164)هدي الساري 

در عيلَّ  271  (325أي غضب )هدي الساري  وجر

 (276القانت املطيع )هدي الساري  –ريض اهلل عنه  –قال ابن مسعوي  قانتني 273

 التصفيق 274
)هدي الساري  ويقال له التصفيح أيضاوهو رضب إحدى الكفني عىل األخرى 

222) 

 (165أي يذهب به برسعة )هدي الساري  لتخطفنَّ  275

 خمترصاً  276

اخلارصة معروفة وهي اخلرص وهنى أن يصيل الرجل خمترصًا معناه أن يصيل وهو 

عىل خارصته أو يصيل وبيده عصا يتوكأ عليها مأخوذ من املخرصة وقيل  متوكئ

معناه أن ال يتم ركوعها وال سجويها وقيل أن يقرأ من آخر السورة آية فصاعدا 

لكن رواية اخلرص تؤيد األول  االختصاروال يتم السورة قلت وهذا كله تفسري 
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 (164)هدي الساري 

 نخامة 277
رطوبة الرأس أو الصدر وقيل بامليم من الرأس وبالعني  وهو ما خيرج من الفم من

 (307من الصدر )هدي الساري 

 (160أي مقابله )هدي الساري  حيال وجهه 277

 تثاءب 278
 الثؤباء وقيل الصواب بتشديد اهلمزة وال يقال تثاوب بالواو االسم

 (133قال ابن يريد أصله ثئب الرجل إذا اسرتخى وكسل )هدي الساري 

278 
ها ضحك 

 الشيطان
 (319هي حكاية صوت املتثائب )هدي الساري 

ته 278  يشمِّ

قال ثعلب هو باملهملة من السمت وقال أكثر الناس باملعجمة وأصله الدعاء 

وتشميت العاطس  "باخلري وقيل أصله من إشامت الشيطان وقال يف موضع آخر 

 (214 - 203)هدي الساري  "أي الدعاء له بإزالة الشامتة عنه 

283 
فليتحرَّ 

 الصواب
 (151الصواب هو من التحري وهو طلب الصواب )هدي الساري 

 العّش  284
 قال جماهد هو ميل الشمس إىل أن تغرب وصالة العش الظهر أو العرص

 (242)هدي الساري 

 (132قال اخلطايب كل معتمد عىل َشء متمكن منه فهو متكىء )هدي الساري  اتكأ عليها 284

عان 284 ر  (198بفتحتني أي املرسع املستعجل منهم )هدي الساري  الرسَّ

284 
قرُصت 

 الصالة
 (271أي نقصت عن اإلمتام )هدي الساري 

 (323من اهليبة وهي اخلوف )هدي الساري  هابا 284

 قنت 289
أي يعا والقنوت يطلق عىل الدعاء والقيام واخلضوع والسكون والسكوت 

شوع والعباية وطول القيام قال ابن األنباري حيمل كل ما والطاعة والصالة واخل
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 (276يري منها يف احلدي  عىل ما يقتضيه السياق )هدي الساري 

 (329 - 209أي خذهم بشدة ووطأتك أي عقوبتك وأخذك )هدي الساري  اشدي وطأتك 289

 (161احلي هو اسم ملنزل القبيلة ثم سميت القبيلة به )هدي الساري  أحياء 289

 عهد 289
أي الذمة والعهد يطلق عىل اليمني واألمان والذمة واحلرمة وأمر املرء بالشء 

 (249واإلملام والوصية واحلفا  )هدي الساري  وااللتقاءواملعرفة والوقت 

بن لكم 290  (268أي ألرينكم ما يشبهها ويقرب منها )هدي الساري  ألقرِّ

 (291)هدي الساري أي استداروا حوله  الثر الناس 295

 سْبحة الضحى 296
 أي صالة النافلة وسميت الصالة سبحة ملا فيها من تعظيم اهلل وتنزهيه

 (193)هدي الساري 

 خلييل 297
 اخلليل الصايق اخلالص املختص باملوية الذي ال خلل عنده يف َشء من ذلك

 (168)هدي الساري 

 حصبوا الباب 301
)هدي الساري  مشتق من احلصباء وهي احلجارةهو الرمي باحلصباء واحلصب 

152) 

 (257أي كسلت )هدي الساري  فرتت 304

هْ  306  (302كلمة زجر )هدي الساري  مر

 (300من املالل وهو السآمة )هدي الساري  ال يملُّ  306

ثرب 308  (325الوثوب النهضة برسعة )هدي الساري  ور

 (219أي الديك )هدي الساري  سمع الصارخ 308

نِّ  309 ني )هدي الساري  شر  (215أي قربة بالية وكل سقاء خلِق فهو شر

 (328هي ما جتعل حتت الرأس عند النوم )هدي الساري  الوساية 309

 (257أي يمعكها )هدي الساري  يفتلها 309

 (286مجع ُلب بضم الالم أي عقل )هدي الساري  األلباب 309
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 متطَّْيت 310
متدي وقيل هو من املطا وهو الظهر ألن املتمطي يمد مطاه بتمطيه أصله متطط أي 

 (298أي ظهره )هدي الساري 

 (215قال أبو عبيدة هو اخليط الذي تعلق به القربة )هدي الساري  ِشنراقها 310

 (130أي اجلسد شبهه بالصندوق )هدي الساري  يف التابوت سبع 310

 (242العصب العروق )هدي الساري  عصبي 310

 (326أصل الوحي اإلعالم يف خفاء ورسعة )هدي الساري  الوحي 310

 (319أي قام من الليل واهلجوي من األضداي يقال للقيام وللنوم )هدي الساري  َتجد 312

 (278بتشديد الياء والقيام والقيوم القائم باألمر )هدي الساري  قيَّام الساموات 312

 (114اإلنابة وهي الرجوع )هدي الساري أنيب أي أرجع من  أنْبت 312

312 
وال  ال حول

 قوة
 (159)هدي الساري  االنرصافأي ال حركة إال باهلل وقيل احلول احليلة وقيل 

 (122أي به ورم يف أسفل خمرجه )هدي الساري  بواسري 317

 (128)هدي الساري  االستخفافقيل عىل حقيقته وقيل كناية عن  بال الشيطان 318

 (229أي جاءه لياًل )هدي الساري  طرقه وفاطمة 319

 نعرس 320

تأيت ريح لطيفة من ِقبرل  :بفتح العني من النعاس بضم النون وهو مقدمة النوم قيل

فهو النوم  العني فتغطى العني هذا هو النعاس فإذا وصل إىل القلب الدماغ إىل

 (312)هدي الساري 

 القافية 321
الرأس مؤخره وقيل وسطه أراي تثقيله يف النوم وإطالته فكأنه هي القفا وقيل قافية 

 (479/  2قد شد عليه ِشدايًا وعقده ثالث عقد )النهاية 

 (161أي ثقياًل غري نشيط )هدي الساري  خبي  النفس 321

 كسالن 321
)هدي  أصل الكسل ترك العمل لعدم اإلراية فإن كان لعدم القدرة فهو العجز

 (282الساري 
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حر 321  (196هو آخر الليل )هدي الساري  السَّ

حر 326  (111أي وجده )هدي الساري  ألفاه السَّ

ل 327  املفصَّ

هو املحكم وهو من أول الفتح إىل آخر القرآن  -ريض اهلل عنهام  –قال ابن عباس 

وقيل يف ابتدائه غري ذلك أقوال تزيد عىل عرشة وسمي املفصل لكثرة الفواصل 

 (261بالبسملة وبغريمها )هدي الساري 

327 
هذًا كهذِّ 

 الشعر
 (321أي رسعة بالقراءة وعجلة واهلذ الرسعة )هدي الساري 

 (151احلسبان بكرس أوله وأصله ايخار أجر ذلك العمل )هدي الساري  االسم احتساباً  329

 (266أي ذات القدر العظيم ويطلق عليها ذلك لرشفها )هدي الساري  ليلة القدر 329

 اجلمعـــــــــةكتــــاب 

 بْيدر أهنم 330
  أي غري أهنم وقد تأيت بمعنى عىل وبمعنى إال وبمعنى من أجل

 (128)هدي الساري 

336 
أشهد عىل 

 رسول اهلل
 (215أي أخرب بعلم )هدي الساري 

 بدنة 337

هي واحدة الُبْدن قال جماهد سميت الُبْدن لسمنها وقال عياض الُبْدن خمتصة 

)هدي  باإلبل وقال غريه يقع عىل اجلمل والناقة والبقرة لكن عىل اإلبل أكثر

 (119الساري 

 كبشًا أقرن 337
 الذي له قرن ومن الناس الذي التقت حاجباهاألقرن من الكباش 

 (271)هدي الساري  

 طْرفاء الغابة 340
فة بالتحريك وبه سمي الرجل )هدي  الطَّْرفاء شجر من البايية واحدَتا طررر

 (228الساري 

 (277هو الرجوع إىل اخللف )هدي الساري  القهقرى 340
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 (113أي الصوت الضعيف )هدي الساري  أنني الصبي 340

 (158احلنني أصله ترجيع الناقة صوَتا لولدها )هدي الساري  حنَّ اجلذع 340

 (320أي الطريقة والسمت )هدي الساري  أحسن اهلدي 341

342 
إنَّ من البيان 

 لسحراً 

أي منه ما يرصف قلوب السامعني وإن كان غري حق وكذلك السحر فإن أريد 

القلوب ويرىض به الساخط ويستنزل به باحلدي  املدح فاملعنى أنه يستامل به 

الصعب وإن أريد به الذم فاملعنى أنه يكتسب به من اإلثم ما يكتسبه الساحر 

 (196)هدي الساري 

 (309أي اسكت )هدي الساري  أنصت 346

 (289أصل اللغو ما ال حمصول له من الكالم )هدي الساري  لغوت 346

 (250الساري بكرس العني أي القافلة )هدي  ِعرْي  348

 العيديــــــــنكتــــاب 

 (137اجلرْبذ معروف ويقال فيه اجلْذب )هدي الساري  فجبْذُت  350

350 
يقطع بعثًا 

 قطعه
 (274أي يفري قومًا للغزو )هدي الساري 

ترخ 351  الفر
ْجل ترخ اخلواتم العظام وقيل هي خواتم تلبس يف الرِّ  قال عبد الرزاق الفر

 (257فصوص هلا واحدها فتخة )هدي الساري وقال األصمعي ال 

خاب 351  السِّ
بكرس أوله والتخفيف هي القالية من طيب أو قرنفل وقيل خيط ينظم فيه خرٌز 

 (196ويعلق عىل الصبيان واجلواري )هدي الساري 

 (163بضم أوله هي احللقة التي يف األذن )هدي الساري  ُخْرصها 351

 العواتق 353

ْبُن هبا الزوج أو الشابة أو البالغة أو التي أرشفت مجع عاتق وهي  البكر التي مل ير

ي زوجت عند أهلها  ومل عىل البلوغ أو التي استحقت التزويج ومل تتزوج أو الت

 (235)هدي الساري  خترج عنهم
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 ذوات اخلدور 353
)هدي ت اخِلْدر سرٌت يكون للجارية البكر يف ناحية البيت وقيل اخلدور البيو

 (162اري الس

 اجللباب 353
هدي ) اجللباب ثوب أقرص من اخلامر وأعرض منه وهو املقنعة :قال النرض

 (141الساري 

 تدفِّفان 354
 أي ترضبان بالدف وهو بالضم ويفتح وهو الذي يرضب به يف األعراس

 (174)هدي الساري 

 مزمارة 354
)هدي الساري  بصفريالزمر الغناء والصوت احلسن والعايل ويقال املزمار صوت 

191) 

 (106هم احلبشة نسبوا إىل جد هلم )هدي الساري  بني أرفدة 354

 ُبعاث 354
 بضم أوله وهو موضع عىل ميلني من املدينة كان به وقعة بني

 (124األوس واخلزرج قبيل اإلسالم )هدي الساري 

 السفـــــركتــــاب 

 (181راجعون )هدي الساري أي بقوله إنا هلل وإنا إليه  اسرتجع 358

 (193أي متيل إىل وجه املغرب )هدي الساري  تزيغ الشمس 360

 (241أي حٌق واجب )هدي الساري  عْزمة 362

 املطر 363

يقال مطرت السامء وأمطرت ويقال مطرت يف الرمحة وأمطرت يف العذاب وقال 

أطلق املطر يف القرآن إال ابن عيينة ما سمى اهلل مطرًا يف القرآن إال عذابًا يعني ما 

عىل العذاب وتعقب بقوله تعاىل )) وال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر (( 

 (298)هدي الساري 

 صــــالة اخلــــوفكتــــاب 

لَّه )هدي الساري  فاخرتطه 367  (163أي سر

 "فلوال نفر من كل فرقه منهم طائفة "ام فوقه أخذًا من قوله سبحانه يقال للواحد ف طائفة 367
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 (232وقيل أقله ثالثة )هدي الساري 

 ذات الرقاع 367

بكرس الراء اسم شجرة بنجد سميت هبا الغزوة وقيل اسم جبل فيه بياض ومحرة 

أهنام غزوتان )هدي  وقيل لكوهنم عصبوا أرجلهم بالرقاع ومال غري واحد إىل

 (178الساري 

 وجاه العدو 368
 او وكرسها هو استقبال الشء بالوجه وتْبدل الواو تاء فيقال جتاههبضم الو

 (326)هدي الساري 

 صــــالة الكســـوفكتــــاب 

369 
سيَّب 

وائب  السَّ

كانوا يف اجلاهلية إذا نذروا قال أحدهم ناقتي سائبة أي ترسح وال متنع من مرعى 

فيصح عتقه واختلف ملن والسائبة أن يقول لعبده أنت سائبة أو أعتقتك سائبة 

 (207)هدي الساري   يكون والؤه

369 
خسفت 

 الشمس

بفتحتني قيل اخلسوف يف الكل والكسوف يف البعض وهو أوىل من قول من قال 

باخلاء  اخلسوف للقمر والكسوف للشمس لصحة وروي ذلك يف الصحيح

 (164)هدي الساري  للشمس

 (142)هدي الساري  أي يف مجاعة أو ذات مجاعة الصالة جامعة 369

369 
كسفت 

 الشمس
 (282أي سرت ضوؤها )هدي الساري 

 (262أي أسوأ منظرًا )هدي الساري  أفظع 369

 يكفرن العشري 369
أي جيحدن إحسانه والعشري أي الزوج مأخوذ من املعارشة وكل معارش عشري 

 (242 - 283وعشرية الرجل بنو أبيه األينني )هدي الساري 

369 
خشاش 

 األرض
 (164بفتح أوله وجيوز الكرس والضم وهي احلرشات )هدي الساري 

 صالة االستسقاءكتــــاب 
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 (201الدعاء بطلب السقي )هدي الساري  االستسقاء 370

 (111)هدي الساري  أكمة بفتحات هي الرابية واجلمع آكام باملد وبالكرس بال مد أيضاً  اآلكام 371

 اآلجام 371
)هدي  حصن واجلمع آجام باملد وبكرس اهلمزة أيضًا بال مدأجم بضمتني أي 

 (103الساري 

 (232ظرب هو واحد الظراب وهي اجلبال الصغار )هدي الساري  الظِّراب 371

 (144بالفتح هي املكان املتسع من األرض )هدي الساري  اجلروبة 371

 (171أي سحابة خييل فيها املطر )هدي الساري  خميلة 371

 (270أي سحابة والقزع يف األصل السحاب املتفرق الرقيق )هدي الساري  قزعة 371

 (194أي الطرق )هدي الساري  انقطعت السبل 371

 (277هو واي من أويية املدينة عليه حرث ومال )هدي الساري  وايي قناة 371

 (144بفتح أوله هو املطر الغزير )هدي الساري  اجلرْوي 371

 (204أي عام جماعة )هدي الساري  أصابتهم سنة 371

 (224بياء حتتانية مشدية أي مطرًا وروي صيبًا بسكون الياء )هدي الساري  صيِّباً  373

ي عنه 37  (198أي كشف عنه )هدي الساري  رُسِّ

با 374  (218بفتح أوله مقصور الريح التي َتبُّ من مطلع الشمس )هدي الساري  الصَّ

بور   (172الغربية )هدي الساري هي الريح  الدَّ
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يف الرجوع إىل احلدي   ليخترص للحافظ الوقت واجلهد ويساعدهإعداي هذا الفهرس  تم

ذكر رقم احلدي  يف صحيحي البخاري ومسلم، ويف ، ب الذي حيتاجه يف الصحيحني أو أحد رشوحها،

يفصلون  -الغالبيف  -ضع اكتفي بذكر أوهلا؛ اختصاًرا، وألن الرشاح امو عدةحال تكرر احلدي  يف 

وقد أخذت أرقام أحايي  حييلون بعُد عىل ذلك املوضع،  ثم رشح احلدي  يف أول موضع يذكر فيه،

، وأما تحقيق: حممد زهري النارصب عن الطبعة السلطانية طبعة يار طوق النجاة املصورةالبخاري من 

 .ؤاي عبدالباقيحممد فيار إحياء الرتاث العريب بتحقيق: صحيح مسلم فقد اعتمدنا طبعة 

 كتــــاب اإلميـــــان
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث الراوي احلديث

1 
ةر  ْيرر ُبو ُهرر ِ  أر ُسولر اهللَّ اِرًزا لِلنَّاسِ  أرنَّ رر ْوًما بر انر ير  5 50 ...كر

ر الر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر : قر الر ٌْس...قر ْيِب مخر اتِيُح اْلغر فر  - 4627 : مر

2 
بَّاسٍ  ُوا النَّبِيَّ  اْبُن عر تر ْيِس أر ْبِد اْلقر ْفدر عر  ... 53 17إِنَّ ور

ابِرٌ  ُسوُل اهللَِّ  جر رى رر ِن الظُُّروِف... هنر  - 5592 عر

يَّب 3 اةُ  املُْسر فر ْتُه اْلور ر رضر الٍِب ملرَّا حر ا طر بر  24 1360 ...أرنَّ أر

4 

ةر  ْيرر ُبو ُهرر ِ  أر ُسوُل اهللَّ ر رر َّا ُتُويفِّ اْستُْخلِفر أرُبوملر ْكٍر... ، ور  20 7284 بر

ر ُدوا... اْبُن ُعمر ْشهر تَّى ير اتِلر النَّاسر حر  22 25 ُأِمْرُت أرْن ُأقر

ُقوُلوا أنس تَّى ير اتِلر النَّاسر حر  - 392 ...ُأِمْرُت أرْن ُأقر

اي 5 ُسولر اهللَِّ! إِْن  املِْْقدر ا رر اْقترترْلنرا...ير ًرا فر
افِ ِقيُت كر  95 4019 لر

ة  6 امر ْيدٍ  ْبنُ ُأسر ُسوُل اهللَِّ  زر ثرنرا رر عر ... بر ْينرةر ِة ِمْن ُجهر قر  96 4269 إىِلر احْلُرر

 أرقام األحاديث يف األصول
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ر ُجالرِن يِف فِْتنرِة ا اْبُن ُعمر اُه رر تر ُه أر ... ْبنُ أنَّ رْيِ بر  - 4513 الزُّ

7 
ُجاًل  أربو أريُّوبر  لٍ أرنَّ رر مر يِن بِعر ُسولر اهللَِّ! أرْخرِبْ ا رر : ير الر  13 1396 ...قر

ةر  ْيرر ِذي نرْفِِس بِيرِدهِ َوَتُصوُم َرَمَضاَن.  أرُبو ُهرر الَّ : ور الر  14 1397 ...قر

ة 8 ُ ُعبراير  28 3435 ...َمنر َشِهَد َأنر الَ إِلََه إاِلَّ اَّللَّ

ة 9 لرمر ْوِم  سر اُي اْلقر ْت أرْزور فَّ أرْملرُقواخر  - 2484 ...ور

ْحلِ  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرٌس  10 ىلر الرَّ ِييُفُه عر ُمعاٌذ رر  32 128 ...ور

اذٌ  11 ِييُف النَّبِيِّ  ُمعر نرا رر ْينرا أر  ... 5967 30بر

12 
اٍب  اِريُّ  اْبن ِشهر بِيِع األرْنصر ُْموُي ْبُن الرَّ يِن حمر ر  ... 424 33أرْخربر

الرةر قرالر  أرنرٌس  اِر: إيِنِّ الر أرْسترطِيُع الصَّ ُجٌل ِمنر األرْنصر  - 670 ...رر

ب 13 َع اَّللَُّ بِهِ  ُجنْدر َع َسمَّ  2986 6499 ...َمنر َسمَّ

ر   14 أرْلُت النَّبِيَّ  أربو ذر ُل؟ سر ِل أرْفضر مر  84 2518 ...: أريُّ اْلعر

ةر  15 ْيرر ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُهرر ُل؟ أرنَّ رر ِل أرْفضر مر : أريُّ اْلعر  83 26 ...ُسِئلر

16 
َح النَّاُس َيَتَساَءُلونَ  أرنرٌس  َ  134 7296 ...َحتَّى َيُقوُلوا َلنر َيْبر

ةر  ْيرر يرَطاُن َأَحَدُكمر َفَيُقوُل: أرُبو ُهرر  134 3276 ...َكَذا؟َمنر َخَلَق  َيأريِت الشَّ

ةر  17 ْيرر طَِي  أرُبو ُهرر بَِياِء َنبِيٌّ إاِلَّ ُأعر  152 4981 ...ِمَن اآلَياِت َما ِمَن األَنر

ى 18 َراِن:  أربو ُموسر مر َأجر تَاِب َثالَثٌة ََلُ
ِل الركِ  154 203 ...َرُجٌل ِمنر َأهر

 43 16 ...اإِلياَمن َثاَلٌث َمنر ُكنَّ فِيِه َوَجَد َحاَلَوةَ  أرنرٌس  19

20 
ِمُن  أرنرٌس   44 15 ...َأَحُدُكمر َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ إَِليرهِ الَ ُيؤر

عر النَّبِيِّ  ِهَشام   َعْبداَّلله ْبن رر  ُكنَّا مر ُهور آِخٌذ بِيرِد ُعمر  - 3694 ...ور

بَّ ألَِخيِه... أرنرٌس  21
ِمُن َأَحُدُكمر َحتَّى ُُيِ  45 13 الَ ُيؤر

22 
ْمٍرو َبٌع َمنر ُكنَّ فِيِه  اْبُن عر  58 34 ...َكاَن ُمنَافًِقاَأرر

ةر  ْيرر َث َكَذَب  أرُبو ُهرر  59 33 ...آَيُة املرُنَافِِق َثاَلٌث: إَِذا َحدَّ
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23 
عِ  َماِلك   َكْعب ْبن رر اَمِة ِمَن الزَّ ِمِن َكاخلرَ  2810 5643 ...َمَثُل املرُؤر

ةر  ْيرر ُبو ُهرر أُ بِالربَالَءِ  أر ِمُن ُيَكفَّ َك املرُؤر
 - 5644 .َوَكَذلِ

ر 24 ُسوِل اهللَِّ  اْبُن ُعمر : ُكنَّا ِعنْدر رر الر وِِن ،فرقر ِْبُ  64 4698 ...بَِشَجَرة  َأخر

25 
ةر  ْيرر ٌع ) أرُبو ُهرر َبةً َوِستُّونَ اإِلياَمُن بِضر  35 9 ...( ُشعر

ر ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ارِ  أرنَّ رر ُجٍل ِمنر األرْنصر ىلر رر رَّ عر  36 24 ...مر

ان 26 يِت إاِلَّ بَِخير   ِعْمرر
يَاُء الَ َيأر  37 6117 ...احلرَ

27 
ْيٍح  ِم اآلِخرِ  أربو رُشر ِمُن بِاَّللَِّ َوالرَيور  48 6019 ...َمنر َكاَن ُيؤر

ةر  ْيرر هُ  أرُبو ُهرر َيِصلر َرِِحَ  82 6138 .َفلر

28 
ْيٍح  ِمُن،  أربو رُشر ِمُن، َواَّللَِّ الَ ُيؤر ِمنُ َواَّللَِّ الَ ُيؤر  - 6016 ...َواَّللَِّ الَ ُيؤر

ةر  ْيرر ًقا ِمْثُلهُ  أرُبو ُهرر لَّ  - 6016 .ُمعر

29 
اءُ  ر ِمنٌ  اْلربر  129 3783 ...األَنرَصاُر الَ ُُيِبُُّهمر إاِلَّ ُمؤر

ٌس  نر َصارِ  أر  74 3784 ...آَيُة اإِلياَمِن ُحبُّ األَنر

ةر  30 ْيرر  233 1876 ...إىَِل املرَِدينَةِ إِنَّ اإِلياَمَن َلَيأرِرُز  أرُبو ُهرر

ْسُعويٍ  31 ُسوُل اهللَِّ  أربو مر ارر رر نِ  أرشر  51 3302 ...بِيرِدِه نرْحور اْليرمر

ةر  32 ْيرر ئَِدةً  أرُبو ُهرر ُل الرَيَمِن، ُهمر َأَرقُّ َأفر  52 4388 ...َأَتاُكمر َأهر

33 
ةر  ْيرر ِِن  أرُبو ُهرر اِِن ِحنَي َيزر ِِن الزَّ ِمنالَ َيزر  57 2475 ...َوُهَو ُمؤر

بَّاسٍ  ِمٌن.  اْبُن عر ُتُل َوُهَو ُمؤر ُة:َوالَ َيقر الر ِعْكِرمر  - 6782 ...قر

ةر  34 ْيرر . أرُبو ُهرر ِ َتنير  َمرَّ
ر  َواِحد  ِمُن ِمنر ُجحر َدُغ املرُؤر  2998 6133 الَ ُيلر

35 
ةر  َْبِ الرَكَبائِِر؟ أربو برْكرر  87 2654 ...َأالَ ُأَنبُِّئُكمر بَِأكر

ِس. أرنرٌس   88 2653 َوَقترُل النَّفر

ْمٍرو 36 َْبِ إِنَّ ِمنر ) اْبُن عر هِ َأكر ُجُل َوالَِدير ِر َأنر َيلرَعَن الرَّ
 90 5973 ...( الرَكَبائِ

ةر  37 ْيرر برَع املرُوبَِقاِت  أرُبو ُهرر َتنُِبوا السَّ  89 2766 ...اجر
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38 
ر ! الَ  اْبُن ُعمر َلُكمر اًراَوير ِدي ُكفَّ ِجُعوا َبعر  66 4403 ...َترر

ِريرٌ  اِع:... أرنَّ النَّبِيَّ  جر ير ِة اْلور جَّ ُه يِف حر الر لر  65 121 قر

39 
ْعد ِ َأبِيِه  سر َعى إىَِل َغير  63 4326 ...َمِن ادَّ

اثِلرة ِعَي  ور َظِم الرِفَرى َأنر َيدَّ ُجُل إِنَّ ِمنر َأعر  - 3509 ...الرَّ

اَلمِ  ْبن الضهحهاكِ ََثِبت  40 ِ اإِلسر  َغير
ة   110 1363 ...َمنر َحَلَف َعََل ِملَّ

41 

ر   ِ َأبِيِه  أربو ذر َعى لَِغير  61 3508 ...َليرَس ِمنر َرُجل  ادَّ

ةر  ْيرر ُكمر َفَمنر َرِغَب  أرُبو ُهرر
َغُبوا َعنر آَبائِ  113 6768 ...الَ َترر

ر ُأ  ُعمر ُأ ِمْن كِتراِب اهللَِّإِنَّا ُكنَّا نرْقرر  4436 2462 ...فِيامر نرْقرر

ْسُعويٍ  42 ؟ أريُّ  اْبُن مر ُ ْنِب ِعنْدر اهللَِّ أرْكربر  86 4477 ...الذَّ

ْسُعويٍ  43 ُك بِاَّللَِّ َشيرًئا َدَخَل النَّارَ  اْبُن مر ِ  92 1238 ...َمنر َماَت ُيْشر

ر   44 ْيُت النَّبِيَّ  أربو ذر ُهور نراِئمٌ  أرتر ْوٌب أرْبيرُض ور ْيِه ثر لر عر  94 2388 ...ور

ُسوُل اهللَِّ  َخاِلد   ْبن  َزْيد  45 نرا رر ىلَّ لر ْيبِيرةِ  صر ْبِح بِاحْلُدر الرةر الصُّ  71 846 ...صر

لَِيائِي الَعاصِ  ْبن  َعْمرو  46  َليرُسوا بَِأور
 215 5990 ...أالَ إِنَّ آَل َأِِب ُفاَلن 

ة 47 ُسوِل اهللَِّ  طرْلحر ُجٌل إىِلر رر اءر رر  8 46 ...ِمْن أرْهِل نرْجدٍ  جر

ر 48 اَلُم َعََل ََخرس   اْبُن ُعمر  16 8 ...ُبنَِي اإِلسر

ْمٍرو 49 أرلر النَّبِيَّ  اْبُن عر ُجاًل سر ؟أرنَّ رر رْيٌ  63 12 ...: أريُّ اإِلْسالرِم خر

ْسُعويٍ  50 ُسولر  اْبُن مر ا رر ُجٌل: ير الر رر ُذ بِامر قر اخر ُنؤر ِمْلنرا... اهللَِّ! أر  120 6921 عر

ْسُعويٍ  51 ٌر. اْبُن مر لِِم ُفُسوٌق، َوِقَتاُلُه ُكفر  64 48 ِسَباُب املرُسر

بَّاسٍ  52 يِّئَاِت... اْبُن عر َسنَاِت َوالسَّ َ َكتََب احلرَ  131 6491 إِنَّ اَّللَّ

53 
ةر  ْيرر َسَن َأَحُدُكمر  أرُبو ُهرر اَلَمهُ إَِذا َأحر  205 42 ...إِسر

ِعيدٍ  ُ أربو سر َها، إالَّ َأنر يتََجاَوَز اَّللَّ
يئَُة بِِمثرلِ  53 41 .َعنرَها والسَّ

ةر  54 ْيرر ُبو ُهرر تِي َما أر اَوَز َعنر ُأمَّ ُفَسَها إِنَّ اَّللََّ ََتَ َثتر بِِه َأنر  201 5269 ...َحدَّ
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55 
ْمٍرو لُِم َمنر َسلَِم  اْبُن عر لُِموَن ِمنر لَِسانِِه َوَيِدهِ املرُسر  64 10 ...املرُسر

ى ُل؟... أربو ُموسر ُسولر اهللَِّ، أريُّ اإِلْسالرِم أرْفضر ا رر اُلوا: ير  66 11 قر

نَُّ ... ِحزَام   ْبن  َحِكيم  56 ر أرْيتر ُأُموًرا ُكنُْت أرحتر ُسولر اهللَِّ! أررر ا رر  123 1436 ير

ة 57 ْيفر ُتُبوا ِِل  ُحذر اَلِم ِمَن النَّاِس.اكر َظ بِاإِلسر  294 3060 ..َمنر َتَلفَّ

ةُ  58 ائِشر ُسوُل  عر ا ُبِدئر بِِه رر ُل مر ْحِي... اهللَِّ  أروَّ  160 9682 ِمنر اْلور

ةر  وأرب 59 لرمر ابٌِرا  سر أرْلُت جر ُل؟سر  161 6214 ...: أريُّ اْلُقْرآِن ُأْنِزلر أروَّ

ُسولِِه  أرنرٌس  60 ىلر رر عر عر ابر اىلر تر عر ... أرنَّ اهللَّر تر ْحير  3016 4982 اْلور

61 

َظانِ  َماِلك ْبن  َصْعَصَعةَ  َ النَّائِِم َوالرَيقر  164 3207 ...َبيرنَا َأَنا ِعنرَد الرَبيرِت َبنير

ير بِالنَّبِيِّ  أرنرٌس  ِة ُأرْسِ ْيلر ْن لر ْعبرةِ  عر ْسِجِد اْلكر  162 3570 ...ِمْن مر

ر   يُل... أربو ذر ِ َة َفنََزَل ِجْبر ِف َبيرتِي َوَأَنا بَِمكَّ  163 349 ُفِرَج َعنر َسقر

َتَوى... َحبهةَ  واْبن  َعبهاس  َوأَبِ  ُسر
ُت ملِ  163 349 ُثمَّ ُعِرَج ِِب َحتَّى َظَهرر

ابِرٌ  62 رِ  جر جر
ُت يِف احلرِ َبترنِي ُقَريرٌش ُقمر  170 3886 ...ملََّا َكذَّ

بَّاسٍ  63 َي ِِب ُموَسى... اْبُن عر ِ ُت َليرَلَة ُأْسر  165 3239 َرَأير

... جُمراِهدٍ  64 الر جَّ ُه الدَّ ُروا لر كر ذر بَّاٍس ور ِمعر اْبنر عر نَُّه سر  166 1555 أر

65 
ةر  ْيرر َي ِِب َرَأيرُت ُموَسى أرُبو ُهرر ِ  168 3394 ...َليرَلَة ُأْسر

ر ا ِعيَسى:  اْبُن ُعمر ِر...َفَأمَّ در ٌد َعِريُض الصَّ ُر َجعر َ  - 3438 َفَأِحر

ر 66 َبِة يِف املرَنَامِ  اْبُن ُعمر يرَلَة ِعنرَد الرَكعر  169 3440 ...َأَراِِن اللَّ

ْيبرايِنّ  67 ... الشَّ اىلر عر ْولِِه تر ْن قر ا عر أرْلُت ِزرًّ  174 3232 سر

وق 68 رْسُ ْل  مر تراْه! هر ا ُأمَّ ُة: ير ائِشر دٌ ُقْلُت لِعر أرى حُمرمَّ ُه؟رر بَّ  177 4855 ...رر

ِعيدٍ  69 ... أربو سر ْومر نرا ير بَّ ى رر ْل نررر ُسولر اهللَِّ! هر ا رر  183 4581 ُقْلنرا: ير

ةر  70 ْيرر نرا  أرُبو ُهرر بَّ ى رر ْل نررر ُسولر اهللَِّ! هر ا رر ...قرالر ُأنراٌس: ير ْومر  182 3573 ير

ى 71 : آنَِيُتُهاَم َوَما فِيِهاَم َجنََّتاِن ِمنر  أربو ُموسر ة   180 4878 ...فِضَّ
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ْسُعويٍ  72 ِل النَّاِر ُخُروًجا ِمنرَها اْبُن مر َلُم آِخَر َأهر  186 6571 ...إِِنِّ ألَعر

73 

َّاي  ْيدٍ  ْبنُ محر َفاَعِة  زر ُُم الثََّعاِريرُ ََيرُرُج ِمَن النَّاِر بِالشَّ  191 6558 ...َكَأَّنَّ

ُرُج  أرنرٌس  عٌ ََير ُهمر ِمنرَها َسفر َد َما َمسَّ ٌم ِمَن النَّاِر َبعر  - 6559 ...َقور

74 

ةر  ْيرر ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُهرر ْيِه... أرنَّ رر ُرفِعر إِلر  194 3340 ُأيِتر بِلرْحٍم، فر

: ) أرنرٌس  مر اُلوا آلير ء  قر اَمَء ُكلِّ ََشر  394 4476 (.َوَعلََّمَك َأسر

ر َم الرِقَياَمِة َحتَّى َيبرُلغَ إِنَّ  اْبُن ُعمر ُنو َيور َس َتدر مر  - 4718 ...الشَّ

ةر  75 ْيرر ا أرُبو ُهرر ُعو هِبَ َتَجاَبٌة َيدر َوٌة ُمسر  338 6304 ...لُِكلِّ َنبِيٍّ َدعر

بَّاسٍ  76 لرْت:  اْبُن عر َرَبنيَ  "ملرَّا نرزر ِذرر َعِشيَتَك األَقر  208 1394 ..."َوَأنر

ةر أرُبو  77 ْيرر ُسوُل اهللَِّ  ُهرر زَّ  قرامر رر لر اهللَُّ عر ... ِحنير أرْنزر لَّ جر  206 4771 ور

78 
نْي... نْيٍ أرْو مُحرٍة... ُحصر  220 3410 الر ُرْقيرةر إاِلَّ ِمْن عر

ْعدٍ  ْهُل ْبُن سر تِي سر نََّة ِمنر ُأمَّ ُخَلنَّ اجلرَ  219 3247 ...َسبرُعوَن َألرًفا َلَيدر

ْسُعويٍ اْبُن  79 عر النَّبِيِّ يِف ُقبَّةٍ  مر  221 6528 ...ُكنَّا مر

80 
ِعيدٍ  َديرَك... أربو سر  222 3348 َيُقوُل اَّللَُّ: َيا آَدُم! َفَيُقوُل: َلبَّيرَك َوَسعر

ةر  ْيرر َم الرِقَياَمِة آَدمُ  أرُبو ُهرر َعى َيور ُل َمنر ُيدر  - 6529 ...َأوَّ

 وضـــــوءكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث الراوي احلديث

81 
ةر  ْيرر َدَث... أرُبو ُهرر َبُل اَّللَُّ َصاَلَة َأَحِدُكمر إَِذا َأحر  225 135 الَ َيقر

انر النَّبِيُّ  أرنرٌس  الرةٍ  كر ُأ ِعنْدر ُكلِّ صر ضَّ ترور  - 214 .ير

ةر  82 ْيرر َأ َأَحُدُكمر  أرُبو ُهرر ِفِه َماًء...إَِذا َتَوضَّ َعلر يِف َأنر َيجر  237 162 َفلر

انر النَّبِيُّ  أرنرٌس  83 ... كر لر ا يرخر  375 142 إِذر

بُِلوا الرِقبرَلَة... أربو أريُّوبر  84 َتقر  264 144 إَِذا َأَتيرُتُم الرَغائَِط َفاَل َتسر
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ر 85 ْيٍت  اْبُن ُعمر ْهِر بر ىلر ظر ْوًما عر ْيُت ير قر ِد اْرتر قر نرا...لر  266 145 لر

ةر  86 ْيرر ائِِم... أرُبو ُهرر  282 239 الَ َيُبوَلنَّ َأَحُدُكمر يِف املرَاِء الدَّ

بَّاسٍ  87 ُسوُل اهللَِّ  اْبُن عر رَّ رر ْيِن... مر رْبر ىلر قر  292 218 عر

ةر  88 تراير  267 153 إَِذا َباَل َأَحُدُكمر َفاَل َيأرُخَذنَّ َذَكَرُه بَِيِمينِِه... أربو قر

انر النَّبِيُّ  أرنرٌس  89 تِِه... كر جر حِلراجر رر ا خر  271 150 إِذر

بَّاسٍ  90 ِ  اْبُن عر ُسولر اهللَّ يِّترٍة... أرنَّ رر اٍة مر رَّ بِشر  363 1492 مر

ةر  91 ْيرر ... أرُبو ُهرر َب الرَكلرُب يِف إَِناِء َأَحِدُكمر  279 172 إَِذا رَشِ

ةُ  92 اِئشر انر النَّبِيُّ  عر ... كر ا اْسترطراعر نر مر بُّ التَّيرمُّ
 268 5380 حُيِ

93 
أرْيتر النَّبِيَّ  زَْيد   ْبن  َعْبداَّللِه  ْيفر رر : كر ُه ُسِئلر نَّ ُأ؟... أر ضَّ ترور  236 185 ير

بَّاسٍ  أر النَّبِيُّ  اْبُن عر ضَّ ةً  ترور رَّ ًة مر رَّ  - 157 .مر

انر  94 انر  مُحْرر فَّ نر ْبنر عر أرى ُعْثامر ُه رر نَّ ... أر
ٍ
ُضوء ا بِور عر  226 159 ير

ةر  95 ْيرر َتيرَقَظ َأَحُدُكمر ِمنر َمنَاِمِه ) أرُبو ُهرر أَ إَِذا اسر  238 3295 (...َفَتَوضَّ

ةر  96 ْيرر َم الرِقَياَمِة... أرُبو ُهرر َن َيور َعور تِي ُيدر  246 136 إِنَّ ُأمَّ

ةر  97 ةر  أربو ُزْرعر ْيرر عر أرُبو ُهرر ْلُت مر خر اًرا بِاملْرِدينرةِ  ير  250 5953 ...ير

انر النَّبِيُّ  أرنرٌس  98 ايٍ  كر ِة أرْمدر ْسر اِع إىِلر مخر ْغترِسُل بِالصَّ  325 201 ...ير

99 
ْمٍرو نَّا النَّبِيُّ  اْبُن عر رلَّفر عر ا ختر ْرنراهر افر ٍة سر ْفرر  241 60 ...يِف سر

ُبو  ةر أر ْيرر اِسِم  ُهرر ا اْلقر بر إِنَّ أر ؛ فر ْسبُِغوا اْلُوُضوءر : أر الر ٌل... قر  242 165 َوير

ْبِد اهللَِّ  اْْلَاِرثِ  ْبن  ََههام  100 ِريرر ْبنر عر أرْيُت جر ... رر  272 387 برالر

اِئلٍ  101 ى  أربو ور انر أرُبو ُموسر ُي يِف اْلبرْولِ  كر دِّ  273 224 ...ُيشر

ة 102 عر النَّبِيِّ  املُِْغرير رٍ  ُكنُْت مر فر ٍة يِف سر ْيلر اتر لر  274 363 ...ذر

أرى النَّبِيَّ  أ َميهةَ  ْبن  َعْمر و  103 ُه رر نَّ . أر نْيِ ىلر اخْلُفَّ ُح عر ْمسر  275 204 ..ير

يِلي  104 ُجاًل... عر ْرُت رر أرمر اًء، فر ذَّ ُجاًل مر  303 269 ُكنُْت رر
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ُسولر اهللَِّ  أرنرٌس  105 ُجٌل ُينراِجي رر رر الرُة ور ِت الصَّ  ... 642 376ُأِقيمر

106 
ْمرو  يَّةر  ْبنُ عر ُسولر اهللَِّ  ُأمر أرْيُت رر ترزُّ  رر ْ اةٍ حير تِِف شر  355 208 ...ِمْن كر

ابِرٌ  ِت النَّارُ  جر سَّ  مِمَّا مر
ِ
ِن اْلُوُضوء  - 5457 أرنَُّه ُسئِلر عر

107 
بَّاسٍ  ُسولر اهللَِّ  اْبُن عر ضر  أرنَّ رر ْضمر برنًا، فرمر بر لر ِ  725 211 ...رشر

ْيد ُسوِل اهللَِّ  ُسور عر رر جر مر رر نَُّه خر ر  أر ْيربر امر خر  - 209 ...عر

ْيدٍ  108 ُسوِل اهللَِّ  اْبن زر ا إِىلر رر كر ُه شر نَّ  ... 137 731أر

 غســـــــلكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث الراوي احلديث
ِعيدٍ  109 ُسولر اهللَِّ  أربو سر ارِ  أرنَّ رر ُجٍل ِمنر األرْنصر لر إىِلر رر  345 180 ...أرْرسر

110  ُّ ْعٍب  ْبنُ ُأيبر ُسولر اهللَِّ! كر ا رر لرْم ُينِْزْل؟... ير ُجُل امْلرْرأرةر فر عر الرَّ امر ا جر  346 291 إِذر

ةر  111 ْيرر َبعإَِذا  أرُبو ُهرر َ ُشَعبَِها األرر  348 291 ُثمَّ َجَهَدَها... َِجَلَس َبنير

ةر  112 لرمر ُسولِ  ُأمُّ سر ْيٍم إىِلر رر ْت ُأمُّ ُسلر اءر الرْت:... اهللَِّ  جر قر  313 6091 فر

ةُ  113 اِئشر ِة... أرنَّ النَّبِيَّ  عر لر ِمنر اجْلرنرابر ا اْغترسر انر إِذر  316 248 كر

ةُ  114 ْيُمونر ُسوُل اهللَِّ  مر عر رر ضر ةٍ  ور ُضوًءا جِلرنرابر  317 274 ...ور

ةر  115 لرمر ُة... أربو سر اِئشر ىلر عر ُة عر اِئشر أرُخو عر ْلُت أرنرا ور  320 251 يرخر

اقر  116 نرا أرُبو أربو إِْسحر ثر دَّ ابٌِر  حر انر ِعنْدر جر ُه كر ٍر أرنَّ ْعفر ْبِد اهللَِّ ْبنجر  329 254 ...عر

ا َأَنا َفُأفِيُض َعََل َرأرِِس َثاَلثا... ُمْطِعمٍ  ْبنُ ُجبررْي  117  666 254 َأمَّ

انٍِئ  118 ُسوِل اهللَِّ  ُأّم هر ْبُت إىِلر رر هر ْتِح  ذر امر اْلفر  336 278 ...عر

ةر  119 ْيرر َتِسُلوَن ُعَراًة... أرُبو ُهرر ائِيَل َيغر َ  339 364 َكاَنتر َبنُوا إِْسر

ابِرٌ  120 ُسولر اهللَِّ  جر ... أرنَّ رر ةر ارر جر
ُهُم احْلِ عر نُْقُل مر انر ير  340 364 كر

ةُ  121 اِئشر  ... 229 289ُكنُْت أرْغِسُل اجْلرنرابرةر ِمْن ثرْوِب النَّبِيِّ  عر

ةُ  122 اِئشر النَّبِيُّ  عر نرا ور اِحدٍ  ُكنُْت أرْغترِسُل أر  ور
ٍ
 321 250 ...ِمْن إِنراء
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ةُ  123 اِئشر انر النَّبِيُّ  عر ُهور ُجنٌُب  كر نرامر ور اير أرْن ير ا أررر  305 290 إِذر

ر 124 اِب  اْبُن ُعمر ُر ْبُن اخْلرطَّ رر ُعمر كر ِ  ذر ُسوِل اهللَّ  ... 268 630لِرر

انر النَّبِيُّ  أرنرٌس  125 اِئهِ  كر ىلر نِسر ُدوُر عر  309 268 ...ير

ةُ  126 اِئشر ُسوِل اهللَِّ  عر عر رر ْجنرا مر رر اِرهِ  خر  767 346 ...يِف برْعِض أرْسفر

127 
ِقيق ى شر أربو ُموسر ْبِد اهللَِّ ور عر عر الًِسا مر  368 338 ...ُكنُْت جر

ىا بر النَّبِيُّ  ْبن أرْبزر ر . فررضر خر فِيِهامر نرفر ْيِه األرْرضر ور فَّ  751 337 بِكر

ْيمِ  128 رلٍ  أرْقبرلر النَّبِيُّ  أربو اجْلُهر ْحِو بِْئِر مجر  369 283 ...ِمْن نر

ةر  129 ْيرر ُسوُل اهللَِّ  أرُبو ُهرر ِقيرنِي رر نرا ُجنٌُب  لر أر  371 283 ...ور

ةُ  130 اِئشر انر النَّبِيُّ  عر ىلر ُكلِّ أرْحيرانِِه. كر ْذُكُر اهللَّر عر  373 633 ير

 يــــــــــــضكتــــاب احل
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث الراوي احلديث

ةُ  131 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ْت رر أرلر أرًة سر ا... أرنَّ اْمرر ْن ُغْسلِهر  332 315 عر

132 

ءُ  أرٌة إىل النَّبِيِّ  أرْسامر ِت اْمرر اءر أرْيتر  جر ْت: أررر الر قر  - 227 ...فر

ةُ  اِئشر انرا إاِلَّ  عر انر إِلْحدر ا كر اِحدٌ مر  - 312 .ثرْوٌب ور

ةُ  133 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر انر رر َّ  إِْن كر يلر ُيْدِخُل عر هُ لر ْأسر  297 297 ...رر

ةُ  134 اِئشر ْجِري. أرنَّ النَّبِيَّ  عر ُئ يِف حر
تَّكِ انر ير  301 297 ..كر

ةر  135 لرمر ُسوِل اهللَِّ  ُأّم سر عر رر نرا مر ْينرامر أر  296 298 ...يِف اخْلرِميلرةِ  بر

ةُ  136 اِئشر اِئًضا عر انرْت حر ا كر ا إِذر انر انرْت إِْحدر  293 302 ...كر

ةُ  137 اِئشر ْبعر ِسننِير  عر ْت سر بِيبرةر اْسُتِحيضر  334 327 ...أرنَّ ُأمَّ حر

ة 138 اذر ْت  ُمعر الر ًة قر أر ُة: أرنَّ اْمرر ائِشر ِزي لِعر ْ ا أرجتر ر الرَتر انرا صر  335 321 ...إِْحدر
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 خصــــــال الفطـــــــرةكتــــاب 
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث الراوي احلديث
ةر  139 ْيرر  257 5889 ...:-ََخرٌس ِمَن الرِفطرَرةِ أرْو: - الرِفطرَرُة ََخرٌس  أرُبو ُهرر

ى 140 يُْت النَّبِيَّ  أربو ُموسر تر اكٍ  أر ْسترنُّ بِِسور ْدُتُه ير جر ور  - 244 ...بِيرِدهِ  فر

141 
ةر  ْيرر تِي  أرُبو ُهرر الَ َأنر َأُشقَّ َعََل ُأمَّ  252 887 ...-َعََل النَّاسِ أرْو: -َلور

َواكِ  أرنرٌس  ُت َعَليرُكمر يِف السِّ َثرر  - 888 .َأكر

ة 142 ْيفر انر النَّبِيُّ  ُحذر ُشوُص... كر يِْل ير امر ِمنر اللَّ ا قر  255 245 إِذر

ر 143 ، َفَجاَءِِن َرُجاَلِن...َأَراِِن  اْبُن ُعمر ُك بِِسَواك   2271 246 َأَتَسوَّ

ر 144 كنَِي، ) اْبُن ُعمر ِ ُرواَخالُِفوا املرُْشر ُفوا...َوفِّ  259 5892 ( اللَِّحى، َوَأحر

145 
ْيهِ  أرنرٌس  اُموا إِلر قر ابِيًّا برالر يِف املْرْسِجِد، فر  284 221 أرنَّ أرْعرر

ةر  ْيرر اًل ِمنر َماء  َدُعوُه،  أرُبو ُهرر لِِه َسجر  586 221 َوَهِريُقوا َعََل َبور

146 
يْسٍ  ّم قر ْ  أُ ِغرٍي ملر را صر اْبٍن هلر

ْت بِ تر را أر هنَّ امر  أر ْأُكِل الطَّعر  287 223 ...ير

ةُ  اِئشر انر النَّبِيُّ  عر ُمْ  كر يرْدُعو هلر ْبيراِن فر  164 6355 ...ُيْؤترى بِالصِّ

 الصـــــالةكتــــاب 
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث الراوي احلديث

147 
ر ترِمُعونر  اْبُن ُعمر ْ ِدُموا املْرِدينرةر جير ُمونر ِحنير قر

انر املُْْسلِ  377 604 ...كر

اًرا. أرنرٌس  ُروا أرْن ُيوُروا نر كر  378 603 فرذر

نرٌس  148 انر  أر عر األذر ْشفر  378 603 ...ُأِمرر باِلرٌل أرْن ير

نرٌس  149 ِ  أر ُسوُل اهللَّ انر رر ْوًما كر ا قر زر ا غر  - 610 ..إِذر

الُِك  150 ْيِرِث  ْبنُ  مر ْيُت النَّبِيَّ  احْلُور ْوِمي أرتر ٍر ِمْن قر  674 630 ...يِف نرفر

ةر  151 ْيرر اطٌ  أرُبو ُهرر يرَطاُن َلُه ُِضَ َبَر الشَّ اَلِة َأدر  389 608 ...إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ
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152 

ِعيدٍ أربو  نُ  سر ُتُم النَِّداَء َفُقوُلوا ِمثرَل َما َيُقوُل املرَُؤذِّ  383 611 ...إَِذا َسِمعر

ْهل ةر ْبنر أريِب ُسْفيرانر  ُحنريٍْف  ْبنُ  سر اِوير ِمْعُت ُمعر  - 914 ...سر

ابِرٌ  َمُع النَِّداءَ  جر  - 614 ...َمنر َقاَل ِحنَي َيسر

عر النَّبِيِّ  أرنرٌس  153 ْينرامر نرْحُن ُجُلوٌس مر  - 63 ...يِف امْلرْسِجدِ  بر

ةُ  154 اِئشر ترنْيِ  عر ْكعر ْت رر ا ُفِرضر ُل مر الرُة أروَّ  685 1090 ...الصَّ

ةر  155 ْيرر َتِسُل  أرُبو ُهرر ُتمر َلور َأنَّ ََّنًَرا بَِباِب َأَحِدُكمر َيغر  - 528 ...َأَرَأير

ْسُعويٍ  156 بو مر يلر  أر ىلَّ  أرنَّ ِجرْبِ لر فرصر زر  610 521 ...نر

ابِرٌ  157 انر النَّبِيُّ  جر ةِ  كر يلِّ الظُّْهرر بِاهْلراِجرر  646 560 ...ُيصر

ةر  وأرب 158 ْرزر انر النَّبِيُّ  بر ا كر ُدنر أرحر ْبحر ور يلِّ الصُّ  647 541 ...ُيصر

ةُ  159 ائِشر ْدنر  عر ْشهر ُْؤِمنراِت ير اُء املْ  645 578 ...ُكنَّ نِسر

ى 160 نََّة. أربو ُموسر ِن َدَخَل اجلرَ َدير  635 574 َمنر َصَلَّ الرَْبر

161 
ر   ُن النَّبِيِّ  أربو ذر ذِّ نر ُمؤر  616 535 ...الظُّْهرر أرذَّ

انر النَّبِيُّ  أرنرٌس  الرةِ  كر رر بِالصَّ ُي بركَّ ْ ا اْشتردَّ اْلربر  - 906 ...إِذر

ةر  162 ْيرر : َيا َربِّ َأَكَل  أرُبو ُهرر ا َفَقاَلتر َ َتَكِت النَّاُر إىَِل َرهبِّ  617 3260 ...اشر

عر النَّبِيِّ  أرنرٌس  163 يلِّ مر فر  ُكنَّا ُنصر ُدنرا طررر ُع أرحر يرضر  1352 385 ...فر

ُسوُل اهللَِّ كر  أرنرٌس  164 ْمُس...انر رر الشَّ رْصر ور يلِّ اْلعر  621 550 ُيصر

افِ  165 ِديٍج  ْبنُ ُع رر يلِّ  خر عر النَّبِيِّ  ُكنَّا ُنصر رْصر  مر ُزوًرا اْلعر ُر جر نرنْحر  625 2485 ...فر

ةُ  166 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر رْصر  أرنَّ رر يلِّ اْلعر انر ُيصر  611 3103 ...كر

بُ  167 ةر  وأر امر ِزيِز الظُّْهرر  ُأمر ْبِد اْلعر رر ْبُن عر عر ُعمر ْينرا مر لَّ  623 549 ...صر

ِريرٌ  168 ًة ُكنَّا ِعنْدر النَّبِيِّ  جر ْيلر ِر لر مر نرظررر إىِلر اْلقر  633 554 ...، فر

ةر  169 ْيرر يرِل َوَماَلئَِكةٌ  أرُبو ُهرر َكٌة بِاللَّ
 632 555 ...َيَتَعاَقُبوَن فِيُكمر َماَلئِ
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170 
ر َلُه  اْبُن ُعمر اَم ُوتَِر َأهر ِ َكأَنَّ  626 552 َوَماَلُه.الَِّذي َتُفوُتُه َصالَُة الرَعصر

بُ  ةر  املْرلِيِح  وأر ْيدر عر ُبرر ْيمٍ  ُكنَّا مر ْوٍم ِذي غر ٍة يِف ير ْزور  - 553 ...يِف غر

يِلّ  171 َطى عر  627 2931 ...َحتَّى َغاَبِت  َحَبُسوَنا َعنر َصاَلِة الرُوسر

بَّاسٍ  172 ُن عر اٌل  اْب نِْدي ِرجر ِهدر ِع  1873 581 ...ْرِضيُّونر مشر

ر 173 اَلَة  اْبُن ُعمر ِس َفَدُعوا الصَّ مر  829 582 ...إَِذا َطَلَع َحاِجُب الشَّ

ْبدُ  174 ِزيِز  عر ْيعٍ  ْبنُ اْلعر ْجرِ  ُرفر ْعدر اْلفر ُطوُف بر رْيِ ير بر ْبدر اهللَِّ ْبنر الزُّ أرْيُت عر  - 1630 ...رر

175 
ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر ُكْن رر ْ ير تراِن ملر ْكعر ا رر ُعُهامر رِسًّ در  835 592 ...ير

ةر  ُأمُّ  لرمر ِ  سر َد الرَعصر ِ َبعر َعَتنير كر  834 1233 َسَألرِت َعِن الرَّ

ْبدُ  176 لٍ  ْبنُ اهللَِّ  عر فَّ لَِبنَُّكُم  ُمغر ِم َصالَتُِكُم الَ َتغر َراُب َعََل اسر  1399 563 ...األَعر

ةُ  177 مر لر يلِّ  سر عر النَّبِيِّ  ُكنَّا ُنصر ْت  املْرْغِربر  مر ارر ور ا تر  636 561 ..إِذر

افِعُ  178 ِديٍج  ْبنُ  رر عر النَّبِيِّ  خر يلِّ املْرْغِربر مر ُف  ُكنَّا ُنصر ِ يرنرْصر  637 559 ...فر

بَّاسٍ  179   أرْعترمر النَّبِيُّ  اْبُن عر
ِ
اء  642 7239 ...بِاْلِعشر

180 
ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر   أرْعترمر رر

ِ
اء ًة بِاْلِعشر ْيلر  638 566 لر

ى َمِة اَّللَِّ  أربو ُموسر وا؛ إِنَّ ِمنر نِعر ! َأبرِْشُ لُِكمر  641 567 ...َعََل ِرسر

نرٌس  ْيدٌ مُحر  181 رذر النَّبِيُّ ُسِئلر أر ِل اختَّ ًا؟ : هر امتر  640 572 ...خر

ْسُعويٍ  182 ُسولر  يرا اْبُن مر ِل  رر مر :اهللَِّ! أريُّ اْلعر الر ُل؟ قر  85 527 ...أرْفضر

ةر  183 ْيرر َعًة َقبرَل َأنر َتطرُلعَ  أرُبو ُهرر برِح َركر َرَك ِمَن الصُّ  608 580 ...َمنر َأدر

انُ  184 عر النَّبِيِّ  ِعْمرر اُنوا مر ُْم كر ِسريٍ  أرهنَّ ُوا يِف مر أرْيجلر  682 344 ...فر

ةر  185 تراير عر النَّبِيِّ  أربو قر نرا مر ْيلرةً رِسْ  - 595 ...لر

نرٌس  186 يَُصلِّ إَِذا َمنر َنِِسَ َصالَةً  أر  684 597 ...َذَكَرَها َفلر

ابِرٌ  187 ِق  جر ْومر اخْلرنْدر اءر ير رر ْبنر اخْلرطَّاِب جر  631 596 ...أرنَّ ُعمر

ةر  188 ْيرر ِب الرَواِحدِ  أرُبو ُهرر  516 359 ...الَ ُيَصِلِّ َأَحُدُكمر يِف الثَّور
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رُ  189 ةر  أريب ْبنُ  ُعمر لرمر ُسولر اهللَِّ  سر أرْيُت رر اِحٍد ...رر يلِّ يِف ثرْوٍب ور  517 354 ُيصر

ابِرٌ  190 عر النَّبِيِّ  جر ْجُت مر رر اِرهِ خر ْعِض أرْسفر  - 361 ...يِف بر

ةر  191 ْيرر ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُهرر أرلر رر اِئاًل سر الرةِ  أرنَّ سر ِن الصَّ  515 358 ...عر

ْعدٍ  192 ْهُل ْبُن سر عر النَّبِيِّ  سر لُّونر مر اٌل ُيصر انر ِرجر  ... 362 441كر

ةُ  193 اِئشر را أرْعالرمٌ  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ٍة هلر ِيصر ىلَّ يِف مخر  556 373 ...صر

ُسولر اهللَِّ  أرنرٌس  194 ْت رر ةر يرعر ُه ُملريْكر تر دَّ  ... 380 658أرنَّ جر

ِعيدُ  195 ِزيدر  ْبنُ  سر الٍِك  ير ْلُت أرنرسر ْبنر مر أر انر النَّبِيُّ سر  ... 386 1173:أركر

ر   196 ْسِجٍد ُوِضعر  أربو ذر ُسولر اهللَِّ، أريُّ مر ا رر  520 3366 ...ُقْلُت: ير

ُسوُل اهللَِّ  أرنرٌس  197 ِدمر رر  524 428 ...املْرِدينرةر  ملرَّا قر

انر النَّبِيُّ  نرافِعٍ  198   كر
ٍ
ْسِجدر ُقبراء ْأيِت مر  1399 1194 ...ير

199 
نُ  ْكثرْرُتمْ  ُعْثامر ِمْعُت النَّبِيَّ  إِنَُّكْم أر إيِنِّ سر ُقوُل: ور  533 450 ...ير

ر ُسوِل اهللَِّ  اْبُن ُعمر ْهِد رر ىلر عر انر عر  - ... 446أرنَّ امْلرْسِجدر كر

ى 200 ًرا يِف  أربو ُموسر َظُم النَّاِس َأجر َعُدُهمر َأعر اَلِة َأبر  662 651 ...الصَّ

اير بر  أرنرٌس  201 ُلواأررر وَّ ترحر ةر أرْن ير مر
لِ  665 655 ...نُو سر

ةر  202 ْيرر ِجِد َوَراَح َأَعدَّ اَّللَُّ َلهُ  أرُبو ُهرر  669 662 ...َمنر َغَدا إىَِل املرَسر

203 
ةر  تراير عر النَّبِيِّ  أربو قر يلِّ مر ْينرامر نرْحُن ُنصر ِمعر بر  603 635 ...إِْذ سر

ةر  ْيرر اَلةِ  أرُبو ُهرر ُشوا إىَِل الصَّ ُتُم اإِلَقاَمَة َفامر  602 636 ...إَِذا َسِمعر

ْيرى  204 ِعيدٍ  ْبنُ حير ُسوُل اهللَِّ  ..سر كر رر ْو أرْيرر اُء  لر ثر النِّسر ا أرْحدر  445 869 ...مر

ر 205 َرَأُة  اْبُن ُعمر َذَنِت امر
َتأر ِجدِ إَِذا اسر  442 873 ...َأَحِدُكمر إىَِل املرَسر

ةر  206 تراير ِجَد َفاَل ََيرلِسر َحتَّى أربو قر  714 444 ...إَِذا َدَخَل َأَحُدُكُم املرَسر

نَُها. أرنرٌس  207 ا َدفر اَرُُتَ ِجِد َخطِيَئٌة، َوَكفَّ  552 415 الرُبَزاُق يِف املرَسر



101 

 

ابِرٌ  208 َتِزلرنَا َبَصالً َمنر َأَكَل ُثوًما َأور  جر َيعر  564 854 ...َفلر

209 

ةُ  ائِشر بَّاسٍ و عر ُسوِل اهللَِّ  اْبُن عر لر بِرر ةً  ملرَّا نرزر ِيصر ُح مخر ْطرر  531 435 ...طرِفقر ير

ةر  ْيرر ُذوا. أرُبو ُهرر َ  530 431 . ..َقاَتَل اَّللَُّ الريَُهوَد؛ اِّتَّ

رْبر النَّبِيِّ  ْفيرانُ ُس  أرى قر ُه رر نَّ نَّاًم  أر  - 1390 .ُمسر

ةُ  210 اِئشر ةً  عر نِيسر ا كر تر رر كر ةر ذر لرمر ُأمَّ سر بِيبرةر ور  528 3873 ...أرنَّ ُأمَّ حر

211 
ةر  ْيرر ِب  أرُبو ُهرر عر ُت بِالرُّ  523 2977 ...ُبِعثرُت بَِجَواِمِع الرَكلِِم، َوُنِصر

ابِرٌ  َطُهنَّ َأَحٌد ِمَن  جر ر ُيعر طِيُت ََخرًسا ََل بَِياءِ ُأعر  521 335 ...األَنر

ر 212 ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ْومر اْلِعيدِ  أرنَّ رر جر ير رر ا خر انر إِذر  501 494 ...كر

ِن النَّبِيِّ  ...نرافِع 213 ُض  عر رِّ انر ُيعر يلِّ أرنَُّه كر ترُه فرُيصر اِحلر  502 430 ...رر

بَّاسٍ  214 ىلر مِحرارٍ  اْبُن عر بًا عر
اكِ ْقبرْلُت رر ا أر نر أر اٍن، ور تر ِئذٍ  أر ْومر  504 76 ...ير

نِ  وأرب 215 امَّ الٍِح السَّ ِعيٍد اخْلُْدِريَّ  صر ا سر بر أرْيُت أر ةٍ يِف  رر ْوِم مُجُعر  505 509 ...ير

ْيمٍ  وأرب 216 َ َيَدِي املرَُصِلِّ َماَذا َعَليرهِ  ُجهر َلُم املرَارُّ َبنير  507 510 ...َلور َيعر

217 
ْهُل ْبُن  ْعدٍ سر ُسوِل اهللَِّ  سر ىلَّ رر نْير ُمصر انر بر اةِ  كر ررُّ الشَّ اِر ممر در

نْير اجْلِ بر  508 496 .ور

ِزيدُ  ِ  أريِب ُعبرْيدٍ  ْبنُ  ير اُر املْرْسِجِد ِعنْدر املِْنرْبر انر ِجدر ِت  كر اير ا كر  509 497 ...مر

ةر  وأرب 218 ْيفر ُسولر اهللَِّ  ُجحر أرْيُت رر مٍ  رر اءر ِمْن أرير ْرر  503 376 ...يِف ُقبٍَّة محر

ةُ  219 ْيُمونر ُسوُل اهللَِّ  مر انر رر هُ  كر اءر نرا ِحذر أر يلِّ ور  513 379 ...ُيصر

ةُ  220 اِئشر ْلُب  عر : اْلكر الرةر ْقطرُع الصَّ ا ير ا مر هر رر ِعنْدر
 512 514 ...وُذكِ

221 
اءُ  ر ُسولر اهللَِّ أ اْلربر ْيِت املْرْقِدسِ  نَّ رر ىلَّ إىِلر بر  525 40 ...صر

ر يْنرا النَّاُس  اْبُن ُعمر بِْح بر الرِة الصُّ  يِف صر
ٍ
 526 403 ...بُِقبراء

ةر  222 تراير ِِن  أربو قر اَلُة فاَل َتُقوُموا َحتَّى َتَرور  604 637 ...إَِذا ُأِقيَمِت الصَّ

ةر  223 ْيرر الرُة،  أرُبو ُهرر ِت الصَّ ُفوُف ِقيراًماُأِقيمر ِت الصُّ لر ُعدِّ  605 275 ...ور

ُفوِف  أرنرٌس  224 ِوَيَة الصُّ ؛ َفإِنَّ َتسر وا ُصُفوَفُكمر  433 723 ...َسوُّ
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ةر  ْيرر اَلِة َفإِنَّ إِ  أرُبو ُهرر فَّ يِف الصَّ فِّ َأِقيُموا الصَّ  435 722 ...َقاَمَة الصَّ

نُ  225 نَّ  برِشريٍ  ْبنُ  النُّْعامر َ ُوُجوِهُكمر َلُتَسوُّ  436 717 .ُصُفوَفُكمر َأور َلُيَخالَِفنَّ اَّللَُّ َبنير

ةر  226 ْيرر َلُم النَّاُس َما  أرُبو ُهرر لِ َلور َيعر فِّ األَوَّ  437 675 ...يِف النَِّداِء َوالصَّ

227 
ر أرْيُت النَّبِيَّ  اْبُن ُعمر الرةِ  رر  790 735 ...اْفترترحر التَّْكبرِير يِف الصَّ

الُِك  ْيِرِث  ْبنُ  مر  - 677 بنحو حدي  ابن عمر الذي قبله. احْلُور

ةر  228 ْيرر ُسوُل اهللَِّ  أرُبو ُهرر انر رر الرِة  كر امر إِىلر الصَّ ا قر  392 803 ...إِذر

ابٌِر ْبنُ  229 ةر  جر ُمرر هُ  سر لر زر رر فرعر ْعًدا إىِلر ُعمر ِة سر ا أرْهُل اْلُكوفر كر  453 755 ...شر

230 

ُسوُل اهللَِّ  أرنرٌس  طر رر قر ٍس فرُجِحشر  سر رر ْن فر  411 689 ...عر

ةر  ْيرر  - 722 بنحو حدي  أنس. أرُبو ُهرر

ةُ  اِئشر ْوٌم ِقيراًما عر ُه قر اءر رر ىلَّ ور صر الًِسا، ور ىلَّ جر  412 1113 ...فرصر

ةر  231 ْيرر ُسوُل اهللَِّ  أرُبو ُهرر انر رر نْير التَّْكبرِيِ  كر ْسُكُت بر  598 744 ...ير

رر أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرٌس  232 ُعمر ْكٍر ور ا بر بر أر ْفترتُِحونر  ور اُنوا ير  809 743 ...كر

ةُ  233 ِة الركَِتاِب  ُعبراير َرأر بَِفاِِتَ ر َيقر  394 756 .الَ َصاَلَة ملَِنر ََل

ةر  234 ْيرر نرا  أرُبو ُهرر عر امر أرْسمر ُأ فر الرٍة ُيْقرر ُسوُل اهللَِّ يِف ُكلِّ صر  ... 772 396رر

ةر  235 ْيرر نُوا،  أرُبو ُهرر َن اإِلَماُم َفَأمِّ ُه َمنر َواَفَق َتأرِمينُهُ إَِذا َأمَّ  410 782 ...َفإِنَّ

ةر  236 ْيرر ىلَّ  أرُبو ُهرر لر املْرْسِجدر فرصر خر ُجالً ير  397 757 ...أرنَّ رر

237 
ةر  تراير ُأ يِف الظُّْهرِ  أرنَّ النَّبِيَّ  أربو قر ْقرر انر ير يرنْيِ  كر  451 759 ...يِف األُولر

رٍ  وأرب ْعمر ُسوُل اهللَِّ  مر انر رر ُأ  أركر ْقرر ؟ير رْصِ اْلعر  - 746 ...يِف الظُّْهِر ور

ِمْعُت النربِيَّ  ُمْطِعمٍ  ْبنُ  بررْيُ ُج  238 ْقرأ يِف امْلرْغِرِب بِالطُّورِ  سر  463 765 ...ير

بَّاسٍ اْبُن  239 أُ  عر ْقرر ُهور ير تُْه ور ِمعر ْضِل سر  - 763 ...إِنَّ ُأمَّ اْلفر

اءُ  240 ر   أرنَّ النَّبِيَّ  اْلربر
ِ
اء أر يِف اْلِعشر رر قر ٍر فر فر انر يِف سر  464 767 ...كر

ابٌِر ْبنُ  241 ْبِداهللَِّ جر برٍل  عر اذر ْبنر جر عر النَّبِيِّ  أرنَّ ُمعر يلِّ مر انر ُيصر  ... 6106 465كر
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ُب  242 ْعدٍ  ْبنُ  ُمْصعر يَّ  سر فَّ نْير كر بَّْقُت بر نِْب أريِب، فرطر لَّْيُت إىِلر جر  535 790 ...صر

ةر  243 ْيرر ُبو ُهرر  427 791 ...َرَفَع َرأرَسُه َقبرَل  َأَما ََيرَشى َأَحُدُكمر إَِذا أر

ةر  244 ْيرر ُبو ُهرر َنر  أر
 409 796 ...َِحَِدُه؛ َفُقوُلوا:إَِذا َقاَل اإِلَماُم: َسِمَع اَّللَُّ ملِ

ةُ  245 اِئشر انر النَّبِيُّ  عر  484 817 ...ُر أرْن يرُقولر يِف ُرُكوِعهِ ُيْكثِ  كر

246 
ْكٍر  أرنرٌس  ا بر بر عِ  أرنَّ أر جر ُْم يِف ور يلِّ هلر انر ُيصر  419 681 ...كر

ةر  ْيرر ِة إاِلَّ  أرُبو ُهرر ر َيبرَق ِمَن النُُّبوَّ اُت ََل َ  - 6990 ...املرَُبْشِّ

اءُ  247 ر ُسوُل اهللَِّ  اْلربر انر رر هُ  كر ِدر رْن محر
ِمعر اهللَُّ ملِ ا قرالر سر  474 690 ...إِذر

بَّاسٍ  248 ُظم   اْبُن عر ُجَد َعََل َسبرَعِة َأعر ُت َأنر َأسر  490 809 ...ُأِمرر

ٌس  249 نر ُجودِ َوالَ  أر تَِدلُوا يِف السُّ  493 532 ...أَحدُكمَيبرُسطر  اعر

ْينرةر  اْبنُ  250 ْيهِ  أرنَّ النَّبِيَّ  ُبحر در نْير ير جر بر رَّ ىلَّ فر ا صر انر إِذر  495 390 ...كر

ةر  251 ْيرر ُبو ُهرر نِّ َتَفلََّت َعَِلَّ الرَباِرَحةَ  أر ِريًتا ِمَن اجلرِ  541 461 ...إِنَّ ِعفر

ْسُعويٍ  252 عر النَّبِيِّ  اْبُن مر ْينرا مر لَّ ا صر الرمُ  ُكنَّا إِذر  402 831 ...ُقْلنرا: السَّ

253 
ْيىلر  ْبنُ ا ةر  أريِب لر ْعُب ْبُن ُعْجرر ِقيرنِي كر الر  لر قر  406 3370 ...أرالر ُأْهِدي فر

ِعيدٍ  ا التَّْسلِيُم  :ُقْلنرا أربو سر ذر ُسولر اهللَِّ هر ا رر ْيفر ير  - 4798 ...فركر

ُسولر اهللَِّ! مُحرْيدٍ  وأرب 254 ا رر اُلوا: ير ُْم قر يلِّ  أرهنَّ ْيفر ُنصر  407 3369 ...كر

255 

ةُ  اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر الرةِ  أرنَّ رر ْدُعو يِف الصَّ انر ير  589 832 ...كر

ةر  ْيرر :  َوِمنر َعَذاِب النَّاِر. أرُبو ُهرر لر َرِم...بردر  588 1377 املرَأرَثِم َواملرَغر

ْعدُ  الرةِ  سر ُذ ِمنُْهنَّ ُيُبرر الصَّ وَّ ترعر انر ير  - 6365 ...كر

بُ  256 الريِت  برْكرٍ  وأر اًء أرْيُعو بِِه يِف صر لِّْمنِي ُيعر  2705 6326 ...عر

ْسُعويٍ  257 الرتِه اْبُن مر ْيًئا ِمْن صر ْيطراِن شر ُدُكْم لِلشَّ ْل أرحر ْعر  707 852 ...الر جير

ايٌ  258 رَّ ُة ْبُن ُشْعبرةر  ور َّ املُِْغرير يلر تراٍب  أرْمىلر عر
 593 844 ...يِف كِ

بَّاسٍ  259 الرِة النَّبِيِّ  اْبُن عر اءر صر  583 842 ...بِالتَّْكبرِيِ  ُكنُْت أرْعِرُف اْنِقضر
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ةر  260 ْيرر اُء إىِلر النَّبِيِّ  أرُبو ُهرر رر اءر اْلُفقر اُلوا جر قر  595 843 ...فر

انر النَّبِيُّ  أرنرٌس  261 ا كر ُيْكِمُلهر الرةر ور  469 706 ...ُيوِجُز الصَّ

262 
ْسُعويٍ  ُجٌل النَّبِيَّ  أربو مر : أرترى رر الر قر رُ  فر أرخَّ  466 702 ...إِينِّ ألرتر

ةر  ْيرر ُبو ُهرر فِيِه: َوَذا احَلاَجةِ (: بُِدونِ ) أر  467 703 ...َصَلَّ  َوإَِذا، ور

ىلر  ...ُعبرْيِداهللَِّ  263 ْلُت عر ةُ يرخر ائِشر ثِينِي  عر دِّ  418 687 ...فرُقْلُت: أرالر حُتر

ةُ  264 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ْعُت رر اجر ْد رر قر لِكر  لر  418 4445 ...يِف ذر

265 
ةر  ْيرر َدهُ  أرُبو ُهرر ِميِع َصاَلَة َأَحِدُكمر َوحر ُضُل َصاَلُة اجلرَ  469 648 ...َتفر

ر يَن َدَرَجًة. بَِسبرع   اْبُن ُعمر ِ  650 645 َوِعْشر

ةر  266 ْيرر ِميِع َتِزيُد َعََل َصاَلتِِه يِف َبيرتِهِ  أرُبو ُهرر  649 477 ...َصاَلُة اجلرَ

ةر  267 ْيرر َقَل َعََل  أرُبو ُهرر رِ َليرَس َصاَلٌة َأثر  437 657 ...املرُنَافِِقنَي ِمَن الرَفجر

ةر  268 ْيرر َن  أرُبو ُهرر  424 418 ...ِقبرَلتِي َهاُهنَا؟َهلر َتَرور

اءُ  269 ر انر ُرُكوُع النَّبِيِّ  اْلربر ُسُجوُيهُ  كر  471 792 ...ور

ابٌِت  270 أرْيُت النَّبِيَّ  اْلُبنرايِني  ثر امر رر ر بُِكْم كر يلِّ  ... 800 472إيِنِّ الر آُلو أرْن ُأصر

ابٌِر ْبنُ  271 ْبِد اهللَِّ جر ُسوُل اهللَِّ  عر ثرنِي رر لرْقُت  برعر اْنطر ُه فر ٍة لر اجر  540 1217 ...يِف حر

ْسُعويٍ  272 ىلر النَّبِيِّ  اْبُن مر لُِّم عر الرةِ  ُكنَّا ُنسر ُهور يِف الصَّ  538 1199 ...ور

ْيدُ  273 ْهِد النَّبِيِّ  أرْرقرمر  ْبنُ  زر ىلر عر الرِة عر لَُّم يِف الصَّ نرتركر  ... 1200 539إِْن ُكنَّا لر

ْعدٍ  274 ْهُل ْبُن سر ُسولر اهللَِّ  سر ْمِرو أرنَّ رر نِي عر بر إىِلر بر هر  421 684 ...ذر

اَمءِ  نرٌس أر  275 َفُعوَن َأبرَصاَرُهمر إىَِل السَّ َوام  َيرر  428 750 ...َما َباُل َأقر

276 
ةر  ْيرر رى النَّبِيُّ  أرُبو ُهرر ا. هنر ُجُل خُمْتررِصً ر الرَّ يلِّ  545 1219 أرْن ُيصر

ةُ  اِئشر ُه يِف  عر در لر ير ْعر ُه أرْن جير ْكرر انرْت تر ا كر تِهِ  أرهنَّ ارِصر  - 3458 ...خر

277 
ةر  ْيرر ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُهرر اِئطِ  أرنَّ رر ًة يِف حر امر أرى ُنخر  550 408 ...رر

اِئِه  أرنرٌس  فر ِرير ذر طررر قر فِيهِ ُثمَّ أرخر برصر  - 241 ...فر
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ر ِهِه إَِذا َصَلَّ  اْبُن ُعمر  547 406 ...َفإِنَّ اَّللََّ ِقَبَل َوجر

ةر  278 ْيرر يرَطاِن َفإَِذا َتَثاَءَب  أرُبو ُهرر  2994 3289 ...َأَحُدُكمر  التََّثاُؤُب ِمَن الشَّ

ةر  279 تراير ُسولر اهللَِّ أ أربو قر انر   رنَّ رر يلِّ  كر ُهور  ُيصر ةر ور امر اِمٌل ُأمر  543 516 ...حر

ْيِقيُب  280 ابر  نَّ النَّبِيَّ أر  ُمعر ر ي الرتُّ وِّ ُجِل ُيسر الر يِف الرَّ  546 1207 ...قر

افِعُ  281 اَلة إَِذا ...نر  559 673 ...ُوِضَع َعَشاُء َأَحِدُكمر َوُأِقيَمِت الصَّ

ْينرةر  اْبنُ  282 امر  أرنَّ النَّبِيَّ  ُبحر قر ىلَّ هِبُِم الظُّْهرر فر  570 829 ...صر

ْسعويٍ  ْبنُ ا 283 ىلَّ النَّبِيُّ  مر ةٍ - صر اير يِف ِرور ْهرر  :ور لرامَّ  -الظُّ  572 7249 ...فر

ةر  284 ْيرر ُسوُل اهللَِّ  أرُبو ُهرر ىلَّ بِنرا رر ِشِّ  صر ِ اْلعر الريتر ى صر  573 482 ...إِْحدر

ر 285 انر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر ا  كر ةر فِيهر ورر ْينرا السُّ لر ُأ عر ْقرر  575 1075 ...ير

286 
ْسعويٍ  أر النَّبِيُّ  اْبُن مر در  قررر جر ةر فرسر كَّ االنَّْجمر بِمر  576 1067 ...فِيهر

بَّاسٍ  ه أرنَّ النَّبِيَّ  اْبُن عر عر در مر جر سر در بِالنَّْجِم ور جر  - 1071 ...سر

ْيدُ  287 ابٍِت  ْبنُ  زر ىلر النَّبِيِّ  ثر أر عر رر ُه قر نَّ النَّْجمِ ":أر  577 1072 ..."ور

ب 288 افِعٍ  وأر عر  رر يُْت مر لَّ ةر صر ْيرر ُبو ُهرر ةر   أر ترمر  578 766 ...اْلعر

289 

ةر  ْيرر ُسولر أرنَّ  أرُبو ُهرر ْدُعور  اهللَِّ  رر اير أرْن ير ا أررر انر إِذر  675 4560 ...كر

ر ا  اْبُن ُعمر ةِ إِذر ْكعر ُكوِع ِمنر الرَّ ُه ِمنر الرُّ ْأسر فرعر رر  - 4069 ...رر

نرتر النَّبِيُّ  أرنرٌس  : أرقر ُه ُسِئلر نَّ ْبِح؟يِف  أر  677 1001 ...الصُّ

ةر  290 لرمر الرةر النَّبِيِّ  أربو سر برنَّ صر رِّ  ... 797 676ألُقر

ْجِر. أرنرٌس  291 اْلفر انر اْلُقنُوُت يِف امْلرْغِرِب ور  678 798 كر

ةُ  292 اِئشر ُكِن النَّبِيُّ  عر ْ ير افِِل  ملر  ِمنر النَّور
ٍ
ء ْ ىلر َشر  724 1169 ...عر

ةُ  293 اِئشر انر النَّبِيُّ  عر ْبلر  كر ترنْيِ قر ترنْيِ اللَّ ْكعر ُف الرَّ  724 1171 ...خُيرفِّ

294 
ر ترنْيِ  أرنَّ النَّبِيَّ  اْبُن ُعمر ِفيفر ترنْيِ خر ْكعر يلِّ رر انر ُيصر  723 1169 ...كر

ةُ  ائِشر تَّى  عر ِن حر ِه األرْيمر ىلر ِشقِّ عر عر ْأتِيرهُ ُثمَّ اْضطرجر  736 6310 ...ير
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ْينرةر  ْبنُ ا 295 ُسولر اهللَِّ  ُبحر ِت  أرنَّ رر ْد ُأِقيمر قر ُجاًل ور أرى رر  711 663 ...رر

ةُ  296 ائِشر ُسوُل اهللَِّ  عر انر رر لر  إِْن كر مر ُع اْلعر يردر  718 1128 ...لر

ةر  297 ْيرر لِييِل  أرُبو ُهرر ايِن خر  721 1178 ...بِثرالرٍث  أرْوصر

298 
ْبدُ  لٍ  اهللَِّ ْبنُ عر فَّ ِ صاَلةٌ  ُمغر َ ُكلِّ َأَذاَننير  صاَلٌة، َبنير

ِ
َ ُكلِّ َأَذاَننير  838 624 ...َبنير

اِب النَّبِيِّ  أرنرٌس  برارر أرْصحر
أرْيُت كِ ْد رر قر  ... 503 837لر

ر 299 عر النَّبِيِّ  اْبُن ُعمر لَّْيُت مر ْبلر الظُّْهرِ  صر نْيِ قر تر ْجدر  729 1172 ...سر

ةُ  300 اِئشر ْبلر الظُّْهرِ  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ًعا قر ْربر ُع أر در انر الر ير  730 1182 ...كر

ْيدُ  301 ابٍِت  ْبنُ  زر ًة يِف املْرْسِجدِ  أرنَّ النَّبِيَّ  ثر رذر ُحْجرر  781 731 ...اختَّ

ى 302 هُ َمَثُل ) أربو ُموسر ُكُر َربَّ ُه َوالَِّذي الَ َيذر ُكُر َربَّ  779 6407 ...(الَِّذي َيذر

ر 303 َعُلوا يِف ُبُيوتُِكمر ِمنر َصاَلتُِكمر  اْبُن ُعمر  777 432 ...اجر

لر النَّبِيُّ  نرٌس أر  304 ُْدوٌي  يرخر ْبٌل ممر ا حر إِذر  784 1150 ...فر

ةُ  305 مر ْلقر ُسوُل  عر انر رر ْل كر ْيًئا؟ اهللَِّ هر اِم شر ْترصُّ ِمنر األريَّ  783 1987 ...خير

ةُ  306 اِئشر دٍ  عر نِي أرسر أرٌة ِمْن بر انرْت ِعنِْدي اْمرر  785 43 ...كر

ْمٍرو ْبنُ ا 307  1159 1152 ...َعبرَد اَّللَِّ! الَ َتُكنر ِمثرَل ُفاَلن   َيا عر

يُ  308 الرةُ  األرْسور انرْت صر يْفر كر  739 1146 ...بِاللَّْيِل؟ النَّبِيِّ  كر

بَّاسٍ  309 ْيُمونرةر أر  اْبُن عر ُه براتر ِعنْدر مر ُتهُ  نَّ الر ِهير خر  763 183 ...ور

بَّاسٍ  310 امر النَّبِيُّ  ْيُمونرةر بِتُّ ِعنْدر مر  اْبُن عر قر ترهُ  فر اجر أرترى حر  763 117 ...فر

بُ  311 ائِلٍ  وأر عر النَّبِيِّ  ور يُْت مر لَّ ْيلرةً ) صر اِئاًم  (لر ْل قر زر لرْم ير  773 1135 ...فر

بَّاسٍ  312 انر النَّبِيُّ  اْبُن عر الر  كر ْيِل قر در ِمنر اللَّ رجَّ ا َتر  769 1120 ...إِذر

ةُ  313 اِئشر انر النَّبِيُّ  عر ْيِل ثرالرثر  كر يلِّ ِمنر اللَّ ةر ُيصر رْشر  736 1140 ...عر

ةر  314 لرمر ُسولِ  أربو سر الرُة رر انرْت صر ْيفر كر ؟ اهللَِّ  كر انر ضر مر  738 1147 ...يِف رر

ر 315 اءر إِىلر النَّبِيِّ  اْبُن ُعمر ُجالً جر ُهور ) أرنَّ رر ُْطُب  ور  749 1137 ...(خير
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ةُ  316 اِئشر أرْيُت النَّبِيَّ  عر ا رر   مر
ٍ
ء ْ ُأ يِف َشر ْقرر  731 1148 ...ير

انُ  317 أرْلُت  ِعْمرر اِعدٌ  النَّبِيَّ  سر ُهور قر ُجِل ور الرِة الرَّ ْن صر  735 1115 ...عر

ْسُعويٍ  318 رر ِعنْدر النَّبِيِّ  اْبُن مر
تَّى أرْصبرحر  ُذكِ ْيلرُه حر ُجٌل نرامر لر  774 1144 ...رر

يِلي  319 ُسولر اهللَِّ  عر ًة  أرنَّ رر ْيلر ةر لر مر
اطِ فر ُه ور قر  775 1127 ...طررر

ةُ  320 اِئشر ُقدر  عر َير  786 212 ...إَِذا َنَعَس َأَحُدُكمر َوُهَو ُيَصِلِّ َفلر

ةر  321 ْيرر يرَطاُن َعََل َقافَِيِة َرأرِس َأَحِدُكمر  أرُبو ُهرر ِقُد الشَّ  776 1142 ...َيعر

ةر  322 ْيرر نَا َتَباَركَ  أرُبو ُهرر اَمءِ  َينرِزُل َربُّ  إىَِل السَّ
 1721 1145 ...َوَتَعاىَل ُكلَّ َليرَلة 

323 
ةُ  اِئشر ىلَّ النَّبِيُّ  عر يِنر  صر امر ىلَّ ثر اءر ُثمَّ صر اٍت اْلِعشر عر كر  738 1159 ...رر

بُ  ةر  وأر ْرر ُض اْلِوْتُر؟ مجر ْل ُينْقر  - 4176 ...هر

ةُ  324 اِئشر ُسوُل  عر رر رر ْيِل أرْوتر ى ِوْتُرهُ  اهللَِّ  ُكلَّ اللَّ اْنترهر  745 996 ...ور

اِة ُأطِيُل  ِسرِيينر  ْبنُ ا 325 در الرِة اْلغر بْلر صر ترنْيِ قر ْكعر أرْيتر الرَّ  749 995 ...أررر

ةر  326 لرمر ْعنِي النَّبِيَّ  أربو سر اًم. تر
ُر ِعنِْدي إاِلَّ نرائِ حر اُه السَّ ا أرْلفر  . 1133 742مر

بُ  327 اِئلٍ  وأر ْبِد اهللَِّ  ور ىلر عر ْونرا عر در ْسُعوٍي  ْبنُ غر  ... 775 822مر

ةُ  328 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ْيلِ  أرنَّ رر ْوِف اللَّ ًة ِمْن جر ْيلر جر لر رر  761 2012 ...خر

ةر  329 ْيرر تَِساًبا ُغِفَر َلهُ  أرُبو ُهرر  759 38 ...َمنر َقاَم َرَمَضاَن إِياَمًنا َواحر

 اجلمعـــــــــةكتــــاب 
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث الراوي احلديث
ةر  330 ْيرر َم الرِقَياَمة أرُبو ُهرر ابُِقوَن َيور ُن اآلِخُروَن السَّ  855 896 ...َنحر

ةر  331 ْيرر لٌِم  أرُبو ُهرر ُمَعِة َساَعٌة الَ ُيَوافُِقَها ُمسر ِم اجلرُ  852 935 ...يِف َيور

ةر  332 ْيرر ُبو ُهرر انر النَّبِيُّ  أر ْقرر  كر الرةِ ير ِة يِف صر  879 891 ...ُأ يِف اجْلُُمعر

333 
ةر  ْيرر ُبو ُهرر رر  أر ةِ  أرنَّ ُعمر ْومر اجْلُُمعر ُطُب ير ْ يْنرامر ُهور خير  845 882 ...بر

ر الُوُضوُء أرْيًضا؟! اْبُن ُعمر ُر: ور الر ُعمر  845 878 ...قر
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ةر  334 ْيرر َتِسَل يِف ُكلِّ َسبرَعةِ  أرُبو ُهرر لِم  َأنر َيغر  849 896 ...َحقٌّ َعََل ُكلِّ ُمسر

ةُ  335 اِئشر ةِ  عر ْومر اجْلُُمعر نْتراُبونر ير انر النَّاُس ير  847 902 ...كر

ِعيدٍ أربو  336 ُمَعِة َواِجٌب َعََل ُكلِّ َُمرَتلِم   سر َم اجلرُ ُل َيور  846 880 ...الرُغسر

ةر  337 ْيرر نَاَبةِ  أرُبو ُهرر َل اجلرَ ُمَعِة ُغسر َم اجلرُ َتَسَل َيور  850 881 ...َمِن اغر

338 
ْهٌل  ة سر ْعدر اجْلُُمعر ى إاِلَّ بر دَّ ترغر الر نر ا ُكنَّا نرِقيُل ور  859 905 .مر

ِيُل  نَّ النَّبِيَّ أر  أرنرٌس  ةر ِحنير متر يلِّ اجْلُُمعر انر ُيصر  - 905 ...كر

ةٌ  339 لرمر عر النَّبِيِّ  سر يلِّ مر ةر  ُكنَّا ُنصر ُف  اجْلُُمعر ِ  860 4168 ...ُثمَّ نرنْرصر

340 

بُ  اِزمِ  وأر اِعِديَّ  حر ْعٍد السَّ ْهلر ْبنر سر ْوا سر تر االً أر  544 377 ...أرنَّ ِرجر

ابِرٌ  در النَّبِيُّ  جر عر ِة قر ْوُم اجْلُُمعر انر ير امَّ كر لر  - ... 449فر

ر ْيهِ  اْبُن ُعمر لر ُه عر در حر ير سر اُه فرمر أرتر ْذُع فر
نَّ اجْلِ  - 3583 .فرحر

ةُ  341 ايِنِّ  ُمرَّ نر احْلرِديِ  ِكتراُب اهللَِّإِنَّ أرْح  اهْلرْمدر  867 6098 ...سر

ر 342 ِق  اْبُن ُعمر ُجالرِن ِمنر املْررْشِ ِدمر رر ُه قر نَّ براأر طر  869 5146 ...فرخر

ْعىلر  343 يَّةر  ْبنُ ير ِمْعُت النَّبِيَّ  ُأمر ىلر املِْنرْبر  سر ُأ عر ْقرر  871 3230 ...ير

ر 344 انر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر ْينرُهامر  كر ْقُعُد بر ، ير
ُْطُب ُخْطبرترنْيِ  861 920 ...خير

ابِرٌ  345 ُجٌل  جر اءر رر النَّبِيُّ  جر ُْطُب النَّاسر  ور  875 930 ...خير

ةر  346 ْيرر ُمَعةِ إَِذا ُقلرَت لَِصاحِ  أرُبو ُهرر َم اجلرُ  851 934 ...َأنرِصتر  بَِك َيور

نُ  347 ْلامر اِرِسِّ  سر َتِسُل  اْلفر ُمَعِة  الَ َيغر َم اجلرُ رُ َرُجٌل َيور  857 883 ...َوَيَتَطهَّ

ابِرٌ  348 عر النَّبِيِّ ) جر يلِّ مر ْينرامر نرْحُن ُنصر  )... 4899 863بر

 العيديــــــــنكتــــاب 
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث الراوي احلديث
بَّاسٍ  349 ابٌِر و اْبُن عر ْ ير  جر ْومر اْلِفْطرِ ملر ُن ير ذَّ ى ُكْن ُيؤر ْومر األرْضحر الر ير  886 959 ...ور

ِعيدٍ  350 ُسوُل اهللَِّ  أربو سر انر رر ْرُ  كر ْومر اْلِفْطرِ خير  889 956 ...ُج ير
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بَّاسٍ  351 عر النَّبِيِّ  اْبُن عر ِهْدُت اْلِفْطرر مر يِب  شر أر ْكرٍ  ور  884 979 ...بر

ِعيدٍ  352 ُسوُل اهللَِّ  أربو سر جر رر رر ى أرْو فِْطرٍ  خر  884 304 ...يِف أرْضحر

يَّةر  353
طِ  890 351 ...أرْن ُنْخِرجر احْلُيَّضر ْرنرا ُأمِ  ُأمِّ عر

ةُ  354 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر َّ رر يلر لر عر ترانِ  يرخر اِرير ِعنِْدي جر  892 949 ...ور

ةر  355 ْيرر ُبونر ِعنْدر النَّبِيِّ  أرُبو ُهرر ْلعر ُة ير ْينرا احْلربرشر اهِبِمْ  بر  893 2901 ...بِِحرر

 السفـــــركتــــاب 
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث الراوي احلديث
ىلَّ النَّبِيُّ  أرنرٌس  356 ًعا صر ْهرر أرْربر  690 1089 ...بِاملْرِدينرِة الظُّ

357 
عر النَّبِيِّ  أرنرٌس  ْجنرا مر رر ةر  خر كَّ  693 1081 ...ِمنر املْرِدينرِة إىِلر مر

بَّاسٍ  امر النَّبِيُّ  اْبُن عر ْوًما أرقر ر ير رشر ةر عر ةر تِْسعر كَّ  - 1080 ...بِمر

358 
ر عر النَّبِيِّ  اْبُن ُعمر لَّْيُت مر ترنْيِ  صر ْكعر  694 1082 ...بِِمنًى رر

ْبدُ  مْحرِن ْبنُ عر ِزيدر  الرَّ انر  ير فَّ ُن ْبُن عر ىلَّ بِنرا ُعْثامر  695 1084 ...بِِمنًى صر

ر 359 ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر أرْيُت رر رْيُ  رر ُه السَّ لر ا أرْعجر  703 1091 ...إِذر

انر النَّبِيُّ  أرنرٌس  360 ِزيغر  كر ْبلر أرْن تر لر قر ر ا اْرحتر  704 1111 ...إِذر

بَّاسٍ  361 ُسوِل اهللَِّ  اْبُن عر عر رر لَّْيُت مر ِيًعا صر نًِيا مجر  705 543 ...ثرامر

بَّاسٍ  362 ا  اْبُن عر ُسوُل اهللَِّإِذر ًدا رر ُد أرنَّ حُمرمَّ  699 616 ...ُقْلتر أرْشهر

ر 363 ِريٍح  اْبُن ُعمر ْرٍي ور اِت بر ٍة ذر ْيلر الرِة يِف لر نر بِالصَّ ُه أرذَّ  697 632 ...أنَّ

ر 364 ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ِحْبُت رر ِزيدُ صر انر الر ير  694 1102 ...، فركر

365 
ر ُسوُل اهللَِّ  اْبُن ُعمر انر رر اِحلرةِ  كر ىلر الرَّ بُِّح عر  700 1096 ...ُيسر

ابِرٌ  اْسترْقبرلر اْلِقْبلرةر  جر لر فر ر امْلرْكتُوبرةر نرزر يلِّ اير أرْن ُيصر ا أررر  - 400 .فرإِذر

ابِرٌ  366 عر النَّبِيِّ  جر ِدْمنرا املْرِدينرةر  ُكنُْت مر ٍر فرلرامَّ قر فر  715 3087 ...يِف سر



110 

 

 صــــالة اخلــــوفكتــــاب 
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث الراوي احلديث

367 

ر ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ترنْيِ  أرنَّ رر ى الطَّاِئفر ىلَّ بِإِْحدر  839 942 ...صر

ابِرٌ  عر النَّبِيِّ  جر اعِ  ُكنَّا مر قر اِت الرِّ  843 4136 ...بِذر

بَّاسٍ  ىلَّ النَّبِيُّ  اْبُن عر يٍ  صر رر  - 4125 .اخْلرْوفر بِِذي قر

الُِح  368 اٍت  ْبنُ  صر وَّ هُ  خر عر ْت مر فَّ ًة صر ُدوِّ  أرنَّ طراِئفر اهر اْلعر ٌة ِوجر اِئفر طر  841 4131 ...ور

 صـــالة الكســوفكتــــاب 
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث الراوي احلديث

369 

ةُ  ائِشر ْهِد  عر ْمُس يِف عر ِت الشَّ فر سر ِ خر ُسوِل اهللَّ  ... 1044 901رر

ةُ  اِهيمُ  ُشْعبرةر  ْبنُ  املُِْغرير اتر إِْبرر ْومر مر ْمُس ير ِت الشَّ فر سر  904 1043 ...كر

ى امر النَّبِيُّ  أربو ُموسر قر ِزًعا فر ة فر اعر ى أرْن ترُكونر السَّ ْشر  912 1059 ...خير

بَّاسٍ  امر  اْبُن عر قر ةِ  فر اءر ْحًوا ِمْن ِقرر ِوياًل نر  907 29 ...ِقيراًما طر

ءُ  َتنُوَن يِف الرُقُبورِ  أرْسامر ُكمر ُتفر  905 86 ...َوُأوِحَي إَِِلَّ َأنَّ

ر َرَأٌة يِف  اْبُن ُعمر َبِت امر ؛ َسَجَنترَها. ُعذِّ
ة   2242 2365 ..ِهرَّ

 صالة االستسقاءكتــــاب 
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث الراوي احلديث
ْبدُ  370 ْيدٍ  اهللَِّ ْبنُ عر جر النَّبِيُّ  زر رر ىلَّ - خر ٍة: إىِلر املُْصر اير يِف ِرور  894 1005 ...-ور

نرٌس  371 ْهِد  أر ىلر عر نرٌة عر ِت النَّاسر سر ابر  ... 933 897النَّبِيِّ أرصر

نرٌس  372 انر النَّبِيُّ  أر   كر
ٍ
ء ْ ْيِه يِف َشر در ُع ير ْرفر  895 1031 ...الر ير

373 
ةُ  اِئشر انر النَّبِيُّ  عر ًة يِف كر يلر ِ أرى خمر ا رر  إِذر

ِ
ء امر  899 3206 ...السَّ

بَّْت ُعِرفر  أرنرٌس  ا هر ُة إِذر ِديدر يُح الشَّ انرِت الرِّ  - 1034 ...كر

بَّاسٍ  374 لَِكتر  اْبُن عر َبا، َوُأهر ُت بِالصَّ ُبوِر.ُنِصر  900 1035 َعاٌد بِالدَّ
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يوي الرجوع إىل الطرق ليحفظها، وذلك  قد اجلمع بني الصحيحني يتم الطالب حفظحني 

لرغبته التوسع يف علم احلدي ، فيحتاج إىل الرجوع لألصول ليبح  عن طريق كل حدي ، وهو عمل 

شاق الختالف ترتيب اجلمع بني الصحيحني عن ترتيب صحيحي البخاري ومسلم، فتم  إعداي هذا 

 بة يف التسهيل عىل الطالب واختصار وقته وجهده.الفهرس رغ

 كتــــاب اإلميـــــان
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

1 
ِ  أبو حيان عن أيب زرعة عن أيب هريرة ُسولر اهللَّ اِرًزا لِلنَّاسِ  أرنَّ رر ْوًما بر انر ير  ...كر

الر النَّبِيُّ  حممد بن زيد عن ابن عمر : قر الر اتِيُح قر فر ٌْس... : مر ْيِب مخر  اْلغر

2 

ُوا النَّبِيَّ  أبو مجرة عن ابن عباس تر ْيِس أر ْبِد اْلقر ْفدر عر  ...إِنَّ ور

يِف ) أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طهامن عن أيب مجرة ةٍ  ور اير لر  إِنَّ : ِرور ةٍ  أروَّ ْت  مُجُعر  ...( مُجِّعر

ُسوُل اهللَِّ  سفيان عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر رى رر ِن الظُُّروِف... هنر  عر

اةُ  الزهري عن سعيد بن املسيب عن أبيه 3 فر ْتُه اْلور ر رضر الٍِب ملرَّا حر ا طر بر  ...أرنَّ أر

4 

ِ  الزهري أين عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن أيب هريرة ُسوُل اهللَّ ر رر َّا ُتُويفِّ اْستُْخلِفر أرُبوملر ْكٍر... ، ور  بر

ُدوا... شعبة عن واقد بن حممد سمعت أيب حيدث عن ابن عمر ْشهر تَّى ير اتِلر النَّاسر حر  ُأِمْرُت أرْن ُأقر

ُقوُلوا محيد الطويل عن أنس تَّى ير اتِلر النَّاسر حر  ...ُأِمْرُت أرْن ُأقر

يِف  ميمون بن سياه عن أنس ةٍ  ور اير لِكر : ِرور ذر ِذي املُْْسلِمُ  فر هُ  الَّ ةُ  لر  ..اهللَِّ ِذمَّ

اْقترترْلنرا...الزهري ثنا عطاء بن يزيد أن عبيد اهلل بن عدي حدثه أن  5 ًرا فر
افِ ِقيُت كر ُسولر اهللَِّ! إِْن لر ا رر  ير

 طرق األحاديث
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 املقداي بن عمرو الكندي حدثه ـ وكان شهد بدرا ـ

6 
ُسوُل اهللَِّ  أبو ظبيان سمعت أسامة ثرنرا رر عر ... بر ْينرةر ِة ِمْن ُجهر قر  إىِلر احْلُرر

ُجالرِن يِف فِْتنرِة ا نافع عن ابن عمر اُه رر تر ُه أر ... ْبنُ أنَّ رْيِ بر  الزُّ

7 
لٍ  موسى بن طلحة عن أيب أيوب مر يِن بِعر ُسولر اهللَِّ! أرْخرِبْ ا رر : ير الر ُجاًل قر  ...أرنَّ رر

ِذي نرْفِِس بِيرِدهِ َوَتُصوُم َرَمَضاَن.  عن أيب هريرة زرعة أبو أخربين: قال حيان أيب عن حييى الَّ : ور الر  ...قر

ُ ثني جناية بن أيب أمية عن عباية عمري بن هانئ 8  ...َمنر َشِهَد َأنر الَ إِلََه إاِلَّ اَّللَّ

9 
قال البخاري: حدثنا برش بن مرحوم ثنا حاتم بن 

 يزيد بن أيب عبيد عن سلمةإسامعيل عن 
ْت  فَّ أرْملرُقواخر ْوِم ور اُي اْلقر  ...أرْزور

ْحلِ  أرنَّ النَّبِيَّ  قتاية ثنا أنسمعاذ بن هشام ثنا أيب عن  10 ىلر الرَّ ِييُفُه عر ُمعاٌذ رر  ...ور

11 
ِييُف النَّبِيِّ  قتاية ثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبلمهام ثنا  نرا رر ْينرا أر  ...بر

 يقال له عفري بن ميمون عن معاذ أبو األحوص عن أيب إسحاق عن عمرو

12 
اِريُّ  ابن شهاب أخربين حمموي بن الربيع بِيِع األرْنصر ُْموُي ْبُن الرَّ يِن حمر ر  ...أرْخربر

الرةر  أنس بن سريين عن أنس بن مالك اِر: إيِنِّ الر أرْسترطِيُع الصَّ ُجٌل ِمنر األرْنصر  ...قرالر رر

13 

َع اَّللَُّ بِهِ  سفيان عن سلمة بن كهيل عن جندب َع َسمَّ  ...َمنر َسمَّ

اُق إِ  ، ْسحر يُّ
اِسطِ نرا الور ثر دَّ الٌِد، حر نِ  خر ، عر ْيِريِّ نْ  اجلُرر ِريٍف  عر  طر

، أريِب  ةر ِيمر ِهْدُت : قرالر  متر انر  شر ْفور ًبا صر ُجنْدر هُ  ور ابر أرْصحر ُهور  ور  ور

اُلوا ُيوِصيِهْم، قر ْل : فر ِمْعتر  هر ُسولِ  ِمنْ  سر ىلَّ  اهللَِّ رر ْيهِ  اهللُ صر لر  عر

لَّمر  سر ْيًئا؟ ور ِمْعُتهُ : قرالر  شر ُقوُل  سر  ير

 ومن يشاقق يشقق اَّلل عليه ...

أرْلُت النَّبِيَّ  عروة عن أيب مراوح عن أيب ذر 14 ُل؟ سر ِل أرْفضر مر  ...: أريُّ اْلعر

ُسولر اهللَِّ  الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة 15 ُل؟ أرنَّ رر ِل أرْفضر مر : أريُّ اْلعر  ...ُسِئلر

16 
احلسن بن الصباح ثنا شبابة ثنا ورقاء عن عبد اهلل بن 

 عبد الرمحن سمعت أنس بن مالك
َح النَّاُس َيَتَساَءُلونَ  َ َلنر َيْبر
 ...َحتَّى َيُقوُلوا 
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يرَطاُن َأَحَدُكمر َفَيُقوُل:َمنر َخَلَق  هريرة قال أبوعروة   ...َكَذا؟َيأريِت الشَّ

طَِي  اللي  عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة 17 بَِياِء َنبِيٌّ إاِلَّ ُأعر  ...ِمَن اآلَياِت َما ِمَن األَنر

َراِن:  الشعبي عن أيب برية عن أيب موسى 18 مر َأجر تَاِب َثالَثٌة ََلُ
ِل الركِ  ...َرُجٌل ِمنر َأهر

...اإِلياَمن َثاَلٌث َمنر ُكنَّ فِيِه َوَجَد َحاَلَوةَ  أنسعبد الوهاب عن أيوب عن أيب قالبة عن  19  

20 

ِمُن َأَحُدُكمر َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ إَِليرهِ  عبد العزيز بن صهيب وقتاية عن أنس  ...الَ ُيؤر

حييى بن سليامن ثني ابن وهب أين حيوة ثني أبو عقيل زهرة 

 بن معبد  أنه سمع جده عبد اهلل بن هشام يقول
عر النَّبِيِّ  رر  ُكنَّا مر ُهور آِخٌذ بِيرِد ُعمر  ...ور

بَّ ألَِخيِه... قتاية عن أنس 21
ِمُن َأَحُدُكمر َحتَّى ُُيِ  الَ ُيؤر

22 
َبٌع َمنر ُكنَّ فِيِه َكاَن ُمنَافًِقا عبد اهلل بن مرة عن مرسوق عن عبد اهلل بن عمرواألعمش عن   ...َأرر

َث َكَذَب  بن مالك عن أبيه عن أيب هريرةإسامعيل بن جعفر عن نافع   ...آَيُة املرُنَافِِق َثاَلٌث: إَِذا َحدَّ

23 
عِ  سعد عن عبد اهلل بن كعب بن مالك عن أبيه رر اَمِة ِمَن الزَّ ِمِن َكاخلرَ  ...َمَثُل املرُؤر

ِمُن  فليح عن هالل بن عيل عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة َك املرُؤر
أُ بِالربَالَءِ َوَكَذلِ  .ُيَكفَّ

ُسوِل اهللَِّ  نافع عن ابن عمر 24 : ُكنَّا ِعنْدر رر الر وِِن ،فرقر ِْبُ  ...بَِشَجَرة  َأخر

25 

ٌع ) عبد اهلل بن يينار عن أيب صالح عن أيب هريرة َبةً َوِستُّونَ اإِلياَمُن بِضر  ...( ُشعر

ُسولر اهللَِّ  عن أبيه بن عبداهلل ابن شهاب عن سامل ارِ  أرنَّ رر ُجٍل ِمنر األرْنصر ىلر رر رَّ عر  ...مر

26 
 السوار العدوي سمعت عمران شعبة عن قتاية عن أيب

 صنيبن ح
يِت إاِلَّ بَِخير  

يَاُء الَ َيأر  ...احلرَ

27 
ِم اآلِخرِ  سعيد املقربي عن أيب رشيح ِمُن بِاَّللَِّ َوالرَيور  ...َمنر َكاَن ُيؤر

هُ  أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة الزهري عن َيِصلر َرِِحَ  .َفلر

ِمنُ  أيب رشيح سعيد عن ابن أيب ذئب عن 28 ِمُن، َواَّللَِّ الَ ُيؤر ِمُن، َواَّللَِّ الَ ُيؤر  ...َواَّللَِّ الَ ُيؤر

29 

ِمنٌ  شعبة عن عدي بن ثابت عن الرباء  ...األَنرَصاُر الَ ُُيِبُُّهمر إاِلَّ ُمؤر

َصارِ  عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن جرب عن أنسشعبة   ...آَيُة اإِلياَمِن ُحبُّ األَنر
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30 
عبيد اهلل عن خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن 

 عاصم عن أيب هريرة
 ...إِنَّ اإِلياَمَن َلَيأرِرُز إىَِل املرَِدينَةِ 

ُسوُل اهللَِّ  إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن أيب مسعوي 31 ارر رر نِ  أرشر  ...بِيرِدِه نرْحور اْليرمر

32 
ئَِدةً  صالح عن أيب هريرة األعمش عن أيب ُل الرَيَمِن، ُهمر َأَرقُّ َأفر  ...َأَتاُكمر َأهر

 وللحدي  روايات أخرى متفرقة من طريق أيب الزناي عن األعرج عن أيب هريرة

33 

ِمن عن أيب هريرةابن شهاب عن أيب بكر بن عبد الرمحن  ِِن َوُهَو ُمؤر اِِن ِحنَي َيزر ِِن الزَّ  ...الَ َيزر

ابن شهاب أين عبد امللك بن أيب بكر بن عبدالرمحن بن 

 احلارث بن هشام أن أبا بكر كان حيدثه عن أيب هريرة
ف   َذاَت : ِرَواَية   َويِف   رَشَ

َبةُ : ِرَواَية   َويِف  شعبة عن األعمش عن ذكوان عن أيب هريرة ُروَضةٌ  َوالتَّور ُد  َمعر  .َبعر

ِمٌن.  عن ابن عباس عكرمةفضيل بن غزوان عن  ُتُل َوُهَو ُمؤر ُة:َوالَ َيقر الر ِعْكِرمر  ...قر

. الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة 34 ِ َتنير  َمرَّ
ر  َواِحد  ِمُن ِمنر ُجحر َدُغ املرُؤر  الَ ُيلر

35 

َْبِ الرَكَبائِِر؟ بكرة عن أبيه اجلريري عن عبد الرمحن بن أيب  ...َأالَ ُأَنبُِّئُكمر بَِأكر

شعبة عن عبيد اهلل بن أيب بكر قال: سمعت أنس 

 بن مالك قال:
ِس.  َوَقترُل النَّفر

َْبِ إِنَّ ِمنر ) سعد عن محيد بن عبدالرمحن عن ابن عمرو 36 هِ َأكر ُجُل َوالَِدير ِر َأنر َيلرَعَن الرَّ
 ...( الرَكَبائِ

برَع املرُوبَِقاِت  سليامن بن بالل عن ثور بن يزيد عن أيب الغي  عن أيب هريرة 37 َتنُِبوا السَّ  ...اجر

38 
اًرا حممد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر عن جده ِدي ُكفَّ ِجُعوا َبعر ! الَ َترر َلُكمر  ...َوير

اِع:... أرنَّ النَّبِيَّ  شعبة عن عيل بن مدرك عن أيب زرعة عن جرير ير ِة اْلور جَّ ُه يِف حر الر لر  قر

39 

ِ َأبِيِه  عن أيب عثامن عن سعد َعى إىَِل َغير  ...َمِن ادَّ

ثنا عيل بن عياش ثنا حريز ثني عبد الواحد بن عبد اهلل 

 ي سمعت واثلة بن األسقع ...رصالن
ِعَي  َظِم الرِفَرى َأنر َيدَّ ُجُل إِنَّ ِمنر َأعر  ...الرَّ
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اَلمِ  قالبة عن ثابت بن الضحاك وأب 40 ِ اإِلسر  َغير
ة   ...َمنر َحَلَف َعََل ِملَّ

41 

عبد الوارث عن حسني املعلم عن عبد اهلل بن بريدة ثني 

 حييى بن يعمر أن أبا األسوي الدييل حدثه عن أيب ذر
ِ َأبِيِه  َعى لَِغير  ...َليرَس ِمنر َرُجل  ادَّ

ُكمر َفَمنر َرِغَب  بن مالك عن أيب هريرة عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك
َغُبوا َعنر آَبائِ  ...الَ َترر

ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعوي 

 عن ابن عباس عن عمر
ُأ ِمْن كِتراِب اهللَِّ ُأ فِيامر نرْقرر  ...إِنَّا ُكنَّا نرْقرر

؟ أريُّ  وائل عن عمرو بن رشحبيل عن ابن مسعوي وأب 42 ُ ْنِب ِعنْدر اهللَِّ أرْكربر  ...الذَّ

ُك بِاَّللَِّ َشيرًئا َدَخَل النَّارَ  األعمش عن شقيق عن عبد اهلل بن مسعوي 43 ِ  ...َمنر َماَت ُيْشر

44 

عبد الوارث عن احلسني عن عبد اهلل بن بريدة عن حييى بن 

 يعمر حدثه أن أبا األسوي الدييل حدثه أن أبا ذر حدثه فذكره
ْيُت النَّبِيَّ  ُهور نراِئمٌ  أرتر ْوٌب أرْبيرُض ور ْيِه ثر لر عر  ...ور

 عرض يل جربيل يف جانب احلرة... زيد بن وهب عن أيب ذر

ُسوُل اهللَِّ  عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن زيد بن خالد 45 نرا رر ىلَّ لر ْيبِيرةِ  صر ْبِح بِاحْلُدر الرةر الصُّ  ...صر

46 
لَِيائِي حازم عن عمرو بن العاصقيس بن أيب   َليرُسوا بَِأور

 ...أالَ إِنَّ آَل َأِِب ُفاَلن 

مر  َوَلكِنر : ِرَواَية   َويِف ) بيان عن قيس َها َرِحمٌ  ََلُ ا َأُبلُّ  (بَِباَلَِلَ

ُسوِل اهللَِّ  سهيل بن مالك عن أبيع أنه سمع طلحة بن عبيد اهلل وأب 47 ُجٌل إىِلر رر اءر رر  ...ِمْن أرْهِل نرْجدٍ  جر

اَلُم َعََل ََخرس   عكرمة بن خالد عن ابن عمرحنظلة بن أيب سفيان عن  48  ...ُبنَِي اإِلسر

أرلر النَّبِيَّ  ويزيد عن أيب اخلري عن عبد اهلل بن عمر 49 ُجاًل سر ؟أرنَّ رر رْيٌ  ...: أريُّ اإِلْسالرِم خر

ُذ بِامر  بن مسعوي منصور واألعمش عن أيب وائل عن عبد اهلل 50 اخر ُنؤر ُسولر اهللَِّ! أر ا رر ُجٌل: ير الر رر ِمْلنرا... قر  عر

ٌر. عبد اهلل حدثنيأبو وائل  51 لِِم ُفُسوٌق، َوِقَتاُلُه ُكفر  ِسَباُب املرُسر

َسنَاِت  اجلعد أبو عثامن ثنا أبو رجاء العطاريي عن ابن عباس 52 َ َكتََب احلرَ يِّئَاِت...إِنَّ اَّللَّ  َوالسَّ

53 
اَلَمهُ  عبد الرزاق أنا معمر عن مهام عن أيب هريرة َسَن َأَحُدُكمر إِسر  ...إَِذا َأحر

ُ مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد َها، إالَّ َأنر يتََجاَوَز اَّللَّ
يئَُة بِِمثرلِ  .َعنرَها والسَّ

تِي َما هريرةقتاية عن زرارة بن أوىف عن أيب  54 اَوَز َعنر ُأمَّ ُفَسَها إِنَّ اَّللََّ ََتَ َثتر بِِه َأنر  ...َحدَّ
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55 
لُِموَن ِمنر لَِسانِِه َوَيِدهِ  الشعبي عن ابن عمرو لُِم َمنر َسلَِم املرُسر  ...املرُسر

ُسولر اهللَِّ،  برية بن عبد اهلل بن أيب برية عن أبيه عن أيب موسى وأب ا رر اُلوا: ير ُل؟...قر  أريُّ اإِلْسالرِم أرْفضر

نَُّ ... عروة عن حكيم بن حزام 56 ر أرْيتر ُأُموًرا ُكنُْت أرحتر ُسولر اهللَِّ! أررر ا رر  ير

اَلِم ِمَن النَّاِس. األعمش عن أيب وائل عن حذيفة 57 َظ بِاإِلسر ُتُبوا ِِل َمنر َتَلفَّ  ..اكر

ُسوُل  ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة 58 ا ُبِدئر بِِه رر ُل مر ْحِي... اهللَِّ  أروَّ  ِمنر اْلور

ابٌِرا  عن أيب سلمة 59 أرْلُت جر ُل؟سر  ...: أريُّ اْلُقْرآِن ُأْنِزلر أروَّ

60 
يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن صالح بن كيسان عن ابن 

 أنس أخربينشهاب 
ُسولِِه  ىلر رر عر عر ابر اىلر تر عر ... أرنَّ اهللَّر تر ْحير  اْلور

61 

َظانِ  قتاية عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة َ النَّائِِم َوالرَيقر  ...َبيرنَا َأَنا ِعنرَد الرَبيرِت َبنير

سليامن بن بالل عن رشيك بن عبداهلل أنه قال: سمعت 

 أنس بن مالك يقول
ير بِالنَّبِيِّ  ِة ُأرْسِ ْيلر ْن لر ْعبرةِ  عر ْسِجِد اْلكر  ...ِمْن مر

يُل... ري عن أنس قال : كان أبو ذر حيدثيونس عن الزه ِ َة َفنََزَل ِجْبر ِف َبيرتِي َوَأَنا بَِمكَّ  ُفِرَج َعنر َسقر

ابن شهاب أين ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة كانا 

 يقوالن : قال النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ فذكره
َتَوى. ُسر

ُت ملِ  ..ُثمَّ ُعِرَج ِِب َحتَّى َظَهرر

رِ  اهللبد الرمحن سمعت جابر بن عبدالزهري ثني أبو سلمة بن ع 62 جر
ُت يِف احلرِ َبترنِي ُقَريرٌش ُقمر  ...ملََّا َكذَّ

َي ِِب ُموَسى... قتاية عن أيب العالية ثنا ابن عم نبيكم  63 ِ ُت َليرَلَة ُأْسر  َرَأير

... ابن عون عن جماهد أنه سمع ابن عباس وذكروا له ... 64 الر جَّ ُه الدَّ ُروا لر كر ذر بَّاٍس ور ِمعر اْبنر عر نَُّه سر  أر

65 

َي ِِب َرَأيرُت ُموَسى الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ِ  ...َليرَلَة ُأْسر

دُ  ثرٍِي، ْبنُ  حُمرمَّ ا كر نر ر اِئيُل، أرْخربر رْسر
ا إِ نر ر نُ  أرْخربر ِة، ْبنُ  ُعْثامر  املُِغرير

نْ  نِ  جُمراِهٍد، عر رر  اْبنِ  عر  ُعمر
ِر... در ٌد َعِريُض الصَّ ُر َجعر َ ا ِعيَسى: َفَأِحر  َفَأمَّ

َبِة يِف املرَنَامِ  ع عن ابن عمرفنا 66 يرَلَة ِعنرَد الرَكعر  ...َأَراِِن اللَّ

... الشيباين قال: سألت زًرا... 67 اىلر عر ْولِِه تر ْن قر ا عر أرْلُت ِزرًّ  سر
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68 
دٌ ُقْلُت  الشعبي عن مرسوق أرى حُمرمَّ ْل رر تراْه! هر ا ُأمَّ ُة: ير ائِشر ُه؟  لِعر بَّ  ...رر

ةٍ  يِف ور  القاسم عن عائشة اير نْ : قرالرْت : ِرور مر  مر عر ًدا أرنَّ  زر أرى حُمرمَّ بَّهُ  رر  ...رر

... زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه به 69 ْومر نرا ير بَّ ى رر ْل نررر ُسولر اهللَِّ! هر ا رر  ُقْلنرا: ير

نرا  هريرة الزهري عن عطاء بن يزيد وسعيد بن املسيب عن أيب 70 بَّ ى رر ْل نررر ُسولر اهللَِّ! هر ا رر ...قرالر ُأنراٌس: ير ْومر  ير

71 

عبد العزيز بن عبد الصمد عن أيب عمران عن أيب بكر 

 بن عبد اهلل بن قيس عن أبيه
: آنَِيُتُهاَم َوَما فِيِهاَم  ة   ...َجنََّتاِن ِمنر فِضَّ

ِل النَّاِر ُخُروًجا ِمنرَها إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهلل 72 َلُم آِخَر َأهر  ...إِِنِّ ألَعر

73 

َفاَعِة  عمرو بن يينار عن جابر ُُم الثََّعاِريرُ ََيرُرُج ِمَن النَّاِر بِالشَّ  ...َكَأَّنَّ

ُهمر  قتاية عن أنس َد َما َمسَّ ٌم ِمَن النَّاِر َبعر ُرُج َقور عٌ ََير  ...ِمنرَها َسفر

74 

عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن  التيمي أبو حيان

 أيب هريرة
ُسولر اهللَِّ  ْيِه... أرنَّ رر ُرفِعر إِلر  ُأيِتر بِلرْحٍم، فر

: ) قتاية عن أنس مر اُلوا آلير ء  قر اَمَء ُكلِّ ََشر  (.َوَعلََّمَك َأسر

قال  أبو األحوص عن آيم بن عيلإسامعيل بن أبان ثنا 

 سمعت ابن عمر
َم الرِقَياَمِة َحتَّى َيبرُلغَ  ُنو َيور َس َتدر مر  ...إِنَّ الشَّ

ا عن أيب هريرة طريقه يف البخاري: أبو الزناي عن األعرج 75 ُعو هِبَ َتَجاَبٌة َيدر َوٌة ُمسر  ...لُِكلِّ َنبِيٍّ َدعر

لرْت:  سعيد بن جبري عن ابن عباس 76 ِذرر  "ملرَّا نرزر َرَبنيَ َوَأنر  ..."َعِشيَتَك األَقر

77 
سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبد الرمحن ـ واللفظ 

 هلام ـ واألعرج كلهم عن أيب هريرة .
ُسوُل اهللَِّ  زَّ  قرامر رر لر اهللَُّ عر ... ِحنير أرْنزر لَّ جر  ور

78 
نْيٍ أرْو مُحرٍة... حصني عن عامر عن عمران  الر ُرْقيرةر إاِلَّ ِمْن عر

تِي عن أيب حازم عن سهل بن سعد نََّة ِمنر ُأمَّ ُخَلنَّ اجلرَ  ...َسبرُعوَن َألرًفا َلَيدر

عر النَّبِيِّ يِف ُقبَّةٍ  عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد اهلل 79  ...ُكنَّا مر
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80 

َديرَك...َيُقوُل اَّللَُّ: َيا آَدُم! َفَيُقوُل:  األعمش عن أيب صالح عن أيب سعيد اخلدري  َلبَّيرَك َوَسعر

إسامعيل ثني أخي عن سليامن عن ثور عن أيب الغي  

 عن أيب هريرة
َم الرِقَياَمِة آَدمُ  َعى َيور ُل َمنر ُيدر  ...َأوَّ

 وءـــــوضكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث لطريقا احلديث

81 
َبُل اَّللَُّ  عبد الرزاق عن معمر عن مهام عن أيب هريرة َدَث...الَ َيقر  َصاَلَة َأَحِدُكمر إَِذا َأحر

انر النَّبِيُّ  سفيان عن عمرو عن عامر عن أنس الرةٍ  كر ُأ ِعنْدر ُكلِّ صر ضَّ ترور  .ير

ِفِه َماًء... أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة 82 َعلر يِف َأنر َيجر َأ َأَحُدُكمر َفلر  إَِذا َتَوضَّ

انر النَّبِيُّ  عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس 83 ... كر لر ا يرخر  إِذر

بُِلوا الرِقبرَلَة... الزهري عن عطاء بن يزيد 84 َتقر  إَِذا َأَتيرُتُم الرَغائَِط َفاَل َتسر

نرا... حممد بن حييى بن حبان عن عمه واسع بن حبان 85 ْيٍت لر ْهِر بر ىلر ظر ْوًما عر ْيُت ير قر ِد اْرتر قر  لر

86 
ناي أن عبد الرمحن بن هرمز طريقه يف البخاري: أبو الز

 األعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة
ائِِم...  الَ َيُبوَلنَّ َأَحُدُكمر يِف املرَاِء الدَّ

ُسوُل اهللَِّ  جماهد عن طاووس قال ابن عباس ومرة بدون طاووس 87 رَّ رر ْيِن... مر رْبر ىلر قر  عر

 إَِذا َباَل َأَحُدُكمر َفاَل َيأرُخَذنَّ َذَكَرُه بَِيِمينِِه... حييى بن أيب كثري عن عبداهلل بن أيب قتاية عن أبيه 88

انر النَّبِيُّ  عطاء بن أيب ميمونة سمعت أنس بن مالك 89 تِِه... كر جر حِلراجر رر ا خر  إِذر

90 
ابن شهاب أن عبيد اهلل بن عبد اهلل أخربه أن عبد اهلل 

 بن عباس أخربها
ُسولر اهللَِّ  يِّترٍة... أرنَّ رر اٍة مر رَّ بِشر  مر

... مالك عن أيب الزناي عن األعرج عن أيب هريرة 91 َب الرَكلرُب يِف إَِناِء َأَحِدُكمر  إَِذا رَشِ

انر النَّبِيُّ  األشع  بن سليم عن أبيه عن مرسوق 92 ... كر ا اْسترطراعر نر مر بُّ التَّيرمُّ
 حُيِ

93 
يكثر الوضوء، عن أبيه قال: كان عمي عمرو بن حييى 

 يتوضأ رأيت النبي قال لعبداهلل بن زيد أخربين كيف 
أرْيتر النَّبِيَّ  ْيفر رر : كر ُه ُسِئلر نَّ ُأ؟... أر ضَّ ترور  ير
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أر النَّبِيُّ  زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ضَّ ةً  ترور رَّ ًة مر رَّ  .مر

94 
انر  عفان الزهري أين عطاء بن يزيد عن محران موىل عثامن بن فَّ نر ْبنر عر أرى ُعْثامر ُه رر نَّ ... أر

ٍ
ُضوء ا بِور عر  ير

يِف  ابن شهاب عن عروة عن محران ةٍ  ور اير لرامَّ : ِرور أر  فر ضَّ نُ  ترور الر  ُعْثامر  ...قر

َتيرَقَظ َأَحُدُكمر ِمنر َمنَاِمِه ) يزيد عن حممد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة 95 أَ إَِذا اسر  (...َفَتَوضَّ

96 
سعيد بن أيب هالل عن نعيم املجمر قال: رقيت مع أيب 

 هريرة عىل ظهر املسجد فتوضأ فقال: إين سمعت..
َم الرِقَياَمِة... َن َيور َعور تِي ُيدر  إِنَّ ُأمَّ

ةر  عامرة حدثنا أبو زرعة 97 ْيرر عر أرُبو ُهرر ْلُت مر خر اًرا بِاملْرِدينرةِ  ير  ...ير

انر النَّبِيُّ  ابن جرب سمعت أنًسا 98 ايٍ  كر ِة أرْمدر ْسر اِع إىِلر مخر ْغترِسُل بِالصَّ  ...ير

99 

نَّا النَّبِيُّ  أبو عوانة عن أيب برش عن يوسف بن ماهك عن عبداهلل بن عمرو رلَّفر عر ا ختر ْرنراهر افر ٍة سر ْفرر  ...يِف سر

حممد بن زياي أنه قال: كان أبو هريرة يمر بنا والناس 

 املطهرة قال:يتوضؤون من 
اِسِم  ا اْلقر بر إِنَّ أر ؛ فر ْسبُِغوا اْلُوُضوءر : أر الر ٌل... قر  َوير

ْبِد اهللَِّ  األعمش سمعت إبراهيم حيدث عن مهام بن احلارث 100 ِريرر ْبنر عر أرْيُت جر ... رر  برالر

ى  عن أيب وائل قال 101 انر أرُبو ُموسر ُي يِف اْلبرْولِ  كر دِّ  ...ُيشر

102 
عر النَّبِيِّ  بن املغرية عن أبيهعروة  رٍ  ُكنُْت مر فر ٍة يِف سر ْيلر اتر لر  ...ذر

 روايات: ثم صىل، فمضمض واستنشق، شامية األعمش عن مسلم عن مرسوق عن املغرية

103 
حييى عن أيب سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية 

 الضمري أن أباه أخربه
أرى النَّبِيَّ  ُه رر نَّ . أر نْيِ ىلر اخْلُفَّ ُح عر ْمسر  ..ير

104 
ُجاًل... طريقه يف البخاري:أبو حصني عن أيب عبدالرمحن عن عيل  ْرُت رر أرمر اًء، فر ذَّ ُجاًل مر  ُكنُْت رر

يِف  منذر الثوري عن حممد بن احلنفية عن عيل ةٍ  ور اير اير : ِرور  املِْْقدر

ُسولر اهللَِّ  عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس 105 ُجٌل ُينراِجي رر رر الرُة ور ِت الصَّ  ...ُأِقيمر

106 
ُسولر اهللَِّ  ابن شهاب أين جعفر بن أمية الضمري أن أباه قال أرْيُت رر ترزُّ  رر ْ اةٍ حير تِِف شر  ...ِمْن كر

ِت النَّارُ قال البخاري: حدثنا حدثنا إبراهيم بن املنذر ثنا حممد بن فليح  سَّ  مِمَّا مر
ِ
ِن اْلُوُضوء  أرنَُّه ُسئِلر عر
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 احلارث عن جابر بن عبداهللقال حدثني أيب عن سعيد بن 

107 
ُسولر اهللَِّ  ابن شهاب عبيد اهلل بن عبداهلل عن ابن عباس ضر  أرنَّ رر ْضمر برنًا، فرمر بر لر ِ  ...رشر

ُسوِل اهللَِّ  حييى بن سعيد عن بشري بن يسار أن سويد بن النعامن أخربه عر رر جر مر رر نَُّه خر ر  أر ْيربر امر خر  ...عر

ُسوِل اهللَِّ  الزهري عن عباي بن متيم عن عمه 108 ا إِىلر رر كر ُه شر نَّ  ...أر

 غســـــــلكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث لطريقا احلديث
ُسولر اهللَِّ  شعبة عن احلكم عن ذكوان أيب صالح عن أيب سعيد 109 ارِ  أرنَّ رر ُجٍل ِمنر األرْنصر لر إىِلر رر  ...أرْرسر

ُسولر اهللَِّ! هشام بن عروة أين أيب أين أبو أيوب أين أيب بن كعب 110 ا رر لرْم ُينِْزْل؟... ير ُجُل امْلرْرأرةر فر عر الرَّ امر ا جر  إِذر

َ ُشَعبَِها  قتاية عن احلسن عن أيب رافع عن أيب هريرة 111 َبعِ إَِذا َجَلَس َبنير ُثمَّ َجَهَدَها... األرر  

ُسولِ  هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة 112 ْيٍم إىِلر رر ْت ُأمُّ ُسلر اءر الرْت:...  اهللَِّ جر قر  فر

113 

حممد بن املثنى ثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن 

عائشة رواه البخاري ومسلم هبذا اإلسناي بعينه كالمها 

 املثنىعن حممد بن 

ِة... أرنَّ النَّبِيَّ  لر ِمنر اجْلرنرابر ا اْغترسر انر إِذر  كر

يِف  هشام عن أبيه عن عائشة ةٍ  ور اير هُ  ُيْدِخُل  ُثمَّ : ِرور ابِعر   يِف  أرصر
ِ
 ...املْراء

ُسوُل اهللَِّ  األعمش عن سامل عن كريب عن ابن عباس 114 عر رر ضر ةٍ  ور ُضوًءا جِلرنرابر  ...ور

ُة... أبو بكر بن حفص سمعت أبا سلمةشعبة ثني  115 اِئشر ىلر عر ُة عر اِئشر أرُخو عر ْلُت أرنرا ور  يرخر

116 
ْن ُهور  طريقه مذكور يف الكتاب ْكِفي مر انر ير ًراكر عر  ...أرْوىفر ِمنْكر شر

 رواية: كان النبي يأخذ ثالث أكف... أبو جعفر قال: قال يل جابر

ا َأَنا َفُأفِيُض َعََل َرأرِِس َثاَلثا... جبريأبو إسحاق عن سليامن بن رصي عن  117  َأمَّ

118 
ُسوِل اهللَِّ  مالك عن أيب النرض عن أيب مرة موىل أم هانئ ْبُت إىِلر رر هر ْتِح  ذر امر اْلفر  ...عر

يِف  شعبة عن عمرو عن ابن أيب ليىل عن أم هانئ ةٍ  ور اير لر : ِرور ا يِف  اْغترسر ْيتِهر ىلَّ  بر  ...فرصر

َتِسُلوَن ُعَراًة... عبدالرزاق عن معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة 119 ائِيَل َيغر َ  َكاَنتر َبنُوا إِْسر
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 ...ِستًِّيا َحيِيًّا َرُجالً  َكانَ : ِرَواَية   َويِف  عوف عن احلسن وحممد وخالس عن أيب هريرة

ُسولر اهللَِّ  عمرو بن يينار عن جابر 120 ... أرنَّ رر ةر ارر جر
ُهُم احْلِ عر نُْقُل مر انر ير  كر

 ... ُكنُْت أرْغِسُل اجْلرنرابرةر ِمْن ثرْوِب النَّبِيِّ  عمرو بن ميمون عن سليامن بن يسار عن عائشة 121

122 
النَّبِيُّ  األسوي عن عائشة نرا ور اِحدٍ  ُكنُْت أرْغترِسُل أر  ور

ٍ
 ...ِمْن إِنراء

 رواية: ختتلف أيدينا فيه عن القاسم  عن عائشةعبداهلل بن مسلمة أنا أفلح 

123 
قال البخاري: ثنا حييى بن بكري ثنا اللي  عن عبيد اهلل 

 بن أيب جعفر عن حممد بن عبدالرمحن عن عروة
انر النَّبِيُّ  ُهور ُجنٌُب  كر نرامر ور اير أرْن ير ا أررر  إِذر

اِب  مالك عن عبداهلل بن يينار عن ابن عمر 124 ُر ْبُن اخْلرطَّ رر ُعمر كر ِ  ذر ُسوِل اهللَّ  ...لِرر

انر النَّبِيُّ  طريقه يف البخاري: قتاية عن أنس 125 اِئهِ  كر ىلر نِسر ُدوُر عر  ...ير

126 
ُسوِل اهللَِّ  عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عر رر ْجنرا مر رر اِرهِ  خر  ...يِف برْعِض أرْسفر

يِف  أبيه عن عائشة هشام بن عروة عن ةٍ  ور اير اكِ : ِرور زر ا اهللَُّ  جر رْيً  ...خر

127 

ى األعمش عن شقيق أربو ُموسر ْبِد اهللَِّ ور عر عر الًِسا مر  ...ُكنُْت جر

شعبة عن احلكم عن ذر عن سعيد بن عبدالرمحن بن 

 أبزى عن أبيه
بر النَّبِيُّ  ر . فررضر خر فِيِهامر نرفر ْيِه األرْرضر ور فَّ  بِكر

128 

اللي  عن جعفر بن ربيعة عن األعرج سمعت عمرًيا 

موىل ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبداهلل بن يسار موىل 

حتى يخلنا عىل أيب جهيم احلارث   ميمونة زوج النبي

 بن الصمة األنصاري، فقال أبو اجلهيم..

رلٍ  أرْقبرلر النَّبِيُّ  ْحِو بِْئِر مجر  ...ِمْن نر

129 
أيب رافع عن أيب هريرة، وقد سقط  محيد عن بكر عن

 بكر يف رواية مسلم
ُسوُل اهللَِّ  ِقيرنِي رر نرا ُجنٌُب  لر أر  ...ور

130 
ابن أيب زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن 

عروة عنها )علقه البخاري عن عائشة ووصله مسلم 
انر النَّبِيُّ  ىلر  كر ْذُكُر اهللَّر عر   ُكلِّ أرْحيرانِِه.ير



122 

 

 من طريق ابن أيب زائدة

 يــــــــــــضكتــــاب احل
رقم 

 طرف احلديث لطريقا احلديث
ُسولر اهللَِّ  منصور بن صفية عن أمه عن عائشة 131 ْت رر أرلر أرًة سر ا... أرنَّ اْمرر ْن ُغْسلِهر  عر

132 

أرٌة إىل النَّبِيِّ  هشام حدثتني فاطمة بنت املنذر عن أسامء ِت اْمرر اءر أرْيتر  جر ْت: أررر الر قر  ...فر

أبو نعيم ثنا إبراهيم بن نافع رواه البخاري مرة قال: حدثنا 

 قال: قالت عائشة عن ابن أيب نجيح عن جماهد
اِحدٌ  انرا إاِلَّ ثرْوٌب ور انر إِلْحدر ا كر  .مر

133 

ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبدالرمحن  أن عائشة 

 قالت  زوج النبي
ُسوُل اهللَِّ  انر رر َّ  إِْن كر يلر ُيْدِخُل عر هُ لر ْأسر  ...رر

 رواية: فأغسله وأنا حائض منصور عن إبراهيم عن األسوي عنها

ْجِري. أرنَّ النَّبِيَّ  منصور بن حذيفة أن أمه  حدثته أن عائشة حدثتها 134 ُئ يِف حر
تَّكِ انر ير  ..كر

ُسوِل اهللَِّ  زينب بنت أم سلمة عن أمهاحييى بن أيب كثري عن أيب سلمة عن  135 عر رر نرا مر ْينرامر أر  ...يِف اخْلرِميلرةِ  بر

اِئًضا عبدالرمحن بن األسوي عن أبيه عنها 136 انرْت حر ا كر ا إِذر انر انرْت إِْحدر  ...كر

137 
ْبعر ِسننِير  ابن شهاب عن عروة وعمرة ْت سر بِيبرةر اْسُتِحيضر  ...أرنَّ ُأمَّ حر

يِف  بن عروة عن أبيه عن عائشةهشام  ةٍ  ور اير ْت : ِرور اءر ةُ  جر مر
اطِ  ُحبرْيشٍ  أريِب  بِنُْت  فر

ْت  معاذة العدوية 138 الر ًة قر أر ُة: أرنَّ اْمرر ائِشر ِزي لِعر ْ ا أرجتر ر الرَتر انرا صر  ...إِْحدر

 خصــــــال الفطـــــــرةكتــــاب 
رقم 

 طرف احلديث لطريقا احلديث
 ...:-ََخرٌس ِمَن الرِفطرَرةِ أرْو: - الرِفطرَرُة ََخرٌس  سعيد بن املسيب عن أيب هريرةالزهري عن  139

يُْت النَّبِيَّ  محاي بن زيد عن غيالن بن جرير عن أيب برية عن أبيه 140 تر اكٍ  أر ْسترنُّ بِِسور ْدُتُه ير جر ور  ...بِيرِدهِ  فر

141 
تِي  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة الَ َأنر َأُشقَّ َعََل ُأمَّ  ...-َعََل النَّاسِ أرْو: -َلور

َواكِ رواه البخاري مرة، قال: حدثنا أبو معمر ثنا  ُت َعَليرُكمر يِف السِّ َثرر  .َأكر
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 عبدالوارث ثنا شيب بن احلباب ثنا أنس

انر النَّبِيُّ  أبو وائل عن حذيفة 142 ُشوُص... كر يِْل ير امر ِمنر اللَّ ا قر  إِذر

، َفَجاَءِِن َرُجاَلِن... بن عمرنافع عن عبداهلل  143 ُك بِِسَواك   َأَراِِن َأَتَسوَّ

كنَِي، ) نافع عن ابن عمر 144 ِ ُرواَخالُِفوا املرُْشر ُفوا...َوفِّ  ( اللَِّحى، َوَأحر

145 

ْيهِ أرنَّ  محاي بن زيد عن ثابت عن أنس اُموا إِلر قر ابِيًّا برالر يِف املْرْسِجِد، فر  أرْعرر

الزهري أين عبيد اهلل بن عبداهلل بن عتبة بن مسعوي أن 

 أبا هريرة قال
اًل ِمنر َماء   لِِه َسجر  َدُعوُه، َوَهِريُقوا َعََل َبور

146 

ابن شهاب عن عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة  عن أم 

 قيس بنت حمصن
را  ْ أرهنَّ ِغرٍي ملر را صر اْبٍن هلر

ْت بِ تر امر  أر ْأُكِل الطَّعر  ...ير

انر النَّبِيُّ  هشام عن أبيه عن عائشة ُمْ  كر يرْدُعو هلر ْبيراِن فر  ...ُيْؤترى بِالصِّ

 الصـــــالةكتــــاب 
رقم 

 طرف احلديث لطريقا احلديث

147 
انر املُْْسلُِمونر ِحنير  ابن جريج أين نافع عن ابن عمر ترِمُعونر كر ْ ِدُموا املْرِدينرةر جير  ...قر

اًرا. خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس ُروا أرْن ُيوُروا نر كر  فرذر

انر  أبو قالبة عن انس 148 عر األذر ْشفر  ...ُأِمرر باِلرٌل أرْن ير
ُسوُل اهللَِّ  طريقه يف البخاري: محيد عن أنس 149 انر رر ْوًما كر ا قر زر ا غر  ..إِذر
ْيُت النَّبِيَّ  أيب قالبة عن 150 ْوِمي أرتر ٍر ِمْن قر  ...يِف نرفر

151 
اطٌ  األعرج عن أيب هريرة يرَطاُن َلُه ُِضَ َبَر الشَّ اَلِة َأدر  ...إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ

 رواية: فإذا َل يدر أحدكم كم صَل... أبو سلمة عن أيب هريرة

152 

نُ  مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ُتُم النَِّداَء َفُقوُلوا ِمثرَل َما َيُقوُل املرَُؤذِّ  ...إَِذا َسِمعر
رواه مرة قال: حدثنا ابن مقاتل أنا عبداهلل أنا أبو بكر بن عثامن 

 بن سهل بن حنيف عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف
ةر ْبنر أريِب ُسْفيرانر  اِوير ِمْعُت ُمعر  ... سر
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محزة عن حممد بن  عيل بن عياش ثنا شعيب بن أيب

 بن عبداهلل املنكدر عن جابر
َمُع النَِّداءَ   ...َمنر َقاَل ِحنَي َيسر

153 

رواه البخاري مرة قال:  حدثنا عبداهلل بن يوسف ثنا 

عن رشيك بن عبداهلل بن أيب اللي  عن سعيد هو املقربي 

 نمر أنه سمع أنس بن مالك

عر النَّبِيِّ  ْينرامر نرْحُن ُجُلوٌس مر  ...يِف امْلرْسِجدِ  بر

ترنْيِ  عروة عن عائشة 154 ْكعر ْت رر ا ُفِرضر ُل مر الرُة أروَّ  ...الصَّ
َتِسُل  يزيد عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة 155 ُتمر َلور َأنَّ ََّنًَرا بَِباِب َأَحِدُكمر َيغر  ...َأَرَأير

156 

ُعَمَر ْبَن َعْبِد الَعزِيِز َأخ َر الص اَلَة يَ ْوًما  اْبن ِشَهاٍب َأن  
َفَدَخَل َعَلْيِه ُعْرَوُة ْبُن الزُّبَ ْْيِ، فََأْخبَ َرُه َأن  املُِغْيََة ْبَن 

ُشْعَبَة َأخ َر الص اَلَة يَ ْوًما َوُهَو ِِبلِعَراِق، َفَدَخَل َعَلْيِه أَبُو 
ا َهَذا ََي ُمِغْيَُة أَلَْيَس َقْد َمْسُعوٍد األَْنَصاِريُّ، فَ َقاَل: مَ 

َعِلْمَت َأن  ِجْْبِيَل نَ َزَل َفَصل ى، َفَصل ى َرُسوُل اَّللِ  
...  ْبُن َأِب َمْسُعوٍد قَاَل ُعْرَوُة: َكَذِلَك َكاَن َبِشُْي

 ُُيَدِ ُث، َعْن أَبِيِه،

يلر  ىلَّ  أرنَّ ِجرْبِ لر فرصر زر  ...نر

157 
بن احلسن  عمروم عن حممد بن شعبة عن سعد بن إبراهي

 بن عيل قال: قدم احلجاج فسألنا جابر بن عبداهلل
انر النَّبِيُّ  ةِ  كر يلِّ الظُّْهرر بِاهْلراِجرر  ...ُيصر

انر النَّبِيُّ  أبو املنهال عن أيب برزة 158 ا كر ُدنر أرحر ْبحر ور يلِّ الصُّ  ...ُيصر
اُء  الزهري عن عروة عن عائشة 159 ْدنر ُكنَّ نِسر ْشهر ُْؤِمنراِت ير  ...املْ
نََّة. مهام ثني أبو مجرة عن أيب بكر بن أيب موسى عن أبيه 160 ِن َدَخَل اجلرَ َدير  َمنر َصَلَّ الرَْبر

161 
ُن النَّبِيِّ  شعبة عن املهاجر أيب احلسن سمع زيد بن وهب عن أيب ذر ذِّ نر ُمؤر  ...الظُّْهرر  أرذَّ

انر النَّبِيُّ  عن أنسهو خالد بن يينار أبو خلدة  الرةِ  كر رر بِالصَّ ُي بركَّ ْ ا اْشتردَّ اْلربر  ...إِذر

: َيا َربِّ َأَكَل  الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة 162 ا َفَقاَلتر َ َتَكِت النَّاُر إىَِل َرهبِّ  ...اشر

عر النَّبِيِّ  غالب عن بكر بن عبداهلل املزين عن أنس 163 يلِّ مر فر  ُكنَّا ُنصر ُدنرا طررر ُع أرحر يرضر  ...فر



125 

 

164 
ُسوُل اهللَِّ كر  الزهري ثني أنس بن مالك ْمُس... انر رر الشَّ رْصر ور يلِّ اْلعر  ُيصر

ْمِرو مالك عن إسحاق بن عبداهلل بن أيب طلحة نِي عر اُن إىِلر بر ُرُج اإِلْنسر ْ ٍة: ُثمَّ خير اير يِف ِرور  ..ور

يلِّ  سمعت رافع بن خديج األوزاعي حدثنا أبو النجاَش 165 عر النَّبِيِّ  ُكنَّا ُنصر رْصر   مر ُزوًرا اْلعر ُر جر نرنْحر  ...فر

ُسولر اهللَِّ  عروة عن عائشة 166 رْصر  أرنَّ رر يلِّ اْلعر انر ُيصر  ...كر

167 

عبداهلل أنا أبو بكر بن عثامن بن سهل بن حنيف قال 

 يقولسمعت أبا أمامة 
ِزيِز الظُّْهرر  ْبِد اْلعر رر ْبُن عر عر ُعمر ْينرا مر لَّ  ...صر

ًة ُكنَّا ِعنْدر النَّبِيِّ  إسامعيل عن قيس عن جرير 168 ْيلر ِر لر مر نرظررر إىِلر اْلقر  ...، فر
يرِل  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة 169 َكٌة بِاللَّ

 ...َوَماَلئَِكةٌ َيَتَعاَقُبوَن فِيُكمر َماَلئِ

170 
َلُه َوَماَلُه. مالك عن نافع عن ابن عمر اَم ُوتَِر َأهر ِ َكأَنَّ  الَِّذي َتُفوُتُه َصالَُة الرَعصر

ةر  هشام ثنا حييى بن أيب كثري عن أيب قالبة أن أبا املليح قال ْيدر عر ُبرر ْيمٍ  ُكنَّا مر ْوٍم ِذي غر ٍة يِف ير ْزور  ...يِف غر

َطى َحتَّى َغاَبِت ... عن عيل حممد بن سريين عن عبيدةهشام عن  171  َحَبُسوَنا َعنر َصاَلِة الرُوسر

اٌل  قتاية عن أيب العالية عن ابن عباس 172 نِْدي ِرجر ِهدر ِع  ...ْرِضيُّونر مشر

اَلَة  هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر 173 ِس َفَدُعوا الصَّ مر  ...إَِذا َطَلَع َحاِجُب الشَّ

174 
قال البخاري: حدثنا احلسن بن حممد هو الزعفراين ثنا 

 بن رفيع عبيدة بن محيد ثني عبدالعزيز
ْجرِ  ْعدر اْلفر ُطوُف بر رْيِ ير بر ْبدر اهللَِّ ْبنر الزُّ أرْيُت عر  ...رر

175 

ُسوُل اهللَِّ  الشيباين عن عبدالرمحن بن األسوي عن أبيه عنها ُكْن رر ْ ير تراِن ملر ْكعر ُعُهامر  رر در اير  ... رِسًّ

 رواية: وكان يصليهام وال يصلهام يف املسجد... عبدالواحد بن أيمن قال حدثني أيب أنه سمع عائشة

عبداهلل بن وهب قال أخربين عمرو بن احلارث عن بكري 

 عن كريب موىل ابن عباس
 ِ َد الرَعصر ِ َبعر َعَتنير كر  َسَألرِت َعِن الرَّ

 ...ُيَصلِّيِهاَم   النَّبِيُّ  َوَكانَ : ِرَواَية   َويِف  سمع عائشة عبدالواحد بن أيمن ثني أيب أنه

لَِبنَُّكُم أبو معمر ثنا عبدالوارث عن رواه مرة قال: حدثنا  176 ِم َصالَتُِكُم الَ َتغر َراُب َعََل اسر  ...األَعر
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 احلسني ثنا عبداهلل بن بريدة ثني عبداهلل املزين

يلِّ  يزيد بن أيب عبيد عن سلمة 177 عر النَّبِيِّ  ُكنَّا ُنصر ْت  املْرْغِربر  مر ارر ور ا تر  ...إِذر

178 
 صهيب موىل رافع بن خديج  األوزاعي ثنا أبو النجاَش

 بن خديج سمعت رافع
عر النَّبِيِّ  يلِّ املْرْغِربر مر ُف  ُكنَّا ُنصر ِ يرنرْصر  ...فر

  أرْعترمر النَّبِيُّ  عطاء عن ابن عباس 179
ِ
اء  ...بِاْلِعشر

180 
ُسوُل اهللَِّ  ابن شهاب عن عروة عن عائشة   أرْعترمر رر

ِ
اء ًة بِاْلِعشر ْيلر  لر

َمِة اَّللَِّ  أبو أسامة عن بريدة عن أيب برية عن أيب موسى وا؛ إِنَّ ِمنر نِعر ! َأبرِْشُ لُِكمر  ...َعََل ِرسر

نرٌس  طريقه يف البخاري: محيد 181 رذر النَّبِيُّ ُسِئلر أر ِل اختَّ ًا؟ : هر امتر  ...خر
ُسولر  يرا الوليد بن العيزار ذكر عن أيب عمرو الشيباين قال عبداهلل بن مسعوي 182 : رر الر ُل؟ قر ِل أرْفضر مر  ...اهللَِّ! أريُّ اْلعر

183 

مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن برس بن 

 سعيد وعن األعرج حيدثونه عن أيب هريرة
َعًة َقبرَل َأنر َتطرُلعَ  برِح َركر َرَك ِمَن الصُّ  ...َمنر َأدر

ٍة:  مالك عن ابن شهاب عن أيب سلمة اير يِف ِرور اَلةِ ور َعًة ِمَن الصَّ َرَك َركر  ...َمنر أدر

عر النَّبِيِّ  أبو رجاء عن عمران بن حصني 184 اُنوا مر ُْم كر ِسريٍ  أرهنَّ ُوا يِف مر أرْيجلر  ...فر
عر النَّبِيِّ  طريقه يف البخاري: حصني عن عبداهلل بن أيب قتاية عن أبيه 185 نرا مر ْيلرةً  رِسْ  ...لر

يَُصلِّ إَِذا َمنر َنِِسَ َصالَةً  قتاية عن أنس 186  ...َذَكَرَها َفلر

ِق  حييى عن أيب سلمة عن جابر 187 ْومر اخْلرنْدر اءر ير رر ْبنر اخْلرطَّاِب جر  ...أرنَّ ُعمر

188 

ِب الرَواِحدِ  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة  ...الَ ُيَصِلِّ َأَحُدُكمر يِف الثَّور

حييى بن أيب كثري عن عكرمة قال: سمعته أو كنت سألته 

قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أين سمعت رسول 

 يقول اهلل 

ب   يِف  َصَلَّ  َمنر   ...َواِحد   َثور

ُسولر اهللَِّ  عن أيب سلمةهشام بن عروة عن أبيه  189 أرْيُت رر اِحٍد ... رر يلِّ يِف ثرْوٍب ور  ُيصر
عر النَّبِيِّ قال البخاري: ثنا حييى بن صالح ثنا فليح بن سليامن  190 ْجُت مر رر اِرهِ  خر ْعِض أرْسفر  ...يِف بر
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 قال حدثنا سعيد بن احلارث قال يخلنا عىل جابر فقال

ُسولر اهللَِّ  املسيب عن أيب هريرةابن شهاب عن سعيد بن  191 أرلر رر اِئاًل سر الرةِ  أرنَّ سر ِن الصَّ  ...عر
عر النَّبِيِّ  سفيان ثني أبو حازم عن سهل بن سعد 192 لُّونر مر اٌل ُيصر انر ِرجر  ... كر
را أرْعالرمٌ  أرنَّ النَّبِيَّ  عروة عن عائشة 193 ٍة هلر ِيصر ىلَّ يِف مخر  ...صر
ُسولر اهللَِّ  عبداهلل بن أيب طلحة عن أنسإسحاق بن  194 ْت رر ةر يرعر ُه ُملريْكر تر دَّ  ... أرنَّ جر
الٍِك  أبو مسلمة سعيد بن يزيد األزيي 195 ْلُت أرنرسر ْبنر مر أر انر النَّبِيُّ سر  ... :أركر
ُسولر اهللَِّ،  األعمش ثنا إبراهيم التيمي عن أبيه سمعت أبا ذر 196 ا رر ْسِجٍد ُوِضعر ُقْلُت: ير  ...أريُّ مر
ُسوُل اهللَِّ  أبو التياح عن أنس 197 ِدمر رر  ...املْرِدينرةر  ملرَّا قر

198 
انر النَّبِيُّ  نافع عن ابن عمر   كر

ٍ
ْسِجدر ُقبراء ْأيِت مر  ...ير

 رواية: كل سبت عبداهلل بن يينار عن ابن عمر

199 

عمر ابن وهب أين عمرو أن بكرًيا حدثه أن عاصم بن 

بن قتاية حدثه أنه سمع عبيد اهلل اخلوالين أنه سمع 

 عثامن بن عفان

ْكثرْرُتمْ  ِمْعُت النَّبِيَّ  إِنَُّكْم أر إيِنِّ سر ُقوُل: ور  ...ير

رواه البخاري مرة، قال: حدثنا عيل بن عبدهلل ثنا 

صالح بن كيسان ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا 

 نافع عن ابن عمر

ُسوِل اهللَِّ  ْهِد رر ىلر عر انر عر  ...أرنَّ امْلرْسِجدر كر

َعُدُهمر  أبو أسامة عن بريدة عن أيب برية عن أيب موسى 200 اَلِة َأبر ًرا يِف الصَّ َظُم النَّاِس َأجر  ...َأعر
اير بر  محيد عن أنس 201 ُلواأررر وَّ ترحر ةر أرْن ير مر

لِ  ...نُو سر

202 
مطرف عن زيد بن أسلم يزيد بن هارون أنا حممد بن 

 عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة
ِجِد َوَراَح َأَعدَّ اَّللَُّ َلهُ   ...َمنر َغَدا إىَِل املرَسر

203 
عر النَّبِيِّ  حييى بن أيب كثري عن عبداهلل بن أيب قتاية عن أيب قتاية يلِّ مر ْينرامر نرْحُن ُنصر ِمعر  بر  ...إِْذ سر

اَلةِ  عن أيب هريرةالزهري عن سعيد بن املسيب  ُشوا إىَِل الصَّ ُتُم اإِلَقاَمَة َفامر  ...إَِذا َسِمعر
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ُسوُل اهللَِّ  طريقه مذكور يف الكتاب 204 كر رر ْو أرْيرر اُء  لر ثر النِّسر ا أرْحدر  ...مر

205 

ِجدِ  سامل عن أبيه َرَأُة َأَحِدُكمر إىَِل املرَسر َذَنِت امر
َتأر  ...إَِذا اسر

َذُنوا: ِرَواَية   َويِف  عمرجماهد عن ابن  يرلِ  لِلنَِّساءِ  ائر  .املرََساِجدِ  إىَِل  بِاللَّ

رنَُعوا الَ : ِرَواَية   َويِف  عبيد اهلل عن نافع  .اَّللَِّ َمَساِجَد  اَّللَِّ إَِماءَ  َُت

ِجَد َفاَل ََيرلِسر َحتَّى عمرو بن سليم الزرقي 206  ...إَِذا َدَخَل َأَحُدُكُم املرَسر

نَُها. قتاية سمعت أنس بن مالك 207 ا َدفر اَرُُتَ ِجِد َخطِيَئٌة، َوَكفَّ  الرُبَزاُق يِف املرَسر

َتِزلرنَا َمنر َأَكَل ُثوًما َأور َبَصالً  عطاء عن جابر 208 َيعر  ...َفلر

209 

ُسوِل اهللَِّ  الزهري أين عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة أن عائشة وابن عباس لر بِرر ةً  ملرَّا نرزر ِيصر ُح مخر ْطرر  ...طرِفقر ير

يِف  عروة قالت عائشةشيبان عن هالل هو الوزان عن  ةٍ  ور اير ْت : ِرور الر ةُ  قر اِئشر ْوالر : عر لِكر  لر ُزوا ذر  ...ألرْبرر

ُذوا. ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة َ  . ..َقاَتَل اَّللَُّ الريَُهوَد؛ اِّتَّ

بن مقاتل أنا عبداهلل أنا حممد رواه البخاري مرة قال: 

 أبو بكر بن عياش
رْبر النَّبِيِّ  أرى قر ُه رر نَّ نَّاًم  أر  .ُمسر

ةً  هشام 210 نِيسر ا كر تر رر كر ةر ذر لرمر ُأمَّ سر بِيبرةر ور  ...أرنَّ ُأمَّ حر

211 

ُت  ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ِب ُبِعثرُت بَِجَواِمِع الرَكلِِم، َوُنِصر عر  ...بِالرُّ

أنا  -هو ابن صهيب الفقري–هشيم أنا سيار ثنا يزيد 

 جابر بن عبداهلل
بَِياءِ  َطُهنَّ َأَحٌد ِمَن األَنر ر ُيعر طِيُت ََخرًسا ََل  ...ُأعر

ُسولر اهللَِّ  نافع عن ابن عمر 212 ْومر اْلِعيدِ  أرنَّ رر جر ير رر ا خر انر إِذر  ...كر
ِن النَّبِيِّ  عن ابن عمر عبيداهلل بن عمر عن نافه 213 ُض  عر رِّ انر ُيعر يلِّ أرنَُّه كر ترُه فرُيصر اِحلر  ...رر
ا ابن شهاب عن عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة عن ابن عباس 214 نر أر اٍن، ور تر ىلر مِحراٍر أر بًا عر

اكِ ْقبرْلُت رر ِئذٍ  أر ْومر  ...ير
ِعيٍد اخْلُْدِريَّ  محيد بن هالل عن أيب صالح السامن 215 ا سر بر أرْيُت أر ةٍ يِف  رر ْوِم مُجُعر  ...ير

216 
عن برس بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إىل أيب جهيم يسأله 

يف املار بني يدي املصيل فقال أبو  ماذا سمع من رسول اهلل 
َلُم  َ َيَدِي املرَُصِلِّ َماَذا َعَليرهِ َلور َيعر  ...املرَارُّ َبنير
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 أيب النرض موىل عمر بن عبيداهلل عن برس بن سعيد اجلهيم:  عن

217 
ُسوِل اهللَِّ  عن سهل بن سعد أبو حازم ىلَّ رر نْير ُمصر انر بر اةِ  كر ررُّ الشَّ اِر ممر در

نْير اجْلِ بر  .ور

ِ  يزيد بن أيب عبيد عن سلمة اُر املْرْسِجِد ِعنْدر املِْنرْبر انر ِجدر ِت  كر اير ا كر  ...مر

218 
ُسولر اهللَِّ  بن أيب جحيفة عن أيب جحيفة عون أرْيُت رر مٍ  رر اءر ِمْن أرير ْرر  ...يِف ُقبٍَّة محر

يِف  احلكم عن أيب جحيفة ةٍ  ور اير امر : ِرور قر ُلوا النَّاُس  ور عر ْأُخُذونر  فرجر  ...ير

ُسوُل اهللَِّ  سليامن الشيباين عن عبداهلل بن شداي عن ميمونة 219 انر رر هُ  كر اءر نرا ِحذر أر يلِّ ور  ...ُيصر

220 

ْلُب  عن عائشة مسلم عن مرسوق ثنياألعمش  : اْلكر الرةر ْقطرُع الصَّ ا ير ا مر هر رر ِعنْدر
 ...وُذكِ

يِف  مالك عن أيب النرض  عن أيب سلمة عن عائشة ةٍ  ور اير ِرْجالرير : ِرور تِهِ  يِف  ور  ...ِقْبلر

يِف  هشام ثني أيب عن عائشة ةٍ  ور اير ا: ِرور إِذر اير  فر رر  أرنْ  أررر
نِي ُيوتِ ظر ْرُت  أرْيقر أرْوتر  فر

221 
ُسولر اهللَِّ أ أبو إسحاق عن الرباء ْيِت املْرْقِدسِ  نَّ رر ىلَّ إىِلر بر  ...صر

يْنرا النَّاُس  عبداهلل بن يينار عن ابن عمر بِْح بر الرِة الصُّ  يِف صر
ٍ
 ...بُِقبراء

ِِن  أبيه حييى عن عبداهلل بن أيب قتاية 222 اَلُة فاَل َتُقوُموا َحتَّى َتَرور  ...إَِذا ُأِقيَمِت الصَّ
ُفوُف ِقيراًما الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 223 ِت الصُّ لر ُعدِّ الرُة، ور ِت الصَّ  ...ُأِقيمر

224 

ُفوِف  قتاية عن أنسشعبة عن  ِوَيَة الصُّ ؛ َفإِنَّ َتسر وا ُصُفوَفُكمر  ...َسوُّ

ِزُق  َأَحُدَنا َوَكانَ : ِرَواَية   َويِف  محيد عن أنس  ...َمنركَِبهُ  ُيلر

 ...املرَِدينَةَ  َقِدمَ  َمالِك   برنَ  َأَنَس  َأنَّ : ِرَواَية   َويِف  بشري بن يسار

اَلِة َفإِنَّ إِ  معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرةأخربنا عبدالرزاق  فَّ يِف الصَّ فِّ َأِقيُموا الصَّ  ...َقاَمَة الصَّ

225 
عمرو بن مرة قال سمعت سامل بن أيب شعبة أخربين 

 اجلعد قال: سمعت النعامن بن بشري
َ ُوُجوِهُكمر  نَّ ُصُفوَفُكمر َأور َلُيَخالَِفنَّ اَّللَُّ َبنير  .َلُتَسوُّ

226 
سمي موىل أيب بكر عن أيب صالح عن أيب مالك عن 

 هريرة
َلُم النَّاُس َما  لِ يِف النَِّداِء َلور َيعر فِّ األَوَّ  ...َوالصَّ

أرْيُت النَّبِيَّ  الزهري عن سامل عن ابن عمر 227 الرةِ  رر  ...اْفترترحر التَّْكبرِير يِف الصَّ
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يِف  نافع عن ابن عمر ةٍ  ور اير ا: ِرور إِذر امر  ور ترنْيِ  ِمنر  قر ْكعر عر  الرَّ فر ْيهِ  رر در  .ير

 الذي قبله.بنحو حدي  ابن عمر  أبو قالبة عن مالك بن احلويرث

228 
أنه سمع  بن احلارث الزهري أين أبو بكر بن عبدالرمحن

 أبا هريرة
ُسوُل اهللَِّ  انر رر الرِة  كر امر إِىلر الصَّ ا قر  ...إِذر

229 
هُ  عبدامللك بن عمري عن جابر بن سمرة لر زر رر فرعر ْعًدا إىِلر ُعمر ِة سر ا أرْهُل اْلُكوفر كر  ...شر

 رواية: شكوك يف كل َشء بن سمرةشعبة عن أيب عون عن جابر 

230 
ُسوُل اهللَِّ  ابن شهاب عن أنس طر رر قر ٍس فرُجِحشر  سر رر ْن فر  ...عر

ْوٌم ِقيراًما هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ُه قر اءر رر ىلَّ ور صر الًِسا، ور ىلَّ جر  ...فرصر

ُسوُل اهللَِّ  عامرة بن القعقاع ثنا أبو زرعة ثنا أبو هريرة 231 انر رر نْير التَّْكبرِيِ  كر ْسُكُت بر  ...ير
رر  أرنَّ النَّبِيَّ  قتاية عن أنس 232 ُعمر ْكٍر ور ا بر بر أر ْفترتُِحونر  ور اُنوا ير  ...كر
ِة الركَِتاِب  الزهري عن حمموي بن الربيع عن عباية 233 َرأر بَِفاِِتَ ر َيقر  .الَ َصاَلَة ملَِنر ََل
نرا  هريرةعطاء عن أيب  234 عر امر أرْسمر ُأ فر الرٍة ُيْقرر ُسوُل اهللَِّ يِف ُكلِّ صر  ...رر

235 

عن  وأيب سلمة أخرباه عن سعيد بن املسيب ابن شهاب

 أيب هريرة
نُوا،  َن اإِلَماُم َفَأمِّ ُه َمنر َواَفَق َتأرِمينُهُ إَِذا َأمَّ  ...َفإِنَّ

 ...آِمنيَ : َأَحُدُكمر  َقاَل  إَِذا: َقاَل : ِرَواَية   َويِف  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة

 ...:اإِلَمامُ  َقاَل  إَِذا: ِرَواَية   َويِف  أبو صالح عن أيب هريرة

ىلَّ  عبيداهلل بن عمر عن سعيد بن ايب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة 236 لر املْرْسِجدر فرصر خر ُجالً ير  ...أرنَّ رر

237 
ُأ يِف الظُّْهرِ  أرنَّ النَّبِيَّ  عبداهلل بن أيب قتاية عن أيب قتايةحييى بن أيب كثري عن  ْقرر انر ير يرنْيِ  كر  ...يِف األُولر

ُسوُل اهللَِّ  عن أيب معمربن عمري عامرة األعمش عن  انر رر ُأ  أركر ْقرر ؟ير رْصِ اْلعر  ...يِف الظُّْهِر ور

ِمْعُت النربِيَّ  الزهري عن حممد بن جبري عن أبيه 238 ْقرأ يِف امْلرْغِرِب بِالطُّورِ  سر  ...ير
أُ  ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبداهلل بن عتبة عن ابن عباس 239 ْقرر ُهور ير تُْه ور ِمعر ْضِل سر  ...إِنَّ ُأمَّ اْلفر

  أرنَّ النَّبِيَّ  الرباء سمعتعدي بن ثابت  240
ِ
اء أر يِف اْلِعشر رر قر ٍر فر فر انر يِف سر  ...كر
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برٍل  جابر بن عبداهلل ثناعمرو بن يينار  241 اذر ْبنر جر عر النَّبِيِّ  أرنَّ ُمعر يلِّ مر انر ُيصر  ...كر

يَّ  مصعب بن سعد سمعتأبو يعفور  242 فَّ نْير كر بَّْقُت بر نِْب أريِب، فرطر لَّْيُت إىِلر جر  ...صر

 ...َرَفَع َرأرَسُه َقبرَل  َأَحُدُكمر إَِذاَأَما ََيرَشى  حممد بن زياي سمعت أبا هريرة 243

َنر َِحَِدُه؛ َفُقوُلوا: صالح أبو 244
 ...إَِذا َقاَل اإِلَماُم: َسِمَع اَّللَُّ ملِ

انر النَّبِيُّ  مرسوق عن عائشة 245  ...ُر أرْن يرُقولر يِف ُرُكوِعهِ ُيْكثِ  كر

246 

بن مالك األنصاري وكان تبع  أنس أخربينالزهري 

 وخدمه وصحبه النبي 
ْكٍر  ا بر بر عِ  أرنَّ أر جر ُْم يِف ور يلِّ هلر انر ُيصر  ...كر

يِف  عبدالوارث ثنا عبدالعزيز عن أنس ةٍ  ور اير ا: ِرور ْرنرا مر ًرا نرظر نْظر انر  مر بر  كر  ...أرْعجر

ر  الزهري ثني سعيد بن املسيب أن أبا هريرة قال: سمعت.. اُت ََل َ ِة إاِلَّ املرَُبْشِّ  ...َيبرَق ِمَن النُُّبوَّ

ُسوُل اهللَِّ  أبو إسحاق ثني عبداهلل بن يزيد ثني الرباء 247 انر رر هُ  كر ِدر رْن محر
ِمعر اهللَُّ ملِ ا قرالر سر  ...إِذر

ُظم   طاووس عن ابن عباس 248 ُجَد َعََل َسبرَعِة َأعر ُت َأنر َأسر  ...ُأِمرر
ُجودِ َوالَ  أنسقتاية عن  249 تَِدلُوا يِف السُّ  ...َيبرُسطر أَحدُكم اعر
ْيهِ  أرنَّ النَّبِيَّ  جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عبداهلل بن مالك بن بحينة 250 در نْير ير جر بر رَّ ىلَّ فر ا صر انر إِذر  ...كر
نِّ  شعبة عن حممد بن زياي عن أيب هريرة 251 ِريًتا ِمَن اجلرِ  ...َتَفلََّت َعَِلَّ الرَباِرَحةَ إِنَّ ِعفر

252 

عر النَّبِيِّ  أبو وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعوي ْينرا مر لَّ ا صر الرمُ  ُكنَّا إِذر  ...ُقْلنرا: السَّ

أبو نعيم ثنا سيف سمعت جماهًدا ثني عبداهلل بن سخربة  

 أبو معمر سمعت ابن مسعوي
يِف  ةٍ  ور اير نِي: ِرور لَّمر ُسوُل  عر ي  اهللَِّ رر فِّ كر نْير  ور  ..بر

253 
ةر  عن عبدالرمحن بن أيب ليىل ْعُب ْبُن ُعْجرر ِقيرنِي كر الر  لر قر  ...أرالر ُأْهِدي فر

ا التَّْسلِيُم  :ُقْلنرا يزيد بن اهلاي عن عبداهلل بن خباب عن أيب سعيد ذر ُسولر اهللَِّ هر ا رر ْيفر ير  ...فركر

254 
بن حممد بن عمر بن أيب بكر وعبداهلل بن مالك بن أنس عن 

 عن عمرو بن سليم الزرقي أين أبو محيدحزم عن أبيه 
ُسولر اهللَِّ! ا رر اُلوا: ير ُْم قر يلِّ  أرهنَّ ْيفر ُنصر  ...كر
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255 

ُسولر اهللَِّ  الزهري أنا عروة بن الزبري عن عائشة الرةِ  أرنَّ رر ْدُعو يِف الصَّ انر ير  ...كر

:  َوِمنر َعَذاِب النَّاِر. أبو سلمة عن أيب هريرة لر َرِم...بردر  املرَأرَثِم َواملرَغر

عبدامللك بن عمري قال: سمعت عمرو بن ميمون األويي قال: 

كان سعد يعلم بنيه هؤالء الكلامت كام يعلم املعلم الغلامن 

 كان يتعوذ منهن يبر الصالة الكتابة ويقول: إن رسول اهلل 

ُذ ِمنُْهنَّ  وَّ ترعر انر ير الرةِ  كر  ...ُيُبرر الصَّ

الريِت  يزيد عن أيب اخلري عن عبداهلل بن عمرو أن أبا بكر 256 اًء أرْيُعو بِِه يِف صر لِّْمنِي ُيعر  ...عر
الرتِه سليامن عن عامرة بن عمري عن األسوي قال: قال عبداهلل 257 ْيًئا ِمْن صر ْيطراِن شر ُدُكْم لِلشَّ ْل أرحر ْعر  ...الر جير
ُة ْبُن ُشْعبرةر  املغريةوراي عن  258 َّ املُِْغرير يلر تراٍب  أرْمىلر عر

 ...يِف كِ

259 

الرِة النَّبِيِّ  سفيان ثنا عمرو أين أبو معبد عن ابن عباس اءر صر  ...بِالتَّْكبرِيِ  ُكنُْت أرْعِرُف اْنِقضر

ابن جريج أين عمرو أن أبا معبد موىل ابن عباس أخربه 

 أن ابن عباس أخربه أنه رفع
يِف  ةٍ  ور اير ْفعر  أرنَّ : ِرور ْوِت  رر ْكرِ  الصَّ  ... ِحنير  بِالذِّ

اُء إىِلر النَّبِيِّ  سمي عن أيب صالح عن ايب هريرة 260 رر اءر اْلُفقر اُلوا جر قر  ...فر

261 
انر النَّبِيُّ  عبدالعزيز عن أنس ا كر ُيْكِمُلهر الرةر ور  ...ُيوِجُز الصَّ

يِف  أنس رشيك بن عبداهلل بن أيب نمر عن ةٍ  ور اير ا: ِرور لَّْيُت  مر اءر  صر رر امٍ  ور طُّ  إِمر فَّ  قر  ...أرخر

262 
ُجٌل النَّبِيَّ  إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن أيب مسعوي : أرترى رر الر قر رُ  فر أرخَّ  ...إِينِّ ألرتر

فِيِه: َوَذا احَلاَجةِ (: بُِدونِ ) أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة  ...َصَلَّ  َوإَِذا، ور

ىلر  عبيد اهلل بن عبداهلل بن عتبة 263 ْلُت عر ةُ يرخر ائِشر ثِينِي  عر دِّ  ...فرُقْلُت: أرالر حُتر
ُسولر اهللَِّ  الزهري أخربين عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة عن عائشة 264 ْعُت رر اجر ْد رر قر لِكر  لر  ...يِف ذر

265 

املسيب وأبو سلمة بن عبدالرمحن الزهري أين سعيد بن 

 أن أبا هريرة
َدهُ  ِميِع َصاَلَة َأَحِدُكمر َوحر ُضُل َصاَلُة اجلرَ  ...َتفر

يَن َدَرَجًة. بَِسبرع   نافع عن عبداهلل بن عمر ِ  َوِعْشر

ِميِع َتِزيُد َعََل َصاَلتِِه يِف َبيرتِهِ  األعمش عن أيب صالح عن أيب هريرة 266  ...َصاَلُة اجلرَ
َقَل َعََل  األعمش ثني أبو صالح عن أيب هريرة 267 رِ َليرَس َصاَلٌة َأثر  ...املرُنَافِِقنَي ِمَن الرَفجر
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ِِس  َوالَِّذي: ِرَواَية   َويِف  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة َلمُ  َلور ! بَِيِدهِ  َنفر  ... َيعر

َن ِقبرَلتِي َهاُهنَا؟َهلر  مالك عن أيب الزناي عن األعرج عن أيب هريرة 268  ...َتَرور
انر ُرُكوُع النَّبِيِّ  احلكم عن ابن أيب ليىل عن الرباء 269 ُسُجوُيهُ  كر  ...ور
أرْيُت النَّبِيَّ  ثابت عن أنس 270 امر رر ر بُِكْم كر يلِّ  ...إيِنِّ الر آُلو أرْن ُأصر
ُسوُل اهللَِّ  كثري بن شنظري عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبداهلل 271 ثرنِي رر لرْقُت  برعر اْنطر ُه فر ٍة لر اجر  ...يِف حر
ىلر النَّبِيِّ  األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبداهلل 272 لُِّم عر الرةِ  ُكنَّا ُنسر ُهور يِف الصَّ  ...ور

273 
إسامعيل عن احلارث بن شبيل عن أيب عمرو الشيباين 

 زيد بن أرقم قال: قال يل
ْهِد النَّبِيِّ  ىلر عر الرِة عر لَُّم يِف الصَّ نرتركر  ...إِْن ُكنَّا لر

ُسولر اهللَِّ  أبو حازم عن سهل بن سعد 274 ْمِرو أرنَّ رر نِي عر بر إىِلر بر هر  ...ذر

275 
رواه مرة: حدثنا عيل بن عبداهلل أنا حييى بن سعيد ثنا 

 ابن أيب عروبة عن قتاية عن أنس
اَمءِ َما َباُل  َفُعوَن َأبرَصاَرُهمر إىَِل السَّ َوام  َيرر  ...َأقر

276 
رى النَّبِيُّ  حممد عن أيب هريرة ا. هنر ُجُل خُمْتررِصً ر الرَّ يلِّ  أرْن ُيصر

ُه يِف  األعمش عن أيب الضحى عن مرسوق عن عائشة در لر ير ْعر ُه أرْن جير ْكرر انرْت تر ا كر تِهِ  أرهنَّ ارِصر  ...خر

277 

ُسولر اهللَِّ  عن محيد بن عبدالرمحن أن أبا هريرة وأبا سعيدابن شهاب  اِئطِ  أرنَّ رر ًة يِف حر امر أرى ُنخر  ...رر

يِف  معمر عن مهام سمع أبا هريرة ةٍ  ور اير إِنَّامر  ِرور ا اهللَّر ُينراِجي فر امر  مر الَّهُ  يِف  ير  ..ُمصر

قر  محيد عن أنس برصر اِئِه فر فر ِرير ذر طررر  ...فِيهِ ُثمَّ أرخر

ِهِه إَِذا َصَلَّ  نافع عن ابن عمر  ...َفإِنَّ اَّللََّ ِقَبَل َوجر

يرَطاِن َفإَِذا َتَثاَءَب  طريقه يف البخاري: ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أبيه 278  ...َأَحُدُكمر  التََّثاُؤُب ِمَن الشَّ
ُسولر اهللَِّ أ عمرو بن سليم الزرقي عن أيب قتاية 279 انر   رنَّ رر يلِّ  كر ةر  ُيصر امر اِمٌل ُأمر ُهور حر  ...ور
ابر  نَّ النَّبِيَّ أر  حييى عن أيب سلمة 280 ر ي الرتُّ وِّ ُجِل ُيسر الر يِف الرَّ  ...قر
اَلة إَِذا نافع عن ابن عمر 281  ...ُوِضَع َعَشاُء َأَحِدُكمر َوُأِقيَمِت الصَّ
امر  أرنَّ النَّبِيَّ وقال مرة: -عبدالرمحن بن هرمز موىل بني عبداملطلب  282 قر ىلَّ هِبُِم الظُّْهرر فر  ...صر
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أن عبداهلل بن بحينة وهو من  -موىل ربيع بن احلارث

ازي شنوءة وهو حليف لبني عبد منافوكان من أصحاب 

 .. أن النبي  النبي 

ىلَّ النَّبِيُّ  مسعويإبراهيم عن علقمة عن عبداهلل بن  283 ةٍ - صر اير يِف ِرور ْهرر  :ور لرامَّ  -الظُّ  ...فر
ُسوُل اهللَِّ  ابن سريين عن أيب هريرة 284 ىلَّ بِنرا رر ِشِّ  صر ِ اْلعر الريتر ى صر  ...إِْحدر
انر النَّبِيُّ  عبيداهلل عن نافع عن ابن عمر 285 ا  كر ةر فِيهر ورر ْينرا السُّ لر ُأ عر ْقرر  ...ير

286 
أر النَّبِيُّ  أبو إسحاق عن األسوي عن عبداهلل بن مسعوي در  قررر جر ةر فرسر كَّ االنَّْجمر بِمر  ...فِيهر

ه أرنَّ النَّبِيَّ  أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عر در مر جر سر در بِالنَّْجِم ور جر  ...سر

ىلر النَّبِيِّ  يزيد بن عبداهلل بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت 287 أر عر رر ُه قر نَّ النَّْجمِ ":أر  ..."ور

عر  التيمي عن بكر عن أيب رافع 288 يُْت مر لَّ ةر صر ْيرر ُبو ُهرر ةر   أر ترمر  ...اْلعر

289 

ُسولر أرنَّ  الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ْدُعور  اهللَِّ  رر اير أرْن ير ا أررر انر إِذر  ...كر

يِف  األعرج عن أيب هريرةأبو الزناي عن  ةٍ  ور اير ا: ِرور فرعر  إِذر هُ  رر ْأسر ةِ  ِمنر  رر ْكعر  ... الرَّ

 ويف رواية: واملستضعفني من املؤمنني. أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة

ْكعر  معمر عن الزهري ثني سامل عن أبيه أنه سمع رسول اهلل ُكوِع ِمنر الرَّ ُه ِمنر الرُّ ْأسر فرعر رر ا رر  ...ةِ إِذر

نرتر النَّبِيُّ  أيوب عن حممد قال: سئل أنس : أرقر ُه ُسِئلر نَّ ْبِح؟يِف  أر  ...الصُّ

يِف  عاصم سألت أنس بن مالك عن القنوت ةٍ  ور اير نرٌس  ُسئلر : ِرور نِ  أر  اْلُقنُوِت  عر

يِف  عاصم األحول عن أنس ةٍ  ور اير أرْيُت  فرامر : ِرور ُسولر  رر ِزنر   اهللَِّ رر  ... حر

الرةر النَّبِيِّ  سلمة عن أيب هريرة أبو 290 برنَّ صر رِّ  ...ألُقر
ْجِر. خالد عن أيب قالبة عن أنس ثناإسامعيل  291 اْلفر انر اْلُقنُوُت يِف امْلرْغِرِب ور  كر

ُكِن النَّبِيُّ  ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمري عن عائشة 292 ْ ير افِِل  ملر  ِمنر النَّور
ٍ
ء ْ ىلر َشر  ...عر

انر النَّبِيُّ  حممد بن عبدالرمحن عن عمرة عن عائشة 293 ْبلر  كر ترنْيِ قر ترنْيِ اللَّ ْكعر ُف الرَّ  ...خُيرفِّ

ترنْيِ  أرنَّ النَّبِيَّ  نافع عن ابن عمر ثني حفصة 294 ِفيفر ترنْيِ خر ْكعر يلِّ رر انر ُيصر  ...كر
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تَّى  الزهري أين عروة بن الزبري أن عائشة ِن حر ِه األرْيمر ىلر ِشقِّ عر عر ْأتِيرهُ ُثمَّ اْضطرجر  ...ير

يِف  أبو سلمة عن عائشة ةٍ  ور اير ثرنِي ُمْستريِْقظرةً  ُكنُْت  فرإِنْ : ِرور دَّ  ...حر

295 

سمعت  حفص بن عاصم سمعتسعد بن إبراهيم 

 رجاًل من األزي يقال له مالك بن بحينة 
ُسولر اهللَِّ  ِت  أرنَّ رر ْد ُأِقيمر قر ُجاًل ور أرى رر  ...رر

ُسوُل اهللَِّ  ابن شهاب عن عروة عن عائشة 296 انر رر لر  إِْن كر مر ُع اْلعر يردر  ...لر

لِييِل  أبو عثامن عن أيب هريرة 297 ايِن خر  ...بِثرالرٍث  أرْوصر

298 

ِ صاَلٌة،  عبداهلل بن بريدة عن عبداهلل بن مغفل َ ُكلِّ َأَذاَننير ِ صاَلةٌ َبنير َ ُكلِّ َأَذاَننير  ...َبنير

أبو معمر ثنا عبدالوارث عن احلسني عن ابن بريدة ثني 

 عبداهلل املزين
ِرِب؟ َصاَلةِ  َقبرَل  َصلُّوا: ِرَواَية   َويِف   ...املرَغر

اِب النَّبِيِّ  طريقه يف البخاري: عمرو عن عامر عن أنس برارر أرْصحر
أرْيُت كِ ْد رر قر  ... لر

عر النَّبِيِّ  نافع عن ابن عمر 299 لَّْيُت مر ْبلر الظُّْهرِ  صر نْيِ قر تر ْجدر  ...سر

300 
طريقه يف البخاري: شعبة عن إبراهيم بن حممد بن 

 املنترش عن أبيه عن عائشة
ْبلر الظُّْهرِ  أرنَّ النَّبِيَّ  ًعا قر ْربر ُع أر در انر الر ير  ...كر

ًة يِف املْرْسِجدِ  أرنَّ النَّبِيَّ  عن برس بن سعيد عن زيد بن ثابت  أبو النرض 301 رذر ُحْجرر  ...اختَّ
هُ َمَثُل ) أبو أسامة عن بريد بن عبداهلل عن أيب برية 302 ُكُر َربَّ ُه َوالَِّذي الَ َيذر ُكُر َربَّ  ...(الَِّذي َيذر
َعُلوا يِف ُبُيوتُِكمر ِمنر  نافع عن ابن عمر 303  ...َصاَلتُِكمر اجر
لر النَّبِيُّ  عبدالعزيز بن صهيب عن أنس 304 ُْدوٌي  يرخر ْبٌل ممر ا حر إِذر  ...فر
ُسوُل  منصور عن إبراهيم عن علقمة 305 انر رر ْل كر ْيًئا؟  اهللَِّ هر اِم شر ْترصُّ ِمنر األريَّ  ...خير

أرٌة  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 306 انرْت ِعنِْدي اْمرر دٍ كر نِي أرسر  ...ِمْن بر

307 
األوزاعي ثني حييى بن أيب كثري ثني أبو سلمة بن 

 عبدالرمحن ثني عبداهلل بن عمرو بن العاص
 ...َعبرَد اَّللَِّ! الَ َتُكنر ِمثرَل ُفاَلن   َيا

الرةُ  أبو إسحاق عن األسوي 308 انرْت صر يْفر كر  ...بِاللَّْيِل؟ النَّبِيِّ  كر
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سمعت مرسوًقا سألت عائشة األشع  سمعت أيب 

 متى كان يقوم
يِف  ةٍ  ور اير انر : ِرور ُقومُ  كر ا ير ِمعر  إِذر اِرخر  سر  .الصَّ

ْيُمونرةر أر  كريب عن ابن عباس 309 ُه براتر ِعنْدر مر ُتهُ  نَّ الر ِهير خر  ...ور
امر النَّبِيُّ  ْيُمونرةر بِتُّ ِعنْدر مر  كريب عن ابن عباس 310 قر ترهُ   فر اجر أرترى حر  ...فر
عر النَّبِيِّ  األعمش عن أيب وائل 311 يُْت مر لَّ ْيلرةً )  صر اِئاًم  (لر ْل قر زر لرْم ير  ...فر
انر النَّبِيُّ  طاووس عن ابن عباس 312 الر  كر ْيِل قر در ِمنر اللَّ رجَّ ا َتر  ...إِذر

313 

انر النَّبِيُّ  حنظلة عن القاسم بن حممد عن عائشة ْيِل ثرالرثر  كر يلِّ ِمنر اللَّ ةر ُيصر رْشر  ...عر

رواه البخاري مرة قال: حدثنا إسحاق ثنا عبيد اهلل أنا 

إرسائيل عن أيب احلصني عن حييى بن وثاب عن 

 مرسوق سألت عائشة

يِف  ةٍ  ور اير ةُ  ُسِئلرْت : ِرور اِئشر نْ  عر الرةِ  عر  ...صر

يِف  عائشة أخربتهثنا أبو اليامن أنا شعيب عن الزهري عن عروة أن  ةٍ  ور اير يرْسُجدُ : ِرور ةر  فر ْجدر لِكر  ِمنْ  السَّ  .. ذر

314 
مالك عن سعيد املقربي عن أيب سلمة بن عبدالرمحن أنه 

 سأل عائشة
ُسولِ  الرُة رر انرْت صر ْيفر كر ؟ اهللَِّ  كر انر ضر مر  ...يِف رر

اءر إِىلر النَّبِيِّ  نافع عن ابن عمر 315 ُجالً جر ُهور ) أرنَّ رر ُْطُب  ور  ...(خير
أرْيُت النَّبِيَّ  هشام أين أيب عن عائشة 316 ا رر   مر

ٍ
ء ْ ُأ يِف َشر ْقرر  ...ير

317 
طريقه يف البخري: احلسني عن ابن بريدة ثني عمران بن 

 حصني وكان مبسوًرا
أرْلُت  اِعدٌ  النَّبِيَّ  سر ُهور قر ُجِل ور الرِة الرَّ ْن صر  ...عر

رر ِعنْدر النَّبِيِّ  عن عبداهللمنصور عن أيب وائل  318
تَّى أرْصبرحر  ُذكِ ْيلرُه حر ُجٌل نرامر لر  ...رر

319 
ابن شهاب عن عيل بن حسني أن حسني بن عيل أخربه 

 أن عيل بن أيب طالب أخربه..
ُسولر اهللَِّ  ًة  أرنَّ رر ْيلر ةر لر مر

اطِ فر ُه ور قر  ...طررر

ُقدر إَِذا َنَعَس  هشام عن أبيه عن عائشة 320 َير  ...َأَحُدُكمر َوُهَو ُيَصِلِّ َفلر
يرَطاُن َعََل َقافَِيِة َرأرِس َأَحِدُكمر  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة 321 ِقُد الشَّ  ...َيعر
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نَا َتَباَركَ  مالك عن ابن شهاب عن أيب سلمة عن أيب هريرة 322 اَم  َينرِزُل َربُّ  إىَِل السَّ
 ...ءِ َوَتَعاىَل ُكلَّ َليرَلة 

323 
ىلَّ النَّبِيُّ  أبو سلمة عن عائشة يِنر  صر امر ىلَّ ثر اءر ُثمَّ صر اٍت اْلِعشر عر كر  ...رر

ُض اْلِوْتُر؟ بة عن أيب مجرةعشاذان عن شحممد بن حاتم بن بزيع ثنا  ْل ُينْقر  ...هر
ُسوُل  مسلم عن مرسوق عن عائشة 324 رر رر ْيِل أرْوتر ى ِوْتُرهُ  اهللَِّ  ُكلَّ اللَّ اْنترهر  ...ور
اِة ُأطِيُل  محاي بن زيد ثنا أنس بن سريين 325 در الرِة اْلغر بْلر صر ترنْيِ قر ْكعر أرْيتر الرَّ  ...أررر
ْعنِي النَّبِيَّ  سعد عن أيب سلمة عن عائشة 326 اًم. تر

ُر ِعنِْدي إاِلَّ نرائِ حر اُه السَّ ا أرْلفر  .مر
ْبِد اهللَِّ  عبداهلل بن مسعويأبو وائل قال: غدونا عىل  327 ىلر عر ْونرا عر در ْسُعوٍي  ْبنُ غر  ...مر

328 
ُسولر اهللَِّ  ابن شهاب عن عروة عن عائشة ْيلِ  أرنَّ رر ْوِف اللَّ ًة ِمْن جر ْيلر جر لر رر  ...خر

يِف  عبيداهلل عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب سلمة ةٍ  ور اير ا: ِرور را ير لِ  ِمنر  ُخُذوا النَّاُس  أرهيُّ  ..األرْعامر

329 
تَِساًبا ُغِفَر َلهُ  ابن شهاب عن محيد بن عبدالرمحن عن أيب هريرة  ...َمنر َقاَم َرَمَضاَن إِياَمًنا َواحر

 ويف رواية: من قام ليلة القدر... هشام ثنا حييى عن أيب سلمة عن أيب هريرة

 اجلمعـــــــــةكتــــاب 

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث

330 
أبو الزناي أن عبدالرمحن بن هرمز األعرج موىل ربيعة بن 

 احلارث حدثه أنه سمع أبا هريرة
َم الرِقَياَمة ابُِقوَن َيور ُن اآلِخُروَن السَّ  ...َنحر

لٌِم  حممد عن أيب هريرة 331 ُمَعِة َساَعٌة الَ ُيَوافُِقَها ُمسر ِم اجلرُ  ...يِف َيور
انر النَّبِيُّ  عن أيب هريرة -هو ابن هرمز  -عبدالرمحن سعد بن إبراهيم عن  332 ْقرر  كر الرةِ ير ِة يِف صر  ...ُأ يِف اجْلُُمعر

333 
رر  حييى عن أيب سلمة عن أيب هريرة ةِ  أرنَّ ُعمر ْومر اجْلُُمعر ُطُب ير ْ يْنرامر ُهور خير  ...بر

الُوُضوُء  الزهري عن سامل عن ابن عمر ُر: ور الر ُعمر  ...أرْيًضا؟!قر

َتِسَل يِف ُكلِّ َسبرَعةِ  طاووس عن أيب هريرة 334 لِم  َأنر َيغر  ...َحقٌّ َعََل ُكلِّ ُمسر

335 
عبداهلل بن وهب أين عمرو بن احلارث عن عبيداهلل بن 

أيب جعفر أن حممد بن جعفر بن الزبري حدثه عن عروة 
ْومر  نْتراُبونر ير انر النَّاُس ير ةِ كر  ...اجْلُُمعر
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 عن عائشة

336 
أبو بكر بن املنكدر ثني عمرو بن سليم األنصاري قال: 

 أشهد عىل أيب سعيد
ُمَعِة َواِجٌب َعََل ُكلِّ َُمرَتلِم   َم اجلرُ ُل َيور  ...الرُغسر

337 

مالك عن سمي موىل أيب بكر بن عبدالرمحن عن أيب 

 صالح السامن عن أيب هريرة
ُمعَ  َم اجلرُ َتَسَل َيور نَاَبةِ َمِن اغر َل اجلرَ  ...ِة ُغسر

ُمَعةِ  َيومُ  َكانَ  إَِذا: ِرَواَية   َويِف  ابن شهاب عن أيب سلمة واألغر عن أيب هريرة  ...اجلرُ

338 

ة أبو حازم عن سهل ْعدر اجْلُُمعر ى إاِلَّ بر دَّ ترغر الر نر ا ُكنَّا نرِقيُل ور  .مر
بن فليح رواه البخاري مرة قال: ثنا رسيج بن النعامن ثنا 

 سليامن عن عثامن بن عبدالرمحن التيمي عن أنس
ِيُل  نَّ النَّبِيَّ أر  ةر ِحنير متر يلِّ اجْلُُمعر انر ُيصر  ...كر

339 
يعىل بن احلارث ثنا إياس بن سلمة بن األكوع ثني أيب 

 وكان من أصحاب الشجرة عن سلمة بن األكوع
عر النَّبِيِّ  يلِّ مر ةر  ُكنَّا ُنصر ُف  اجْلُُمعر ِ  ...ُثمَّ نرنْرصر

340 

اِعِديَّ  أبو حازم بن يينار أن رجااًل أتوا سهل بن سعد ْعٍد السَّ ْهلر ْبنر سر ْوا سر تر االً أر  ...أرنَّ ِرجر

در النَّبِيُّ  عبدالواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر عر ِة قر ْوُم اجْلُُمعر انر ير امَّ كر لر  ... فر

نَّ  نافع عن ابن عمر ْيهِ فرحر لر ُه عر در حر ير سر اُه فرمر أرتر ْذُع فر
 .اجْلِ

341 
عمرو بن قال البخاري: حدثنا آيم بن أيب إياس ثنا شعبة أنا 

 مرة سمعت مرة اهلمداين يقول
نر احْلرِديِ  ِكتراُب اهللَِّإِنَّ أرْح   ...سر

ِق  زيد بن أسلم عن ابن عمر 342 ُجالرِن ِمنر املْررْشِ ِدمر رر ُه قر نَّ براأر طر  ...فرخر
ِمْعُت النَّبِيَّ  سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعىل بن أمية عن أبيه 343 ىلر املِْنرْبر  سر ُأ عر ْقرر  ...ير
انر النَّبِيُّ  عبيداهلل عن نافع عن عبداهلل بن عمر 344 ْينرُهامر  كر ْقُعُد بر ، ير

ُْطُب ُخْطبرترنْيِ  ...خير
ُجٌل  عمرو بن يينار عن جابر 345 اءر رر النَّبِيُّ  جر ُْطُب النَّاسر  ور  ...خير
ُمَعةِ إَِذا ُقلرَت لَِصاحِ  ابن شهاب أين سعيد بن املسيب أن أبا هريرة أخربه 346 َم اجلرُ  ...َأنرِصتر  بَِك َيور
َتِسُل الَ طريقه يف البخاري: ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي أين أيب  347 ُمَعِة  َيغر َم اجلرُ رُ َرُجٌل َيور  ...َوَيَتَطهَّ
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 عن ابن وييعة عن سلامن الفارس

عر النَّبِيِّ ) بن عبداهلل جابر ثناحصني عن سامل بن أيب اجلعد  348 يلِّ مر ْينرامر نرْحُن ُنصر  ...(بر

 العيديــــــــنكتــــاب 

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث

349 
ْ ير  ابن جريج أين عطاء عن ابن عباس وعن جابر ْومر اْلِفْطرِ ملر ُن ير ذَّ ى ُكْن ُيؤر ْومر األرْضحر الر ير  ...ور

يِف  ابن جريج أين عطاء عن ابن عباس ةٍ  ور اير بَّاسٍ  اْبنر  أرنَّ  ِرور لر   عر رْيِ  اْبنِ  إىِلر  أرْرسر بر  ...الزُّ

ُسوُل اهللَِّ  عياض بن عبداهلل بن أيب رسح عن أيب سعيد اخلدري 350 انر رر ْرُ  كر ْومر اْلِفْطرِ ُج خير  ...ير

351 

عر النَّبِيِّ  احلسن بن مسلم أخربه عن طاووس عن ابن عباس ابن جريج أين ِهْدُت اْلِفْطرر مر يِب  شر أر ْكرٍ  ور  ...بر

شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبري عن ابن 

 عباس

يِف  ةٍ  ور اير ىلَّ   النَّبِيَّ  أرنَّ : ِرور ْومر  صر  ...اْلِفْطرِ  ير

 رواية: تلقي املرأة خرصها..ويف 

352 
هو بن  -سعيد بن أيب مريم أنا حممد بن جعفر أين زيد 

 عن عياض بن عبداهلل عن أيب سعيد -أسلم 
ُسوُل اهللَِّ  جر رر رر ى أرْو فِْطرٍ  خر  ...يِف أرْضحر

353 
 ...ْرنرا أرْن ُنْخِرجر احْلُيَّضر ُأمِ  حممد عن أم عطية

يِف  عطيةحفصة بنت سريين عن أم  ةٍ  ور اير يرُكنَّ : ِرور ْلفر  فر نر  النَّاِس، خر ْ ربِّ ُيكر  ... فر

ُسوُل اهللَِّ  عروة عن عائشة 354 َّ رر يلر لر عر ترانِ  يرخر اِرير ِعنِْدي جر  ...ور

ُبونر ِعنْدر النَّبِيِّ  معمر عن الزهري عن ابن املسيب عن أيب هريرة 355 ْلعر ُة ير ْينرا احْلربرشر اهِبِمْ  بر  ...بِِحرر

 السفـــــركتــــاب 

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث
ىلَّ النَّبِيُّ  أيوب عن أيب قالبة عن أنس 356 ًعا صر ْهرر أرْربر  ...بِاملْرِدينرِة الظُّ

357 

عر النَّبِيِّ  أنس سمعتحييى بن أيب إسحاق  ْجنرا مر رر ةر  خر كَّ  ...ِمنر املْرِدينرِة إىِلر مر

امر النَّبِيُّ  عن ابن عباس عاصم عن عكرمةطريقه يف البخاري:  ْوًما أرقر ر ير رشر ةر عر ةر تِْسعر كَّ  ...بِمر
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358 

عر النَّبِيِّ  نافع عن ابن عمرعبيد اهلل أين  لَّْيُت مر ترنْيِ  صر ْكعر  ...بِِمنًى رر

انر  األعمش ثنا إبراهيم سمعت عبدالرمحن بن يزيد فَّ ُن ْبُن عر ىلَّ بِنرا ُعْثامر  ...بِِمنًى صر

ُسولر اهللَِّ  الزهري أين سامل عن عبداهلل بن عمر 359 أرْيُت رر رْيُ  رر ُه السَّ لر ا أرْعجر  ...إِذر

انر النَّبِيُّ  عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك 360 ِزيغر  كر ْبلر أرْن تر لر قر ر ا اْرحتر  ...إِذر

ُسوِل اهللَِّ  سمعت أبا الشعثاء جابًرا قال: سمعت ابن عباسعمرو قال:  361 عر رر لَّْيُت مر ِيًعا صر نًِيا مجر  ...ثرامر

ُسوُل اهللَِّ عبداهلل بن احلارث ابن عم حممد بن سريين عن ابن عباس 362 ًدا رر ُد أرنَّ حُمرمَّ ا ُقْلتر أرْشهر  ...إِذر

نر  نافع أن ابن عمر أذن 363 ُه أرذَّ ِريٍح أنَّ ْرٍي ور اِت بر ٍة ذر ْيلر الرِة يِف لر  ...بِالصَّ

ُسولر اهللَِّ  حفص بن عاصم أنه سمع ابن عمر 364 ِحْبُت رر ِزيدُ صر انر الر ير  ...، فركر

365 

ُسوُل اهللَِّ  ابن عمر قالسامل  قالابن شهاب  انر رر اِحلرةِ  كر ىلر الرَّ بُِّح عر  ...ُيسر

 يومئ إيامء صالة الليل.ويف رواية:  نافع عن ابن عمر

بن  جابر ثنيحييى عن حممد بن عبدالرمحن بن ثوبان 

 عبداهلل
اْسترْقبرلر اْلِقْبلرةر  لر فر ر امْلرْكتُوبرةر نرزر يلِّ اير أرْن ُيصر ا أررر  .فرإِذر

عر النَّبِيِّ  حمارب بن يثار سمعت جابر بن عبداهلل 366 ِدْمنرا املْرِدينرةر  ُكنُْت مر ٍر فرلرامَّ قر فر  ...يِف سر

 صــــالة اخلــــوفكتــــاب 

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث

367 

ُسولر اهللَِّ  الزهري عن سامل بن عبداهلل بن عمر عن أبيه ترنْيِ  أرنَّ رر ى الطَّاِئفر ىلَّ بِإِْحدر  ...صر

يِف  نافع عن ابن عمر ةٍ  ور اير ةٍ ) ِرور ْرُفوعر إِنْ (: مر اُنوا ور ْكثررر  كر  ...ِمنْ  أر

رواها البخاري مرة: حدثنا عبداهلل بن يوسف ثنا مالك 

 عن نافع عن ابن عمر
يِف ) ةٍ  ور اير ةٍ  ِرور ْوُقوفر  ...(.اْلِقْبلرةِ  ُمْسترْقبيِِل : مر
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عر النَّبِيِّ  حييى بن أيب كثري عن أيب سلمة عن جابر اعِ  ُكنَّا مر قر اِت الرِّ  ...بِذر

هُ  صالح بن خوات 368 عر ْت مر فَّ ًة صر ُدوِّ  أرنَّ طراِئفر اهر اْلعر ٌة ِوجر اِئفر طر  ...ور

 صــــالة الكســـوفكتــــاب 

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث

369 

ْهِد  عروة عن عائشة ْمُس يِف عر ِت الشَّ فر سر ِ خر ُسوِل اهللَّ  ...رر

اِهيمُ  املغرية بن شعبةزياي بن عالقة عن  اتر إِْبرر ْومر مر ْمُس ير ِت الشَّ فر سر  ...كر

عن أيب برية عن أيب  بن عبداهلل بريدأبو أسامة عن 

 موسى
امر النَّبِيُّ  قر ِزًعا فر ة فر اعر ى أرْن ترُكونر السَّ ْشر  ...خير

ِوياًل  زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس امر ِقيراًما طر قر ةِ فر اءر ْحًوا ِمْن ِقرر  ...نر

َتنُوَن يِف الرُقُبورِ  هشام عن فاطمة عن أسامء ُكمر ُتفر  ...َوُأوِحَي إَِِلَّ َأنَّ

َرَأٌة يِف  نافع عن ابن عمر َبِت امر ؛ َسَجَنترَها. ُعذِّ
ة   ..ِهرَّ

رواها البخاري مرة قال: حدثنا ابن أيب مريم أنا نافع 

 أسامءبن عمر ثني ابن أيب مليكة عن 
 ويف رواية: ودنت مني النار...

 ويف رواية: وأمر بالعتاقة هشام عن فاطمة عن أسامء

 صالة االستسقاءكتــــاب 
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
جر النَّبِيُّ  عباي بن متيم عن عمه عبداهلل بن زيد 370 رر ىلَّ - خر ٍة: إىِلر املُْصر اير يِف ِرور  ...-ور

371 

ثنا إسحاق بن عبداهلل بن أيب طلحة األوزاعي 

 األنصاري ثني أنس بن مالك
ْهِد  ىلر عر نرٌة عر ِت النَّاسر سر ابر  ...النَّبِيِّ أرصر

 رشيك بن عبداهلل بن أيب نمر
 رواية: وانقطعت السبل

 رواية: وهلكت املواَش
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 رواية: اللهم عىل اآلكام واجلبال..

 الشمس...رواية: وخرجنا نمش يف 

 ثابت عن أنس
 رواية: وامحرت الشجر

 رواية: فتبسم

 رواية:  يرهيم اهلل كرامة نبيه... قتاية عن أنس

انر النَّبِيُّ  سعيد عن قتاية عن أنس بن مالك 372   كر
ٍ
ء ْ ْيِه يِف َشر در ُع ير ْرفر  ...الر ير

373 

انر النَّبِيُّ  عطاء عن عائشة ًة يِف  كر يلر ِ أرى خمر ا رر  إِذر
ِ
ء امر  ...السَّ

يِف  نافع عن القاسم بن حممد عن عائشة ةٍ  ور اير انر : ِرور ا كر أرى إِذر  ...(. اللَُّهمَّ : )قرالر  املْرطررر  رر

بَّْت ُعِرفر  سعيد بن أيب مريم أنا حممد بن جعفر أين محيد أنه سمع أنًسا ا هر ُة إِذر ِديدر يُح الشَّ انرِت الرِّ  ...كر

ُبوِر. شعبة عن احلكم عن جماهد عن ابن عباس 374 لَِكتر َعاٌد بِالدَّ َبا، َوُأهر ُت بِالصَّ  ُنِصر



 

 
 

 

 

 حفظه الله          أحمد بن محمد الصقعوب /الشيخ

 3222305550 جوال

 www.alsagoub.com الموقع الإلكتروني

 sagoub@hotmail.com البريد الإلكتروني

يحتوي الموقع صفحة خاصة بحفاظ السنة، تجد فيها عددًا من الملفات المفيدة لحافظ الجمع بين 

 جارب الحفاظ ومشاعرهم.الصحيحين، وكذلك ت

 السنةمركز حفاظ 

 الأدبي النادي خلف  ،خالد الملك طريق ،يدةبر  ،القصيم المكان

 م 33:33 الساعة إلى المغرب صلاة بعد من، الأربعاء إلى الأحد من أوقات الدوام

 3220305555 جوال

 mhhss1436@gmail.com البريد الإلكتروني

هذه المذكرة موسوعة شاملة لكل الأعمال المتعلقة بالجمع بين ختامًا.. نطمح  أن تكون 

الصحيحين والزوائد، ويوجد عدد من الأعمال الجاري إعدادها كبعض المقدمات المهمة 

لحافظ السنة، وكذلك جمع الإشكالات والأجوبة عنها، وغيرها من الأعمال، ونسعد 

 الحفاظ على مطلوبهم، و من أراد  بكل اقتراح أو ملحظ من شأنه أن يحسن هذا العمل ويعين

 ،  والله ولي التوفيق. 3225592553 على جوال ف بشأن )إتمام المنة( التواصل

 لوسائل التواص
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيال اجلـزء

 للحفاظالجمع بين الصحيحين 

 

 مبركز حفاظ السنة                                 إعداد اللجنة العلمية 
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 رقم الصفحة املوضوع   

 2 فهرسال 1

 3 املقدمة 2

 4 نبذة عن برنامج حفظ السنة 3

 8 أهداف الربنامج وآليته  4

 10 كيف تعتني بكتابك؟ 5

 12 إحصائية الكتب التسعة 6

  :من اجلمع بني الصحيحني ينملفات اجلزء الثا 

 13 فهرس ال 7

 14 حتزيب 8

 16 األخطاء الشائعة 9

 19 حايي األأطراف  فهرس 10

 44 غري املكثرين رواةالمسند  11

 51 مسند من ليس له إال حدي  واحد  12

 55 لفا  األغريب  13

 85 أرقام األحايي  يف األصول 14

 110 طرق األحايي  15

 145 وسائل التواصل 16
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 ،ووفقنا للعناية بسنة خري األنام ،وعلمنا السنة والقرآن ،نا باإلسالماحلمد هلل رب العاملني أكرم

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

 هذا املجال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 الصقعوب حممد بن دأمح
 

  

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

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

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

 وال تغني املخترصات عنه.

 
 

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

 : أحايي  1509قسم املتفق عليه. 

 :حديثاً  430قسم مفريات البخاري. 

  :ديثاً ح 587قسم مفريات مسلم. 

 :حديثاً  1337زوائد  سنن أيب ياوي عىل الصحيحني. 

 :حديثاً  561زوائد جامع الرتمذي  عىل الصحيحني وأيب ياوي. 

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

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

 حديثاً 129عىل الكتب الستة : زوائد املوطأ. 

  :حديثاً 177زوائد سنن الدارمي عىل الكتب السبعة. 

  حديثاً  548محد عىل الكتب الثامنية:أزوائد مسند اإلمام. 

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

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

 هلا رقاًم مستقاًل.

  نبذة عن برنامج حفظ السنة
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 عمر هذا الربنامج: ثالثًا:

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

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

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

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

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

 

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

 

 : والفهم فظملحقات مساعدة على احل: خامًسا

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

 قانه.وكذلك يساعد عىل املراجعة ورسوخ احلفظ وإت

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

 .البن حجر والنهاية البن األثري

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

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

 الرجوع للرشوح. احلافظ

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

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

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

 أحايي  هذا القسم إىل سبعامئة حدي  تقريبًا.

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

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

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

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

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

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

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

 الباب يف موضع واحد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 أو حسنه أثبته.

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

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

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

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

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

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

 احلفظ السابق.

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

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

 وكلام زاي احلفظ زاي املقدار. ،يوميًا للمراجعة

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

 بالقراءة يف بعض الرشوح وسؤال الشيخ عام يشكل.

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

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

 ألن العلم بعضه يفتح بعضًا .

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

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

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

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

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

 

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

 واجبات يومية: وهذه الخطة موضح فيها أن عليه ثالثة

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

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

 يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. -1

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

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

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

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

يوم تقريبا . 215وأيام الحفظ في السنة =   

 أهداف البرنامج وآليته

 



9 

 

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

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

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

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

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

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

 ما دام في المجلد األول. 

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

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

 لتصبح خمسة وعشرين وجها. 

 والمراجعة ال تتوقف طوال أيام السنة.

 
 

 

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

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

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

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

 به ليدوم معك.

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

 .لام فتحت الكتابك شجًعا وحمفًزا لكم

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

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

 قرصت.

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

 هذه املذكرة. يمكنك نقله منط، ووكتابته بيدك أرسخ وأضب

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

 يرسع تفلت معناه. أوبحاجتك له، 

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

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

 ؟نسختككيف تعتين ب
 



11 

 

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

 ذهبها بل ترتاكم وتبقى سنني مشكلة عليك.فرتكها ال يُ 

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

 للحزب. اوجهً  15بمعدل  صفحة التحزيب حتزيب مقرتح

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

 . الوهن تغريالنتفاخ غالفيه و

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

 اجلزء الذي حتفظه.

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

 فيها، لتتنبه هلا عند املراجعة.

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

 جملس اخلتم.

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

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

 املجلدات

عدي 

 الصفحات

عدي 

 ي األحاي

  أوجه يومًيا 4   أوجه يومًيا 3   يومًيا وجهان 

 مدة احلفظ مدة احلفظ مدة احلفظ

 يوًما 41 يوًما 55 يوًما 82 374 164 1 اجلزء األول

 يوًما 43 يوًما 57 يوًما 85 378 169 1 اجلزء الثاين

 يوًما 48 يوًما 64 يوًما 95 402 190 1 اجلزء الثال 

 يوًما 40 يوًما 54 يوًما 80 346 160 1 اجلزء الرابع

 يوًما 171 يوًما 228 يوًما 342 1509 683 4 املتفق عليه

 يوًما 42 يوًما 56 يوًما 84 430 167 1 مفريات البخاري

 يوًما 53 يوًما 71 أيام 106 578 211 1 مفريات مسلم

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

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

 زوائد الرتمذي
1 

 يوًما 50 يوًما 67 يوم 100 561 200

 يوًما 15 يوًما 20 يوًما 30 163 60 زوائد النسائي

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

 يوًما 460 يوًما 614 يوًما 920 4762 1840 10 الكتب الستة

 زوائد موطأ مالك
مع ابن ماجه 

 يف نفس املجلد

 يوًما 11 يوًما 15 يوًما 22 129 44

 يوًما 11 يوًما 14 يوًما 21 177 42 زوائد الدارمي

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

 يوًما 630 يوًما 840 يوًما 1260 5616 2519 12 الكتب التسعة

 إحصائية الكتب التسعة
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 عدي األحايي  عدي األوجه الصفحة ابالكت 

 34 16 165 كتاب اجلنائز 13

 61 26 181 كتاب الزكاة 14

 45 16 207 كتاب الصيام 15

 6 3 223 كتاب االعتكاف 16

 107 43 226 كتاب احلج 17

 33 15 269 كتاب النكاح 18

 8 8 284 كتاب الطالق 19

 4 3 292 كتاب العدة 20

 8 5 295 كتاب اللعان 21

 6 3 300 كتاب الرضاع 22

 4 3 303 كتاب النفقات 23

 12 4 306 كتاب العتق 24

 43 16 310 كتاب البيوع 25

 5 3 326 كتاب املزارعة 26

 11 5 329 والصدقة والنحىل والعمرى كتاب الوصايا 27

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

 فهرس اجلزء الثاني
 

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

 283 هناية كتاب النكاح 226 بداية كتاب احلج 2

 333 هناية كتاب الوصايا 284 بداية كتاب الطالق 3

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

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

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

 333 هناية كتاب الوصايا 292 كتاب العدة 4

 التحز يب 
 

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

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

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

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

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

 225 هناية كتاب االعتكاف 196 باب الصدقة عىل األخوال 2

 254 باب ركوب البدن 226 بداية كتاب احلج 3

 283 هناية كتاب النكاح 255 باب نحر اإلبل مقيدة 4

 305 هناية كتاب النفقات 284 بداية كتاب الطالق 5

 333 اية كتاب الوصاياهن 306 بداية كتاب العتق 6

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

 195 باب الزكاة عىل األقارب 181 بداية كتاب الزكاة 2

 210 باب الصائم يصبح جنًبا 196 باب الصدقة عىل األخوال 3

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

 239 باب االغتسال للمحرم 226 بداية كتاب احلج 5

 254 باب ركوب البدن 240 باب احللق من األذى 6

 268 هناية كتاب احلج 255 باب نحر اإلبل مقيدة 7

 283 هناية كتاب النكاح 269 بداية كتاب النكاح 8

 299 ب اللعانهناية كتا 284 بداية كتاب الطالق 9

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

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

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

رِبةسجي بربي  166 ة حر  بكرس احلاء وفتح الباء ِحربر

ل  - 170  فيها الوجهان وِهل -وهر

 بكرس اجليم باجِلنازة باجلرنازةأرسعوا  173

رهو 178 نِخره إىل قفاه ِمنخر  بفتح امليم وكرس اخلاء ومر

 بفتح امليم املررآة املِرآةفأتينا عىل رجل كريه  179

عر  179  بكرس العني فصِعدا يب يف الشجرة دافصر

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

ر بن.هرولو أهنا مرت  184  بفتح اهلاء بنهر

 بدون تشديد الباء أتبر خر  هذا لك تخبَّأ 187

 بضم اهلمزة وكرس الصاي ُأرِصده لدين أررُصدهإال يشء  193

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

 بتنوين الضم رسعةٌ  يب أن أيرك رسعةً ثم يكون  209

 األخطاء الشائعة
 

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

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

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

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

تمهجت العني  221  بكرس الفاء نِفهت النفس ونفهر

 بفتح اهلمزة أرحل حتى أنحر ُأحلفال  230

معوأن  233  بضم الياء جُيمع بينهام جير

 بفتح الدال عبدر الرمحن  الرمحن عبدِ أرسل معي  236

نفارحتل الناس  236 ن  طاف وم.  بفتح امليم ومر

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

ر عليه ينكِرفال  247  بفتح الكاف ينكر

س احلُمسهذا واهلل من  247  بتسكني امليم احلم.

م فيه مأيدي. إهنم جيعلون  248  بفتح الياء أيدير

 بتسكني الطاء حط.مة الناس حطرمةفدفعت قبل  250

نأذن  إن رسول اهلل  251  بضم العني للظُعن للظع.

 بفتح الباء وبررة وب.رةويف حدي   252

نبيده سبع  نحر النبي  255  بضم الدال بُدن قياًما بد.

يف بني كنانة بِخيف 256  بفتح اخلاء بخر

عدة -كلَّهن  الِقعدةيف ذي  هنكل   258  بفتح الالم والقاف القر

بة بخِربة  اوال فارً  261  بتسكني الراء بخر.

ري إىل ثور ِعريما بني  264  بفتح العني عر

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

لهاوقد اشتكت عينها  293  حلاءبضم ا أفتكُحلها أفتكحر

 بفتح النون املتالعنرني املتالعننِيفكانت تلك سنة  295

 بفتح اهلمزة األرليتني اإِلليتنيعظيم  295

رةأمحري كأنه  295 رة وح.  بفتح احلاء وحر

بفال  295  بكرس السني أحِسب عويمًرا إال قد كذب أحسر

رية سعد ِغريةأتعجبون من  296  بفتح الغني غر

 بفتح التاء املربوطة البينةر  ظهركأو حد يف  البينةُ  296

 بضم اهلمزة ُأكلتني -ُأكلة  أركلتنيأو  أركلةأو  309

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

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

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

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

 لَِقاَء اَّللَِّ َأَحبَّ اَّللََّباٌب: َمْن َأَحبَّ 

 لَِقاَءه  
375  

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

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

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

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

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

 َباب  َفْضِل َمْن َماَت َله  َوَلٌد َفاْحَتَسَب 

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

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

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

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

ْعَرف  فِيِه  َباب  َمْن َجَلَس ِعنَْد املْ ِصيَبِة ي 

ْزن    احْل 
381  

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

اَيَة َزْيٌد  أرنرس  ...َفأ ِصيَب َأَخَذ الرَّ

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

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

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

 فهرس أطراف األحاديث
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ْلَجنَاَزِة؟
د  إَِذا َقاَم لِ   396 َباٌب: َمَتى َيْقع 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 زكــــــــــاةكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 إِْعَطاِء َمْن َسَأَل بِِغْلَظٍة * َباب  

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

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

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

ل وهب  ْم *  َباب  إِْعَطاِء املْ َؤلََّفِة ق 

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

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

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

َدَقاِت *   426 َباب  ِقْسَمِة اإِلَماِم لِلصَّ

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

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

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

َدَقِة لِلنَّبِيِّ   َباب  َما ي ذَكر  يِف الصَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

دِّ  َدَقِة َقْبَل الرَّ   435 َباب  الصَّ

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

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

ةر  رر ي.  بنحو حدي  حارثة بن وهب أرُبو ُهرر

َكاِة َعََل األََقاِرِب   َباب  الزَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 َباٌب: الَ َصَدَقَة إاِلَّ َعْن َظْهِر ِغنًى
461  

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

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

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

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

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

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

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

ر  "َباٌب:  م  التََّكاث  اك   * "َأْْلَ

 ...َيْكَْب  اْبن  آَدَم َوَيْكَْب  َمَعه  اْثنَانِ  أرنرس  467

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

آنِ  يبر  أُ  ُقر. ا ِمنر ال. ذر ى هر رر  ...ُكنَّا نر



25 

 

ِس فِيَها ْنيَا َوالتَّنَاف  َْذر  ِمْن َزَهَرِة الدر ِعيدٍ   469 َباب  َما َي  ْم ِمْن َبْعِدي َما ي   أرُبو سر اَم َأْخَشى َعَليْك   ...ْفتَح  إِنَّ

 صيـــــــــــامكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وِر َوَصاَلِة  :َباٌب  ح  َقْدر  َكْم َبنْيَ السَّ

 اْلَفْجِر؟
478  

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

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

ْيِط َباب  املْ َراِد  ْيِط األَْبَيِض َواْْلَ بِاْْلَ

 األَْسَوِد *

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

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

َياِم؟ * لصِّ
ون  اإِلْمَساك  لِ  َباٌب: َمَتى َيك 

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

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

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

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

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

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

ائِمِ  َجاَمِة لِلصَّ
  488 َباب  احْلِ

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

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

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

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

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

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

َحرِ    491 َباب  اْلِوَصاِل إَِل السَّ

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

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

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

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

اًما ِمْن َرَمَضاَن ث مَّ  َباٌب: إَِذا َصاَم َأيَّ

 َساَفرَ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ْمه    "َفْلَيص 
501  

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

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

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

وَراءَ   َباب  ِصَياِم َيْوِم َعاش 

503  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

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

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

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

تركِ ع. انر ير  ...كر

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

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

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

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

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

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

 حلـــــــــــجــــاب اـــكت

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

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

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

اَرٌة ملِ  ...َكفَّ

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

َذاٌن ِمَن اَّللَِّ أَ وَ "َباب  َقْولِِه: 

ولِهِ   "..َوَرس 

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

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

  526 َباب  َحجِّ النَِّساءِ 

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

ِعيدٍ  َها. أرُبو سر  َيْوَمنْيِ إالَّ َوَمَعَها َزْوج 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وِل اَّللَِّ   َباب  التََّمترِع َعََل َعْهِد َرس 

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

539  
انُ  ور ر. ُت  مر ِهد. يًّا  شر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ِب   َباب  امْل َحصَّ
596  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َلْيَفةِ  اَلِة بِِذي احْل   ..َباب  التَّْعِريِس َوالصَّ

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

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

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

َرمِ   َباب  َفْضِل احْلَ
611  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َعاِء بَِرْفِع اْلَوَباِء َواْلَوَجِع َعِن  َباب  الدر

 املَِْدينَِة *
619  

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

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

ال  املَِْدينَةَ  جَّ ل  الدَّ   620 َباٌب: الَ َيْدخ 

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

 إِْن َشاَء اَّللَّ   أرنرس

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

َبَث    621 َباٌب: املَِْدينَة  َتنِْفي اْْلَ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 نكـــــــــــاحــــاب الـــكت

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َا الَِّذيَن آَمن وا الَ  "َباب  َقْولِِه:  َيا َأَير

وا م  رِّ َ  "..ُت 
639  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َب َنْفَسَها  َباٌب: َهْل لِْلَمرأِة أْن َِتَ

 ألََحٍد؟
645  

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

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

ا أر ائِهِ  مر سر
 ِمن. نِ

ٍ
ء . ىلر يشر  ...عر

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

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

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

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

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

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

ْم َفْأت وا  "َباٌب:  ْم َحْرٌث َلك  ك  نَِساؤ 

ْم َأنَّى ِشْئت ْم   َيةَ اآل "َحْرَثك 
651  

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

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

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

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

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

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

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

َباب  املَْْرَأِة َِتَب  َيْوَمَها ِمْن َزْوِجَها 

الَِضَّ   ِِتَ

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

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

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

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

نَِز اللَّْحم   لَْوالَ َبن و إِ  ..َُيْ

 طــــــــــــالقكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

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

م  َما َأَحلَّ اَّللَّ  َلَك  َباٌب:  رِّ َ  َِلَ ُت 

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

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

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

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

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

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

 عــــــــــــدةكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

نَّ َأْن "َباٌب:  اِل َأَجل ه  َوأ والَت  األَْْحَ

نَّ   "َيَضْعَن َْحَْله 
669  

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

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

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

َها َأْرَبَعَة  در املْ َتَوًفَّ َعنَْها َزْوج 
ِ َباٌب: ُت 

ا ٍر َوَعْْشً  َأْشه 

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

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

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

 لعـــــــــــانكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

الً   َباب  َمْن َرَأى َمَع اْمَرَأتِِه َرج 
673  

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

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

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

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

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

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

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

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

 رضـــــــــــاعكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

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

 النَّسِب 

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

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

وِل َوالنََّظِر إَِل  خ  َباب  َما ََيِلر ِمَن الدر

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

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

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

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

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

 نفقــــــــاتكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

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

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

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

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

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

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

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

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

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

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

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

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

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

اْلَعبِيد  ": َباب  َقْوِل النَّبِيِّ 

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

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

ِه َوَنَصَح  َباب  الَعْبِد إَذا َأْحَسَن ِعَباَدَة َربِّ

 َسيَِّده  

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

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

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

 بيــــــــــــوعكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

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

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

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

 *َواملْ َحاَقَلةِ 
706  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بِ    715 يَثِة *َباب  األَْثاَمِن اْْلَ

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

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

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

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

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

رُ   717 َباب  َعْسِب اْلَفْحلِ  رى النَّبِي   اب.ُن ُعمر لِ  هنر ح. فر ِب ال. س. ن. عر  .عر



41 

 

نَْتَج النَّاَقة   َلِم إَِل َأْن ت  رُ   718 َباب  السَّ راِهلِ  اب.ُن ُعمر ُل اجل. ُعونر حُلُومر  رانر أره. تربراير رُزوريَِّة ير  ...اجل.

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

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

ةِ  ْمَُّسَ  َباٌب: الَ َيبِيع  َحاَِضٌ لَِباٍد بِالسَّ
721  

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

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

اَِضٌ لِبرايٍ  أرنرس بِيعر حر  .هُنِينرا أرن. ير

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

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

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

َبا *َباب  األَ  ون  فِيَها الرِّ  ْصنَاِف الَّتِي َيك 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لِِف يِف اْلَبْيعِ  ْكَره  ِمَن احْلَ  َباب  َما ي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 زارعــــــــــــةكتــــاب امل

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ةِ  َهِب َواْلِفضَّ   746 َباب  كَِراِء األَرِض بِالذَّ

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

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

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

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

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

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

 وصايا والصدقة والنحلى والعمرىكتــــاب ال

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

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

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

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

 َباب  اْلَوِصيَِّة بِكَِتاِب اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ 

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

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

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

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

َباٌب: الَ ََيِلر ألََحٍد َأْن َيْرِجَع يِف ِهَبتِِه 

 َوَصَدَقتِهِ 

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

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

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

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

را ملِ هنَّ ى أر رر ُعم. ه بِال.  .لر

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

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

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

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

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

 فإهنا تذهب الفائدة من هذا اجلمع.

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

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

 الصفحة الكتاب طرف احلديث الراوي م

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

 225 عتكافاال إين خرجت أخربكم بليلة القدر...

 أسامة بن زيد 2

 166 اجلنائز إليه... أرسلت ابنة النبي 

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

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

 319 البيوع ال ربا إال يف النسيئة.

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

 171 اجلنائز ...أو مخًسا  اغسلنها بالسدر وتًرا ثالًثا

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

 التي وري كل حدي  فيها. الصفحات وإضافة أسامء الكتب

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

 192 الزكاة إهنا قد بلغت حملها.

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

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

 296 اللعان أتعجبون من غرية سعد؟...

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

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

 سهل بن حنيف 6
 174 اجلنائز أليست نفًسا؟.

 192 الزكاة ....وأهوى بيده نحو العراق

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

 178 اجلنائز هل رأى أحد منكم رؤيا؟...

 عمر بن اخلطاب 8

 176 اجلنائز أيام مسلم شهد له أربعة بخري...

 213 الصيام إذا أقبل الليل من ها هنا...

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

 260 احلج ...أتاين الليلة آت من ريب

 332 الوصايا محلت عىل فرس يف سبيل اهلل...

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

 258 احلج قلت كم حج؟ قال واحدة.

 أبو أيوب األنصاري 10
 177 اجلنائز يوي تعذب يف قبورها.

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

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

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

 185 الزكاة اللهم صل عىل آل أيب أوف...

 212 الصيام انزل فاجدح ِل...

 246 احلج فطاف بالبيت... اعتمر النبي 

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

 324 البيوع ...إنا كنا نسلف عىل عهد النبي 

 سعد بن أيب وقاص 13

 185 الزكاة رهًطا وأنا جالس فيهم... أعطى النبي 

 267 احلج ال يكيد أهل املدينة أحد...

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

 329 الوصايا يف حجة الوياع... عايين النبي 

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

 247 احلج أضللت بعرًيا ِل فذهبت أطلبه...

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

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

 عيل بن أيب طالب 16

 191 الزكاة حديًثا... إذا حدثتكم عن رسول اهلل 

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

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

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

 نافع 17

 193 الزكاة يعطيها الذين يقبلوهنا... كان ابن عمر 

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

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

 259 احلج أناخ بالبطحاء  بذي احلليفة... أن النبي 

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

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

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

 326 املزارعة أن ابن عمر كان يكري مزارعه...

 أم سلمة 18

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

 208 الصيام حلف أال يدخل... أن النبي 

 210 الصيام ...كان يدركه الفجر أن النبي 

 243 احلج طويف من وراء الناس وأنت راكبة...

 293 العدة إنام هي أربعة أشهر وعرًشا...

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

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

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

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

 أبو مسعوي األنصاري 21

 199 الزكاة ملا أمرنا بالصدقة كنا نتحامل...

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

 314 البيوع هنى عن ثمن الكلب ومهر البغي...

 سهل بن سعد 22

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

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

 209 الصيام كان رجال إذا أرايوا الصوم...

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

 276 النكاح جئت أهب لك نفيس...

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

 316 البيوع البيعان باخليار ما مل يتفرقا...

 عروة بن الزبري 24

 203 الزكاة فكان أبو بكر يدعو حكياًم...

 227 احلج كان الناس يطوفون يف اجلاهلية عراة...

 244 احلج ...قلت لعائشة وأنا حدي  السن

 244 احلج فأخربتني عائشة... قد حج النبي 

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

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

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

 سعيد بن املسيب 25

 203 الزكاة فكان أبو بكر يدعو حكياًم...

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

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

 أبو بكرة 26

 208 الصيام ان شهرا عيد...شهران ال ينقص

 266 احلج ال يدخل املدينة رعب املسيح الدجال...

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

 زيد بن ثابت 27

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

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

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

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

 273 النكاح يا أبا محزة ما أصدقها؟...

29 
 ابن شهاب

 الزهري

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

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

 سلمة بن األكوع 30

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

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

 274 النكاح أيام رجل وامرأة توافقا...

 عطاء 31

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

 221 الصيام ال أيري كيف ذكر صيام األبد..

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

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

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

 259 احلج بمشقص. قرصت عن رسول اهلل 

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

 232 احلج أنزلت آية املتعة يف كتاب اهلل...

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

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

 سامل بن عبداهلل 35

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

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

 251 احلج يقدم ضعفة أهله... كان ابن عمر 

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

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

 أبو مجرة 36
 233 احلج َتتعت فنهاين ناس...

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

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

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

 250 احلج ..يا بني: هل غاب القمر؟.

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

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

 سعيد بن جبري 40

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

 297 اللعان سألت ابن عمر عن املتالعنني...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 210 الصيام بسبابتيه إحدامها فوق األخرى... زهري 14

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

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

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

 216 الصيام .أو بالنبي  الشغل من النبي  حييى 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 256 احلج ثالث للمهاجر بعد الصدر. العالء احلرضمي 39

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

 258 احلج قبل أن حيج  قال ابن عم: اعتمر النبي عكرمة 41

 258 احلج قلت البن عمر أتصيل الضحى؟... مورق 42
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 260 احلج ن...رأيت سامل بن عبداهلل يتحرى أماك موسى بن عقبة 43

 261 احلج ائذن ِل أهبا األمري أحدثك قواًل... أبو رشيح 44

 262 احلج وشهدت ابن الزبري حني هدمه وبناه... يزيد 45

 267 احلج تفتح اليمن فيأِت قوم يبسون... سفيان بن أيب زهري 46

 271 النكاح أحق الرشوط أن توفوا به... عقبة بن عامر 47

 277 النكاح ا: ما كنت تقولني؟...فقلت هل معاذة 48

 278 النكاح أومل النبي عىل بعض أزواجه بمدين... صفية بنت شيبة 49

 282 النكاح .ا رفعه إىل النبي لو شئت لقلت إن أنًس  أبو قالبة 50

 284 الطالق ..طلق ابن عمر امرأته :سألت ابن عمر فقال يونس بن جبري 51

 291 الطالق ...حدة أو مائةال أباِل خريِتا وا مرسوق 52

 292 العدة ...أهنا كانت حتت سعد بن خولة سبيعة بنت احلارث 53

 292 العدة ...جاء رجل إىل بن عباس أبو سلمة 54

 293 العدة ...يخلت عىل أم حبيبة زينب بنت أيب سلمة 55

 293 العدة فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة... محيد 56

 301 الرضاع ... بنت أيب سفيان؟ هل لك يف أم حبيبة 57

 311 البيوع ...بن عمر عن السلم يف النخلاسألت  أبو البحرتي 58

 312 البيوع ...هنى عن بيع التمر بالتمرأن رسول اهلل  سهل بن أيب حثمة 59

 314 البيوع الدم... هنى عن ثمنن رسول اهلل إ أبو جحيفة 60

 317 البيوع ...ئة يينارا بامأنه التمس رصفً  مالك بن أوس 61

 322 البيوع ...ا لهأنه تقاَض ابن أيب حدري يينً  كعب بن مالك 62

 322 البيوع ... مات رجل فقيل له ماكنت تقول؟ حذيفة 63

 324 البيوع أنه خاصمته أروى يف حق... سعيد بن زيد 64
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65 
حنظلة بن قيس عن رافع 

 بن خديج عن عميه
 326 املزارعة ...؟فكيف هي بالدينار والدرهم

 330 الوصايا ...أوَص؟ هل كان النبي  طلحة بن مرصف 66

 330 الوصايا ...اعند موته يرمهً  ترك رسول اهلل  ما عمرو بن احلارث 67

 331 الوصايا ا...ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيً  األسوي 68

 331 الوصايا هذا من قول سليامن... سفيان 69

 318 البيوع ما كان يًدا بيد فال بأس... بن مطعم عبدالرمحن 70

 

 

 

  

الر  لرُب ": البغدايي اخلرطِيُب  قر رِديِ   طر ا يِف  احل. ذر انِ  هر مر ُل  الزَّ اِئرِ  ِمن.  أرف.ضر اعِ  سر عِ  أرن.ور  التَّطرو 

لِ  نرنِ  ُيُروسِ  أِلرجر مُخُوهِلرا، الس  ُظُهورِ  ور عِ  ور بِدر   ال.
ِ
ء الر تِع. اس. ا ور هر

لِ  . "أره.
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أحايي  اجلمع بني الصحيحني مع بيان معناها  الوارية يفيف هذا القسم الكلامت الغريبة  تمجع

مقدمة كتاب فتح الباري  وهو )هدي الساري( معاين الكلامت:منها خذت الكتب التي أُ وباختصار، 

، هو كتاب النهاية يف غريب احلدي  واألثر البن األثري رمحه اهللو (النهايةو)رمحه اهلل،  للحافظ ابن حجر

 بإرشاف مركز حفا  الوحيني. -وفقهم اهلل -والعناية به طائفة من احلفا   وقد قام بجمع الغريب
 

رقم 
 املعنـــى الكلمة الغريبة احلديث

 كتــــاب اجلناـــــــــز

قع 376 ع. ك وتضطرب  تتقر  (274بصوت )هدي الساري أي تتحرَّ

 أول صدمة 377
دمة الرضبة الصائبة دمة األوىل أي أول نزول املصيبة وأصل الصَّ  الصَّ

 (219)هدي الساري  

377 
ِخلٌو من 

 مصيبتي
 (1/529الفارغ البال من اهلموم واخِللو أيضًا املنفري )النهاية  –بالكرس  –ِخل.ٌو 

ة 378 ر ٌي ِحربر  ُبر.
ب اليمنبكرس أوله وفتح ثا ص.  نيه من التحبري وهو التزيني واملراي هنا عر

 (145)هدي الساري  

 (158أي مل يدركوا فيكتب عليهم اإلثم )هدي الساري  مل يبلغوا احِلن.  379

 (156أي حتليل اليمني )هدي الساري  حتلَّة القسم 380

 أرغم اهلل أنفك 381
ي كأنه يعا عليه بأن يل ل واخِلز. غام وهو الرتاب. هو يعاء بالذ   صق بالر 

م املساءة والغضب )هدي الساري  غ.  (185وقيل: معناه اإلضطراب والر 

 (253أي الذين يلوذون به ويتكررون عليه )هدي الساري  غاشية أهله 380

 النِّياحة 383
النَّوح أصله التناوح وهو التقابل ثم استعمل يف اجتامع النساء وتقابلهن يف البكاء 

 (318يت )هدي الساري عىل امل

 يب ألفاظ اجلزء الثاني غر
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القة 385 يبة )هدي الساري  الصَّ  (222هي املُول.ولة بالصوت الشديد عند املصِّ

 (2/418هي التي حتلق شعرها من اجلزع عند املصيبة )النهاية  احلالقة 385

اقة 385  (213هي التي تشق جيبها عند املصيبة )هدي الساري  الشَّ

 (174ل فالن )هدي الساري هي قوهلم يا آ يعوى اجلاهلية 386

لر  388 هر  ور

يقال بفتح اهلاء وكرسها يف الفزع وبفتحها خاصة يف الغلط وحكي الكرس أيضًا 

اًل بالسكون ذهب ومهه إليه  ه. ل يف الِشء بالفتح ور هر وقال صاحب األفعال ور

اًل بالفتح أي نيس )هدي الساري  هر ِهل بالكرس ور  (332وور

 (275خيتص بغري املط.وية )هدي الساري هي البئر وقيل  القليب 388

 جنازة 389
 بكرس اجليم وفتحها يقال للميت ولرسيره وقيل بالفتح للميت وبالكرس للرسير 

 (143)هدي الساري  

وه 390 ق.  حر
بفتح أوله أي إزاره وهو موضع اإلزار فأطلق عليه وقيل اخلارص فقط )هدي 

 (155الساري 

 ضفرنا شعرها 390
أوله وسكون الفاء أي أجعله ضفائر وحكي بضمتني مجع ضفرية وهي  املشهور بفتح

 (226اخلصلة من الشعر واملراي إيخال بعض الشعر يف بعض )هدي الساري 

 (270أي ضفائر )هدي الساري  قرون 390

 أشعرهنا إياه 390
 أي ال.ففنها فيه واجعلنه مما ييل جسدها مأخوذ من الشعار وهو ما ييل اجلسد 

 (212ساري )هدي ال

391 
سُحولية من 

 كرسف

ُحول  هي نسبة إىل قرية يقال هلا سُحول باليمن وقال ابن حبيب وابن األعرايب السَّ

سف هو القطن )هدي الساري   (196القطن والُكر.

 (182بسكون الدال وبالعني املهملة أي صبغ )هدي الساري  ري.ع 391

لرق 391  (168بفتحتني أي باٍل )هدي الساري  خر

لة 391  هو صديد اجلسم وقيحه واملشهور بضم أوله وحكي فتحه وكرسه  للُمه.
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 (301)هدي الساري 

 (334أي أيركت وطابت واليرنع بفتح الياء إيراك الثامر )هدي الساري  أينعت 392

ية 392 ملة واجلمع ُبُروي )هدي الساري  الرُب.  (121أي الشَّ

 (2/896أي جينيها )النهاية  ي.دهبا 392

ِخر 392  اإِلذ.
 بكرٍس ثم سكون وبكرس اخلاء املعجمة حشيشة معروفة طيبة الريح توجد باحلجاز 

 (105)هدي الساري 

 (312أي أخرب بموته )هدي الساري  نعى 399

 (276أي يكنسه )هدي الساري  يُقم   400

روا شأنه 400 روه وجعلوه حقريًا )هدي الساري  حقَّ  (155أي صغَّ

ع نعا 403  (269أي صوت خفقها باألرض )هدي الساري  هلمقر.

 (312أي مل تطب نفيس بذلك )هدي الساري  مل ُأن.عم 406

 (135أي يشدخ )هدي الساري  يث.لغ رأسه 408

رش شدقه 408 .  ُيرشر
قه أي فمه  ُبع بفيه وِشد. رشة أصلها أخذ السَّ .  أي يقطعه ويشقه والرشَّ

 (210 – 209)هدي الساري 

 (289لكالم الذي ال ُيفهم )هدي الساري هو ا لغط 408

ّط النهر 408  (211أي جانبه )هدي الساري  شر

 (262أي فتحه )هدي الساري  فغر له فاه 408

و.  408 ضر و. توا واستغاثوا )هدي الساري  ضر  (227أي صوَّ

بابة البيضاء 408  (180أي العاممة )هدي الساري  الرَّ

آة 408  (295الرؤية )هدي الساري بفتح امليم أي  كريه املرر.

ها 408  (152أي جيمع هلبها )هدي الساري  حيش 

ة 408 تمَّ ضة ُمع. ة النبات ويروى بالتخفيف أي شديدة السواي  رو.  بتشديد امليم أي تامَّ
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 (248)هدي الساري 

 (331أي األطفال )هدي الساري  ِول.دان 408

 (293أي اخلالص )هدي الساري  املح.ض 408

 (237أي خلد يقال عدن باملكان أي أقام به )هدي الساري  ة عدنجنَّ  408

 ُصُعداً  408
 بضمتني لألكثر بالقرص منون ولألصييل باملد من غري تنوين معناه ارتفع طالعًا 

 (220)هدي الساري 

 كتــــاب الزكــــــــــاة

 (281أي نفائسها )هدي الساري  كرائم أمواهلم 409

ي 410 ي  ذو. و.  (1/614من اإلبل ما بني الثنتني إىل التسع )النهاية الذَّ

سق 410  أو.
ق بفتح أوله وسكون ثانيه وحكي كرس أوله وهو ستون صاعًا  س.  مجع ور

 (328)هدي الساري 

امء 411  (203أي املطر سامه سامءًا لنزوله من السامء )هدي الساري  سقت السَّ

ثررياً  411  (236معاجلة )هدي الساري  بفتحتني أي سقته السامء من غري عر

 (315أي ينكر أو يعيب )هدي الساري  ما ينِقم 413

 (173أي الثوب الذي يلبس يف احلرب )هدي الساري  أيراعه 413

ه 413  أعُتدر
لب املعد للركوب وقيل الرسيع الوث.ب وقيل هو مجع  مجع عتيد وهو الفرس الصَّ

 (235ب )هدي الساري قلة للعتاي وهو ما يعد من سالح ويابة وآلة حر

 هِل.ِزمتيه 414
قيه كذا فرسه يف احلدي  وقال اخلليل مها مضغتان يف  بكرس الالم والزاي أي ِشد.

 (290أصل احلنك وقيل غري ذلك )هدي الساري 

 (284واملراي به هنا ما يدخر وال يؤيى احلق منه )هدي الساري  أنا كنزك 414

 شجاعًا أقرع 414
جاع األقرع هو احليَّة الذكر وقيل كل حيَّة ُشجاع بضم أوله وقد يكرس  الش 

ط جلد رأسه لكثرة سمه وطول  واألقرع الذي ال شعر عىل رأسه يريد حيَّة قد َتعَّ
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 (2/440(،  )النهاية 208)هدي الساري  عمره 

 زبيبتان 414
بيبة الن   قي احليَّة من السم وقيل الزَّ ب.دتان اللَّتان يف جانبي ِشد. كتة السوياء مها الز 

 (189فوق عينها ويقال بجانب فيها )هدي الساري 

ف 415 ض. ف هي احلجارة املحامة )هدي الساري  رر ض.  (184الرَّ

لرمة ثدييه 415  (156بفتحتني هو طرفه )هدي الساري  حر

 (312بضم أوله وسكون الغني هو فرع الكتف الذي يتحرك )هدي الساري  ُنغ.ض 415

ر 417 ر ِوز.  (327الثقل واجلمع أوزار )هدي الساري  الِوز.

ج 417 ر. واب )هدي الساري  مر ج أرض فيه نبات َتر  فيه الدَّ  (295املرر.

 أطال 417
الطِّيرل بكرس أوله وفتح التحتانية أي احلبل الذي تربط به ويقال له طول بالواو 

 (232املفتوحة )هدي الساري 

417 
استنَّت رشفًا 

 أو رشفني

رشفًا أو  "ها ونشاطها شوطًا أو شوطني وال راكب عليها وقوله أي عدت ملرح

ف ما عال من األرض  "رشفني  أي شوطًا أو شوطني أو طل.قًا أو طل.قني وقيل الرشَّ

 (210( )هدي الساري 1/814)النهاية 

 (255أي استغناءًا )هدي الساري  تغنيَّاً  417

 (317أي معاياًة هلم )هدي الساري  نِواًءا 417

ة 417  (259أي املنفرية )هدي الساري  الفاذَّ

 بأظ.الفها 417
هو  "بأظالفها  "الظَّلف هو كل حافر منشق وقد يطلق عىل ذات الظَّلف وقوله 

 (233مجع للظَّلف )هدي الساري 

 (322قيل قلة الصرب وقيل احلرص )هدي الساري  اهللع 419

419 
إين ألراه مؤمنًا 

 فقال أو مسلامً 

اب وجيوز أن يكون بمعنى الرتيي أيهو بسكون   الواو عىل معنى اإلَض.

 (115ال تقطع بأحدمها وال جيوز فتح الواو هنا )هدي الساري 

 (140بالتحريك القول اليسء وقيل الفزع )هدي الساري  اجلزع 419
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م 419  مُح.ر النَّعر
عام يخلت بفتحتني أي اإلبل ومُح.رها أفضلها والنَّعم اإلبل خاصة وإذا قيل األن

 (312معها البقر والغنم وقيل بل النَّعم للثالثة )هدي الساري 

بية 421  أق.
 مجع قباء بفتح أوله ممدوي هو جنس من الثِّياب ضيِّق من لباس العجم معروف 

 (265)هدي الساري 

 (203بضم امليم هي شجرة الطلح )هدي الساري  سُمرة 422

لِقرت 422  (246أي لزموه )هدي الساري  عر

اه 422  (244هو كل شجر له شوك )هدي الساري  الِعضر

 ِيثرار 423
 هو الثَّوب الذي يكون فوق الشعار يعني أنتم اخلاصة والناس العامة

 (1/553)النهاية 

ار 423  (212وهو ما ييل اجلسد )هدي الساري  ِشعر

 ُأث.رة 423
ستئثار أي يستأثر بضم اهلمزة وسكون الثاء وبفتحهام أيضًا قال األزهري هو اإل

 (102عليكم بأمور الدنيا وبفضل عليكم غريكم )هدي الساري 

 الُطلرقاء 424
أي من أسلم يوم الفتح وهو بفتح الالم واملد مجع طليق ويقال ملن ُأطلق من أرس 

 (230ونحوه )هدي الساري 

ية إذا أنفذها )هدي ا يمرقون 426 هم من الرمِّ  (296لساري أي خيرجون منه كام ينفصل السَّ

 تراِقيهم 426
قوة بضم القاف وهو العظم الذي بني ثغرة النحر والعاتق   الرتاِقي مجع ُتر.

 (131)هدي الساري 

قه 426 ق السهم وهو موضع الوتر منه )النهاية  من ُفو.  (2/400ُفو.

نة وقيل التواضع )هدي الساري  سيامهم 426 ح.  (207بالتخفيف أي عالمتهم قال جماهد السِّ

بيد 426  التس.
ف واألول أشهر   أي استئصال الشعر باحللق أو غريه وقيل املبالغة يف التقش 

 (194)هدي الساري 

افه 426 ل يف السهم  ِرصر  بكرس الراء أي العقبة التي تل.وى عىل مدخل النَّص.



61 

 

 (184)هدي الساري 

 نرِضيِّه 426
 لسهم بفتح النون وكرس الضاي وتشديد الياء هو القدح وعوي ا

 (311)هدي الساري 

 (267بضم القاف أي ريش السهم )هدي الساري  ُقذذه 426

ر 426 ير ر. ج وزنًا ومعنى )هدي الساري  تدر رر ح.  (173أي تدر

ل حديدة السهم )هدي الساري  نصله 426  (310النَّص.

ث 426 ر.  (259أي ما يف الكرش )هدي الساري  الفر

 (243ق إىل املنكب )هدي الساري العُضد هو ما بني املرف عُضديه 426

عة 426  (123بفتح أوله هي القطعة من كل يشء )هدي الساري  البرض.

 يلمزك 426
 يلمزون أي يعيبوهم وقيل هو بغري الترصيح بإشارة العينيني

 (290)هدي الساري  

 احلرب خدعة 426
ن ويقال هو من إظهار غري ما يكتم واملشهور فيه بفتحتني ويقال بالضم ثم السكو

 (162بالفتح ثم السكون وحكي فتح الدال فيهام )هدي الساري 

 (158احلنجرة احللقوم )هدي الساري  حناجرهم 426

 (309أي مرتفعها )هدي الساري  ناشز اجلبهة 426

 (224أي من أصله أو معدنه أو نسله )هدي الساري  ِضئ.َِضء 426

يبة 426  (178تصغري ذهبة )هدي الساري  ُذهر

رو  426 رر  وهو معروف )هدي الساري  أييم مق.  (269أي مدبوغ بالقر

لتني غري جاحظتني )هدي الساري  غائر العينني 426  (255أي ياخلتني يف املُق.

426 
ف  مرش.

 الوجنتني

بسكون الشني أي مرتفعهام والوجنة مثل  الواو واجليم ساكنة وجيوز كرس اجليم 

ة مضمومة هي جانب الوجه وهو عظيمه وفتحها مع فتح الواو وقد تبدل مهز

 (326 – 210العاِل )هدي الساري 
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 (279أي فيها كثافة واستدارة وليست طويلة )هدي الساري  ك   اللحية 426

 (314أي أفتش )هدي الساري  أنقِّب 426

 كخ كخ 427

كلمة زجر للصبي عام يريد فعله يقال بفتح الكاف وكرسها وسكون اخلاءين 

 التنوين مع الكرس وبغري التنوين قيل هي كلمة أعجمية عّربتها العربوكرسمها وب

 (280)هدي الساري  

 أقط 432

 بفتح اهلمزة وكرس القاف وقد يسكن وجيوز ضم أوله وكرسه قال عياض

 هو جبن اللبن املستخرج زبده وخصه ابن األعرايب بالضأن 

 (110وقيل لبن جمفف مستحجر يطبخ به )هدي الساري 

راء 432 م.  (203أي القمح الشامي )هدي الساري  السَّ

 (183بضم الصاي أي أرقبه )هدي الساري  أرُصده 433

 (256أي ال تنقصها )هدي الساري  ال تغيضها 434

اء 434  (1/758أي يائمة الصب واهلطل بالعطاء )النهاية  سحَّ

ن به 435  (291أي يسترتن )هدي الساري  يُلذ.

 ُحلِيكن 436
فتح ثم سكون ما تتحىل به املرأة ومجعه بضم ثم كرس وتشديد وجيوز كرس احليل ب

 (157أوله )هدي الساري 

 بخ 437
يقال للِشء إذا ارتيض وقيل إذا عظم وفيها لغات إسكان اخلاء وكرسها منونًا 

 (118وبغري تنوين وبضمها منونًا وبتشديدها مضمومًا ومنونًا )هدي الساري 

ب.ح أي يروح األجر عليه عىل الدوام )هدي الساري من ال ماٌل رابٌح  437  (180رِّ

ة )هدي الساري  وليدة 439  (331أي أرمر

 (1/668أي طامعة تسألني شيئًا )النهاية  راغبة 440

ُتلِتت نفسها 441  (313أي توفيت فجأة واملراي بالنفس الروح )هدي الساري  اف.

 (217أي انكمش وقبض وجهه )هدي الساري  أشاح 442
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ي.لة 442  (250أي الفقر )هدي الساري  العر

تقل وا من الصدقة شيئًا )النهاية  شق َترة 442  (1/882أي نصف َترة يريد أال تس.

 الظَِّعينة 442
وهي املرأة وأصله اهلويج إذا كانت فيه املرأة ثم أطلق عىل املرأة وقيل سميت املرأة 

 (232ساريبذلك لكوهنا يظعن هبا أي يرحل هبا )هدي ال

مُجان 442 ر.  تر
 بفتح أوله وضمه األصييل وضم اجليم هو من يفرس لغة بلغة 

 (131)هدي الساري 

 (300وهو أن يعطيه الشاة مثاًل لينتفع بلبنها ويريها )هدي الساري  املرنِيحة 443

حة 443  اللِّق.
أشهر بكرس الالم ويقال بفتحها ذوات األلبان من اإلبل قال ثعلب هي بعد ثالثة 

 (289من إنتاجها لبون وجاءت يف احلدي  يف البقر والغنم )هدي الساري 

ِفي 443  (222أي الكريمة الغزيرة اللبن واجلمع صفايا )هدي الساري  الصَّ

 (156فرسه يف األصل بمجرى الطعام )هدي الساري  احللقوم 445

ه 446 ُر الصغري وقيل هو العظيم من أوال فلوَّ ُلو  املُه.  (2/395ي ذوات احلافر )النهاية الفر

 بعدل َترة 446

قال املصنف يقال ِعدل بالكرس أي زنة وبالفتح أي مثل وقال غريه مها لغتان 

 بمعنى وقيل بالكرس من اجلنس وبالفتح من غري اجلنس وقيل بالعكس 

 (237)هدي الساري 

 (180لساري هو من الرتبية وهي القيام عىل الِشء وإصالحه )هدي ا يربِّيها 446

سن 447  فِر.
 هو ما فوق احلافر وهو كالقدم لإلنسان وهو بكرس أوله وثالثه 

 (259)هدي الساري 

 (1/434أي نتكلف احلمل باألجرة لنكتسب ما نتصدق به )النهاية  نتحامل 448

 زوجني 449
ن.ف والنوع وعىل كل مقرتنني  أي شيئني من كل يشء ويطلق الزوج عىل الصِّ

 (192بيهني )هدي الساري ونقيضني وش

مى 451 مجع ُسالِميرة وهي األنملة من أنامل األصابع وهي التي بني كل مفصلني من  ُسالر
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ف من صغار العظام أي املعنى عىل  مى كل عظم جُموَّ الر أصابع اإلنسان وقيل الس 

 (1/801كل عظم من عظام ابن آيم صدقة )النهاية 

 (291لوم )هدي الساري أي املكروب وقيل املظ امللهوف 452

 (275أي انقبضت وانضمت )هدي الساري  تقلَّصت عليه 454

 (330أي ال حتيص )هدي الساري  ال توعي 456

ب.ط )هدي الساري  ال توكي 456  (331أي ال تضيقي عىل نفسك يف النفقة كنَّى عن ذلك بالرَّ

 (244أي يطلب العفاف )هدي الساري  يستِعف 460

ىلاليد الس   461  ف.
فرسها يف احلدي  بأهنا اآلخذة وعن احلسن أهنا املانعة والسفل والعلو بضم أوهلام 

 (200وجيوز الكرس )هدي الساري 

رِضة ُحلوة 462  (165أي ناعمة مشتهاة واخلرض من النبات الرخص الطري )هدي الساري  خر

 (264هو الغنيمة )هدي الساري  الفيء.  462

ف 463 ِ  (210دي الساري أي متطلع )ه ُمرش.

له 463  (2/689أي اجعله لك ماالً )النهاية  َتوَّ

عة حلم 464  (297أي قطعة من حلم مقطعة مفرقة )هدي الساري  ُمز.

 (239واملراي متاع الدنيا )هدي الساري  العرض 465

ضاء 469 حر  الر 
 بضم الراء وفتح احلاء والضاي املعجمة مع املد هو عرق احلمى

 (182)هدي الساري  

 حبطاً  469
 يقال حبطت الدابة إذا أكلت املرعى حتى تنتفخ بطنها فتموت 

 (146)هدي الساري 

 (290أي يقرب من القتل )هدي الساري  ُيلِم   469

 اخلررِض  469
بفتح ثم كرس وحكي بضم ثم فتح ولبعضهم آكلة اخلرضاء باملد قال األزهري 

تشتهيه وتكثر منه ألنه يبقى فيه خرضة املراي ما له أصل غائص يف األرض فاملاشية 
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 (165ورطوبة )هدي الساري 

 (135أي سلحت والثَّل.ط بسكون الالم الرجيع السهل )هدي الساري  ثلطت 469

 كتــــاب الصيـــــــــــام

 (2/15الصخب والسخب الضجة واضطراب األصوات للخصام )النهاية  يصخب 470

 (143سرت )هدي الساري ُجنَّة بضم أوله أي  ُجنَّة 470

 يرف  470
ف  قيل اجلامع وقيل الفحش يف الكالم وقيل مذاكرة ذلك مع النساء   الرَّ

 (185) هدي الساري 

 خلوف 470
خلوف أي تغري رائحته قال عياض األكثر يقولونه بالفتح وبعضهم بالضم 

 (167وبعضهم هبام )هدي الساري 

 (202ساري أي ربطت بالسالسل )هدي ال ُسل.سلت 471

 (251بالتخفيف أي خفي عليكم )هدي الساري  ُغبِّي 473

 (255أي سرته الغامم )هدي الساري  ُغمَّ عليكم 473

 فاقدروا له 473
 أي احتاطوا لقدره وقد فرس يف الرواية األخرى وأكملوا العدة

 (266)هدي الساري  

ية 475  أمِّ
ي أي الذي ال يقرأ وال يكتب قيل ُنِسب   إىل األم ألن ذلك من شأناألمِّ

 (112النساء غالبًا )هدي الساري 

 ال ينقصان 476

أي معًا يف سنة واحدة قال اخلطايب غالبًا وقيل ال ينقص الثواب بسبب نقص 

 العدي وقيل ال ينقص أحدمها عن اآلخر يف األجر وهذا أضعفها 

 (315)هدي الساري 

حور 477  (196ح ما يؤكل يف ذلك الوقت )هدي الساري هو الغذاء يف ذلك الوقت وبالفت السَّ

 (246وهو احلبل )هدي الساري  ِعقال 480

أ.طأ رأسه 481  (228أي خفضه )هدي الساري  طر
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يصة 485 ة أي حاجة ختصه )هدي الساري  ُخور  (170تصغري خاصَّ

 حلي مجل 488
 يقال بكرس الالم وبفتحها هو موضع عىل سبعة أميال من املدينة قال

 (288ضاح هو عقبة اجلحفة ويف رواية حل.يري. مجل بالتثنية )هدي الساري ابن و

دح ِل 489 ك السويق باملاء )هدي الساري  فاج.  (137أي حرِّ

491 
الِوصال يف 

 الصوم
 (329أي صوم الليل والنهار يون الفطر يف الليل )هدي الساري 

 (316أي العقوبة )هدي الساري  التن.كيل 491

ر الغاِل يف القصد املتشدي يف األمر )هدي الساري  قوناملتعمِّ  491 ق البعيد الغو.  (248املتعمِّ

نوا 496 نرة أنفسهم بفتحات أي خدمة أنفسهم والواحد ماهن )هدي الساري  امترهر هر  (301مر

 عاشوراء 503

قال ابن يريد هو يوم إسالمي ومل يكن يف اجلاهلية ألنه ليس يف كالمهم عاشوراء 

يف الصحيح كانت قريش تصوم عاشوراء يف اجلاهلية ثم هو باملد  وتعقب بام

 (242وحكى أبو عمرو الشيباين فيه القرص )هدي الساري 

ن 506  (249أي الصوف )هدي الساري  الِعه.

508 
ر هذا  ر رسر

 الشهر

 بفتح أوله وثانيه قال أبو عبيد رسار الشهر آخره ورسره مثله 

 (197)هدي الساري 

 نسككم 510

بيحة ومجعها نسك واملنسك بفتح السني وكرسها موضع الذبح وأما ال نَّسيكة الذَّ

املناسك فهي مواضع متعبدات احلج واحدها أيضًا منسك وهو موضع التعبد 

 (308)هدي الساري 

يق 511  أيام الترش.

أي أيام منى سميت بذلك ألهنم كانوا يرشقون فيها حلوم األضاحي أي يقطِّعوهنا 

يوهنا وقيل سميت بذلك من أجل صالة العيد ألهنا تصىل وقت    رشوق  ويقدِّ

ي ال ينحر حتى ترشق الشمس )هدي الساري   (211الشمس وقيل ألن اهلد.

ي 511  بفتح اهلاء وسكون الدال هو ما يدى إىل البيت من بقرة وبدنة وشاة مل جيد اهلرد.
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 (320وأهل احلجاز خيففونه وبعض العرب يثقلونه )هدي الساري 

 (320بفتح امليم َمففًا أي غارت )هدي الساري  هجمت العني 513

 (197أي أتابعه )هدي الساري  أرسي الصوم 513

 (314بكرس الفاء أي أعيت وكلَّت )هدي الساري  نِف ِهت النفس 513

 (192بكرس الزاي أي لضيفك ) هدي الساري  لزورك 513

 كتـــــــاب االعتكـــــــــاف

نبت 516 نبة األنف طرفه املحدي )هدي الساري  هأر.  (107أر.

كرف 516  (331أي قطر سقفه باملاء )هدي الساري  ور

 (107كناية عن التأهب واالستعداي )هدي الساري  شدَّ مئ.زره 518

باب أيضًا )هدي الساري  تالحى 520  (288أي ختاصام واملالحاة اخلصومة والسِّ

 كتـــــــاب احلـــــــــــج

 احلُم.س 525
قال مسلم هي قريش وما ولدت ويدخل معهم حلفاؤهم وقيل سموا بذلك 

 (157لتحمسهم أي تشديهم يف األمر )هدي الساري 

 اجلاهلية 525
وهي احلال التي كانت عليها العرب قبل اإلسالم من اجلهل باهلل ورسوله ورشائع 

 (1/317ية الدين واملفاخرة باألنساب والكرب والتجرب وغري ذلك )النها

 (2/856الوضاءة احلسن والبهجة )النهاية  وضيئة 528

 يل ون 529
أصل اإلستهالل رفع الصوت وأصل اإلهالل قول ال إله إال اهلل ثم أطلق عىل 

 (322رفع الصوت بالتلبية )هدي الساري 

ر عن طريقنا 529  (144أي َمالف )هدي الساري  جو.

 (260)هدي الساري مفرق الرأس مقدمه  مفرق النبي 531

فرة 533  (221بالضم أي خلوق )هدي الساري  الص 

 (265أي رشاكان )هدي الساري  قباالن 533
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بتية 533 بت بالكرس وهو جلد البقر )هدي الساري  السِّ  (193منسوبة إىل السِّ

ياوين 533  (139أي ليس عليهام شعر )هدي الساري  جر.

 (287س بام يلصقه )هدي الساري هو مجع الشعر يف الرأ التل.بيد 536

 املتعة 538

هلا مدلوالن متعة احلج وهي مجع غري املكي احلج والعمرة يف أشهر احلج ومتعة 

النساء وهو النكاح إىل أجل وكان يف اجلاهلية يشارط الرجل املرأة عىل يشء 

معلوم وأيام معلومة فإذا انقضت خىلَّ سبيلها بغري عقد وال طالق ويف احلدي  

كر ثالثة وهي متعة املطلقة ومنه قوله تعاىل )) ومتعوهن (( وهو ما يعطي الزوج ذ

املطلقة بعد طالقها إحسانًا إليها وأما غري املدخول هبا فمتاعها ما فرض هلا 

 (292وحكي عن اخلليل أن متعة احلج بكرس امليم )هدي الساري 

 (161أي يرسع يف املِش )هدي الساري  خبَّ  543

 (207أي مسيل مياه األمطار من اجلبل )هدي الساري  املسيلبطن  543

 هنتاه 545

قال اخلليل إذا يعوت امرأة فكنَّي.ت عن اسمها قلت يا هنة فإذا وصلتها باأللف 

واهلاء وقفت عندها يف النداء فقلت يا هنتاه وال يقال إال يف النداء )هدي الساري 

322) 

حي شعرك )هدي الس امتشطي 545  (298اري أي رسِّ

 (253أي صياحه )هدي الساري  غطيط البكر 546

 (168أي طيب َملوط بزعفران )هدي الساري  اخللوق 546

س 547  (2/840هو نبت أصفر يصبغ به )النهاية  الور.

 اسقف 551
أصل الفسق اخلروج عن الِشء ومنه سمي هؤالء فواسق خلروجهم عن اإلنتفاع 

 (261هبم )هدي الساري 

ننيالقر  552  ر.
أي جانبي البئر ومها الدعامتان أو اخلشبتان اللتان َتتد عليهام اخلشبة التي تعلق 

 (270فيها البكرة )هدي الساري 
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 هوام ك 553
ة بالتشديد وهو يطلق عىل ما يدب  من احليوان كالقمل وشبهه وعىل  مجع هامَّ

 (323يوابِّ األرض من حيِّة وذات سم )هدي الساري 

 (330لوق.ص كرس العنق )هدي الساري ا وقصته 554

 (158احلنوط هو ما يطّيب به امليت )هدي الساري  حنَّطوه 554

دا 557 ال )النهاية  ءكر  (2/528بالفتح واملد الثنِّيِّة العليا بمكة مما ييل املقابر وهو املرع.

 (2/528بالضم والقرص الثنَّيِّة السفىل مما ييل باب العمرة )النهاية  ُكدى 557

 ِرباع 558
بكرس أوله وهو مجع ربع وهي الدار املعروفة وقيل ال يقال الربع إال ملا فيه بناء 

 (180زائد )هدي الساري 

 (332أي أضعفتهم )هدي الساري  وهنتهم 559

 يث.رب 559
طيبة وهناهم  -صىل اهلل عليه وسلم  -هو اسم املدينة قبل اإلسالم فسامها النبي 

 (333وقع يف القرآن حكاية قول املنافقني )هدي الساري عن تسميتها يثرب و

ل يف الطواف الوث.ب يف املِش ليس بالشديد )هدي الساري  يرملوا 559 مر  (187الرَّ

 (148بكرس امليم وسكون احلاء وفتح اجليم عصا معوجة )هدي الساري  حِم.جن 562

يانية )هدي الساري  الط ور 563  (231أي اجلبل بالرس.

 مناة 564
 هو صنم نصبه عمرو بن حلي جلهة البحر مما ييل قديدًا وكانت األزي

 (301ُِتل  هلا )هدي الساري 

 احلرُجون 566
 بالفتح ثم الضم َمففًا هو اجلبل الذي بجانب مسجد العقبة 

 (148وقال الزبيدي هي مقربة أهل مكة )هدي الساري 

مرة 568 ر.  (296هو نوع من الرخام )هدي الساري  مر

569 
استقسام 

الم  باألز.

واحدها زمل وهي القداح وهي سهام مكتوب عليها افعل أو ال تفعل فإذا أراي أمرًا 

 (191أيخل يده فإن خرج األمر فعل وإن خرج النهي مل يفعل )هدي الساري 

وية 572 هو اليوم الثامن من ذي احلجة سمي بذلك ألهنم كانوا يرتوون من املاء للخروج  يوم الرت.
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 (189إىل املوقف )هدي الساري 

 زمزم 575
وهي البئر املعروفة بمكة قيل سميت هبا لكثرة مائها  وقيل هو اسم علم هلا 

 (1/731)النهاية 

 (115أوضعوا أرسعوا )هدي الساري  -رمحه اهلل  –قال البخاري  اإليضاع 575

ع.ب 576  (211بالكرس الطريق يف اجلبل )هدي الساري  الشِّ

 (309أي رفع يف سريه وأرسع والنص  منتهى الغاية يف كل يشء )هدي الساري  نصَّ  576

نرق 576  (248هو سري سهل رسيع ليس بالشديد )هدي الساري  العر

 مج.ع 577
 بإسكان امليم هو مكان معروف باملزيلفة وهو اسم املشعر احلرام 

 (142وقيل هو املزيلفة نفسها )هدي الساري 

 املزيلفة 577

عطاء إذا أفضت من مأزمي عرفة فهي املزيلفة إىل حمرسِّ وسميت بذلك  قال

 إلزيالف القوم هبا أي اجتامعهم وقيل ألهنا تقرب إىل اهلل وقيل غري ذلك 

 (296)هدي الساري 

 (154باإلضافة أي زمحتهم )هدي الساري  حطمة الناس 580

 ضعفة أهله 583
 مجع ضعيف ناير يعني النساء والصبيان قال ابن مالك ضعفة 

 (226)هدي الساري 

 أشعرها 590
نام حتى يسيل الدم وجيعل ذلك عالمة هلا  ن أن يشق أحد جنبتي السَّ إشعار الُبد.

 (212يعرف هبا أهنا هدي )هدي الساري 

 (141بالكرس هي الثياب التي تلبسها البدن )هدي الساري  ِجالهلا 593

ار )هدي الساري بكرس اجليم أي عىل عمل اجل ِجزارِتا 593  (139زَّ

 العتيق 595

أي عتق من اجلبابرة أو من الغرق يف عهد نوح أو سمي عتيقًا لرشفه أو حلسنه أو 

 لقدمه 

 (235)هدي الساري 
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ف 595 رَّ  (240أي وقوف الناس بعرفة )هدي الساري  املُعر

صيب 596  التح.
 من احلصباء واملراي هو األبطح وهو خيف بني كنانة ظاهر مكة

صيب هو النزول بذلك املكان )هدي الساري   (152والتح.

597 
خيف بني 

 كنانة
ب )هدي الساري  صَّ  (171هو الوايي املعروف باملُحر

ر 699 در ي )النهاية  الصَّ  (2/17بالتحريك رجوع املسافر من مقصده والشاربة من الِور.

 فلترن.فر 600
ر هو اليو  م الثال  من أيام منى هو يوم رحيل النَّاس من منى ويوم النف.

 (313)هدي الساري 

رى حل.قى 600  عق.

حل.قى مقصوٌر أصله أن املرأة كانت إذا مات هلا محيٌم حلقت شعرها فكأنه يعا 

هي لغة  -ريض اهلل عنهام  –عليها بذلك لكن ال يقصد ظاهره قال ابن عباس 

دعاء قريش أي الدعاء هبذا أي أصيبت بحلق شعرها وعقر جسمها وظاهره ال

وليس بمراي وقيل املعنى أهنا لشؤمها تعقر قومها وحتلقهم وهو كناية عن إيخال 

 (245 – 156الرش عليهم )هدي الساري 

برر 602 ح الذي يكون عىل ظهر البعري )هدي الساري  برأ الدَّ برر بفتح الباء هو اجلُر.  (171الدَّ

 (244أي كثر أو خفي وهو األظهر )هدي الساري  عفا األثر 602

قرص 606 ل السهم الطويل ومجعه مشاقص )هدي الساري  ِمش.  (213هو نص.

فرد 608 د.  الفر
 هي الفالة من األرض ال يشء فيها وقيل ذات احلىص وقيل اجلليدة

 (258وقيل املستوية )هدي الساري 

 قفل 608
 أصله الرجوع وال تسمى قافلة إال إذا رجعت وقد يطلق يف اإلبتداء عليها تفاؤالً 

 (275)هدي الساري  

ه فقد أخطأ وهو النَّبات الرطب )هدي الساري  ال خيتىل خالها 611  (168مقصور ومن مدَّ

فتها ونشدِتا إذا طلبتها وأصله املُن.شد 611 الة أنشدِتا إذا عرَّ ف يقال يف الضَّ  أي ملُعرِّ
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 (308رفع الصوت )هدي الساري 

ين 611 رر
 النَّظِ

 أو الرتك وري يف البيع ويف القصاص أي خري األمرين إما األخذ

 (311)هدي الساري  

 (258الِفداء وهو العوض الذي يبذله املأسور عن نفسه لئال يقتل )هدي الساري  ُيف.دى 611

 ُيِقيد 611
القوي قتل القاتل بمن قتله وأصله أهنم كانوا يدفعون القاتل لوِل املقتول فيقويه 

 (277بحبل )هدي الساري 

 (200أي يريقه )هدي الساري  يسفك 612

 (243أي ال يقطع وأصله من قطع العضد )هدي الساري  ال يعضد 612

فر 613 ي عىل الرأس مثل القلنسوة )هدي الساري  املِغ.  (253بكرس امليم هو ما جيعل من الزر.

614 
ت هبم  قرُصر

 النفقة
 (272أي ضاقت عليهم )هدي الساري 

ر 614  احِلج.
ر وكل بنا رًا احِلج. رت عليه من األرض ومنه سمي حطيم البيت ِحج.  ء بنيته فحجَّ

 (147)هدي الساري 

 (204مجع سنام وهو حدبة اجلمل )هدي الساري  أسنمة اإلبل 614

 (154قيل له ذلك النحطام الناس فيه أي ازيحامهم )هدي الساري  احلطيم 614

 (177أي أفزعتها )هدي الساري  ذعرِتا 617

 البتيها 617
ة ذات احلجارة السوي  تيها من جانبيها والالَّبة احلرَّ  أي املدينة يعني حرَّ

 (291)هدي الساري 

 عري إىل ثور 618
ويف رواية من عائر مها جبالن باملدينة وقيل إنَّ ذكر ثور فيه غلط وصحح غري 

 (250واحد أنَّ له وجويًا باملدينة أيضًا )هدي الساري 

ف 618  رص.
بة والعدل الفدية وقيل الرصف النافلة والعدل الفريضة نقل قيل الرصف التو

ذلك عن احلسن البرصي وعن اجلمهور عكسه وقيل الرصف احليلة والعدل الدية 
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 أو الفدية وقيل العدل الترصف يف الفعل وفيها أقوال أخرى منترشة 

 (220)هدي الساري 

فر 618  (166يقال أخفرت الرجل إذا غدرت به )هدي الساري  أخ.

 (149أي فعل فعاًل ال أصل له واملراي مما خيالف الرشع )هدي الساري  حدثاً  618

مة 618  (120أي خلقها )هدي الساري  برأ النَّسر

ل 618 ق.  (246أي حكم العقل وهو الدية )هدي الساري  العر

 (324هو املرض الكثري العام املرسع )هدي الساري  الوباء 619

اك 619 ر ل التي تكون عىل وجهه )هدي الساري هو أحد  الرشِّ  (211سيور النَّع.

619 
أقلع عنه 

 احلمى
 (110أي ارتفعت )هدي الساري 

 عِقريته 619
أي صوته قيل أصله أن رجاًل قطعت رجله فكان يرفع املقطوعة عىل الصحيحة 

 (245ويصيح )هدي الساري 

رنَّة 619  جمر
 ًا وهي زائدة هو موضع بأسفل مكة وهو بفتح امليم وتكرس أيض

 (293)هدي الساري 

 (141هو الثامم بضم املثلثة نبت معروف )هدي الساري  جليل 619

 (216قيل مها جبالن بمكة )هدي الساري  شامة وطفيل 619

بَّح يف أهله 619  (217أي يؤتى وقت صالة الصبح فيسلم عليه )هدي الساري  مصر

ِرض )هدي الساري  ُوِعك 619  (330أي مر

 (229هو قروح خترج يف املغابن قلَّام يلب  صاحبها )هدي الساري  الطَّاعون 620

ى 620  تأكل الُقرر
ى وغنمت أمواهلا  ى أو ألهنا منها فتحت الُقرر  أي تساق إليها غنائم الُقرر

 (110)هدي الساري 

 (314مجع نقب أي مداخل املدينة أبواهبا وفوهات طرقها )هدي الساري  أن.قاب 619
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 (110من اإلقالة وهو ترك العقد )هدي الساري  ِقل.نيأ 621

يُِّبها 621 ع طر ي الزمًا ومتعديًا )هدي الساري  ين.صر رر  (310أي خيلص وقيل يظهر ور

 (286وهو آلة احلداي التي ينفخ فيها )هدي الساري  الكرِي.  621

 (303أي سال وجرى واالسم املري.ع )هدي الساري  ان.امع 622

622 
أهل  ال يكيد

 املدينة
 (285من الكيد واملكيدة وهو اعتقاي فعل السوء وتدبريه هبام )هدي الساري 

ون 623  ُيبِس 
قها برس. برس.  و.  أي يسريون قال ابن مالك وقيل يزجرون اإلبل ألهنم يقولون يف سر

 (122)هدي الساري  

ايف 624 ور  (244الساري  العايف كل طالب رزق من إنسان أو يابَّة أو هبيمة )هدي العر

 (312تنعق أي تصيح )هدي الساري  ين.عقان 624

شاً  624 ح.  (326وهو املكان اخلاِل املقفر )هدي الساري  ور

 كتـــــــاب النكـــــــــــاح

 (116أي النكاح وتبدل مهزته هاءًا وتسهل )هدي الساري  الباءة 628

اء 628  ِوجر

ض  األنثيني رضًا شدي ل منزلة الوجاء باملد هو رر دًا لتذهب شهوة اجلامع وُينرزَّ

ًا بوزن عصا  اخلصاء واملعنى أن الصوم يقطع النكاح كام يقطعه الوجاء وروي وجَّ

ُتب.عد )هدي الساري   (325واس.

 (117هو ترك النكاح والبتول املنقطة عن الزوج )هدي الساري  التربت ل 630

 اختصينا 630
كر أو سل  األن.ثينييستخيص يستفعل من اخلصاء وهو قطع   الذَّ

 (164)هدي الساري  

 الثيِّب 632

من تزوج وحصل له الوطء يقال لألنثى وللذكر وهو من ثاب يثوب كأنه من 

ي الوطء وقيل ألهنا ترجع بغري الوجه الذي كانت عليه من احلياء  ُلح لعو.  صر

 (136)هدي الساري 
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632 
تالعبها 

 وتالعبك

 اللِّعاب بكرس الالم وتدل عليه الرواية األخرى قيل هو من اللَّعب وقيل من

أين أنت من العذارى ولعاهبا ؟ ورواه الكشميهني بضم الالم فريجع إىل املعنى 

 (289األول ويشري الثاين إىل مص ريقها وارتشاقه )هدي الساري 

ق 632  (238بالفتح وهي النخلة وأما بالكرس فالعرجون )هدي الساري  ِعذ.

 اللِّني 632
ينة  قيل اللِّني هو اللون واللِّينة وهو ما خال العجوة والرب.ين وقيل اللَّون واللِّ

 (291األخالط من التمر وقيل اللِّينة اسم النخلة )هدي الساري 

وة 632  (236هو اللَّني من التمر واجليد منه )هدي الساري  العج.

 (218أي القصعة وقيل هي أصغر )هدي الساري  صحفتها 633

م أخيه 633  سو.
 أي طلبه أو عرضه يقال سامني عرض عيلَّ كأنه يعرض عىل البائع الثمن 

 (206)هدي الساري 

 األيِّم 635
 بتشديد الياء هي التي مات زوجها أو طلقها وقيل من ال زوج هلا ولو كانت بكرًا 

 (115)هدي الساري 

 (142بالتصغري أي بقي يسريًا )هدي الساري  مُجريمة 636

 (106هو حبل يشد طرفاه يف موضع عال ثم حيرك راكبه )هدي الساري  أرجوحة 636

 (317بفتح اهلاء أي أنفخ من التعب )هدي الساري  أهنرج 636

 ُزقاق 637
بالضم هو الطريق مجعه أزقة وأما بالكرس مجع ِزق. وهو الظرف )هدي الساري 

191) 

 (205أي بفنائهم )هدي الساري  ساحة قوم 637

ويق 637  (206هو القمح أو الشعري املقلو ثم يطحن )هدي الساري  السَّ

وحاء 637  (197يقال بالضم والفتح وهو اجلبل )هدي الساري  سد الرَّ

 بنى هبا 637
 أي يخل عليها وأصل ذلك أهنم كانوا يبنون للمتزوج ُقبَّة يدخل فيها عىل أهله 

 (127)هدي الساري 
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637 

حممد 

واخلميس! 

 يعني اجليش

قيل سمي اجليش بذلك ألن له قلبًا ومقدمة وساقة وميمنة وميرسة وقيل ألنه 

ه عياض بأن التخميس أمٌر رشعي والعرب شأهنا أن تقول للُخُمس  س وريَّ خُيرمَّ

ف نصيف )هدي الساري   (169مخيس وللنِّص.

ي هلا بعباءة 637  حُيروِّ
ويدار حول سنام  أي جيعل هلا حوية تركب عليها وهي كساء ونحوه حيشى بِشء

 (160البعري وهي بالتشديد وحكي التخفيف )هدي الساري 

ن.وة 637  (2/268أي قهرًا وغلبٌة )النهاية  عر

ار 638 غر  الشِّ
فرسه يف احلدي  قيل أصله من رفع الرجل وكني بذلك عن النكاح وقيل أصل 

 (212الشغر البعد وقيل اإلتساع )هدي الساري 

 (113و ضد الوحشية )هدي الساري وه احلُُمر اإلنسية 640

 (123هي األنس والل طف )هدي الساري  بشاشة العرس 643

َضر  643  (329أي لطخ من خلوق أو طيب له لون )هدي الساري  ور

يم 643 ه.  مر
اق املتأخرين أن أصلها  هي كلمة يامنية معناها ما هذا ؟ ... وأفاي بعض ُحذَّ

لبس )هدي الساري ما هذا األمر ؟ فاقترص يف كل كلمة   (302عىل حرف ألمن الَّ

د النظر 644 عَّ  (221بتشديد العني أي نظر إىل أعىل بتدريج )هدي الساري  صر

ر بشاة 646 ملر  أو.
أي جعل وليمة وهي ما يصنع من الطعام عند الرسور واملراي به هنا التزويج وقال 

 (331صاحب األفعال الوليمة طعام النكاح )هدي الساري 

ى 647 رَّ  (269أي يتتبعهن )هدي الساري  يتقر

 (142أي نواحيها )هدي الساري  جنبات 647

ل اإلبتناء هبا والرجل كذلك )هدي الساري  عروساً  647  (238العروس الزوجة ألوَّ

مة 647  الرُب.
ام وهي يف األصل املتخذة من احلجر املعروف باحلجاز  ر مطلقًا ومجعها بِرر هي الِقد.

 (1/128ية واليمن )النها

ي.سة 647 ن )هدي الساري  حر م.  (160هو خلط األقط بالتمر والسَّ
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 كراع 648
ة وقيل املراي العضو  قيل املراي اسم مكان وهو كل أنف سائل من جبل أو حرَّ

 (281واجلمع أكارع وهو لذوات الظِّلف خاصة )هدي الساري 

 (143ي الساري أي املعلنني باملعصية واجلهر ضد الرس )هد املجاهرين 653

زل 654  (241هو ترك صب املنِي يف الفرج عند اجلامع خشية أن حتبل املرأة )هدي الساري  كنا نع.

لقوها )هدي الساري  تزعزعوها 658  (190أي ال حتركوها وال ُتق.

 (227بكرس أوله عظم اجلنب )هدي الساري  ِضلع 659

 كتــــاب الطــــــــــــالق

 (169 ينتن )هدي الساري أي مل مل خي.نز 660

 (157أي فعل فعل األمحق واألمحق اجلاهل املتهور )هدي الساري  استحمق 661

بة 662  (2/896أرايت متاعه وأنه رخو مثل طرف الثوب ال يغني عنها شيئًا )النهاية  ُهد.

 (116اري هذا أصلها واملراي القطع واملراي به يف الطالق قطع العصمة )هدي الس بتَّ طالقي 662

ي.لتك 662  ُعسر

هي كناية عن لذة اجلامع والتصغري للتقليل إشارة إىل أن القليل منه جيزئ والتأني  

لغة يف العسل وقيل هو إشارة إىل قطعة منه وليس املراي بعض املني ألن اإلنزال ال 

 (242يشرتط )هدي الساري 

 (314الساري  أي أجهدها وأعركها كام يعرك األييم )هدي نفض األييم 662

 مغافري 664

م  فيه حالوة ووقع يف  قيل مجع مغفور وهو يشء يشبه الصمغ يكون يف أصل الرَّ

تفسري عبد الرزاق أن املغافري بطن الشاة كذا قال عبد الرزاق من ِقبرل نفسه ومل 

 (253يتابع وقيل امليم فيه أصلية )هدي الساري 

ة عسل 665  (246ي أي قربة صغرية )هدي السار ُعكَّ

665 
جرست نحله 

ُفط  الُعر.

ُفط بضمتني هو شجر الطلح وله صمغ يقال له مغافري  جرست أي رعت والُعر.

 (240 - 139رائحته كرية )هدي الساري 

بة 666  (209بضم الراء وفتحها أي غرفة )هدي الساري  مررش.
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 حشوها ليف 666
 منها احلبالهو ما خيرج من أصول سعف النخل حيشى هبا الوسائد ويفتل 

 (292)هدي الساري 

 كتــــاب العــــــــــــدة

669 
تعلَّت من 

 نفاسها
 (247أي انقطع يمها فطهرت )هدي الساري 

ني النكاح 669  (181بالضم والتشديد من الرجاء وهو األمل )هدي الساري  ترجِّ

 ِحفشاً  671

قال أبو عبيد بالكرس قال مالك البيت الصغري وقال الشافعي القريب السقف و

احِلفش الدرج سمي البيت به للصغر وقيل هو زنبيل من خوص ُشبِّه البيت احلقري 

 (154به )هدي الساري 

تض  به 671  تف.
فرسه مالك بالتمسح أي َتسح ُقُبلها به فال يكاي يعيش من نتن رحيها وقيل معنى 

ة واألول أوىل )هدي الساري   (262تفتض أي تصري كالفضَّ

 (149واملراي اإلمتناع من الزينة والطيب )هدي الساري  عىل ميت نُحد   672

ب 672 ص.  ثوب عر

بفتح وسكون ثياب يؤتى هبا من اليمن يعصب غزله أي يشد وجيمع ثم يصبغ ثم 

ب  ص. ينسج فيأِت موشيًا ألن الذي عصب منه يبقى أبيض وأبعد السهييل فقال العر

 (243صبغ ال ينبت إال باليمن )هدي الساري 

ت أظفار 672  (282أي قسط أظفار يقال بالكاف والقاف وبالطاء والتاء )هدي الساري  ُكس.

 كتــــاب اللعـــــــــــان

ة 673 رر حر  (326بالفتح قيل هي الوزغة وقيل نوع منها )هدي الساري  ور

حم 673 واي )هدي الساري  أس.  (196أي شديد السَّ

 (173لساري أي شديد سواي العني )هدي ا أي.عج 673

لجَّ  673 در  (162بفتحتني وتشديد الالم بعدها جيم أي ممتلئ الساقني )هدي الساري  خر

فح 674 ه فمن فتح جعله وصفًا  ُمص. بفتح الفاء وبكرسها أي غري ضارب بعرضه بل بحدِّ
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اه  حا السيف وجهاه وغراراه حدَّ ف. فًا للضارب وصر يف ومن كرس جعله وص. للسَّ

ِفيحة من الس  (221يوف العريضة وصفحة العنق جانبه )هدي الساري والصَّ

أت 675  (290أي تريَّيت )هدي الساري  تلكَّ

 سابغ األليتني 675
 أي عظيمهام من سبوغ الثوب وقيل شديد السواي من كثرة الشعر

 (194)هدي الساري 

رق 678 ماي )هدي الس أرو. قة من األلوان يف اإلبل التي ترضب إىل لون الرَّ  (327اري الُور.

يد أو الزوج )هدي الساري  الولد للفراش 679  (259أي ملالك الفراش وهو السَّ

 (249أي للزاين )هدي الساري  للعاهر 679

 (274هي الكساء ذات اخلمل )هدي الساري  القطيفة 680

 كتــــاب الرضـــــــــــاع

 (168أي منفرية بك )هدي الساري  َُم.لية 684

 (160بالكرس أي حالة )هدي الساري  رش  ِحي.برة 684

 (127أي يعاه ابنه )هدي الساري  تبنَّى زيداً  685

 كتــــاب النفقــــــــات

 (171أي بعد موته )هدي الساري  غالمًا عن ُيُبر 687

 ِخباء 689
 باملد والكرس من بيوت األعراب وقد يستعمل يف غريها واجلمع أخباء وأخبية 

 (161لساري )هدي ا

 كتــــاب العتـــــــــــــــق

كاً  692  (211أي رشكة )هدي الساري  رِش.

هم 692 صر يب )هدي الساري  ِحصر ة وهو النصِّ  (153مجع حصَّ

ِقيص 693  (213أي نصيبًا )هدي الساري  شر



80 

 

قوص عليه 693  (213أي غري جمهوي )هدي الساري  مش.

 كاتبت 694
ىل مال معلوم يؤييه إليه مقطَّعًا فيكتب بذلك بينهام أصله أن السيد يعتق عبده ع

 (279كتاٌب )هدي الساري 

 (332واملراي به مرياث املعتق من أسفل )هدي الساري  الوالء 694

جمية 698  أع.
جم الذي ال يفصح ولو كان عربيًا والعجمي من ينسب إىل العجم ولو كان  األع.

 (236فصيحًا )هدي الساري 

 (170أي خدمكم وعبيدكم )هدي الساري  ولكمإخوانكم خ 698

 (246أي عمله )هدي الساري  ِعالجه 699

 كتــــاب البيــــــــــــوع

جأ 703 ه )هدي الساري  ُمر.  (180أرجأ أي أخرَّ

 (140جزافًا مثل  اجليم أي بغري كيل وال وزن )هدي الساري  جُمرازفة 704

 املُزابنة 705

بن وهو الدفع كأنَّ كالًّ من املتبايعني يدفع هو بيع من بياعات الغرر  مشتق من الزَّ

طب يف رؤوس النخل بالتمر   اآلخر عن حقه وقيل هي بيع الر 

 (190)هدي الساري 

ماً  705  كر.

م  رر مًا ألن اخلمر كانت حتملهم عىل الكر ت العرب شجرة اخلمر كر. م قيل سمَّ الكر.

مًا ألنه والكرم والكريم بمعنى وصف باملصدر فنهى ال رشع عن تسمية العنب كر.

مًا لكرم ثمرِتا وظلِّها وكثرة محلها وطيبها  مدٌح ملا حرم اهلل وقيل سميت كر.

 (281وسهولة جناها )هدي الساري 

 املُخابرة 706
هي املزارعة عىل جزء خيرج من األرض وأصله أن أهل خيرب كانوا يتعاملون 

 (161كذلك جزم بذلك ابن األعرايب )هدي الساري 

 (155هي كراء األرض بجزء مما خيرج منها )هدي الساري  املُحاقلة 706

 (165هي بيع الثامر قبل أن يبدو صالحها )هدي الساري  املُخاَضة 706
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رصها 709 رها )هدي الساري  خر  (163بالفتح أي حيزرها ويقدِّ

 (100وهو التلقيح )هدي الساري  تؤبَّر 711

اة 712 َّ  املُرصر
ية وهي قال هي  ية حبس املاء والترص. ي لبنها وحقن ومجع وأصل الترص. التي رُصِّ

ع الشاة لتباع كذلك يرغر  هبا املشرتي )هدي الساري   (219حبس اللَّبن يف َض.

رلوه 714  (142أي أذابوه )هدي الساري  مجر

ر البِغيِّ  715  (125ساري بتشديد الياء قبلها كرسة هي الزانية ومهرها ما تعطاه )هدي ال مه.

 ُحل.وان الكاهن 715
أي رشوته واحللوان أصله الِشء احللو والكاهن هو الذي يتعاطى األخبار عن 

 (285 - 156الكائنات يف مستقبل الزمان )هدي الساري 

ب اإلماء 715  (281هو أجورهن عىل البغاء )هدي الساري  كس.

ب الفحل 717 سر  عر
اب  بسكون السني مع فتح أوله وجيوز ضمه هو كراء َضابه وقيل العسب الرضِّ

 (241نفسه ويقال ماؤه )هدي الساري 

برل احلربرلة 718  حر

بتحريك املوحدتني وبتحريك األول وتسكني الثاين فرسه يف رواية مالك عن نافع 

ببيع اجلزور إىل أن تنتج الناقة ثم تنتج التي يف بطنها ... وقيل هو رشاء نتاج النَّتاج 

ون ما يف بطن الناقة أنثى وقيل هو بيع العنب قبل طيبه ألن احلبلة عىل تقدير أن يك

نة وهي احلبل يف  وهي الكرمة تقال بسكون الباء وفتحها وقيل معناه بيع األجِّ

بطون األمهات وهي احلبلة واحلربرلة بالتحريك مجع حابلة قاله األخفش. فائدة 

 قالوا احلبل باملوحدة َمتص باآليميات إال يف

 (146دي  )هدي الساري هذا احل

ش 720  النَّجر
بسكون اجليم هو مدح السلعة بام ليس فيها والزياية يف ثمنها وهو ال يريد رشاءها 

ر غريه )هدي الساري   (305بل ليرغ 

اراً  721 سر  ِسم.
يِّم باألمر احلافظ له وهو يف البيع اسٌم للذي يدخل بني البائع واملشرتي  وهو القر

 (1/805بيع )النهاية متوسطًا إلمضاء ال
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 (166أي ال خديعة )هدي الساري  ال ِخالبة 724

 هاءر وهاءر  725

باملد ويروى بالقرص وقيل معناه هاك فأبدلت الكاف مهزة وأبقيت حركتها عليها 

أي هاك وهاك بمعنى خذ. وخذ. كأنَّ كل واحد منهام يقول ذلك لصاحبه وقيل 

 (319معناه هاك وهات )هدي الساري 

 (308بالفتح ممدوي أي مؤخرًا )هدي الساري  نرساء 725

 (305أي بحاَِض )هدي الساري  ناجز 725

726 
وا  وال ُتِشف 

 بعضها
 (213بضم التاء أي ال تفضلوا وتزيدوا )هدي الساري 

 َتر جنِيب 727
 أي ليس بمختلط وقال مالك هو الكبيس وقيل الطيب وقيل القوي

 (142)هدي الساري 

ه 727  أوَّ
بتشديد الواو وكرسها أو فتحها بال مد وهاء ساكنة كلمة يقوهلا الرجل عند 

 (114الشكاية والتوجع )هدي الساري 

 (158أصل احِلمى املنع أي الذي منعه )هدي الساري  محى اهلل 730

 (120أي أخذ حذره قبل أن يدخل يف األمر )هدي الساري  استربأ لدينه 730

ضه 730  ِعر.

ض بكرس  أوله وسكون ثانيه ومجعه أعراض قال ابن قتيبة هو بدن اإلنسان الِعر.

ونفسه وقال غريه هو موضع املدح والذم من نفسه أو سلفه أو من نسب إليه وقيل 

 (240ما يصونه من نفسه وحسبه )هدي الساري 

غة 730  (298أي قطعة حلم واملراي القلب كام رصح به )هدي الساري  ُمض.

 (194ملسافر سمي ابنًا هلا ملالزمته هلا )هدي الساري هو ا ابن السبيل 733

 (256بالضم هي التي غاب عنها زوجها )هدي الساري  املُِغيبة 734

 (109أي تعب واالسم اإلعياء )هدي الساري  أعيا 734

ار ظهره 734 قر  (262واحدها فقارة وهي عظام الظهر واملراي أنه أباح له ركوبه )هدي الساري  فر
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ِعثةال 734  شَّ
أي ملبَّدة الشعر يقال امرأة شعثاء وشعثة ورجل أشع  وشِع  رأسه من ذلك 

 (212)هدي الساري 

 (149أي حتلق شعر عانتها )هدي الساري  تستِحد 734

 الكي.س الكي.س 734

أي الولد يقال كاس إذا ولد كيسًا وقال ابن حبان املراي بالكي.س هنا اجلامع وسبقه 

يب وهو كيس َمصوص ألن من أطال الغيبة عن أهله فلام إىل ذلك ابن األعرا

اجتمع جامع كان ذلك من فطنته وقيل املراي هنا اجلامع لطلب الولد والنسل وهي 

 (286فطنة فاعلة المتثال السنة )هدي الساري 

 املتأِلِّ  735
 أي احلالف املبالغ واأللية اليمني يقال آىل أي حلف واإليالء احللف إىل مدة معينة

 (111وهو رشعي )هدي الساري 

ف حجرته 736  (195هو السرت املشقوق الوسط )هدي الساري  ِسج.

 (273أي طلب منه وفاء يينه )هدي الساري  تقاَض 736

 (298املط.ل معروف وهو ترك إعطاء ما حلَّ أجله مع طلبه )هدي الساري  مط.ل الغني 737

ة 740 نِخر  إهالة سر
نِخ املتغري الريح بكرس اهلمزة اإلهالة ما   يؤتدم به من األيهان والسَّ

 (114)هدي الساري 

لِفون 741 لف أي القرض إىل أجل )هدي الساري  ُيس.  (202السَّ

فت الطرق 742 مت الطرق فبيِّنت طرقها )هدي الساري  رُصِّ  (220أي قسِّ

عة 742 ف.  الش 
عة بالضم اشتقاقها من الزياية ألنه يضم ما ف.  شفع فيه إىل نصيبه  قال ثعلب الش 

 (213)هدي الساري 

 (208أي اختلفوا والشجر بالفتح األمر املختلف )هدي الساري  تشاجروا 745

 كتــــاب املزارعــــــــــــة

 كراء األرض 747
 أكرت األرض إذا شققتها للحرث وأشار بذلك إىل األنصار ألهنم

 (110أصحاب زرع )هدي الساري 
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جًا معلوماً  747 ر.  (162أي أجرار )هدي الساري  خر

 (141اجلرالء بالفتح اإلخراج من أرض إىل أرض )هدي الساري  إجالءهم 748

 قرلوصك 748
لوص بالفتح يف الواحد واحلمع ِقالص بالكرس وقالئص وهي فتيات النوق   القر

 (275)هدي الساري 

 (321تصغري اهلزل وهو ضد اجلِّد )هدي الساري  هزيلة 748

ت )هدي الساري  عُفدِ  748  (258أي أزالوا يده من مفصلها فاعوجَّ

 (265مجع قتب هو للجمل كالرسج للفرس )هدي الساري  أق.تاب 748

 (283مهموز بغري مد هو املرعى رطبًا ويابسًا )هدي الساري  الكأل 750

 كتــــاب الوصايا والصدقة والنحلى والعمرى

فون 752 ف )هدي الساري أي يسألوهنم ليعطوهم يف يتكفَّ  (283 األك 

 (213أي أرشفت عىل التَّلف )هدي الساري  أشفيت منه 752

وا )هدي الساري  لو غضَّ الناس 753  (253أي لو نقصوا وقيل معناه رجعوا وقيل كف 

 (169أي مال وانثنى عند املوت )هدي الساري  ان.خن  756

تِف 757  (279)هدي الساري أي جلد كتف الشاة ليكتب فيه  ائتوين بكر

 (145أي أعطوهم اجلائزة )هدي الساري  أجيزوا الوفد 757

ِزية 757 ء بالضم وهو املصيبة )هدي الساري  الرَّ  (183هو من الُرز.

757 
ر  جر ما له أهر

ترفِهُموه ؟  اس.

 هبمزة االستفهام واالسم اهلجر وهو اهلذيان ويطلق عىل كثرة الكالم الذي

 (320تفهام إنكار )هدي الساري ال معنى له قيل وهو اس

رى 761  الُعم.
هي إسكان الرجل اآلخر ياره عمره أو َتليكه منافع أرضه عمره أو عمر املعطي 

 (248)هدي الساري 
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يف الرجوع إىل احلدي  الذي  ليخترص للحافظ الوقت واجلهد ويساعدهإعداي هذا الفهرس  تم

ذكر رقم احلدي  يف صحيحي البخاري ومسلم، ويف حال ب ، حيتاجه يف الصحيحني أو أحد رشوحها،

يفصلون رشح  -يف الغالب -ضع اكتفي بذكر أوهلا؛ اختصاًرا، وألن الرشاح امو عدةتكرر احلدي  يف 

وقد أخذت أرقام أحايي  البخاري حييلون بعُد عىل ذلك املوضع،  ثم احلدي  يف أول موضع يذكر فيه،

، وأما صحيح تحقيق: حممد زهري النارصب عن الطبعة السلطانية رةطبعة يار طوق النجاة املصومن 

 .مسلم فقد اعتمدنا طبعة يار إحياء الرتاث العريب بتحقيق: حممد فؤاي عبدالباقي

 ناـــــــــزكتــــاب اجل
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث

375  
ةر  رر ي.  2685 7504 ...بَّ َعْبِدي لَِقائِي َأْحَبْبت  َأَح  إَِذا (:َقاَل اَّللَّ  ) أرُبو ُهرر

ةر   2683 6507 ...اَّللَِّ َأَحبَّ اَّللَّ  لَِقاَءه   َمْن َأَحبَّ لَِقاءَ  ُعبراير

ةُ   376 امر دٍ  ُأسر ي. ِن زر نرُة النَّبِيِّ  ب. لرِت اب. سر ي.هِ  أرر.  923 1284 ...إِلر

لِِه: تر  أرنرس  377 أرٍة ِمن. أره. رر الر اِلم. ُه قر نَّ ؟أر ِرفنِير ُفالرنرةر  926 7154 ...ع.

ةُ   378 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ير  أرنَّ رر ر ُسجِّ  942 5814 ...ِحنير ُتُويفِّ

379  
ِعيدٍ  اُء لِلنَّبِيِّ  أرُبو سر الر النِّسر اُل قر جر لري.كر الرِّ برنرا عر لر  2633 101 ...: غر

ةر  رر ي. نَْث. أرُبو ُهرر وا احْلِ  2634 102 ََلْ َيْبل غ 

380  
ةر أربُ  رر ي. وت  ألََحٍد ِمَن املْ ْسلِِمنَي َثاَلَثٌة  و ُهرر  2632 1251 ...الَ َيم 

مْ  أرنرس اه  تِِه إِيَّ نََّة بَِفْضِل َرْْحَ  - 1381 .إاِلَّ َأْدَخَله  اَّللَّ  اجْلَ

381  
ةُ  اِئشر اءر النَّبِيَّ  عر رٍ  ملرَّا جر فر ع. جر اِرثرةر ور ت.ُل اب.ِن حر  935 4264 ...قر

اَيَة َزْيٌد أَ  أرنرس  - 3757 ...َفأ ِصيَب َخَذ الرَّ

 أرقام األحاديث يف األصول
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رُ  ُسوُل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر رر رر ةر  يِف  أرمَّ تر ِة ُمؤ. ور ز. در غر ي.  - 4261 ...زر

رُ   382 ةر  اب.ُن ُعمر ُن ُعبراير ُد ب. ع. ى سر تركر هُ  اش. ى لر ور ك.  924 1304 ...شر

بَّاسٍ   383 ُن عر يَّةِ  اب.
راِهلِ  934 3850 ِخالرٌل ِمن. ِخالرِل اجل.

384  
يَّةر 
طِ ُسولر اهللَِّ  ُأم  عر نرا رر ع. اير ي.نرابر لر أر عر رر قر  936 4892 ، فر

بَّاسٍ  لِِه  اب.ُن عر و. :يِف قر اىلر عر ُروٍف "تر ع. ال يرعِصنركر يِف مر  - 4893 ..."ور

ى  385 ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُموسر ةِ  إِنَّ رر رالِقر احل. ِة ور الِقر  104 1296 ..برِرئر ِمنر الصَّ

ُعويٍ  اب.نُ   386 س. ودَ  مر د  َب اْْل   103 1297 ...َلْيَس ِمنَّا َمْن ََضَ

بَّاسٍ   387 ُر أر  اب.ُن عر ُه ملرَّا ُأِصيبر ُعمر ب.كِي نَّ ي.ٌب ير لر ُصهر  927 1287 ...يرخر

388  
ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر رَّ رر ةٍ  إِنَّامر مر ُوِييَّ ىلر ير  932 1289 ...عر

ةُ  ب  باَِم نِيَح َعَلْيهِ َمْن نِيَح َعَلْيِه  امل.ُِغرير َعذَّ  933 1291 .ي 

ةر   389 تراير ُسولر اهللَِّ  أرُبو قر ةٍ  أرنَّ رر ي.ِه بِِجنرازر لر  950 6512 ...ُمرَّ عر

يَّةر   390
طِ نراِت النَّبِيِّ  ُأم  عر ى بر در يرت. إِح.  ... 1263 939ُتُوفِّ

ةُ   391 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ِة أرث.ور  أرنَّ رر نر يِف ثرالرثر  941 1264 ...اٍب ُكفِّ

392  
بَّاب عر النَّبِيِّ  خر نرا مر ر. اجر هر اهللَِّ هر ج. ترِمُس ور ل.  940 1276 ...نر

اِهيمر  اٍم  ...إِب.رر ائاًِم أرنَُّه ُأِِتر بِطرعر انر صر كر  - 4045 ...ور

ةر   393 رر ي. نَاَزَة  أرُبو ُهرر ٍة: )َمْن َشِهَد اجْلَ اير يِف ِرور ْسلِمٍ  َجنَاَزةَ ور  945 1325 ...م 

ةر   394 رر ي. ًة َفَخْيٌ  أرُبو ُهرر نَاَزِة َفإِْن َتك  َصاحِلَ وا بِاجْلِ ع   944 1315 ...َأْْسِ

طِيَّةر   395 لري.نرا. ُأم  عر م. عر زر . ُيع. ملر رنراِئِز، ور براِع اجل. ِن اتِّ ينرا عر
 938 1278 هُنِ

396  
اِمر ةر  عر بِيعر ِن رر نْ  ب. ْم ِجنَاَزًة َفإِْن ََلْ َيك  ك   958 1308 ...َماِشًيا إَِذا َرَأى َأَحد 

ِعيدٍ  يِّ  أرُبو سر رُبِ ةر  املرق. رر ي. ذر أرُبو ُهرر أرخر ٍة فر نرازر انر   ُكنَّا يِف جر ور ر.  - 1309 ...بِيرِد مر

ابِرٍ   397 را النَّبِي   جر امر هلر قر ٌة فر نرازر رَّ بِنرا جر نرا مر ُقم.  960 1311 ...ور
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ُل  ه. ِن ُحنري.ٍف  سر  961 1312 ؟.َأَلْيَسْت َنْفًسا ب.

ٍب   398 ِن ُجن.در ةر ب. ُمرر اءر النَّبِيِّ  سر رر لَّي.ُت ور اترت.  صر أرٍة مر رر ىلر ام.  964 1331 ...عر

399  
ةر  رر ي. ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُهرر ايِشَّ  أرنَّ رر ى النَّجر  951 1333 ...نرعر

ابِرٍ  وا َفَصلروا جر وم  ٌل َصالٌِح َفق   952 1334 ...َماَت اْلَيْوَم َرج 

ةر أرُبو هُ   400 رر ي. ير  رر ور جاًل أرس. أرةً -أرنَّ رر رر اء أرِو ام. ير و.  956 458 ... -سر

بَّاسٍ   401 ىلَّ النَّبِي   اب.ُن عر ةٍ  صر ي.لر ا ُيفِنر بِلر در مر ع. ُجٍل بر ىلر رر  954 1340 ...عر

402  
ا أرنرس ً ري. ا خر ي.هر لر ا عر نرو. ث. أر ٍة فر نرازر وا بِجر ر   949 1367 ...مر

رُ  رطَّاِب  ُعمر ِن اخل. ْسلٍِم َشِهَد َله  َأْرَبَعٌة بَِخْيٍ  ب. اَم م   - 1368 ...َأير

هِ  أرنرس  403 ِضَع يِف َقْْبِ  2870 1374 ...إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا و 

اءُ   404 ر يِتَ ث مَّ َشِهَد  ال.ربر
ِه أ  ْقِعَد املْ ْؤِمن  يِف َقْْبِ  2871 1366 ...إَِذا أ 

405  
رُ  ْم إَِذا َماَت  اب.ُن ُعمر ِرَض إِنَّ َأَحَدك  ه   ع   2866 1379 ...َعَلْيِه َمْقَعد 

ةر  رر ي. نََّة إالَّ  أرُبو ُهرر ل  َأَحٌد اجْلَ  - 6569 ...أ ِرَي َمْقَعَده  الَ َيْدخ 

ةُ   406 اِئشر ُوِي امل.رِدينرةِ  عر اِن ِمن. ُعُجِز ير ُجوزر َّ عر يلر لرت. عر خر  586 6366 ..ير

جر النَّبِي   أرُبو أري وبر   407 رر جر  خر د. ور قر ُس ور م.  2869 1375 ...برِت الشَّ

ةُ   408 ُمرر ُسوُل اهللَِّ  ُجن.ُدٍب  ب.نُ  سر انر رر ُقولر  كر ثُِر أرن. ير  2275 7047 ...مِمَّا ُيك.

 زكــــــــــاةكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
بَّاسٍ   409  19 1496 ...اٍب إِنََّك َسَتْأيِت َقْوًما َأْهَل كِتَ  اب.ُن عر

ِعيدٍ   410 وَن ََخِْس َأَواٍق َصَدَقةٌ  أرُبو سر  979 1405 ...َلْيَس فِياَم د 

رُ   411 ي ون  ) اب.ُن ُعمر اَمء  َواْلع  افِياَم َسَقِت السَّ  981 1483 ...(َأْو َكاَن َعَثِريًّ

ةر   412 رر ي.  982 1463 ِسِه.َلْيَس َعََل املْ ْسلِِم َصَدَقٌة يِف َعْبِدِه َوالَ يِف َفرَ  أرُبو ُهرر
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ةر   413 رر ي. ُسوُل اهللَِّ  أرُبو ُهرر رر رر ةِ  أرمر قر در  983 1468 ...بِالصَّ

ةر   414 رر ي. ثَِّل َله  َمال ه   أرُبو ُهرر َؤدِّ َزَكاَته  م   988 4565 َمْن آَتاه  اَّللَّ  َماالً َفَلْم ي 

نرف  415 ُجٌل  األرح. اءر رر ٍش فرجر ي. أٍل ِمن. ُقرر ُت إىِلر مر لرس.  992 1407 ...جر

ر    416 ُقوُل: أرُبو ذر برِة ير ع. لِّ ال.كر
ُهور يِف ظِ ي.ِه ور ي.ُت إِلر ترهر  990 6638 ...ان.

ةر   417 رر ي. لٍ  أرُبو ُهرر ْيل  لَِرج  ٍل ِسْتٌ  اْْلَ  987 7356 ...َأْجٌر َولَِرج 

ب.د  418 فر  ب.ن اهللَِّ  عر انر النَّبِي   أريِب أرو. الر  كر ٍة قر قر در ٌم بِصر و. اُه قر ا أرتر  1078 1497 ...إِذر

د ب.ن  419 ع. ّقاصٍ  سر ُسوُل اهللَِّ  أريِب ور طرى رر الٌِس  أرع. أرنرا جر ًطا ور ه.  150 1478 ...رر

رو ب.ن  م. بر  عر
لِ غ. االً  تر كر ِرجر رر تر االً ور طرى ِرجر  - 7535 ...أرع.

عر النَّبِيِّ  أرنرس  420 ِِش مر ايِنّ  ُكن.ُت أرم. رر ٌي نرج. ي.ِه ُبر. لر عر  1057 3149 ...ور

ر  421 ور ةر  امل.ِس. مر .رر ِن َمر ُسوُل اهللَِّ  ب. مر رر بِيرًة  قرسر  1058 5800 ...أرق.

ُسوِل اهللَِّ  ُمط.ِعمٍ  ُجبرري. ب.ن  422 عر رر ي.نرا ُهور مر ُه بر نَّ ُه النَّاُس  أر عر مر  - 2821 ...ور

ب.د اهللَِّ ب.ن  423 ي.دٍ  عر ُسولِِه  زر ىلر رر اءر اهللَُّ عر ٍ  ملرَّا أرفر مر ُحنرني. و.  1061 4330 ...ير

اُن  أرنرس  424 طرفر غر اِزُن ور ور برلرت. هر ق. ٍ أر ُم ُحنرني. و. انر ير  1059 4337 ...ملرَّا كر

ُعويٍ   425 س. ُن مر رر النَّبِي   اب.  آثر
ٍ
ُم ُحنرني. و. انر ير  1062 3150 ...ُأنراًسا يِف   ملرَّا كر

426  

ِعيدٍ  الٍِب  أرُبو سر ُن أريِب طر يِل  ب. ُسولِ  برعر ر عر  1064 4351 ...اهللَِّ  إىِلر رر

يِل   ُسوِل اهللَِّ  عر ن. رر ُتُكم. عر ث. دَّ ا حر ِديًثا إِذر  1066 6930 ...حر

ل ب.ن ه. اِق ) ُحنري.ٍف  سر ِعرر ور ال. ى بِيرِدِه نرح. ور أره.  1068 1491 (ور

ةر   427 رر ي. نُ  أرُبو ُهرر رسر ذر احل. يِل   أرخر ةِ  ب.ُن عر قر در .ِر الصَّ ًة ِمن. َتر .رر  1069 2576 ...َتر

428  
ةر  رر ي. ُسوُل اهللَِّ  أرُبو ُهرر انر رر ا ُأِِتر  كر ن.هُ  إِذر أرلر عر اٍم سر  1077 2585 ...بِطرعر

ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر انر رر ا كر ي.هر لر ُيثِيُب عر ةر ور رِديَّ برُل اهل. ق.  - 2432 .ير

ةر   429 رر ي.  1070 2432 ...َساِقَطةً  إيِنِّ ألَْنَقلِب  إَِل َأْهِِل َفَأِجد  التَّْمَرةَ  أرُبو ُهرر
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يَّةر   430
طِ لر النَّبِي   ُأم  عر خر ىلر  ير ةُ عر ائِشر  1073 1494 ...عر

رُ   431 ُسوُل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر ضر رر ِفط.رِ  فررر اةر ال. كر  984 1503 ...زر

ِعيدٍ   432 اِن النَّبِيِّ  أرُبو سر مر ا يِف زر يهر
طِ اًعا  ُكنَّا ُنع.  985 2308 ...صر

رر   433 ي. يِن َأْن  ةر أرُبو ُهرر ر ٍد َذَهًبا َما َيُّس   991 2389 ...َلْو َكاَن ِِل ِمْثل  أ ح 

ةر   434 رر ي. ْنِفْق َعَلْيَك. أرُبو ُهرر : َأْنِفْق أ   993 4684 ..َقاَل اَّللَّ  َعزَّ َوَجلَّ

435  

ٍب  ه. ِن ور ةر ب. اِرثر ْم َزَماٌن  حر ه  َيْأيِت َعَلْيك  وا؛ َفإِنَّ ق   1011 1411 ...َتَصدَّ

ى أرُبو ه  َأْرَبع وَن اْمَرَأًة  ُموسر ل  اْلَواِحد  َيْتَبع  ج  َرى الرَّ  1012 1414 ...َوي 

ةر  رر ي.  157 - بنحو حدي  حارثة بن وهب أرُبو ُهرر

436  
نربر  ي. ُت النَّبِيَّ  زر أري. رر ِجِد فر الر  ُكن.ُت يِف امل.رس. قر  1000 1466 ...فر

ِعيدٍ  ِك َأَحقر َزْوج   َصَدَق اْبن  َمْسع وٍد، أرُبو سر  - 1462 ...ِك َوَوَلد 

ةر  أرنرس  437 انر أرُبو طرل.حر اِر بِامل.رِدينرةِ  كر ثررر األرن.صر  998 2318 ...أرك.

ةر  ُأم    438 لرمر ل. ِِل ِمن.  سر ُسولر اهللَِّ،هر ا رر ٍر ير  1001 5369 ...يِف برنِيأرج.

ي.ُمونرةر   439 ًة  مر لِيدر ت. ور ترقر را أرع. . ور أرهنَّ ترأ.ِذنِ  ملر  ... 2592 999النَّبِيَّ  ترس.

ءر   440 امر دِ  أرس. ه. ٌة يِف عر كر ِ ِهير ُمرش. ي ور َّ ُأمِّ يلر ت. عر ِدمر  1003 2620 ...قر

ةُ   441 اِئشر ُتِلترت.  عر ي اف. اإِنَّ ُأمِّ ُسهر ف.  1004 2760 ...نر

ِدي    442 اتِمٍ  عر ِههِ  أرنَّ النَّبِيَّ  ب.ِن حر ج. احر بِور أرشر رر النَّارر فر كر  1016 6023 ...ذر

ةر   443 رر ي. ِفير ِمنَْحةً املَْنِيَحة   نِْعمَ  أرُبو ُهرر ْقَحة  الصَّ  - 2629 ...اللِّ

ةر   444 رر ي. ه   أرُبو ُهرر ِه َيْوَم الَ ظِلَّ إاِلَّ ظِلر م  اَّللَّ  يِف ظِلِّ ظِلره   1031 6806 ..َسْبَعٌة ي 

ةر   445 رر ي. ا أرُبو ُهرر ُسولر  ير ُم أرج.  رر ظر ِة أرع. قر در  1032 1419 ...ًرا؟اهللَِّ! أري  الصَّ

ةر   446 رر ي. َق  أرُبو ُهرر  1014 7430 ...بَِعْدِل ََتَْرٍة ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب َمْن َتَصدَّ

ةر   447 رر ي. انر النَّبِي   أرُبو ُهرر ُقوُل:  كر  1030 2566 ...َيا نَِساَء املْ ْسلاَِمِت! ير
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ُعويٍ   448 س. امر  أرُبو مر ترحر ِة ُكنَّا نر قر در نرا بِالصَّ  1018 4668 ...ُل ملرَّا ُأِمر.

449  
ةر  رر ي.  1027 1897 ...َمْن َأْنَفَق َزْوَجنْيِ يِف َسبِيِل اَّللَِّ ن وِدَي  أرُبو ُهرر

ل ه. ان   سر يَّ : الرَّ َقال  َله  نَِّة َباًبا ي   1152 1896 ...إِنَّ يِف اجْلَ

ابِر  450 وٍف َصَدَقٌة. جر لر َمْعر   1005 6021 ك 

ةر   451 رر ي. اَلَمى أرُبو ُهرر لر س   1009 2989 ...ِمَن النَّاِس َعَلْيِه َصَدَقةٌ  ك 

ى  452 ْسلٍِم َصَدَقٌة.  أرُبو ُموسر لِّ م  ؟َعََل ك  ِد. . جير إِن. ملر اُلوا: فر  1008 6022 ...قر

ةر   453 رر ي. ٌل  أرُبو ُهرر َقنَّ بَِصَدَقٍة : َقاَل َرج   1022 1421 ...ألََتَصدَّ

ةر   454 رر ي. َلنْيِ َعَلْيِهاَم َمَثل  اْلَبِخيِل َواملْ َتَص  أرُبو ُهرر ِق َمَثل  َرج   1021 1443 ...دِّ

ةر   455 رر ي. ْصبِح  اْلِعَباد  فِيِه إالَّ َمَلَكاِن  أرُبو ُهرر  1010 1442 ...َما ِمْن َيْوٍم ي 

ءر   456 امر لر  أرس. خر ا أري. اٌل إالَّ مر ا ِِل مر ُسولر اهللَِّ مر ا رر  1029 2590 ..ُقل.ُت: ير

ى  457 اِزن  املْ   أرُبو ُموسر ِمَر بِهِ ْسلِم  األَِمني  اْْلَ نِْفذ  َما أ   1023 1438 ...الَِّذي ي 

ةُ   458 اِئشر ْفِسَدةٍ إَِذا َأْنَفَقِت املَْْرَأة   عر  1024 1440 ..ِمْن َطَعاِم َبيْتَِها َغْيَ م 

ةر   459 رر ي. َها َشاِهٌد  أرُبو ُهرر وَم َوَزْوج   1026 5195 ...الَ ََيِلر لِْلَمْرَأِة َأْن َتص 

ُسولر  ِعيدٍ أرُبو سر   460 أرُلوا رر اِر سر  ... 1469 1053 اهللَِّ أرنَّ نراًسا ِمنر األرن.صر

461  
ةر  رر ي. ْم َحبَْله  َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه  أرُبو ُهرر ك  َذ َأَحد   1036 1470 ..ألَْن َيأْخ 

رُ  ُن ُعمر ْفََل ِهيَ  اب. ْليَا ِهَي املْ نِْفَقة  َوالسر . َفالْيَد  الْع  ائَِلة   1033 1429 السَّ

كِيمُ   462 امٍ  ب.نُ  حر ُت النَّبِيَّ  ِحزر أرل. طرايِن ُثمَّ  سر أرع. طرايِن فر تُُه فرأرع. أرل.  1035 1472 ...سر

رُ   463 انر النَّبِي   اب.ُن ُعمر اءر  كر طر عر ِطينِي ال.  1045 1473 ...ُيع.

رُ   464 ل  َيْس  اب.ُن ُعمر ج   1040 1474 ...َأل  النَّاَس َحتَّى َيْأيِتَ َما َيَزال  الرَّ

ةر   465 رر ي.  1039 1479 ...الَِّذي َيط وف  َعََل النَّاسِ  َلْيَس املِْْسكنِي   أرُبو ُهرر

ةر   466 رر ي.  1051 6446 ...َلْيَس اْلِغنَى َعْن َكْثَرِة اْلَعَرضِ  أرُبو ُهرر



91 

 

 1047 6421 ...َيْكَْب  اْبن  آَدَم َوَيْكَْب  َمَعه  اْثنَانِ  أرنرس  467

468  
بَّاسٍ   1048 6436 ...ِمْن َماٍل الَْبَتَغى اَن الْبِن آَدَم َواِدَيانِ َلْو كَ  اب.ُن عر

آنِ  يبر  أُ  ُقر. ا ِمنر ال. ذر ى هر رر  - 6440 ...ُكنَّا نر

ِعيدٍ   469 ْفتَح   أرُبو سر ْم ِمْن َبْعِدي َما ي  اَم َأْخَشى َعَليْك   1052 1465 ...إِنَّ

 صيـــــــــــامكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري احلديثطرف   الراوي احلديث
ةر   470 رر ي. لر َعَمِل اْبِن آَدَم َله   أرُبو ُهرر  1151 1904 ...َقاَل اَّللَّ : ك 

ةر   471 رر ي. نَّةِ  أرُبو ُهرر تَِّحْت َأْبَواب  اجْلَ  1079 3277 ...إَِذا َدَخَل َرَمَضان  ف 

ةر   472 رر ي. ْم رَمَضاَن  أرُبو ُهرر ك  َمنَّ َأَحد   1082 1914 ...ِم َيْومٍ بَِصوْ الَ َيَتَقدَّ

473  
ةر  رر ي. ْؤَيتِهِ  أرُبو ُهرر وا لِر  ْؤَيتِِه، َوَأْفطِر  وا لِر  وم   1081 1909 ...ص 

رُ  وا َله   اب.ُن ُعمر ر  ْم َفاْقد  مَّ َعَلْيك   1080 1906 .َفإِْن غ 

ةر   474 لرمر ِض  أرنَّ النَّبِيَّ  ُأم  سر ىلر برع. ُخُل عر د. لرفر الر ير لِهِ حر  1085 1910 ...أره.

رُ   475 ُن ُعمر ب   اب. يٌَّة الَ َنْكت ب  َوالَ َنْحس  ٌة أ مِّ ا أ مَّ  1080 1913 ...إِنَّ

ةر   476 رر ك. ُبو بر َصاِن: َشْهَرا أر  1089 1912 ...ِعيٍد: َشْهَراِن الَ َينْق 

وِر َبَرَكًة. أرنرس  477 ح  وا؛ َفإِنَّ يِف السَّ ر   1095 1923 َتَسحَّ

478  
دِ  أرنرس ي. ن. زر نرا عر ر. حَّ عر النَّبِيِّ  ترسر الرِة.مر امر إىِلر الصَّ  1097 1921 ..، ُثمَّ قر

ُل  ه. يِل  سر ُر يِف أره. حَّ ٌة يِب  ُكن.ُت أرترسر عر ُكوُن رُس.  - 577 ...ُثمَّ ير

ُل   479 ه. ِزلرت.  سر ُبوا": ُأن. ر ارش. ُكُلوا ور  1091 1917 ..."ور

ِدي    480 اتِمٍ  عر : ب.ِن حر لرت. ر لر "ملرَّا نرزر تربرنيَّ تَّى ير  1090 1916 "ُكُم...حر

ُعويٍ   481 س. مْ  اب.ُن مر ْم َأَذان  باَِللٍ أرو.  الَ َيْمنََعنَّ َأَحَدك   1093 7247 ..َأَحًدا ِمنْك 

رُ   482 ُن بِلري.لٍ  اب.ُن ُعمر ذِّ انر ُيؤر  1092 617 ...أرنَّ باِلرالً كر
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ةُ   483 ائِشر ةر ور  عر لرمر ِ  أُم  سر ُسولر اهللَّ فر  أرنَّ رر ِرُكُه ال. انر ُيد. رُ كر  1109 1926 ...ج.

ةر   484 رر ي. َب َفْلي تِمَّ َصْوَمه   أرُبو ُهرر  1155 1933 ...إَِذا َنِِسَ َفَأَكَل َورَشِ

لر النَّبِي   أرنرس  485 ي.مٍ  يرخر ىلر ُأمِّ ُسلر  2480 1982 ...عر

ةر   486 رر ي. ُجٌل إىِلر النَّبِيِّ  أرُبو ُهرر اءر رر ُت! جر لرك. : هر الر قر  1111 6709 ...فر

اِئشر   487 انر النَّبِي   ةُ عر اِئمٌ  كر ُهور صر ُيبرارِشُ ور بُِّل ور  1106 1927 ...ُيقر

488  

بَّاسٍ  ُهور حُم.ِرمٌ  أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن عر مر ور ترجر  1202 1938 ...اح.

ي.نرةر  ب.نُ ا مر ) ُبحر ترجر رلٍ اح. ِي مجر ةر بِلرح. كَّ ِريِق مر  1203 5698 ...( من. طر

ابٌِت  ُبنرايِنِّ  ثر اِئِم؟أرُكن.  ال. ةر لِلصَّ امر جر
ُهونر احل.ِ رر  - 1940 ...ُتم. ترك.

489  
فر  ب.نُ ا ُسولِ  أريِب أرو. عر رر رٍ   اهللَِّ ُكنَّا مر فر  1101 1941 ...يِف سر

رُ  يْل  ) ُعمر نَاإَذا َأْقبََل اللَّ  1100 1954 ...(ِمْن َهاه 

ُل   490 ه. ل وا اْلِفْطرَ  الَ َيَزال  النَّاس  بَِخْيٍ َما سر  1098 1957 .َعجَّ

491  

ةر  رر ي. ُسوُل اهللَِّ  أرُبو ُهرر رى رر مِ  هنر و. اِل يِف الصَّ ِوصر ِن ال.  1103 1965 ...عر

ْم. أرنرس َقه  ق وَن َتَعمر  1104 7241 َلَواَصْلت  ِوَصاالً َيَدع  املْ َتَعمِّ

ةُ  ائِشر . عر ُم. رًة هلر مح. اِل رر ِن ال.ِوصر رى عر  1105 1964 هنر

ِعيدٍ  َواِصل واالَ  أرُبو سر َواِصَل  ت  ْم إَِذا َأَراَد َأْن ي  ك   - 1963 ...َفَأير

بَّاسٍ   492 ُسوُل اهللَِّ  اب.ُن عر رر رر افر انر  سر ضر مر  1113 4276 ...يِف رر

  وأربُ   493
ِ
اء ير ر. عر النَّبِيِّ  الدَّ نرا مر ج. رر اِرهِ  خر فر ِض أرس. ع.  1122 1945 ...يِف بر

ابِرٌ   494 ُسوُل اهللَِّ  جر انر رر رٍ يِف  كر فر اًما سر أرى ِزحر رر  1115 1946 ...فر

عر النَّبِيِّ  أرنرس  495 افُِر مر ِعِب  ُكنَّا ُنسر لرم. ير  1118 1947 ...فر

عر النَّبِيِّ  أرنرس  496 ترظِّل  ُكنَّا مر س. ثرُرنرا ظاِلًّ الَِّذي ير  1119 2890 ...أرك.

ةُ   497 اِئشر الر لِلنَّ  عر لرِميَّ قر ٍرو األرس. م. ةر ب.نر عر .زر  ... 1943 1121بِيِّ أرنَّ محر
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ةُ   498 اِئشر انر  عر ضر مر ُم ِمن. رر و. َّ الصَّ يلر ُكوُن عر انر ير  1146 1950 ...كر

ةُ   499 اِئشر . عر  1147 1952 َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم َعنْه  َولِيره 

بَّاسٍ   500 ا اب.ُن عر ُسولر  ير مُ  رر و. ا صر ي.هر لر عر اترت. ور ي مر  1148 1953 ..اهللَِّ! إِنَّ ُأمِّ

501  
ةُ  لرمر : سر لرت. يُقونرُه..." ملرَّا نرزر

ِذينر ُيطِ ىلر الَّ عر  1145 4507 "ور

 
ٍ
طراء بَّاسٍ  عر ِمعر اب.نر عر ُأ: أنَُّه سر رر ِذينر " يرق. ىلر الَّ عر  - 4505 "...ور

ِعيدٍ   502 ُبو سر َد اَّللَّ  َوْجَهه   َمنْ  أر  1153 2840 ...َصاَم َيْوًما يِف َسبِيِل اَّللَِّ َبعَّ

503  

ائِ  ةُ عر اءر أر  شر اُشورر مر عر و. انرت. ترُصوُم ير ًشا كر ي.  1125 3831 ...نَّ ُقرر

رُ  ُن ُعمر ب.ُد اهللَِّ الر  اب. انر عر كر ٌع: ور
افِ الر نر  1126 1892 ...يرُصوُمُه  قر

ةُ  اِوير مْ  ُمعر وَراَء، َوََلْ َيْكت ِب اَّللَّ  َعَلْيك   1129 2003 ...َهَذا ي وم  َعاش 

504  
بَّاسٍ  ُهم.  أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن عر در جر ِدمر امل.رِدينرةر ور  1130 3397 ...ملرَّا قر

ى يرُهوُي ِعيًدا. أرُبو ُموسر ُه ال. ُعد  اءر تر اُشورر ُم عر و. انر ير : كر الر  1131 2005 قر

بَّاسٍ   505 أري.ُت النَّبِيَّ  اب.ُن عر ا رر ٍم  مر و. ى ِصيرامر ير رَّ لرهُ يترحر  1132 2006 ...فرضَّ

بر   506 ذٍ  بِن.ُت  يِّعُ الر  وِّ لر النَّبِي   ُمعر سر اةر  أرر. در ىغر اءر إىِلر ُقرر اُشورر  1136 1960 ...عر

507  
ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر انر رر طِرُ  كر تَّى نرُقولر الر ُيف.  1156 1969 ...يرُصوُم حر

اًم  أرنرس ائِ ِر صر ه. اُه ِمنر الشَّ رر ا ُكن.ُت أُِحب  أرن. أر  - 1973 ...مر

رر   508 ْهرِ  انُ ِعم. َر َهَذا الشَّ ْمَت َْسَ الٍَن! َأَما ص   1161 1983 ؟..َيا َأَبا ف 

لِ  ُأم    509 ض. فر مر  ال. و. ا ير هر ا ِعن.در و. رارر مِ أرنَّ نراًسا َتر و. فرةر يِف صر رر  1123 1988 ...عر

510  
عر  ُعبري.دٍ  وأربُ  ى مر حر مر األرض. و. ِعيدر ير ِهدر ال. نَُّه شر رُ أر  1137 1990 ...ُعمر

رُ اب.ُن  مٌ  ُعمر و. ي.ِه ير لر أ.ِِتر عر رر أرن. الر ير ُجٍل نرذر ن. رر ُسِئلر عر  1139 6705 ...ور

ةُ   511 ائِشر ُر و عر ُن ُعمر نر  اب. م. يِق أرن. ُيصر ِ اِم التَّرش. ص. يِف أريَّ خَّ . ُيرر  - 1997 ...ملر

ةر   512 رر ي. َعِة إالَّ َيْوًما أرُبو ُهرر م  ْم َيْوَم اجْل  ك  وَمنَّ َأَحد   114 1985 ...الَ َيص 
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ةُ  ِرير ي. ةِ  أرنَّ النَّبِيَّ  ُجور ُُمعر مر اجل. و. ا ير ي.هر لر لر عر  - 1986 ...يرخر

ٍرو ب.نُ ا  513 م. لرغر النَّبِيَّ  عر يلِّ اللَّي.لر  بر ُأصر مر ور و. ُي الصَّ ُ  1159 1977 ..أرينِّ أررس.

ٍرو ب.نُ ا  514 م. َد  عر ِة إَِل اَّللَِّ صالَة  َداو   1159 3420 ...َأَحبر الّصالَ

 عتكـــــــــافــــاب االـــكت
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةُ   515 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ر  أرنَّ رر فر ال.عررش.

تركِ ع. رر أرن. ير كر  1172 2045 ...ذر

ِعيدٍ   516 ُسوُل اهللَِّ  أرُبو سر فر رر تركر لر  اع. ر األُور  1167 813 ...العررش.

517  
ةُ  اِئشر اِخرر  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ر األرور ُف ال.عررش.

تركِ ع. انر ير  1172 2026 ...كر

ةر  رر ي. ا أرُبو ُهرر ً رش. اٍم عر ُف ُكلَّ عر
تركِ ع. انر ير كر  - 4998 ...ور

ةُ   518 اِئشر انر النَّبِي   عر هُ  كر رر دَّ ِمئ.زر ُ شر رش. عر لر ال. ا يرخر  1174 2024 ...إِذر

519  
ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ عر انر رر اِخرِ   كر ِ األرور  1165 2017 ..جُيراِوُر يِف ال.عررش.

رُ  اِخرِ  اب.ُن ُعمر ب.ِع األور ِر يِف السَّ د. قر ي.لرةر ال.  1165 2015 ...أرنَّ ُأنراًسا ُأُروا لر

520  
ُسولر اهللَِّ  ةُ ُعبراير  رِ  أرنَّ رر د. قر ِة ال. ي.لر رِبُ بِلر جر خُي. رر  1167 49 ...خر

بَّاسٍ   1167 2021 ...وَها يِف اْلَعْْشِ األََواِخِر ِمْن َرَمَضانَ اْلَتِمس   اب.ُن عر

 حلـــــــــــجــــاب اـــكت
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةر   521 رر ي. مْ  أرُبو ُهرر ويِن َما َتَرْكت ك  مْ  َدع  اَم َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلك   1337 7288 ..إِنَّ

ةر   522 رر ي. ْمَرةِ  أرُبو ُهرر ْمَرة  إَِل اْلع  اَم  اْلع  َا َبْينَه 
اَرٌة ملِ  1349 1773 ...َكفَّ

ةر   523 رر ي. ْق  أرُبو ُهرر ْث َوََلْ َيْفس   1350 1819 ...َمْن َحجَّ َهَذا اْلَبْيَت َفَلْم َيْرف 

ةر   524 رر ي. يقر  أرُبو ُهرر دِّ ٍر الصِّ ا برك. بر ةِ  أرنَّ أر رجَّ ثرُه يِف احل. عر  1347 3177 ...بر

ةُ   525 ور انر النَّاُس يرُطوفُ  ُعر. اةً كر راِهلِيَِّة ُعرر  1219 1665 ...ونر يِف اجل.
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526  

ةر  رر ي. ْؤِمن  بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اآلِخرِ  أرُبو ُهرر  1339 1088 ...الَ ََيِلر الْمَرَأٍة ت 

ِعيدٍ  َها. أرُبو سر  827 1864 َيْوَمنْيِ إالَّ َوَمَعَها َزْوج 

رُ  اٍم. ثاَلَثةَ  اب.ُن ُعمر  1338 1086 َأيَّ

بَّاسٍ   527 ٌل بِاْمَرَأةٍ  الَ  اب.ُن عر َونَّ َرج  ل  َسافَِرنَّ اْمَرَأٌة  َُيْ  1341 3006 ...َوالَ ت 

بَّاسٍ   528 ُسوِل اهللَِّ  اب.ُن عر ِييفر رر ُل رر ض. فر انر ال.  ... 1513 1334كر

529  
بَّاسٍ  ا أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن عر ِل امل.رِدينرِة ذر قَّتر ألره. ةِ  ور ي.فر ُلر  1181 1524 ...احل.

رُ  اٌق  اب.ُن ُعمر ُكن. ِعرر . ير : ملر الر قر اُق، فر ِعرر ُه ال. ر لر
ُه ُذكِ نَّ  - 1531 ...أر

ةُ   530 ائِشر ِ  عر ُسولر اهللَّ يَّب.ُت رر ِ  طر اترني. يَّ هر  1189 1754 ...بِيردر

ةُ   531 ائِشر ِرِق ك عر ف. بِيِص الطِّيِب يِف مر ن.ُظُر إىِلر ور  1190 5918 ...أرينِّ أر

رُ   532 ُن ُعمر ُسوُل  اب. لَّ رر ا أرهر ِ مر ِجدِ  إالَّ   اهللَّ  1188 1542 ..ِمن. ِعن.ِد امل.رس.

533  
ٍج  ب.نُ ا ي. ب.دِ  ُجرر ا أربرا عر رنِ  ير مح. برًعا! الرَّ نرُع أرر. أري.ُتكر ترص.  1187 5851 ...رر

نرس ِ جر  أر لرني. ع. جر نر رر ُه أرخ. نَّ براالرنِ أر
اُمر قِ ِن هلر ي. اور ير  - 3107 ...ر.

ةٍ  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  534 جَّ حر ٍة ور رر لَّ بُِعم.  1251 1551 ...أرهر

رُ   535 ُسوِل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر بِيرةر رر ل. مَّ لَبَّيَْك َلبَّْيَك : أرنَّ تر ه   1184 5915 ...اللَّ

536  
ةُ  صر ف. ا حر ُسولر اهللَِّ! مر ا رر : ير الرت. را قر أ.ُن النَّاسِ  أرهنَّ  1229 5916 ...شر

رُ  ُت  اب.ُن ُعمر ِمع. رُ سر لِق.  ُعمر ل.يرح. رر فر فَّ ن. ضر ُقوُل: مر  - 5914 ...ير

اٍب  وأربُ   537 ةر بِ  ِشهر كَّ تًِّعا مر ُت ُمترمر ِدم. ةٍ قر رر ب.لر  ُعم. نرا قر ل. خر  1216 1568 ...فردر

انُ   538 رر تراِب  ِعم.
ِة يِف كِ ُت.عر ُة امل. ِزلرت. آير  1226 4518 ...اهللَِّ ُأن.

539  
انُ  ور ر. ِهد.  مر يًّا  ُت شر

لِ عر نر ور ىُعث.امر ن.هر ُن ير ُعث.امر  1233 1563 ...ور

ِعيدُ  يَِّب  ب.نُ  سر  1233 1569 بنحو حدي  مروان. امل.ُسر

ةر  وأربُ   540 .رر بَّاسٍ  مجر ُت اب.نر عر أرل. ايِن نراٌس فرسر نرهر ُت فر رتَّع.  1242 1567 ...َتر



96 

 

ى  541 ثرنِي النَّبِي   أرُبو ُموسر ير  برعر ٍم بِال. و. نِ إىِلر قر  1221 1724 ...مر

رُ أر  نرافِع  542 ب.در اهللَِّ ب.نر ُعمر الر  نَّ عر ةر  قر كَّ جر إىِلر مر رر  1230 1813 ..ِحنير خر

رُ   543 ُسوُل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر تَّعر رر اِع  مر ير ور ِة ال. جَّ ةِ يِف حر رر ُعم.  1227 1691 ..بِال.

544  
ةُ  اِئشر ُسوِل اهللَِّ  عر عر رر نرا مر ج. رر الر  خر افنِير هِلِ  1211 317 ...لِ ُمور

ابِر ةُ  جر اِئشر الرت. عر ُسولر ا قر ا رر ةٍ ير جَّ ن.طرلُِقونر بِحر  1213 1651 ...هللَِّ تر

ةُ   545 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر لر رر ةر بِن.ِت  يرخر ىلر ُضبراعر ِ عر برري.  1207 5089 ..الز 

ىلر ب.ن  546 ع. يَّةر  ير ُجاًل أرترى النَّبِيَّ  ُأمر ُهور بِاجل.ِ  أرنَّ رر انرةِ ور رر  1180 1789 ...ع.

رُ   547 ُن ُعمر ا اب. الر ير ُجالً قر ُسولر  أرنَّ رر ا رر ِرمُ  اهللَِّ مر برُس امل.ُح. ل.  1177 1838 ...ير

بَّاسٍ   548 ُن عر برنرا النَّبِي   اب. طر :  خر الر قر اٍت فر فر رر  1178 1841 ...َمْن ََلْ ََيِدِ بِعر

ع.ب ب.ن  549 ةر  الصَّ ثَّامر ُسوأر  جر ى لِرر در ُه أره. ِشيًّا مِحراًرا  ِل اهللَِّ نَّ ح.  1193 2573 ...ور

ةر   550 تراير ُسولر اهللَِّ  أرُبو قر ا أرنَّ رر اجًّ جر حر رر هُ  خر عر ُجوا مر رر  1196 1824 ..فرخر

551  
ةُ  اِئشر َوابِّ ك   عر نَّ َفاِسٌق ََخٌْس ِمَن الدَّ ه  ْقَتْلنَ  لر  1198 1829 ...ي 

رُ  ُن ُعمر ْ  اب. َو ُم  نَّ َوه  ناَح َعَلْيِه. ِرٌم َفالَ َمْن َقتََله   1199 3315 ج 

ب.داهللَِّ ب.ن  552 ٍ  عر بَّاسِ  ُحنرني. عر ب.در اهللَِّ ب.نر ال. ةر  أرنَّ عر مر .رر رر ب.نر َمر ور امل.ِس.  1205 1840 ...ور

ُب   553 ع. ةر  ب.ن كر رر َك؟  ُعج. الر َلَعلََّك آَذاَك َهَوامر ُسولر اهللَِّ قر ا رر م. ير  1201 1814 ..نرعر

بَّ   554 عر النَّبِيِّ  اسٍ اب.ُن عر اِقٌف مر ُجٌل ور ي.نرا رر ةر  بر فر رر  1206 1849 ...بِعر

ُر  نرافِعُ   555 انر اب.ُن ُعمر ِم كر ررر نرى احل. لر أري. ا يرخر كر إِذر سر  - 1573 ...أرم.

رُ   556 ُن ُعمر ُسوُل اهللَِّ  اب. انر رر يرا كر ُعل. ُخُل ِمنر الثَّنِيَِّة ال. د.  1257 1575 ...ير

ةُ   557 اِئشر ةر  النَّبِيَّ أرنَّ  عر كَّ اءر إىِلر مر  1258 1577 ...ملرَّا جر

ةُ   558 امر اِركر  ُأسر ن.ِزُل؟ يِف ير ي.نر تر ُسولر اهللَِّ! أر ا رر ؟ير ةر كَّ  1351 1588 ...بِمر

بَّاسٍ   559 ث.ِربر  اب.ُن عر نرُهم. مُحَّى ير هر ٌد ور ف. ي.ُكم. ور لر ُم عر در ق. ُه ير  1266 1602 ...إِنَّ
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رُ   560 اءر إِ  ُعمر نَُّه جر بَّلرهُ أر قر ِي فر ور ِر األرس. رجر  1271 1605 ...ىلر احل.

رُ   561 ٍة  اب.ُن ُعمر ِ يِف ِشدَّ نرني. ك. ِن الر  ي. ذر تالرمر هر ُت اس. ك. رر ا تر  1268 1606 ...مر

بَّاسٍ   562 ِعريٍ  طرافر النَّبِي   اب.ُن عر ىلر بر اِع عر ير ور ِة ال. جَّ  1272 1607 ...يِف حر

ةر   563 مر لر ُت إِىلر رر  ُأم  سر و. كر تركِي اهللَِّ  ُسولِ شر  1276 1619 ...أرينِّ أرش.

564  
ةُ  ور ةُ  ُعر. اِئشر ِج النَّبِيِّ  ُقل.ُت لِعر و. ِئذٍ  زر مر و. نرا ير أر  1277 1643 ...ور

راِهِليَّةِ  أرنرس ِر اجل. اُمر ِمن. أرم. ى أرهنَّ  - 4496 ...ُكنَّا نررر

ةُ   565 ور جَّ النَّبِي  قر  ُعر. ائِ د. حر نِي عر ت. ر ربر أرخ. ةُ ، فر  1235 1614 ...شر

ب.دُ   566 ت. بِاحلرُجونِ  اهللَِّ  عر رَّ ُقوُل ُكلَّامر مر ءر تر امر ُع أرس. مر انر يرس. ُه كر  1237 1796 ...أرنَّ

م.   567 ِن ِيينرارٍ رُ عر نرا اب.نر  و ب. ل. أر رُ سر ُجٍل طرافر  ُعمر ن. رر ةر عر رر ُعم. بري.ِت ال.  1234 395 ...بِال.

رُ   568 برلر النَّبِي   اب.ُن ُعمر ت.ِح  أرق. فر امر ال. ِيٌف عر ُهور ُمر. ةُ ور امر  1329 4400 ..ُأسر

فر  ب.نُ ا  569 ُسوُل  أريِب أرو. رر رر ترمر بري.ِت   اهللَِّ اع.  1332 1600 ...فرطرافر بِال.

طراءٌ   570 لر النَّبِي   عر ا ملرَّا يرخر اِحيِه ُكلِّهر ا يِف نرور عر بري.تر ير  1330 398 ..ال.

دُ   571 رٍ  ب.نُ  حُمرمَّ ك. الٍِك أر  أريِب بر أرلر أرنرسر ب.نر مر انِ  نَُّه سر اِيير ا غر مُهر  1285 1659 ...ور

ب.دُ   572 ِزيِز ب.نُ  عر عر ي.عٍ  ال. ِن النَّبِيِّ أر  ُرفر ترُه عر ل. قر  عر
ٍ
ء . يِن بِِشر رِب.  ... 1763 1309خ.

573   ُ ةر  ُمط.ِعمٍ  ب.نُ  ُجبرري. فر رر مر عر و. ُلُبُه ير ب.ُت أرط. هر ذر ِعرًيا ِِل فر ل.ُت بر لر  1220 1664 ...أرض.

ةُ   574 اِئشر ةِ  عر لِفر ير ِقُفونر بِامل.ُز. ا ير انر ِيينرهر ن. ير مر ي.ٌش ور انرت. ُقرر  1219 4520 ...كر

بَّاسٍ   575 عر النَّبِيِّ  اب.ُن عر فرعر مر ُه ير نَّ ةر  أر فر رر مر عر و.  - 1671 ...ير

ةُ   576 ور ُة  ُعر. امر ُه ُسِئلر ُأسر نَّ الٌِس  أر أرنرا جر  1286 2999 ...ور

ُة   577 امر دٍ  ب.نُ ُأسر ي. ُسوُل اهللَِّ  زر فرعر رر ةر  ير فر رر  1280 139 ...ِمن. عر

578  
ُسولر اهللَِّ  أرُبو أري وبر  اعِ  أرنَّ رر ير ور ِة ال. جَّ رعر يِف حر  1287 1674 ...مجر

رُ  ةٍ  اب.ُن ُعمر امر ٍة ِمن.ُهامر بِإِقر اِحدر  - 1673 ...ُكل  ور
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ُعويٍ   579 س. ُت النَّبِيَّ  اب.ُن مر أري. ا رر اِِتراصر  مر ِ ِميقر ري. الرًة بِغر  1289 1682 ...ىلَّ صر

ةُ   580 اِئشر نرا امل.ُز.  عر ل. ةر نرزر لِفر نرِت النَّبِيَّ  ير ترأ.ذر ةُ  فراس. ير و.  1290 1681 ...سر

ب.دُ   581 ي.لرةر  اهللَِّ  عر لرت. لر را نرزر ةِ  أرهنَّ لِفر ير .ٍع ِعن.در امل.ُز.  1291 1679 ...مجر

بَّاسٍ   582 ثرنِي  اب.ُن عر نِيأرو. -برعر مر دَّ لِ  النَّبِي   -قر  1293 1856 ...يِف الثَّقر

املِ   583 رُ كر  سر ب.ُد اهللَِّ ب.ُن ُعمر لِهِ  انر عر ةر أره. فر عر ُم ضر دِّ  1295 1676 ...ُيقر

بَّاسٍ   584 لر  أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن عر ض. فر يرفر ال.  1281 1685 ...أرر.

ش  585 مر ىلر امل.ِن.  األرع. ُقوُل عر اجر ير رجَّ ُت احل. ِمع. ِ سر  1296 1750 ...ربر

586  
ابِر ى النَّبِي   جر مر ِر ُضًحى رر مر النَّح. و.  1299 1745 ...ير

ة رر بر ُر  ور ُت اب.نر ُعمر أرل. ؟سر رر امر
ِمي اجل.ِ ترى أرر.  - 1746 ...: مر

587  
ةر  رر ي. ِقنيَ  أرُبو ُهرر َحلِّ مَّ اْغِفْر لِْلم  ه  ؟ .اللَّ ينر ِ رصِّ لِل.ُمقر اُلوا: ور  1302 1728 ...قر

رُ اب.  ِظ:  ُن ُعمر ُسوُل اهللَِّ اْرَحْم. بِلرف. لرقر رر ٍة: حر اير يِف ِرور  1301 1729 ...ور

ُسولر اهللَِّ  أرنرسٍ   588 هُ  أرنَّ رر أ.سر لرقر رر  2325 171 ...ملرَّا حر

589  
ِرو ب.نُ ا م. ُسولر  عر اعِ   اهللَِّ أرنَّ رر ير ور ِة ال. جَّ قرفر يِف حر  1306 1736 ...ور

بَّاسٍ  ُن عر ُت  اب. ب.لر أرن.  ]ُزر. : قر الر ![ قر ِمير  1307 1734 ...الَ َحَرَج.أرر.

رُ   590 اِحًداأر  اب.ُن ُعمر اًفا ور ِقيُل  نَُّه طرافر طرور  1308 1732 ...ُثمَّ ير

ةُ   591 رر م. تربر إىِلر أر  عر يرانر كر اير ب.نر أريِب ُسف. ةُ نَّ ِزير اِئشر  1321 2317 ...عر

ةر   592 رر ي. ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُهرر ًة  أرنَّ رر نر ُسوُق بردر ُجاًل ير أرى رر  1322 2755 ...رر

ايُ   593 ٍ  ب.نُ  ِزير رُ  ُجبرري. ُت اب.نر ُعمر أري. نراخر  رر د. أر ُجٍل قر ىلر رر  1320 1713 ...أرترى عر

594  
يِلي  نِهِ  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ىلر ُبد. ُقومر عر ُه أرن. ير رر  1317 1717 ...أرمر

رر النَّبِي   أرنرس ب.  نرحر  - 1712 ...عر ُبُدٍن ِقيراًمابِيرِدِه سر

ٍج  اب.نُ   595 ي. ا ُجرر بري.ِت طرافر  إِذر لَّ  بِال. د. حر قر  1245 4396 ...فر
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596  
ةُ  اِئشر ن.ِزُلُه النَّبِي   عر ن.ِزٌل ير انر مر  ... 1765 1311إِنَّامر كر

بَّاسٍ  ن.ِزٌل  اب.ُن عر ، إِنَّامر ُهور مر
ٍ
ء . ِصيُب بِِشر ي.سر التَّح.  1312 1766 ...لر

ةر أر   597 رر ي. ٍة: -َنْحن  َناِزل وَن َغًدا  ُبو ُهرر اير يِف ِرور  1314 3882 ..-إِْن َشاَء اَّللَّ  ور

رُ   598 بَّاسر  اب.ُن ُعمر عر نر النَّبِيَّ  أرنَّ ال. ترأ.ذر  1315 1634 ...لِيربِيتر  اس.

الرءُ   599 عر َدِر. َثالٌَث  ال. َهاِجِر َبْعَد الصَّ  1352 3933 لِْلم 

ةُ   600 ائِشر فِ  عر جر النَّبِيِّ أرنَّ صر و.   ... 5329 1211يَّةر بِن.تر ُحيري  زر

بَّاسٍ   601 بري.ِت  اب.ُن عر ِدِهم. بِال. ه. ُكونر آِخُر عر  1328 1755 ...ُأِمرر النَّاُس أرن. ير

بَّاسٍ   602 رجِّ  اب.ُن عر ُهِر احل. ةر يِف أرش. رر ُعم. نر أرنَّ ال. و. رر اُنوا ير  1240 3832 ...كر

بَّاسٍ   603 عر النَّبِي  ا ملرَّ  اب.ُن عر جر الر ألُمِّ ِسنرانٍ  رر تِِه قر جَّ  1256 1863 ...ِمن. حر

ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  604 رر رر ترمر رٍ  اع. برعر ُعمر  1253 4148 ...أرر.

ِجدر  جُمراِهد  605 ِ امل.رس. برري. ُن الز  ُة ب. ور ُعر. ل.ُت أرنرا ور خر  1255 1775 ...ير

ةُ   606 اِوير ُسوِل اهللَِّ  ُمعر ن. رر ُت عر . صٍ   قررصَّ قر  1246 1730 .بِِمش.

ة  607 اِئشر ِ  عر ني. ُدُر النَّاُس بِنُُسكر ُسولر اهللَِّ! يرص. ا رر  1211 1787 ...ير

608   ُ امِل ب.ِداهللَِّ  ب.نُ  سر انر النَّبِي   عر ةِ  كر رر ُعم. رجِّ أرِو ال. لر ِمنر احل. فر ا قر  1344 1797 ...إِذر

ُسولر اهللَِّ  نافِعٌ   609 بر  أرنَّ رر ةِ أرنراخر بِال. ي.فر ُلر  بِِذي احل.
ِ
اء  1257 1532 ...ط.حر

610  
رُ  ِسِه  أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن ُعمر رَّ ُهور يِف ُمعر  1346 2336 ...ُأِرير ور

رُ  ُت النَّبِيَّ  ُعمر ِمع. ِقيِق  سر اِيي ال.عر  - 2337 ...بِور

611  
ةر  رر ي. ُسولِِه  أرُبو ُهرر ىلر رر ترحر اهللَُّ عر امر  ملرَّا فر ةر قر كَّ  1355 112 ...مر

بَّاسٍ  َمه اَّللَّ  َيْوَم َخَلَق  اب.ُن عر  1353 1834 ...َفإِنَّ َهَذا َبَلٌد َحرَّ

ٍح  وأربُ   612 ي. ُ   رُشر ب.عر ُهور ير ِعيٍد ور ِرو ب.ِن سر م. الر لِعر ُه قر نَّ  1354 4295 ...أر

ُسولر اهللَِّ  أرنرس  613 ت.ِح  أرنَّ رر فر امر ال. لر عر  1357 1846 ...يرخر
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614  
ةُ  اِئشر أرل.ُت النَّبِيَّ  عر ِر: أرِمنر  سر رد. ِن اجل. ؟ عر بري.ِت ُهور  1333 7243 ..ال.

بَّاسٍ  ُكم.  اب.ُن عر ا أرُقوُل لر ُعوا ِمنِّي مر مر را النَّاُس! اس. ا أري   - 3848 ...ير

ب.دُ   615 ي.دٍ  اهللَِّ ب.نُ عر ا زر َة َوَدَعا َْلَ َم َمكَّ  1360 2129 ...َأنَّ إِْبَراِهيَم َحرَّ

مَّ اْجَعْل بِاملَِْدينَِة ِضْعَفْي َما أرنرس  616 ه   1369 1885 ...َجَعْلت اللَّ

نُ ا  617 يَِّب  ب.  1372 1873 ...َما َبنْيَ الََبَتْيَها َحَرامٌ  املُسر

يِل    618 ُؤُه إاِلَّ ِكتراُب اهللَِّ عر رر ا ِكتراٌب نرق. نر ا ِعن.در  1370 6755 ...مر

619  
ةُ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر ِدمر رر رٍ  ملرَّا قر ُبو برك.  1376 3926 ...امل.رِدينرةر ُوِعكر أر

رُ  ْأسِ َرَأْيت  َكَأنَّ اْمَرَأًة  اب.ُن ُعمر َرَة الرَّ
 - 7038 ...َسْوَداَء َثائِ

620  

ةر  رر ي. ون   أرُبو ُهرر َها الطَّاع  ل  َكٌة الَ َيْدخ 
 1379 7133 ..َعََل َأْنَقاِب املَِْدينَِة َماَلئِ

 - 7134 إِْن َشاَء اَّللَّ   أرنرس

ةر  رر الِ  أرُبو برك. جَّ ْعب  املَِْسيِح الدَّ ل  املَِْدينََة ر   - 1879 ...الَ َيْدخ 

621  

ةر  رر ي. ُبو ُهرر َرى ِمْرت  أ   أر ل  الْق  ول ونَ  بَِقْرَيٍة َتأْك   1382 1871 ...َيثِْرب   َيق 

ابِرٌ  ايِبي النَّبِيَّ  جر رر اءر أرع. الرمِ جر ىلر اإلس. ُه عر عر براير  1383 1883 ...، فر

ي.دُ  ابٍِت  ب.نُ  زر َبَث  ثر ؛ َتنِْفي اْْلَ َا َطْيَبة   1384 4050 ...إِِنَّ

دُ   622 ع.  1363 1877 ...الَ َيكِيد  َأْهَل املَِْدينَِة َأَحٌد إالَّ اْناَمعَ  سر

يرانُ   623 ٍ  ب.نُ  ُسف. ري. ونَ  أريِب ُزهر بِسر ، َفَيْأيِت َقْوٌم ي  ْفَتح  اْلَيَمن   1388 1875 ...ت 

ةر أربُ   624 رر ي. وَن املَْ  و ُهرر ك   1389 1874 ...ِدينََة َعََل َخْيِ َماَكاَنْت َيْت 

ةر   625 رر ي. نَّة أرُبو ُهرر ي َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض اجْلَ  1391 1888 ..َما َبنْيَ َبْيتِي َوِمنَْْبِ

ةر   626 رر ي.  1394 1190 ..َصاَلٌة يِف َمْسِجِدي َهَذا َخْيٌ ِمْن َأْلِف َصاَلةٍ  أرُبو ُهرر

ةر   627 رر ي. َحال  إالَّ إَِل َثاَلَثِة َمَساِجَد  أرُبو ُهرر  1397 1189 ...الَ ت َشدر الرِّ

 نكـــــــــــاحــــاب الـــكت
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رقم 
 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ُعويٍ  ب.نا  628 س. ْج  َيا مر باِب! َمِن اْسَتطَاَع اْلَباَءَة َفْلَيتََزوَّ  1400 1905 ...َمْعَْشَ الشَّ

اِج النَّبِيِّ  أرنرس  629 ور ٍط إىِلر ُبُيوِت أرز. ه. ُة رر اءر ثرالرثر  ... 5063 1401جر

دُ   630 ع. نُ  سر قَّاصٍ  ب. ُسوُل اهللَِّ  أريِب ور يَّ رر ىلر  رر ظ.ُعوٍن التَّبرت لر  عر نر ب.ِن مر  1402 5073 ..ُعث.امر

ةر   631 رر ي. نَْكح  املَْْرَأة  ألَْرَبٍع: ملَِ  أرُبو ُهرر َسبَِهات  ا، َوحِلَ  1466 5090 ...اِْلَ

ابِرٌ   632 نراٍت  جر ب.عر بر كر سر رر تر لركر أريِب ور نراٍت -هر عر بر س.
 715 5367 ..-أرو. تِ

633  
رُ  رى النَّبِي   اب.ُن ُعمر ىلر  هنر ُضُكم. عر بِيعر برع. ي.ِع برع.ضٍ أرن. ير  1412 5142 ...بر

ةر  رر ي. ْختَِها اِلْمَرَأةٍ َتْسأَ الَ ََيِلر  أرُبو ُهرر  1408 5152 ...ل  َطالََق أ 

ةر   634 رر ي. ْسَتْأَمرَ  أرُبو ُهرر نَْكح  األَيِّم  َحتَّى ت   1419 6968 ...الَ ت 

برةُ   635 اِمرٍ  ب.نُ  ُعق. وَج. عر ر  وا بِِه َما اْسَتْحَلْلت ْم بِِه اْلف  وِط َأْن ت وف   1418 2721 َأَحقر الْشر 

ةُ   636 اِئشر نِي النَّبِي   عر جر وَّ زر نرا بِن.ُت ِستِّ ِسننِير  تر أر  1422 3894 ...ور

ُسولر اهللَِّ  أرنرس  637 ر  أرنَّ رر ي.ربر ا خر زر  1365 371 ...غر

رُ   638 ُسولر اهللَِّ  اب.ُن ُعمر ارِ  أرنَّ رر غر ِن الشِّ رى عر  1415 5112 ...هنر

639  

ُعويٍ  س. ُسوِل اهللَِّ  اب.ُن مر عر رر ُزو مر ءٌ  ُكنَّا نرغ. . نرا يشر ي.سر لر لر  1404 5071 ...ور

ابِرٌ  ةُ  جر مر لر سر ُسولِ  ور ُسوُل رر ا رر انر تر أر ي.ٍش، فر  .. 5117 1405اهللَِّ  ُكنَّا يِف جر

ةُ  لرمر عِ  ب.نُ  سر ور ٍل َواْمَرَأٍة َتَواَفَقا األرك. اَم َرج   - 5119 ...َأير

640  
يِلي  ُسولر اهللَِّ  عر   أرنَّ رر

ِ
اء ِة النِّسر ن. ُمت.عر رى عر  1407 4216 ...هنر

ةر  وأربُ  .رر   مجر
ِ
اء ِة النِّسر ن. ُمت.عر بَّاٍس ُسِئلر عر ُت اب.نر عر ِمع.  - 5116 ...سر

بَّاسٍ   641 جر النَّبِي   اب.ُن عر وَّ زر ُهور حُم.ِرمٌ  تر ةر ور ي.ُمونر  1410 4258 ...مر

ةر   642 رر ي. تَِها والَ َبنْيَ امْلَْرَأِة َوَخالَ  أرُبو ُهرر  َوَعمَّ
َْمع  َبنْيَ امْلَْرَأةِ  1408 5109 تَِها.الَ َي 

ٍف  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  643 و. ِن عر رِن ب. مح. ب.ِد الرَّ ىلر عر أرى عر  1427 5153 ..رر



102 

 

ُل   644 ه. دٍ  سر ع. ُسولِ  ب.ن سر أرٌة إىِلر رر رر ِت ام. اءر الرت.  اهللَِّ  جر قر  1425 5871 ...فر

645  
ةُ  اِئشر ُهنَّ  عر ب.نر أرن.ُفسر هر ىلر الالَِِّت ور اُر عر  1464 4788 ...ُكن.ُت أرغر

ُسوِل اهللَِّ  أرنرس أرٌة إىِلر رر رر ِت ام. اءر ِرُض  جر  - 5120 ...ترع.

646  
نرس ر النَّبِي   أر ملر و.

ا أر ائِهِ  مر سر
 ِمن. نِ

ٍ
ء . ىلر يشر  1428 5168 ...عر

ِفيَّةُ  ي.برةر  بِن.ُت  صر ر النَّبِي   شر ملر و.
ِعريٍ  أر ِن ِمن. شر ي. اِئِه بُِمدَّ ِض نِسر ىلر برع.  - 5172 .عر

نرس  647 جر النَّبِي   أر وَّ زر ُم  ملرَّا تر و. قر لر ال. خر نربر ير ي.  1428 5239 ...زر

648  
ر ب.نُ ا ا ُعمر ْم إَِل اْلَولِيَمِة َفْلَيْأِِتَ ك  ِعَي َأَحد   1429 5173 .إَِذا د 

ةر  رر ي. َراٍع ألََجْبت   أرُبو ُهرر ِعيت  إَِل ك   - 5178 ...َلْو د 

ةر   649 رر ي. ُبو ُهرر  1432 5177 ...َعاِم َطَعام  الَْولِيَمةِ رَشر الطَّ  أر

بَّاسٍ   650 ْم إَِذا  اب.ُن عر يِتَ َأْهَله  َلْو َأنَّ َأَحَده 
 1434 6388 ...َأَراَد َأْن َيأْ

651  
ابِرُ  ا جر ائِهر رر ا ِمن. ور هر عر امر ا جر ُقوُل: إِذر يرُهوُي تر انرِت ال.  1435 4528 ...كر

ُن  نرافِعُ  انر اب. رُ كر أر  ُعمر رر ا قر لَّم.  إِذر تركر . ير آنر ملر ُقر.  - 4526 ...ال.

ةر   652 رر ي. ل  اْمَرَأَته  إَِل فَِراِشِه َفَأَبْت  أرُبو ُهرر ج   1436 5193 ...إَِذا َدَعا الرَّ

ةر   653 رر ي. َعاًًف إاِلَّ املْ َجاِهِرينَ  أرُبو ُهرر تِي م  لر أ مَّ  2990 6069 ...ك 

ابِرُ   654 ِد النَّبِيِّ  جر ه. ىلر عر ِزُل عر ن.ِزُل   ُكنَّا نرع. آُن ير ال.ُقر.  1440 5208 .ور

ِعيدٍ   655 ا أرُبو سر براير اُبوا سر ُم. أرصر تُِعوا  أرهنَّ ترم. س. اُيوا أرن. ير أررر  1438 7409 ...فر

ىلر الثَّيِِّب  أرنرس  656 رر عر بِك. ُجُل ال. جر الرَّ وَّ زر ا تر نَِّة إِذر  1461 5214 ...ِمنر الس 

ةُ   657 اِئشر م.  عر ةر بِن.تر زر ير و. ا لِ أرنَّ سر هر مر و. برت. ير هر ةر ور ةُ عر اِئشر  1463 2593 ...عر

طراءُ   658 بَّاسٍ  عر ُن عر عر اب. نرا مر . رضر ي.ُمونرةر  حر ةر مر  1465 5067 ...ِجنرازر

ةر   659 رر ي. ُبو ُهرر لَِقْت ِمْن ِضَلعٍ  أر وا بِالنَِّساِء َفإِنَّ املَْْرَأَة خ   1468 5186 ..اْستَْوص 

ةر   660 رر ي. ُبو ُهرر ْ لَْوالَ َبن و  أر يَل ََل
ائِ ْْسَ

نَِز اللَّْحم   إِ  1470 3330 ..َُيْ
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 طــــــــــــالقكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
رُ أرنَّ اب.نر  نرافِعٍ   661 اِئٌض  ُعمر ِهير حر ُه ور ًة لر أر رر لَّقر ام.  1471 5332 ..طر

ةُ   662 اِئشر ةر  عر ُة ِرفراعر أر رر ِت ام. اءر قُ جر ِ ال. ُسولر اهللَّ يِّ رر
ظِ  ... 5792 1433رر

663   ٍ ِعيِد ب.ِن ُجبرري. بَّاسٍ  سر رُ  أنَّ اب.نر عر فِّ اِم: ُيكر ررر  1473 4911 ...قرالر يِف احل.

ةُ   664 اِئشر نربر  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ي. ُكُ  ِعن.در زر م. انر ير  1474 4912 ...كر

ةُ   665 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر انر رر رل.  كر ب  احل.
اءر حُيِ  1474 5268 ...ور

بَّاسٍ   666 أرلر  اب.ُن عر نرًة ُأِريُد أرن. أرس. ث.ُت سر كر رُ مر رطَّاِب  ُعمر  1479 4913 ...ب.نر اخل.

ةُ   667 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ُه اهللَُّ  أرنَّ رر رر ا ِحنير أرمر هر اءر  1475 4785 ...جر

ةُ   668 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر نا رر ر ريَّ نرا اهللَّر خر . رتر هُ ، فراخ. ُسولر رر  1477 5262 ...ور

 عــــــــــــدةكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث

669  

ةُ  دِ  ُسبري.عر ع. تر سر . انرت. حتر را كر ةر  أرهنَّ لر و. ا ب.ِن خر ن.هر ر عر ُتُويفِّ  1484 3991 ..فر

ةر  وأرب لرمر ُجٌل إىِلر  سر اءر رر بَّاسٍ جر ُن عر أرُبو  اب. ةر ور رر ي. الٌِس ُهرر  1485 4909 ...جر

ُعويٍ  س. لِيظر أر  اب.ُن مر ا التَّغ. ي.هر لر ُلونر عر عر .  - 4910 ...جتر

نرُب   670 ي. ةر  بِن.ُت  زر لرمر ِج النَّبِيِّ  أريِب سر و. بِيبرةر زر ىلر ُأمِّ حر ل.ُت عر خر   ... 5334 1486ير

لرمر  ُأم    671 ُسولِ  ةسر أرٌة إىِلر رر رر ِت ام. اءر الرت. فر  اهللَِّ  جر  1488 5336 ...قر

يَّةر   672
طِ قر ثرالرٍث  ُأم  عر يٍِّت فرو. ىلر مر ى أرن. ُنِحدَّ عر  938 5341 ...ُكنَّا ُنن.هر

 لعـــــــــــانكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ُل   673 ه. دٍ  ب.نُ  سر ع. اءر إِىلر  سر الريِنَّ جر ج. ِمًرا ال.عر ي. اِصِم  أرنَّ ُعور  1492 7304 ...عر
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بَّاسٍ  مِ  اب.ُن عر لِيلر اللَّح. ا قر رًّ فر ُجُل ُمص. لِكر الرَّ انر ذر كر  1497 5316 ...ور

ةُ   674 ةر  امل.ُِغرير ُن ُعبراير ُد ب. ع. الر سر ُجاًل قر ُت رر أري. و. رر  1499 6846 ...: لر

بَّاسٍ   675 ُن عر هُ  اب. تر أر رر فر ام. ذر يَّةر قر نر ُأمر  1496 4747 ...أرنَّ ِهالرلر ب.

ِعيدُ   676 ٍ  ب.نُ  سر ُر  ُجبرري. ُت اب.نر ُعمر أرل. ِ  سر ِديِ  امل.ُترالرِعنرني. ن. حر  1493 5312 ...عر

رُ   677 ِن النَّبِيِّ  اب.ُن ُعمر مر ُه يِف زر تر أر رر نر ام. ُجاًل الرعر  ... 6748 1494أرنَّ رر

ةر   678 رر ي. ُبو ُهرر ِ  أر ُسولر اهللَّ ترى رر ابِيًّا أر رر نَّ أرع.  ... 6847 1500أر

ةُ   679 اِئشر ُن  عر ب.ُد ب. عر قَّاٍص ور ُن أريِب ور ُد ب. ع. مر سر ترصر ةر اخ. عر م.  1457 7182 ...زر

ةُ   680 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر َّ رر يلر لر عر ٍم  يرخر و. اتر ير  1459 6771 ...ذر

 رضـــــــــــاعكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ائِ   681 ةُ عر ُسولر اهللَِّ  شر ا أرنَّ رر هر انر ِعن.در  1444 2646 ...كر

بَّاسٍ   682 َضاَعِة. اب.ُن عر َا اْبنَة  َأِخي ِمَن الرَّ  1446 5100 إِِنَّ

ةُ   683 اِئشر َّ  عر يلر نر عر ذر
ترأ. اس. ِة فر اعر ضر ي ِمنر الرَّ مِّ اءر عر  1445 5239 ...جر

بِيبرةر  ُأم    684 ير  حر ل. لركر يِف بِن.ِت أريِب ُسف. ؟ هر  1449 5372 ...انر

ةُ   685 اِئشر املًِا عر برنَّى سر ةر ب.نر ُعت.برةر تر فر ي. ا ُحذر بر  - 4000 ...أرنَّ أر

ةُ   686 اِئشر ُجٌل  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ا رر هر ِعن.در ا ور ي.هر لر لر عر  1455 5102 ...يرخر

 نفقــــــــاتكتــــاب ال
رقم 

 مصحيح مسل صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ابِر  687 لرغر النَّبِيَّ  جر ترقر  بر ابِِه أرع. حر ُجاًل ِمن. أرص.  997 7186 ...أرنَّ رر

ُعويٍ   688 س.  1002 5351 ...إَِذا َأْنَفَق املْ ْسلِم  َنَفَقًة َعََل َأْهلِِه  أرُبو مر

ةُ   689 ائِشر ةر قر  عر بِيعر ِن رر  1714 6641 ...الرت. إِنَّ ِهن.در بِن.تر ُعت.برةر ب.
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ةُ   690 ائِشر ةر أرالر ترتَِّقي اهللَّر؟!مر  عر اطِمر  1480 5323 ...ا لِفر

 عتـــــــــــــــقكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةر   691 رر ي. ْسلَِمًة َأْعَتَق اَّللَّ   أرُبو ُهرر  1509 6715 ...َمْن َأْعَتَق َرَقَبًة م 

رُ  ب.نُ ا  692  1501 2522 ...ًكا َله  يِف َعبْدٍ رِشْ َمْن َأْعَتَق  ُعمر

ةر   693 رر ي.  1503 2492 ...َمْن َأْعَتَق َنِصيًبا َأْو َشِقيًصا يِف ََمْل وكٍ  أرُبو ُهرر

ةُ   694 اِئشر يِل  عر ب.ُت أره. اتر : إيِنِّ كر الرت. قر ُة فر ِريرر اءرت. بر  1504 2561 ...جر

695  
ةُ  اِئشر ةر ثرالرُث ُسنرنٍ  عر ِريرر انر يِف بر  1504 5097 ...كر

بَّاسٍ  ابنُ  ُه: ُمِغيٌ   عر اُل لر ب.ًدا ُيقر انر عر ةر كر ِريرر جر بر و.  - 5283 ...أرنَّ زر

رُ   696 ُسوُل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر رى رر ن. ِهبرتِِه. هنر عر  ور
ِ
الرء ي.ِع ال.ور ن. بر  1506 6756 عر

ةر   697 رر ي. َّا َقاَل  أرُبو ُهرر َو َبِريٌء َِم  1660 6858 ...َمْن َقَذَف ََمْل وَكه  َوه 

ر    698 الرمٌ  أرُبو ذر ُجٍل كر ر رر برني. ي.نِي ور انر بر  1661 6050 ...كر

ةر   699 رر ي. ه  بَِطَعاِمهِ  أرُبو ُهرر ْم َخاِدم   1663 2557 ...إَِذا َأَتى َأَحَدك 

رُ   700 هِ  اب.ُن ُعمر ، َوَأْحَسَن ِعَباَدَة َربِّ  1664 2546 ...اْلَعْبد  إَِذا َنَصَح َسيَِّده 

ةر   701 رر ي. الِِح َأْجَراِن.َعْبِد املَْْمل وِك لِلْ  أرُبو ُهرر  1665 2548 ..الصَّ

ةر   702 رر ي. ِْسن  ِعَباَدَة َربِّهِ نِ  أرُبو ُهرر  1667 2549 َوَينَْصح  لَِسيِِّدِه. ْعَم َما ألََحِدِهْم َي 

 بيــــــــــــوعكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ن.ُه النَّبِي  أرمَّ  طراُوسٍ   703 رى عر امُ  ا الَِّذي هنر ُهور الطَّعر  1525 2132 ...فر

رُ   704 وِق  اب.ُن ُعمر ىلر الس  امر يِف أرع. ب.تراُعونر الطَّعر اُنوا ير  1527 2137 ...كر

رُ   705 ُسوُل اهللَِّ  اب.ُن ُعمر رى رر نرةِ  هنر ابر ِن امل.ُزر  1542 2171 ...عر
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706  
ابِرُ  رى النَّبِي   جر ِن ا هنر لرةِ عر اقر امل.ُحر ِة ور رر ابر  1563 2381 .مل.ُخر

ُسوُل اهللَِّ  أرنرس رى رر ةِ  هنر ر اَضر ِن امل.ُخر  - 2207 .عر

707  
رُ  ُسولر اهللَِّ  اب.ُن ُعمر ِر  أرنَّ رر ي.ِع الثِّامر ن. بر رى عر  1534 2194 ...هنر

ابِر ِم  جر هر ر. الدِّ ينراِر ور ٌء ِمن.ُه إاِلَّ بِالدِّ . الر ُيبراُع يشر ا.ور اير رر عر  1536 2381 إاِلَّ ال.

708  
ِل  أرنرس ي.ِع النَّخ. ن. بر رى عر نَُّه هنر ُهور أر ز. تَّى ير  1555 2208 ...حر

بَّاسٍ  رى النَّبِي   اب.ُن عر تَّى  هنر ِل حر ي.ِع النَّخ. ن. بر أ.ُكلر عر  1537 2246 ...ير

709  
دِ  ي. ُسولر اهللَِّ  زر ا أرنَّ رر اير رر عر صر يِف ال. خَّ  1539 2380 ...رر

ُل  ه. ةر  ب.ن سر ث.مر ُسولر اهللَِّ  أريِب حر رِ  أرنَّ رر ِر بِالترم. ي.ِع الثَّمر ن. بر رى عر  1540 2383 .هنر

ةر   710 رر ي. صر النَّبِي   أرُبو ُهرر خَّ ا رر ِصهر ر. ا بِخر اير رر عر ي.ِع ال.  1541 2382 ...يِف بر

رُ   711 ُن ُعمر َر َفثَ  َمنِ  اب. َؤبَّ ا لِْلَبائِعِ اْبَتاَع َنْخاًل َبْعَد َأْن ت  َ  1543 2379 ...َمَرِت 

ةر   712 رر ي. اًة، َفاْحَتَلَبَها أرُبو ُهرر َْصَّ  1515 2151 ...َمِن اْشَتَى َغنَاًم م 

713  
ةُ  اِئشر ا عر بر ِة يِف الرِّ رر برقر ِة ال. اُت ِمن. ُسورر ِت اآلير ِزلر  1580 459 ..ملرَّا ُأن.

بَّاسٍ  ىلر النَّبِ  اب.ُن عر لرت. عر ٍة نرزر برا يِّ آِخُر آير ُة الرِّ  - 2085 .آير

714  
ابِر ْمرِ  جر َم َبْيَع اْْلَ وَله  َحرَّ  1581 2236 ...إِنَّ اَّللََّ َوَرس 

بَّاسٍ  لرغر  اب.ُن عر رُ بر رطَّاِب  ُعمر  1582 3460 ...(فرالرًناأرنَّ ) ب.نر اخل.

715  

ُعويٍ  س. ُسولر اهللَِّ  أرُبو مر ل.ِب  أرنَّ رر ِن ال.كر مر ن. ثر رى عر  1567 5346 ...هنر

ةر  وأربُ  ي.فر ُسولر اهللَِّ إِ  ُجحر مِ  نَّ رر ِن الدَّ مر ن. ثر رى عر  - 5962 ...هنر

ةر  رر ي. رى النَّبِي   أرُبو ُهرر   هنر
ِ
اء ِب اإِلمر س. ن. كر  - 2283 .عر

716  
امِ  أرنرس رجَّ ِر احل. ن. أرج. ُه ُسِئلر عر نَّ  1577 5696 ...أر

بَّاسٍ  .  اب.ُن عر اًما ملر رر انر حر و. كر لر طِِه.ور  1202 2103  ُيع.

رُ   717 رى النَّبِي   اب.ُن ُعمر لِ  هنر ح. فر ِب ال. س. ن. عر  1565 2284 .عر
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رُ   718 ُعونر حُلُومر  اب.ُن ُعمر تربراير يَِّة ير
راِهلِ ُل اجل. رُزور رانر أره.  1514 3843 ...اجل.

ِعيدٍ   719 ُسوُل اهللَِّ  أرُبو سر رى رر ِ  هنر ترني. ي.عر ن. بر  1512 5820 ...عر

رُ اب.   720 رى النَّبِي   ُن ُعمر ِش. هنر ِن النَّج.  1516 6963 عر

721  

ُسوُل  طراُوسٍ  رى رر برانُ   اهللَِّ هنر ك. ى الر   1521 2274 ...أرن. ُيترلرقَّ

ةر  رر ي. ُبو ُهرر اِجرُ  أر ب.تراعر امل.ُهر رى أرن. ير ايِبِّ  هنر رر  - 2727 .لأِلرع.

اَِضٌ لِبرايٍ  أرنرس بِيعر حر  1523 2161 .هُنِينرا أرن. ير

رُ   722 َيارِ  اب.ُن ُعمر اَم بِاْْلِ لر َواِحٍد ِمنْه  اَلِن َفك  ج   1531 2112 ...إَِذا َتَباَيَع الرَّ

كِيمُ   723 نُ  حر امٍ  ب. يَاِر َما ِحزر
يَِّعاِن بِاْْلِ بَ َقا الْ  1532 2114 ...ََلْ َيَتَفرَّ

رُ   724 ُبُيوِع! اب.ُن ُعمر ُع يِف ال. در  1533 2117 ...إيِنِّ ُأخ.

725  
الِ  سٍ  ب.نُ  ُك مر ًفا ) أرو. . سر رصر ترمر ُه ال. نَّ ِة ِيينرارٍ أر  1586 2174 ...(باِِمئر

رُ  ُن ُعمر رى النَّبِي   اب. ِب  هنر هر ِرِق بِالذَّ ور ِن ال. اًء بِنراِجزٍ  عر سر  - 2247 .نر

726  
ةر  رر َهِب إالَّ َسَواًء بَِسَواءٍ  أرُبو برك. َهَب بِالذَّ وا الذَّ  1590 2175 ...الَ َتبِيع 

ِعيدٍ أر  َهِب إالَّ ِمْثاًل بِِمْثلٍ  ُبو سر َهَب بِالذَّ وا الذَّ  1584 2177 ...الَ َتبِيع 

ِعيدٍ   727 ُسولر  أرُبو سر ِ أرنَّ رر ِدي    اهللَّ نِي عر ا بر عر ر أرخر  1593 7350 ...بر

الِ  وأربُ   728 يٌك ِِل  امل.ِن.هر ِ وِق نرِسيئرةً براعر رشر اِهمر يِف الس  رر  1589 3939 ...ير

ةُ ُأسر   729  1596 2179 الَ ِرَبا إالَّ يِف النَِّسيَئِة. امر

نُ الن    730 امر ِن برِشريٍ  ع. َشبََّهاٌت  ب. اَم م  ، َوَبْينَه  ٌ َرام  َبنيِّ ، َواحْلَ ٌ اَلل  َبنيِّ  1599 52 ...احْلَ

ةر   731 رر ي. ُبو ُهرر ُسوِل اهللَِّ  أر ىلر رر ُجٍل عر انر لِرر ي.نٌ  كر  1610 2606 ...ير

ةر   732 رر ي. ُبو ُهرر ِْحَقٌة ) أر ْلَعِة، َم  َقٌة لِلسِّ نَفِّ لِف  م  َكةِ احْلَ  1606 2087 .(لِْلَْبَ

733  
ةر  رر ي. ُبو ُهرر م  اَّللَّ ، َوالَ َيْنظ ر  إَِلْيِهمْ  أر ه  َكلِّم   108 2369 ...َثاَلَثٌة الَ ي 

فر  نُ اب.  يِب أرو. وِق  أر ُهور يِف الس  ًة ور امر ِسل.عر قر ُجالً أر  - 4551 ... رنَّ رر
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ابِ   734 ُسولِ  رجر عر رر ُت مر و. زر  ... 2967 715 اهللَِّ غر

ةُ   735 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر ِمعر رر باِب  سر تر ُخُصوٍم بِال. و.  1557 2705 ..صر

ُب   736 ع. الٍِك  ب.ن كر ي.ِه  مر لر ُه عر نًا لر ي. ٍي ير رر د. اَضر اب.نر أريِب حر ُه ترقر نَّ  1558 2710 ...أر

ةر   737 رر ي. ُبو ُهرر لْ  أر ْتبَِع َعََل َمِِل  َفْلَيتَّبِْع. ٌم، َوَمنْ َمطْل  الَْغنِيِّ ظ 
 1564 2287 أ 

738  
ةُ  فر ي. ٌل، َفِقيَل  ُحذر ؟ َماَت َرج  نَْت َتق ول  : َما ك   1560 2391 ...َله 

ةر  رر ي. َدايِن  النَّاَس  أرُبو ُهرر  1562 2078 ...َكاَن َتاِجٌر ي 

ةر   739 رر ي. ٍل َأْو إِْنَسانٍ  َمْن َأْدَرَك َماَله  بَِعْينِِه ِعنَْد  أرُبو ُهرر  1559 2402 ...َرج 

740  
ةُ  اِئشر ُوِيي   أرنَّ النَّبِيَّ  عر اًما ِمن. ير رى طرعر رتر  1603 2068 ...اش.

ى إىِلر النَّبِيِّ  أرنرس شر ُه مر نَّ ِعرٍي  أر  - 2069 ...بُِخب.ِز شر

741  
بَّاسٍ  ِدمر النَّبِي   اب.ُن عر لُِفونر بِال قر ُهم. ُيس. رِ امل.رِدينرةر ور  1604 2240 ...تَّم.

فر  اب.نُ  ِد  أريِب أرو. ه. ىلر عر لُِف عر ِ إِنَّا ُكنَّا ُنس. ُسوِل اهللَّ  - ... 2242رر

ابِرُ   742 ِة يِف ُكلِّ ) قرَضر النَّبِي   جر عر ف. الٍ بِالش   1608 2257 ...( مر

ةر   743 رر ي.  1609 2463 ..َداِرهالَ َيْمنَْع َجاٌر َجاَره  َأْن َيْغِرَز َخَشَبه  يِف جِ  أرُبو ُهرر

744  
ةُ  ور ِ  ب.نُ  ُعر. برري. ُه  الز  نَّ ت. أر مر عر ق  زر ى يِف حر ور ت.ُه أرر. مر اصر  1610 3198 ...خر

ر اب.نُ  ِسَف بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة إَِل َسْبِع َأَرِضنيَ  ُعمر  - 2454 .خ 

ةر   745 رر ي. ِريِق  قرَضر النَّبِي   أرُبو ُهرر ُروا يِف الطَّ اجر ا ترشر ُرٍع. إِذر ِة أرذ. ب.عر  1613 2473 بِسر

 زارعــــــــــــةكتــــاب امل
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث

746  

ابِر ُبِع )كر  جر الر  را بِالث ُلِ  ور ُعوهنر رر ز. ِف اُنوا ير  1536 2632 ..(والنِّص.

ةُ  لر ن.ظر ي.سٍ  ب.نُ  حر ى النَّبِي   قر نرهر لِكر  فر ن. ذر  1547 2346 ...عر

املِ  ُسولِ  سر ِد رر ه. ُم يِف عر لر ع. ضر  اهللَِّ  ُكن.ُت أر  1547 2345 ..أرنَّ األرر.
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بَّاسٍ   747 ةِ  أرنَّ النَّبِيَّ  اب.ُن عر رر ابر ِن امل.ُخر ن.هر عر . ير  1550 2330 ...ملر

رُ   748 ر  أرنَّ النَّبِّي  اب.ُن ُعمر ي.ربر لر خر امر .ُرُج عر ا خير ِر مر ط.  1551 2730 ... بِشر

ْسلٍِم َيْغِرس  َغْرًسا، َأْو َيْزَرع  َزْرًعا أرنرس  749  1552 2320 ...َما ِمْن م 

ةر   750 رر ي. وا بِِه َفْضَل اْلَكلِ  أرُبو ُهرر وا َفْضَل املَْاِء لَِتْمنَع   1565 2353 .الَ ََتْنَع 

 وصايا والصدقة والنحلى والعمرىكتــــاب ال
رقم 

 صحيح مسلم ح البخاريصحي طرف احلديث  الراوي احلديث
رُ   751 ٌء ي وِِص فِيهِ  اب.ُن ُعمر ْسلٍِم َله  ََشْ  1627 2738 ...َما َحقر اْمِرٍئ م 

دٍ   752 ع. يِن النَّبِي   سر اير اعِ  عر ير ور ِة ال. جَّ  1628 3936 ...يِف حر

بَّاسٍ   753 ، َوالثرل ث  َكثٌِي. اب.ُن عر  1629 2743 الثرل ث 

ةُ   754 ٍف  طرل.حر ِّ ل.  ب.ِن ُمرصر انر النَّبِي   هر ؟ كر َصر  1634 4460 ...أرو.

رُ   755 م. راِرِث عر ِن احل. ِ  و ب. ُسوُل اهللَّ كر رر رر ا تر ا ِعن.در  مر ً مهر تِِه ِير. و.  1635 4461 ...مر

يِ   756 ور ُروا ِعن.در  األرس. كر ةُ ذر اِئشر ِصيًّا عر انر ور لِيًّا كر  1636 2741 ...أرنَّ عر

ِعيدُ   757 ٍ  ب.نُ  سر رمِ  ُجبرري. ُم اخل. و. ىيِس! ير رِميِس؟ ُثمَّ بركر ُم اخل. و. ا ير مر  1637 3053 ...ور

رُ   758 بِيلِ  ُعمر ٍس يِف سر ىلر فررر رل.ُت عر  1620 2623 ...اهللَِّ محر

بَّاسٍ   759 مَّ َيع ود  يِف َقيْئِِه. اب.ُن عر د  يِف ِهَبتِِه َكاْلَكْلِب َيِقيء  ث 
 1622 6975 اْلَعائِ

نُ   760 امر طرايِن  برِشريٍ  ب.نُ  الن ع. ةُ  أرع. رر م. الرت. عر قر ِطيًَّة، فر  1623 2587 ...أريِب عر

761  
ابِرُ  رن. ُوِهبرت.  قرَضر النَّبِي   جر

را ملِ هنَّ ى أر رر ُعم. ه بِال.  1625 2625 .لر

ةر  رر ي. ْمَرى َجائَِزةٌ  أرُبو ُهرر  1626 2626 اْلع 
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 ناـــــــــزكتــــاب اجل
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

375  
 ...بَّ َعْبِدي لَِقائِي َأْحَبْبت  َأَح  إَِذا (:َقاَل اَّللَّ  ) ل ثني مالك عن أيب الزناي عن األعرج عن أيب هريرةإسامعي

 ...اَّللَِّ َأَحبَّ اَّللَّ  لَِقاَءه   َمْن َأَحبَّ لَِقاءَ  مهام ثنا قتاية عن أنس عن عباية بن الصامت

نرُة النَّبِيِّ  دعاصم بن سليامن عن أيب عثامن ثني أسامة بن زي  376 لرِت اب. سر ي.هِ  أرر.  ...إِلر

؟ شعبة ثنا ثابت البناين عن أنس بن مالك  377 ِرفنِير ُفالرنرةر ع. ِه: تر
لِ أرٍة ِمن. أره. رر الر اِلم. ُه قر نَّ  ...أر

378  
الزهري أين أبو سلمة بن عبدالرمحن بن عوف أن 

 أخربته عائشة زوج النبي 
ُسولر اهللَِّ  ير ِحنير ُتوُ  أرنَّ رر ر ُسجِّ  ...يفِّ

379  

عبدالرمحن بن األصبهاين سمعت أبا صالح ذكوان 

 حيدث عن أيب سعيد اخلدري
اُء لِلنَّبِيِّ  الر النِّسر اُل قر جر لري.كر الرِّ برنرا عر لر  ...: غر

نَْث. عبدالرمحن بن األصبهاين سمعت أبا حازم عن أيب هريرة وا احْلِ  ََلْ َيْبل غ 

380  
وت  ألََحٍد ِمَن املْ ْسلِِمنَي َثاَلَثٌة  يب عن أيب هريرةابن شهاب عن سعيد بن املس  ...الَ َيم 

مْ  عبدالعزيز بن صهيب عن أنس اه  تِِه إِيَّ نََّة بَِفْضِل َرْْحَ  .إاِلَّ َأْدَخَله  اَّللَّ  اجْلَ

381  
اءر النَّبِيَّ  حييى أخربتني عمرة سمعت عائشة رٍ  ملرَّا جر فر ع. جر اِرثرةر ور ت.ُل اب.ِن حر  ...قر

اَيَة َزْيٌد  أيوب عن محيد بن هالل عن أنس  ...َفأ ِصيَب َأَخَذ الرَّ

 طرق أحاديث اجلزء الثاني
 

يوي الرجوع إىل الطرق ليحفظها، وذلك لرغبته  قد اجلمع بني الصحيحني يتم الطالب حفظحني 

التوسع يف علم احلدي ، فيحتاج إىل الرجوع لألصول ليبح  عن طريق كل حدي ، وهو عمل شاق 

ترتيب صحيحي البخاري ومسلم، فتم  إعداي هذا الفهرس الختالف ترتيب اجلمع بني الصحيحني عن 

 رغبة يف التسهيل عىل الطالب واختصار وقته وجهده.
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ُسوُل اهللَِّ  عبداهلل بن سعد عن نافع عن عبداهلل بن عمر رر رر ةر  يِف  أرمَّ تر ِة ُمؤ. ور ز. در غر ي.  ...زر

ٌء يِف ُيُبِرهِ  ابن أيب هالل عن نافع عنه . ا يشر  ...لري.سر ِمن.هر

382  
األنصاري عن سعيد بن احلارث  وهب أين عمرو ابن

 عن عبداهلل بن عمر
ةر  ُن ُعبراير ُد ب. ع. ى سر تركر هُ  اش. ى لر ور ك.  ...شر

383  
قال البخاري: ثنا عيل بن عبداهلل ثنا سفيان عن عبيد 

 اهلل سمع ابن عباس
يَّةِ 
راِهلِ  ِخالرٌل ِمن. ِخالرِل اجل.

384  

اير  عبدالوارث عن أيوب عن حفصة بنت سريين عن أم عطية ُسولر اهللَِّ بر نرا رر ي.نراع. لر أر عر رر قر  ، فر

قال البخاري: ثنا عبداهلل بن حممد ثنا وهب بن جرير 

 ثنا أيب سمعت الزبري عن عكرمة عن ابن عباس
لِِه  و. :يِف قر اىلر عر ُروٍف "تر ع. ال يرعِصنركر يِف مر  ..."ور

385  

قال احلكم بن موسى: حدثنا حييى بن محزة عن 

القاسم بن َميمرة حدثه قال عبدالرمحن بن جابر أن 

 حدثني أبو برية بن أيب موسى عنه

ُسولر اهللَِّ  ةِ  إِنَّ رر رالِقر احل. ِة ور الِقر  ..برِرئر ِمنر الصَّ

ودَ  عبداهلل مرسوق عن إبراهيم وعبداهلل بن مرة عن  386 د  َب اْْل   ...َلْيَس ِمنَّا َمْن ََضَ

ُه ملرَّا ُأِص أر  ابن أيب مليكة عن ابن عباس  387 ُر نَّ ب.كِي يبر ُعمر ي.ٌب ير لر ُصهر  ...يرخر

388  

مالك عن عبداهلل بن أيب بكر عن أبيه عن عمرة بنت 

 عبدالرمحن أهنا أخربته أهنا سمعت عائشة
ُسوُل اهللَِّ  رَّ رر ةٍ  إِنَّامر مر ُوِييَّ ىلر ير  ...عر

 ذكر عند عائشة أن ابن عمر رفع... أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال:...

ب  باَِم نِيَح َعَلْيهِ  بن ربيعة عن املغريةعيل  َعذَّ  .َمْن نِيَح َعَلْيِه ي 

389  
حممد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن 

 مالك عن أيب قتاية
ُسولر اهللَِّ  ةٍ  أرنَّ رر ي.ِه بِِجنرازر لر  ...ُمرَّ عر

390  
نراِت النَّبِيِّ  حفصة بنت سريين عن أم عطية ى بر در يرت. إِح.  ...ُتُوفِّ

 .أشعرِنا إياهفقال:  أيوب عن حممد عن أم عطية
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 قال لنا ونحن نغسلها... حفصة بنت سريين عن أم عطية

ُسولر اهللَِّ  هشام عن عروة عن عائشة  391 اٍب  أرنَّ رر ِة أرث.ور نر يِف ثرالرثر  ...ُكفِّ

392  
عر النَّبِيِّ  األعمش ثنا شقيق ثنا خباب نرا مر ر. اجر هر  هر ج. ترِمُس ور ل.  ...اهللَِّنر

اٍم  سعد بن إبراهيم عن أبيه ائاًِم أرنَُّه ُأِِتر بِطرعر انر صر كر  ...ور

393  
نَاَزَة  ابن شهاب ثني عبدالرمحن األعرج أن أبا هريرة قال ٍة: )َمْن َشِهَد اجْلَ اير يِف ِرور ْسلِمٍ  َجنَاَزةَ ور  ...م 

 يف قراريط...قال ابن عمر: لقد فرطنا  نافع: حدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول

ًة َفَخْيٌ  الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة  394 نَاَزِة َفإِْن َتك  َصاحِلَ وا بِاجْلِ ع   ...َأْْسِ

لري.نرا. حفصة بنت سريين عن أم عطية  395 م. عر زر . ُيع. ملر رنراِئِز، ور براِع اجل. ِن اتِّ ينرا عر
 هُنِ

396  
ْن َماِشًياإَِذا  اللي  عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة ْم ِجنَاَزًة َفإِْن ََلْ َيك  ك   ...َرَأى َأَحد 

ةر  ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أبيه قال: رر ي. ذر أرُبو ُهرر أرخر ٍة فر نرازر انر   ُكنَّا يِف جر ور ر.  ...بِيرِد مر

397  
را النَّبِ  هشام عن حييى بن عبيداهلل بن مقسم عن جابر امر هلر قر ٌة فر نرازر رَّ بِنرا جر نرا ي  مر ُقم.  ...ور

 ؟.َأَلْيَسْت َنْفًسا عمر بن مرة سمعت عبدالرمحن بن أيب ليىل عنه به

اءر النَّبِيِّ  حسني ثنا عبداهلل بن بريدة عن سمرة  398 رر لَّي.ُت ور اترت.  صر أرٍة مر رر ىلر ام.  ...عر

399  

ُسولر اهللَِّ  ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة ى النَّ  أرنَّ رر ايِشَّ نرعر  ...جر

وا َفَصلروا ابن جريج عن عطاء عن جابر وم  ٌل َصالٌِح َفق   ...َماَت اْلَيْوَم َرج 

 فصفنا وراءه. قتاية أن عطاء حدثهم عن جابر

ير  محاي بن زيد عن ثابت عن أيب رافع عن أيب هريرة  400 ور جاًل أرس. أرةً -أرنَّ رر رر اء أرِو ام. ير و.  ... -سر

ىلَّ النَّبِي   عن ابن عباس الشيباين عن عامر  401 ةٍ  صر ي.لر ا ُيفِنر بِلر در مر ع. ُجٍل بر ىلر رر  ...عر

402  
ا عبدالعزيز بن صهيب سمعت أنس بن مالك قال ً ري. ا خر ي.هر لر ا عر نرو. ث. أر ٍة فر نرازر وا بِجر ر   ...مر

ْسلٍِم َشهِ  ياوي بن أيب الفرات عن عبداهلل بن بريدة عن أيب األسوي عن عمر اَم م   ...َد َله  َأْرَبَعٌة بَِخْيٍ َأير

هِ  سعيد عن قتاية عن أنس  403 ِضَع يِف َقْْبِ  ...إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا و 
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يِتَ ث مَّ َشِهَد  علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن الرباء  404
ِه أ  ْقِعَد املْ ْؤِمن  يِف َقْْبِ  ...إَِذا أ 

405  

ْم إَِذا مَ  نافع عن عبداهلل بن عمر ِرَض إِنَّ َأَحَدك  ه   اَت ع   ...َعَلْيِه َمْقَعد 

رواه البخاري مرة قال: ثنا أبو اليامن أنا شعيب ثنا أبو 

 الزناي عن األعرج عن أيب هريرة
نََّة إالَّ  ل  َأَحٌد اجْلَ  ...أ ِرَي َمْقَعَده  الَ َيْدخ 

ُوِي امل.رِدينرةِ  مرسوق عن عائشة  406 اِن ِمن. ُعُجِز ير ُجوزر َّ عر يلر لرت. عر خر  ..ير

407  
شعبة ثني عون بن أيب جحيفة عن أبيه عن الرباء بن 

 عازب عن أيب أيوب
جر النَّبِي   رر ُس  خر م. برِت الشَّ جر د. ور قر  ...ور

ُسوُل اهللَِّ  أبو رجاء عن سمرة  408 انر رر ُقولر  كر ثُِر أرن. ير  ...مِمَّا ُيك.

 زكــــــــــاةكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

409  
بن عبداَّلل بن صيفي عن أيب معبد مول ابن  َييى

 عباس عن ابن عباس
 ...إِنََّك َسَتْأيِت َقْوًما َأْهَل كَِتاٍب 

وَن ََخِْس َأَواٍق َصَدَقةٌ  حييى بن عامرة بن أيب احلسن أنه سمع أبا سعيد  410  ...َلْيَس فِياَم د 

اَمء   الزهري عن سامل بن عبداهلل عن أبيه  411 ي ون  )فِياَم َسَقِت السَّ اَواْلع   ...(َأْو َكاَن َعَثِريًّ

 َلْيَس َعََل املْ ْسلِِم َصَدَقٌة يِف َعْبِدِه َوالَ يِف َفَرِسِه. عراك بن مالك عن أيب هريرة  412

ُسوُل اهللَِّ  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة  413 رر رر ةِ  أرمر قر در  ...بِالصَّ

414  

ن يينار هاشم بن القاسم ثنا عبدالرمحن بن عبداهلل ب

 عن أبيه عن أيب صالح السامن عن أيب هريرة
ثَِّل َله  َمال ه   َؤدِّ َزَكاَته  م   َمْن آَتاه  اَّللَّ  َماالً َفَلْم ي 

 واَّلل لن يزال يطلبه... معمر عن مهام عن أيب هريرة

اءر  اجلريري عن أيب العالء عن األحنف بن قيس  415 ٍش فرجر ي. أٍل ِمن. ُقرر ُت إىِلر مر لرس. ُجٌل جر  ...رر

416  
ُقوُل: األعمش عن املعرور عن أيب ذر برِة ير ع. لِّ ال.كر

ُهور يِف ظِ ي.ِه ور ي.ُت إِلر ترهر  ...ان.

 إن األكثرين هم األقلون يوم القيامة. زيد بن وهب عن أيب ذر
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 والذي نفيس بيده األعمش عن املعرور عن أيب ذر

417  

لٍ اْلَْ  زيد بن أسلم عن أيب صالح السامن عن أيب هريرة ٍل ِسْتٌ  ْيل  لَِرج   ...َأْجٌر َولَِرج 

رواه البخاري مرة واحدة قال: ثنا عيل بن حفص ثنا 

ابن املبارك أنا أبو طلحة بن سعيد سمعت سعيد 

 املقربي حيدث أنه سمع أبا هرير يقول...

 من احتبس فرًسا يف سبيل اَّلل...

 صاحبها عَل خي ما كانت... تأيت اإلبل عَل أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة

انر النَّبِي   شعبة عن عمرو بن مرة سمعت عبداهلل بن أيب أوف  418 الر  كر ٍة قر قر در ٌم بِصر و. اُه قر ا أرتر  ...إِذر

419  
ُسوُل اهللَِّ  ابن شهاب أين عامر بن سعد عن أبيه طرى رر الٌِس  أرع. أرنرا جر ًطا ور ه.  ...رر

االً  بن تغلبجرير بن حازم عن احلسن ثنا عمرة  كر ِرجر رر تر االً ور طرى ِرجر  ...أرع.

عر النَّبِيِّ  إسحاق بن عبداهلل عن أنس  420 ِِش مر ايِنّ  ُكن.ُت أرم. رر ٌي نرج. ي.ِه ُبر. لر عر  ...ور

ُسوُل اهللَِّ  ابن أيب مليكة عن املسور  421 مر رر بِيرًة  قرسر  ...أرق.

422  
ابن شهاب أين عمر بن حممد بن جبري بن مطعم أن 

 بن جبري قال: أين جبري بن مطعمحممد 
ُسوِل اهللَِّ  عر رر ي.نرا ُهور مر ُه بر نَّ ُه النَّاُس  أر عر مر  ...ور

ُسولِِه  ي بن َتيم عن عبداهلل بن زيد بن عاصمعمرو بن حييى عن عبا  423 ىلر رر اءر اهللَُّ عر ٍ  ملرَّا أرفر مر ُحنرني. و.  ...ير

424  

اُن  أنسابن عون عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن  طرفر غر اِزُن ور ور برلرت. هر ق. ٍ أر ُم ُحنرني. و. انر ير  ...ملرَّا كر

ُب! شعبة عن أيب التياح عن أنس جر ُور ال.عر ا هلر ذر اهللَِّ إِنَّ هر  ور

ك ْم؟ شعبة عن قتاية عن أنس ْم َأَحٌد ِمْن َغْيِ  ...َهْل فِيك 

ُووا الزهري عن أنس ا ذر : أرمَّ اُؤُهم. هر ُه ُفقر الر لر اِئنرا قر  ...آرر

الر النَّبِي   شعبة عن قتاية عن أنس مْ : قر ه  َرْيًشا َأَتَألَّف   ...إيِنِّ أ ْعطِي ق 

ِصيَبةٍ  شعبة عن قتاية عن أنس  .َوم 

رر النَّبِي   أبو وائل  عن عبداهلل بن مسعوي  425  آثر
ٍ
ُم ُحنرني. و. انر ير  ...ُأنراًسا يِف   ملرَّا كر

الٍِب  عن أيب سعيد عبدالرمحن بن أيب نعم  426 ُن أريِب طر يِل  ب. ُسوِل اهللَِّ  برعر ر عر  ...إىِلر رر
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ِيمٍ  ابن شهاب عن أيب سلمة والضحاك عن أيب سعيد نِي َتر ُجٌل ِمن. بر ُهور رر ِة، ور رِصر ي. ُور  .ُذو اخل.

: الزهري أخربين أبو سلمة بن عبدالرمحن أن أبا سعيد قال: الر ا قر ُسولر  ير .اهللَِّ! ا رر ِدل.  ..ع.

ْهم  ) حممد بن سريين عن معبد بن سريين عن أيب سعيد وَد السَّ وَن فِيِه َحتَّى َيع  ود   ...(ث مَّ الَ َيع 

 ...َيْقت ل وَن َأْهَل اإلْساَلمِ  عبدالرمحن بن أيب نعم عن أيب سعيد

ُد أر  الزهري أين أبو سلمة بن عبدالرمحن أن أبا سعيد قال: هر أرش. ِمع. فر رِدي ر ينِّ سر ا احل. ذر  ...ُت هر

ُسوِل اهللَِّ  األعمش ثنا خيمة ثنا سويد بن غفلة قال عيل ن. رر ُتُكم. عر ث. دَّ ا حر ِديًثا إِذر  ...حر

اِق ) الشيباين عن يسري بن عمرو عن سهل بن حنيف به ِعرر ور ال. ى بِيرِدِه نرح. ور أره.  (ور

ر  شعبة ثنا حممد بن زياي سمعت أبا هريرة  427 ذر احل. نُ أرخر يِل   سر ةِ  ب.ُن عر قر در .ِر الصَّ ًة ِمن. َتر .رر  ...َتر

428  
ُسوُل اهللَِّ  حممد بن زياي عن أيب هريرة انر رر ا ُأِِتر  كر ن.هُ  إِذر أرلر عر اٍم سر  ...بِطرعر

ُسوُل اهللَِّ  هشام عن أبيه عن عائشة انر رر ا كر ي.هر لر ُيثِيُب عر ةر ور رِديَّ برُل اهل. ق.  .ير

 ...إيِنِّ ألَْنَقلِب  إَِل َأْهِِل َفَأِجد  التَّْمَرَة َساِقَطةً  نبه عن أيب هريرةمعمر عن مهام بن م  429

لر النَّبِي   خالد عن حفصة بنت سريين عن أم عطية  430 خر ىلر  ير ةُ عر ائِشر  ...عر

ُسوُل اهللَِّ  نافع عن ابن عمر  431 ضر رر ِفط.رِ  فررر اةر ال. كر  ...زر

اِن النَّبِيِّ  بن أيب الرسح عن أيب سعيدزيد بن أسلم عن عياض بن عبداهلل   432 مر ا يِف زر يهر
طِ اًعا  ُكنَّا ُنع.  ...صر

433  
يونس عن ابن شهاب ثني عبيد اهلل بن عبداهلل بن عتبة 

 قال: قال أبو هريرة
يِن َأْن  ر ٍد َذَهًبا َما َيُّس   ...َلْو َكاَن ِِل ِمْثل  أ ح 

434  

ْنِفْق َعَلْيَك.َقاَل اَّللَّ  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة : َأْنِفْق أ   .. َعزَّ َوَجلَّ

 يمينه معمر عن مهام بن منبه ثنا أبو هريرة

 وبيده األخرى القبض معمر عن مهام بن منبه ثنا أبو هريرة

435  

ْم َزَماٌن  شعبة ثنا معبد بن خالد سمعت حارثة بن وهب ه  َيْأيِت َعَلْيك  وا؛ َفإِنَّ ق   ...َتَصدَّ

ه  َأْرَبع وَن اْمَرَأًة  لعالء ثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب برية عن أيب موسىحممد بن ا ل  اْلَواِحد  َيْتَبع  ج  َرى الرَّ  ...َوي 

 بنحو حدي  حارثة بن وهب عن أيب هريرةسهيل بن أيب صالح عن أبيه 
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436  
ُت النَّبِيَّ ُكن.ُت يِف امل.رس.  األعمش ثني شقيق عن عمرو بن احلارث عن زينب امرأة عبداهلل أري. رر الر  ِجِد فر قر  ...فر

ِك َأَحقر  َصَدَق اْبن  َمْسع وٍد، زيد عن عياض بن عبداهلل عن أيب سعيد ِك َوَوَلد   ...َزْوج 

ةر  مالك عن إسحاق بن عبداهلل عن أنس  437 انر أرُبو طرل.حر اِر بِامل.رِدينرةِ  كر ثررر األرن.صر  ...أرك.

ل. ِِل ِمن.  أيب سلمة عن أم سلمةهشام عن أبيه عن زينب بنت   438 ُسولر اهللَِّ،هر ا رر ٍر ير  ...يِف برنِيأرج.

ًة  ُبكري عن كريب موىل ابن عباس أن ميمونة بنت احلارث أخربته  439 لِيدر ت. ور ترقر را أرع. . ور أرهنَّ ترأ.ِذِن  ملر  ...النَّبِيَّ ترس.

ِ  هشام عن أبيه عن أسامء  440 ِهير ُمرش. ي ور َّ ُأمِّ يلر ت. عر ِدمر دِ قر ه. ٌة يِف عر  ...كر

ُتِلترت.  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  441 ي اف. اإِنَّ ُأمِّ ُسهر ف.  ...نر

442  

ِههِ  أرنَّ النَّبِيَّ  عمرو عن خيثمة عن عدي ج. احر بِور أرشر رر النَّارر فر كر  ...ذر

ل بن خليفة سمعت عدي بن حاتم  ..فجاءه رجالن. كنت عند رسول اهلل  أبو جماهد حدثنا حُمِ

 فينظر أيمن منه... األعمش عن خيثمة بن عدي

 ثم ينظر بني يديه... األعمش عن خيثمة بن عدي

ِفير ِمنَْحةً املَْنِيَحة   نِْعمَ  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة  443 ْقَحة  الصَّ  ...اللِّ

444  
اهلل ثني خبيب بن عبدالرمحن عن حفص بن  عبيد

 عاصم عن أيب هريرة
ظِ  ه  َسْبَعٌة ي  ِه َيْوَم الَ ظِلَّ إاِلَّ ظِلر م  اَّللَّ  يِف ظِلِّ  ..لره 

ا عامرة بن القعقاع ثنا أبو زرعة ثنا أبو هريرة  445 ُسولر  ير ًرا؟ رر ُم أرج. ظر ِة أرع. قر در  ...اهللَِّ! أري  الصَّ

َق  أبو صالح عن أيب هريرة  446  ...بَِعْدِل ََتَْرٍة ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب َمْن َتَصدَّ

انر النَّبِي   املقربي عن أبيه عن أيب هريرةسعيد   447 ُقوُل:  كر  ...َيا نَِساَء املْ ْسلاَِمِت! ير

448  
ُل  شعبة عن سليامن عن أيب وائل عن أيب مسعوي امر ترحر ِة ُكنَّا نر قر در نرا بِالصَّ  ...ملرَّا ُأِمر.

 فيحتال أحدنا حتى جييء باملد... األعمش عن أيب وائل عن أيب مسعوي

449  

 ...َمْن َأْنَفَق َزْوَجنْيِ يِف َسبِيِل اَّللَِّ ن وِدَي  هاب عن محيد بن عبدالرمحن عن أيب هريرةابن ش

 دعته خزنة اجلنة. شيبان عن حييى بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة

 ومن كان من أهل الصيام. شيبان عن حييى بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة
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ان   هلأبو حازم عن س يَّ : الرَّ َقال  َله  نَِّة َباًبا ي   ...إِنَّ يِف اجْلَ

وٍف َصَدَقٌة. عيل بن عياش ثنا أبو غسان ثني حممد بن املنكدر عن جابر  450 لر َمْعر   ك 

اَلَمى ِمَن النَّاِس َعَلْيِه َصَدَقةٌ  عبدالرزاق أنا معمر عن مهام عن أيب هريرة  451 لر س   ...ك 

452  
برية بن أيب موسى األشعري شعبة ثنا سعيد بن أيب 

 عن أبيه عن جده
ْسلٍِم َصَدَقٌة.  لِّ م  ؟َعََل ك  ِد. . جير إِن. ملر اُلوا: فر  ...قر

ٌل  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة  453 َقنَّ بَِصَدَقٍة : َقاَل َرج   ...ألََتَصدَّ

ِق َمَثل  رَ  األعرج وطاووس عن أيب هريرة  454 َلنْيِ َعَلْيِهاَم َمَثل  اْلَبِخيِل َواملْ َتَصدِّ  ...ج 

ْصبِح  اْلِعَباد  فِيِه إالَّ َمَلَكاِن  سليامن عن معاوية بن أيب مزري عن أيب احلباب عن أيب هريرة  455  ...َما ِمْن َيْوٍم ي 

لر  ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن عباي  456 خر ا أري. اٌل إالَّ مر ا ِِل مر ُسولر اهللَِّ مر ا رر  ..ُقل.ُت: ير

اِزن  املْ ْسلِم  األَِمني   داهلل عن أيب برية عن أيب موسىبريد بن عب  457 ِمَر بِهِ اْْلَ نِْفذ  َما أ   ...الَِّذي ي 

ْفِسَدةٍ إَِذا َأْنَفَقِت املَْْرَأة   أبو وائل عن مرسوق عن عائشة  458  ..ِمْن َطَعاِم َبيْتَِها َغْيَ م 

َها َشاِهٌد الَ ََيِلر لِْلَمرْ  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة  459 وَم َوَزْوج   ...َأِة َأْن َتص 

ُسولر  ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب سعيد  460 أرُلوا رر اِر سر  ... اهللَِّ أرنَّ نراًسا ِمنر األرن.صر

461  

ْم َحبَْله  َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة ك  َذ َأَحد   ..ألَْن َيأْخ 

 أفضل الصدقة ما ترك غنى... ثنا أبو صالح ثني أبو هريرةاألعمش 

ْفََل ِهيَ  مالك عن نافع عن ابن عمر ْليَا ِهَي املْ نِْفَقة  َوالسر . َفالْيَد  الْع  ائَِلة   السَّ

ُت النَّبِيَّ  الزهري عن سعيد بن املسيب أن حكيم بن حزام قال:  462 أرل. طرايِن ُثمَّ  سر أرع. تُُه فرأرع. فر أرل.  ...طرايِن سر

رطَّاِب  الزهري ثني سامل بن عبداهلل أن عبداهلل بن عمر قال:  463 رر ب.نر اخل. ُت ُعمر ِمع. ُقوُل  سر  ...ير

ل  َيْس  محزة بن عبداهلل بن عمر سمعت عبداهلل بن عمر  464 ج   ...َأل  النَّاَس َحتَّى َيْأيِتَ َما َيَزال  الرَّ

465  
 ...الَِّذي َيط وف  َعََل النَّاسِ  املِْْسكنِي  َلْيَس  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة

 واقرؤوا إن شئتم...رشيك بن أيب نمر أن عطاء بن يسار وعبدالرمحن بن 
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 أيب عمرة األنصاري قاال: سمعنا أبا هريرة قال

 ...َلْيَس اْلِغنَى َعْن َكْثَرِة اْلَعَرضِ  أيب حصني عن أيب صالح عن أيب هريرة  466

 ...َْب  اْبن  آَدَم َوَيْكَْب  َمَعه  اْثنَانِ َيكْ  قتادة عن أنس  467

468  
 ...ِمْن َماٍل الَْبَتَغى َلْو َكاَن الْبِن آَدَم َواِدَيانِ  ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس

آنِ  محاي بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أيب بن كعب ُقر. ا ِمنر ال. ذر ى هر رر  ...ُكنَّا نر

اَم  عطاء بن يسار عن أيب سعيد  469 ْفتَح  إِنَّ ْم ِمْن َبْعِدي َما ي   ... َأْخَشى َعَليْك 

 صيـــــــــــامكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

470  

لر َعَمِل اْبِن آَدَم َله   ابن جريج أين عطاء عن أيب صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول  ...َقاَل اَّللَّ : ك 

 احلسنة بعرش أمثاهلا.و أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة

 يرتك طعامه ورشابه وشهوته من أجيل. أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة

 من مل يدع قول الزور... ابن أيب ذئب عن املقربي عن أبيه عن أيب هريرة

تَِّحْت َأبْ  ابن أيب أنس موىل التميميني أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة  471 نَّةِ إَِذا َدَخَل َرَمَضان  ف   ...َواب  اجْلَ

ْم رَمَضاَن  حييى بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة  472 ك  َمنَّ َأَحد   ...بَِصْوِم َيْومٍ الَ َيَتَقدَّ

473  
ْؤَيتِهِ  حممد بن زياي سمعت أبا هريرة وا لِر  ْؤَيتِِه، َوَأْفطِر  وا لِر  وم   ...ص 

و نافع عن ابن عمر ر  ْم َفاْقد  مَّ َعَلْيك   .ا َله  َفإِْن غ 

474  
ابن جريج أين حييى بن عبداهلل بن صيفي أن عكرمة 

 بن عبدالرمحن بن احلارث أخربه أن أم سلمة أخربته
ِض  أرنَّ النَّبِيَّ  ىلر برع. ُخُل عر د. لرفر الر ير لِهِ حر  ...أره.

يٌَّة الَ َنْكت ب  وَ  األسوي بن قيس ثنا سعد بن عمرو أنه سمع ابن عمر  475 ٌة أ مِّ ا أ مَّ ب  إِنَّ  ...الَ َنْحس 

َصاِن: َشْهَرا إسحاق وخالد احلذاء عن عبدالرمحن بن أيب بكرة عن أبيه  476  ...ِعيٍد: َشْهَراِن الَ َينْق 

وِر َبَرَكًة. عبدالعزيز بن صهيب سمعت أنس بن مالك  477 ح  وا؛ َفإِنَّ يِف السَّ ر   َتَسحَّ
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478  
عر النَّبِيِّ  قتاية عن أنس عن زيد بن ثابت نرا مر ر. حَّ الرِة. ترسر امر إىِلر الصَّ  ..، ُثمَّ قر

يِل  أبو حازم عن سهل ُر يِف أره. حَّ ٌة يِب  ُكن.ُت أرترسر عر ُكوُن رُس.  ...ُثمَّ ير

ِزلرت.  أبو حازم عن سهل  479 ُبوا": ُأن. ر ارش. ُكُلوا ور  ..."ور

: الشعبي عن عدي بن حاتم  480 لرت. ُكُم..." ملرَّا نرزر ر لر تربرنيَّ تَّى ير  "حر

مْ  مي عن أيب عثامن النهدي عن عبداهلل بن مسعويسليامن التي  481 ْم َأَذان  باَِللٍ أرو.  الَ َيْمنََعنَّ َأَحَدك   ..َأَحًدا ِمنْك 

482  
ُن بِلري.لٍ  اهلل عن نافع عن ابن عمر عبيد ذِّ انر ُيؤر  ...أرنَّ باِلرالً كر

 وكان رجاًل أعمى... ابن شهاب عن سامل عن ابن عمر

483  
 بكر بن عبدالرمحن بن ابن شهاب الزهري عن أيب

 احلارث عن أبيه عن عائشة وأم سلمة
ُسولر اهللَِّ  رُ  أرنَّ رر ج. فر ِرُكُه ال. انر ُيد.  ...كر

َب َفْلي تِمَّ َصْوَمه   هشام ثنا ابن سريين عن أيب هريرة  484  ...إَِذا َنِِسَ َفَأَكَل َورَشِ

لر النَّبِي   محيد عن أنس  485 ي.مٍ  يرخر ىلر ُأمِّ ُسلر  ...عر

ُجٌل إىِلر النَّبِيِّ  الزهري عن محيد بن عبدالرمحن عن أيب هريرة  486 اءر رر ُت! جر لرك. : هر الر قر  ...فر

انر النَّبِي   إبراهيم عن األسوي عن عائشة  487 اِئمٌ  كر ُهور صر ُيبرارِشُ ور بُِّل ور  ...ُيقر

 ثم ضحكت. هشام عن أبيه عن عائشة 

488  

ُهور حُم.ِرمٌ  أرنَّ النَّبِيَّ  عكرمة عن ابن عباس مر ور ترجر  ...اح.

سليامن عن علقمة أنه سمع عبدالرمحن األعرج أنه 

 سمع عبداهلل بن بحينة
مر ) ترجر رلٍ اح. ِي مجر ةر بِلرح. كَّ ِريِق مر  ...( من. طر

اِئِم؟ شعبة: سمعت ثاًبتا قال: سئل أنس بن مالك ةر لِلصَّ امر جر
ُهونر احل.ِ رر  ...أرُكن.ُتم. ترك.

489  

ُسولِ  شيباين سمع عبداهلل بن أيب أوفأبو إسحاق ال عر رر رٍ   اهللَِّ ُكنَّا مر فر  ...يِف سر

هشام بن عروة سمعت أيب يقول: سمعت عاصم بن 

 عمر بن اخلطاب عن أبيه
يْل  ) نَاإَذا َأْقبََل اللَّ  ...(ِمْن َهاه 

ل وا اْلِفْطرَ  الَ َيَزال  النَّاس  بَِخْيٍ َما أبو حازم عن سهل  490  .َعجَّ
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491  

ُسوُل اهللَِّ  الزهري ثني أبو سلمة بن عبدالرمحن أن أبا هريرة قال رى رر مِ  هنر و. اِل يِف الصَّ ِوصر ِن ال.  ...عر

ْم. ثابت عن أنس َقه  ق وَن َتَعمر  َلَواَصْلت  ِوَصاالً َيَدع  املْ َتَعمِّ

ُ  عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رًة هلر مح. اِل رر ِن ال.ِوصر رى عر .هنر  م.

َواِصل وا ابن اهلاي عن عبداهلل بن خباب عن أيب سعيد َواِصَل  الَ ت  ْم إَِذا َأَراَد َأْن ي  ك   ...َفَأير

492  
ُسوُل اهللَِّ  ن طاووس عن ابن عباسمنصور عن جماهد ع رر رر افر انر  سر ضر مر  ...يِف رر

 يف احلدي  من هذا الطريق مجيع الروايات الزهري عن عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة عن ابن عباس

عر النَّبِيِّ  أم الدرياء عن أيب الدرياء  493 نرا مر ج. رر اِرهِ  خر فر ِض أرس. ع.  ...يِف بر

494  
حممد بن عبدالرمحن األنصاري سمعت حممد بن 

 عمرو بن احلسن بن عيل عن جابر بن عبداهلل
ُسوُل اهللَِّ  انر رر رٍ  كر فر اًما يِف سر أرى ِزحر رر  ...فر

عر النَّبِيِّ  ل عن أنسمحيد الطوي  495 افُِر مر ِعِب  ُكنَّا ُنسر لرم. ير  ...فر

عر النَّبِيِّ  عاصم عن مورق العجيل عن أنس  496 ترظِّل  ُكنَّا مر س. ثرُرنرا ظاِلًّ الَِّذي ير  ...أرك.

الر لِلنَّبِيِّ  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  497 لرِميَّ قر ٍرو األرس. م. ةر ب.نر عر .زر  ...أرنَّ محر

انر  يى عن أيب سلمة سمعت عائشةحي  498 ضر مر ُم ِمن. رر و. َّ الصَّ يلر ُكوُن عر انر ير  ...كر

. عبيد اهلل بن أيب جعفر أن حممد  499  َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم َعنْه  َولِيره 

ا األعمش عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس  500 ُسولر  ير اترت.  رر ي مر مُ  اهللَِّ! إِنَّ ُأمِّ و. ا صر ي.هر لر عر  ..ور

501  

: بكري بن عبداهلل عن يزيد موىل سلمة بن األكوع عن سلمة لرت. يُقونرُه..." ملرَّا نرزر
ِذينر ُيطِ ىلر الَّ عر  "ور

إسحاق أنا روح ثنا زكرياء بن إسحاق ثنا عمرو بن 

 يينار عن عطاء
بَّاسٍ  ِمعر اب.نر عر ُأ: أنَُّه سر رر ِذينر " يرق. ىلر الَّ عر  "...ور

502  
يى بن سعيد وسهيل بن أيب صالح أهنام سمعا حي

 النعامن بن أيب عياش عن أيب سعيد
َد اَّللَّ  َوْجَهه   َمنْ   ...َصاَم َيْوًما يِف َسبِيِل اَّللَِّ َبعَّ

503  
اءر أر  عروة عن عائشة اُشورر مر عر و. انرت. ترُصوُم ير ًشا كر ي.  ...نَّ ُقرر

ب.ُد اهللَِّ  نافع انر عر كر ٌع: ور
افِ الر نر  ...يرُصوُمُه  الر قر
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ابن شهاب عن محيد بن عبدالرمحن أنه سمع معاوية 

 بن أيب سفيان
مْ  وَراَء، َوََلْ َيْكت ِب اَّللَّ  َعَلْيك   ...َهَذا ي وم  َعاش 

504  

ُهم.  أرنَّ النَّبِيَّ  ابن سعيد بن جبري عن أبيه عن ابن عباس در جر ِدمر امل.رِدينرةر ور  ...ملرَّا قر

عن أيب عميس عن قيس بن مسلم عن محاي بن أسامة 

 طارق بن شهاب عن أيب موسى
يرُهوُي ِعيًدا. ُه ال. ُعد  اءر تر اُشورر ُم عر و. انر ير : كر الر  قر

أري.ُت النَّبِيَّ  عبيد اهلل بن أيب يزيد عن ابن عباس  505 ا رر ٍم  مر و. ى ِصيرامر ير رَّ لرهُ يترحر  ...فرضَّ

لر النَّ  خالد بن ذكوان عن الربيع  506 سر اةر  بِي  أرر. در ىغر اءر إىِلر ُقرر اُشورر  ...عر

507  

ُسوُل اهللَِّ  مالك عن أيب النرض عن سلمة عن عائشة انر رر طِرُ  كر تَّى نرُقولر الر ُيف.  ...يرُصوُم حر

 وكان يصوم شعبان كله. حييى عن أيب سلمة عنها

اُه مِ  محيد سألت أنًسا عن صيام النبي  رر ا ُكن.ُت أُِحب  أرن. أر ائِاًم مر ِر صر ه.  ...نر الشَّ

ْهرِ  مطرف عن عمران  508 َر َهَذا الشَّ ْمَت َْسَ الٍَن! َأَما ص   ؟..َيا َأَبا ف 

509  
أبو النرض موىل عمر بن عبيد اهلل عن عمري موىل 

 عبداهلل بن العباس عن أم الفضل بنت احلارث
مر  و. ا ير هر ا ِعن.در و. رارر مِ أرنَّ نراًسا َتر و. فرةر يِف صر رر  ...عر

510  

عر  هري ثني أبو عبيد موىل ابن أزهرالز ى مر حر مر األرض. و. ِعيدر ير ِهدر ال. نَُّه شر رُ أر  ...ُعمر

حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا فضيل بن سليامن ثني 

موسى بن عقبة ثنا حكيم بن أيب حرة األسلمي أنه 

 سمع عبداهلل بن عمر

ي.ِه ير  لر أ.ِِتر عر رر أرن. الر ير ُجٍل نرذر ن. رر ُسِئلر عر مٌ ور  ...و.

511  
 الزهري عن عروة عن عائشة

 الزهري عن سامل عن ابن عمر
نر  م. يِق أرن. ُيصر ِ اِم التَّرش. ص. يِف أريَّ خَّ . ُيرر  ...ملر

512  
َعِة إالَّ َيْوًما األعمش ثنا أبو صالح عن أيب هريرة م  ْم َيْوَم اجْل  ك  وَمنَّ َأَحد   ...الَ َيص 

ةِ  بِيَّ أرنَّ النَّ  قتاية عن أيب أيوب عن جويرية ُُمعر مر اجل. و. ا ير ي.هر لر لر عر  ...يرخر

لرغر النَّبِيَّ  أبو العباس الشاعر أنه سمع عبداهلل بن عمرو  513 يلِّ اللَّي.لر  بر ُأصر مر ور و. ُي الصَّ ُ  ..أرينِّ أررس.
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ةً  خالد عن أيب قالبة عن أيب املليح اير ُه ِوسر يُت لر قر ل. أر ، فر َّ يلر لر عر  ...يرخر

ا كثري ثني أبو سلمة ثني عبداهلل بن عمروحييى بن أيب  َسِدَك َعَلْيَك َحقًّ  ...فإنَّ جِلَ

ٌر. حييى بن أيب كثري ثني أبو سلمة ثني عبداهلل بن عمرو م   َوإِنََّك َعَسى َأْن َيط وَل بَِك ع 

؟  مغرية عن جماهد عن عبداهلل بن عمرو وم  مٍ َكْيَف َتص  و. : ُكلَّ ير الر  ...قر

لِّ َحَسنٍَة َعْْشَ َأْمَثاِْلا كثري ثني أبو سلمة ثني عبداهلل بن عمرو حييى بن أيب  فإنَّ َلَك بِك 

ًة. مغرية عن جماهد عن عبداهلل بن عمرو يَاٍل َمرَّ لِّ َسبِْع لَ  يِف ك 

 َوالَ َتِزْد. حييى بن أيب كثري ثني أبو سلمة ثني عبداهلل بن عمرو

الر يِف ثرالرٍث  ومغرية عن جماهد عن عبداهلل بن عمر تَّى قر الر حر  .فرامر زر

َّ  حييى بن أيب كثري ثني أبو سلمة ثني عبداهلل بن عمرو يلر ير عر ُشدِّ ُت فر ي. دَّ  .فرشر

ُسوِل اهللَِّ  مغرية عن جماهد عن عبداهلل بن عمرو ةر رر صر بِل.ُت ُرخ. ي.ترنِي قر لر  ...فر

514  
 بن عمرو بن يينار أن عمرو بن أوس أخربه أن عبداهلل

 عمرو بن العاص أخربه
َد  ِة إَِل اَّللَِّ صالَة  َداو   ...َأَحبر الّصالَ

 عتكـــــــــافــــاب االـــكت
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
ُسولر اهللَِّ  حييى بن سعيد قال: حدثتني عمرة بنت عبدالرمحن عن عائشة  515 ر  أرنَّ رر فر ال.عررش.

تركِ ع. رر أرن. ير كر  ...ذر

ُسوُل اهللَِّ  و سلمة عن أيب سعيدأب  516 فر رر تركر لر  اع. ر األُور  ...العررش.

517  
اِخرر  أرنَّ النَّبِيَّ  ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة ر األرور ُف ال.عررش.

تركِ ع. انر ير  ...كر

ا أبو حصني عن أيب صالح عن أيب هريرة ً رش. اٍم عر ُف ُكلَّ عر
تركِ ع. انر ير كر  ...ور

انر النَّبِي   أيب يعفور عن أيب الضحى عن مرسوق عن عائشةسفيان عن   518 هُ  كر رر دَّ ِمئ.زر ُ شر رش. عر لر ال. ا يرخر  ...إِذر

519  
ُسوُل اهللَِّ  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة انر رر اِخرِ  كر ِ األرور  ..جُيراِوُر يِف ال.عررش.

ي.لرةر  الزهري عن سامل عن ابن عمر اِخرِ أرنَّ ُأنراًسا ُأُروا لر ب.ِع األور ِر يِف السَّ د. قر  ...ال.
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 أرى رؤياكم قد تواطأت مالك عن نافع عن ابن عمر

 العرش األواخر نافع عن ابن عمر

520  
ُسولر اهللَِّ  محيد عن أنس عن عباية رِ  أرنَّ رر د. قر ِة ال. ي.لر رِبُ بِلر جر خُي. رر  ...خر

وَها يِف اْلَعْْشِ األَ  عكرمة عن ابن عباس  ...َواِخِر ِمْن َرَمَضانَ اْلَتِمس 

 حلـــــــــــجــــاب اـــكت
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
مْ  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة  521 ويِن َما َتَرْكت ك  مْ  َدع  اَم َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلك   ..إِنَّ

ْمَرة   سمي موىل أيب بكر بن عبدالرمحن عن أيب صالح عن أيب هريرة  522 ْمَرةِ اْلع  اَم  إَِل اْلع  َا َبْينَه 
اَرٌة ملِ  ...َكفَّ

ْق  منصور عن أيب حازم عن أيب هريرة  523 ْث َوََلْ َيْفس   ...َمْن َحجَّ َهَذا اْلَبْيَت َفَلْم َيْرف 

يقر  الزهري عن محيد بن عبدالرمحن عن أيب هريرة  524 دِّ ٍر الصِّ ا برك. بر ةِ  أرنَّ أر رجَّ ثرُه يِف احل. عر  ...بر

انر النَّاُس يرُطوفُ  ن عروة قال قال عروةهشام ب  525 اةً كر راِهلِيَِّة ُعرر  ...ونر يِف اجل.

526  

ْؤِمن  بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اآلِخرِ  سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة  ...الَ ََيِلر الْمَرَأٍة ت 

عبدامللك بن عمري سمعت قزعة موىل زياي سمعت 

 أبا سعيد اخلدري
َها.َيْوَمنْيِ إالَّ وَ   َمَعَها َزْوج 

اٍم. نافع عن ابن عمر  ثاَلَثَة َأيَّ

ٌل بِاْمَرَأةٍ  الَ  عمرو عن أيب معبد موىل ابن عباس عن ابن عباس  527 َونَّ َرج  ل  َسافَِرنَّ اْمَرَأٌة  َُيْ  ...َوالَ ت 

528  
ُسوِل اهللَِّ  ابن شهاب عن سليامن بن يسار عن ابن عباس ِييفر رر ُل رر ض. فر انر ال.  ...كر

 أن امرأة من جهينة... أبو برش عن سعيد بن جبري عن ابن عباس

529  

ا أرنَّ النَّبِيَّ  طاووس عن ابن عباس ِل امل.رِدينرِة ذر قَّتر ألره. ةِ  ور ي.فر ُلر  ...احل.

 فمن كان يون ذلك... رواه عن طاووس ابنه عن ابن عباس

اٌق  حممد بن يوسف ثنا سفيان عن عبداهلل بن يينار عن ابن عمر ُكن. ِعرر . ير : ملر الر قر اُق، فر ِعرر ُه ال. ر لر
ُه ُذكِ نَّ  ...أر
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 ملا فتح هذان املرصان... عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر

530  

وكان أفضل -عبدالرمحن بن القاسم أنه سمع أباه 

 يقول: سمعت عائشة -أهل زمانه
 ِ ُسولر اهللَّ يَّب.ُت رر ِ  طر اترني. يَّ هر  ...بِيردر

 بأطيب ما أجد. روة عن أبيه عن عائشةعثامن بن ع

 طاف يف نسائه ثم أصبح حمرًما. إبراهيم بن حممد بن املنترش عن أبيه عن عائشة

ِرِق ك إبراهيم عن األسوي عن عائشة  531 ف. بِيِص الطِّيِب يِف مر ن.ُظُر إىِلر ور  ...أرينِّ أر

لَّ رر  موسى بن عقبة عن سامل بن عبداهلل أنه سمع أباه  532 ا أرهر ِ ُسوُل مر ِجدِ  إالَّ   اهللَّ  ..ِمن. ِعن.ِد امل.رس.

533  
ب.دِ  مالك عن سعيد املقربي عن عبيد بن جريج ا أربرا عر رنِ  ير مح. برًعا! الرَّ نرُع أرر. أري.ُتكر ترص.  ...رر

ِ جر  عيسى بن طهامن عن أنس لرني. ع. جر نر رر ُه أرخ. نَّ براالرنِ أر
اُمر قِ ِن هلر ي. اور ير  ...ر.

534  
ةٍ  النَّبِيَّ أرنَّ  بكر عن أنس جَّ حر ٍة ور رر لَّ بُِعم.  ...أرهر

 بات بذي احلليفة حتى أصبح... أيوب عن أيب قالبة عن أنس

ُسوِل اهللَِّ  نافع عن ابن عمر  535 بِيرةر رر ل. مَّ لَبَّيَْك َلبَّْيَك : أرنَّ تر ه   ...اللَّ

536  
ا نافع عن ابن عمر عن حفصة ُسولر اهللَِّ! مر ا رر : ير الرت. را قر أ.ُن النَّاسِ  أرهنَّ  ...شر

ُت  الزهري عن سامل عن ابن عمر ِمع. رُ سر لِق.  ُعمر ل.يرح. رر فر فَّ ن. ضر ُقوُل: مر  ...ير

ةر بِ  أبو شهاب عن عطاء عن جابر  537 كَّ تًِّعا مر ُت ُمترمر ِدم. ةٍ قر رر ب.لر  ُعم. نرا قر ل. خر  ...فردر

ِة يِف كِ  عمران ثنا أبو رجاء عن عمران  538 ُت.عر ُة امل. ِزلرت. آير  ...اهللَِّ تراِب ُأن.

539  
ُت  احلكم عن عيل بن حسني عن مروان ِهد. يًّا  شر

لِ عر نر ور ىُعث.امر ن.هر ُن ير ُعث.امر  ...ور

 بنحو حدي  مروان. شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد

بَّاسٍ  شعبة عن أيب مجرة  540 ُت اب.نر عر أرل. ايِن نراٌس فرسر نرهر ُت فر رتَّع.  ...َتر

ثرنِي النَّبِي   عن أيب موسى قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب  541 نِ  برعر يرمر ٍم بِال. و.  ...إىِلر قر

542  
الر  نافع أن عبداهلل بن عمر ةر  قر كَّ جر إىِلر مر رر  ...ِحنير خر

 كان ابن عمر يقول: أليس حسبكم.. الزهري عن سامل
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543  
ُسوُل اهللَِّ  ابن شهاب عن سامل عن ابن عمر تَّعر رر اِع  مر ير ور ِة ال. جَّ ةِ بِال. يِف حر رر  ..ُعم.

 يسعى بطن املسيل. نافع عن ابن عمر

544  

ُسوِل اهللَِّ  هشام عن أبيه عن عائشة عر رر نرا مر ج. رر الرلِ  خر افنِير هِلِ  ...ُمور

 فلام كنا برسف حضت. عبدالرمحن بن القاسم سمعت القاسم يقول سمعت عائشة

 وأنا أبكي...  فدخل عيل رسول اهلل القاسم عن عائشة

 فافعيل ما يفعل احلاج... رمحن بن القاسم سمعت القاسم يقول سمعت عائشةعبدال

 فُدخل علينا يوم النحر بلحم بقر... حييى بن سعيد عن عمرة عن عائشة

 فقال: هذه مكان عمرتك... ابن شهاب عن عروة عن عائشة

 فأتينا يف جوف الليل... القاسم عن عائشة

 هلل حجها وعمرِتا...فقَض ا هشام عن أبيه عن عائشة

ةُ  عطاء عن جابر اِئشر الرت. عر ُسولر ا قر ا رر ةٍ ير جَّ ن.طرلُِقونر بِحر  ...هللَِّ تر

ُسوُل اهللَِّ  الزهري عن عروة عن عائشة  545 لر رر ةر بِن.ِت  يرخر ىلر ُضبراعر ِ عر برري.  ..الز 

ُجاًل أرترى النَّبِ  عطاء ثني صفوان بن يعىل بن أمية عن أبيه  546 انرةِ  يَّ أرنَّ رر رر ع.
ُهور بِاجل.ِ  ...ور

ا نافع عن ابن عمر  547 الر ير ُجالً قر ُسولر  أرنَّ رر ا رر ِرمُ  اهللَِّ مر برُس امل.ُح. ل.  ...ير

برنرا النَّبِي   عمرو بن يينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس  548 طر :  خر الر قر اٍت فر فر رر  ...َمْن ََلْ ََيِدِ بِعر

549  
اهلل بن عتبة بن مسعوي ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد

 عن عبداهلل بن عباس عن الصعب بن جثامة
ُسوِل اهللَِّ أر  ى لِرر در ُه أره. ِشيًّا مِحراًرا  نَّ ح.  ...ور

550  
ُسولر اهللَِّ  عبداهلل بن أيب قتاية أن أباه أخربه ا أرنَّ رر اجًّ جر حر رر هُ  خر عر ُجوا مر رر  ..فرخر

 فقال: كلوا فهو طعم أطعمكموه اهلل. أمة عن أيب قتايةموىل أيب قتاية وأيب صالح موىل التو عناف

551  
َوابِّ ك   الزهري عن عروة عن عائشة نَّ َفاِسٌق ََخٌْس ِمَن الدَّ ه  ْقَتْلنَ  لر  ...ي 

ِرٌم َفالَ  عبداهلل بن يينار عن ابن عمر ْ َو ُم  نَّ َوه  ناَح َعَلْيِه. َمْن َقتََله   ج 
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بَّاسِ  بن حنني عن أبيهزيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبداهلل   552 عر ب.در اهللَِّ ب.نر ال. ةر  أرنَّ عر مر .رر رر ب.نر َمر ور امل.ِس.  ...ور

553  
َك؟  جماهد عن عبدالرمحن بن أيب ليىل عن كعب بن عجرة الر َلَعلََّك آَذاَك َهَوامر ُسولر اهللَِّ قر ا رر م. ير  ..نرعر

 لت يف خاصة...قال كعب: نز عبدالرمحن بن األصبهاين سمعت عبداهلل بن معقل

عر النَّبِيِّ  سعيد بن جبري عن ابن عباس  554 اِقٌف مر ُجٌل ور ي.نرا رر ةر  بر فر رر  ...بِعر

ُر  نافع قال  555 انر اب.ُن ُعمر ِم كر ررر نرى احل. لر أري. ا يرخر كر إِذر سر  ...أرم.

ُسوُل اهللَِّ  نافع عن ابن عمر  556 انر رر يرا كر ُعل. ُخُل ِمنر الثَّنِيَِّة ال. د.  ...ير

ةر  أرنَّ النَّبِيَّ  ام بن عروة عن أبيه عن عائشةهش  557 كَّ اءر إىِلر مر  ...ملرَّا جر

اِركر  ابن شهاب عن عيل بن حسني عن عمرو بن عثامن عن أسامة  558 ن.ِزُل؟ يِف ير ي.نر تر ُسولر اهللَِّ! أر ا رر ؟ير ةر كَّ  ...بِمر

559  
هُ  عن أيوب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس -ابن زيدهو  -محاي  ث.ِربر  إِنَّ نرُهم. مُحَّى ير هر ٌد ور ف. ي.ُكم. ور لر ُم عر در ق.  ...ير

 بالبيت... إنام سعى النبي  سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس

560  
بَّلرهُ  األعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر قر ِي فر ور ِر األرس. رجر اءر إىِلر احل. نَُّه جر  ...أر

 م قال: فاملنا وللرمل؟...ث زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر

561  
ٍة  عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر ِ يِف ِشدَّ نرني. ك. ِن الر  ي. ذر تالرمر هر ُت اس. ك. رر ا تر  ...مر

 سئل عن استالم احلجر... مسدي ثنا محاي عن الزبري بن عريب قال:

562  
ةِ  طرافر النَّبِي   ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبداهلل عن ابن عباس جَّ ِعريٍ  يِف حر ىلر بر اِع عر ير ور  ...ال.

 كلام أتى عىل الركن... خالد عن عكرمة عن ابن عباس

563  

مالك عن حممد بن عبدالرمحن بن نوفل عن عروة عن 

 زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة
ُسولِ  ُت إِىلر رر و. كر تركِي اهللَِّ  شر  ...أرينِّ أرش.

 فلم تصل حتى خرجت. هشام عن عروة عن أم سلمة

564  
ةُ  ام بن عروة عن أبيههش اِئشر ِج النَّبِيِّ  ُقل.ُت لِعر و. ِئذٍ  زر مر و. نرا ير أر  ...ور

راِهِليَّةِ  عاصم قال: سألت أنًسا عن الصفا واملروة فقال ِر اجل. اُمر ِمن. أرم. ى أرهنَّ  ...ُكنَّا نررر

جَّ النَّبِي  قر ابن وهب أين عمرو بن احلارث عن حممد بن   565 ةُ د. حر ائِشر نِي عر ت. ر ربر أرخ.  ...، فر
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 ة فقالعبدالرمحن بن نوفل القريش أنه سأل عرو

566  
ابن وهب أنا عمرو عن أيب األسوي أن عبداهلل موىل 

 أسامء بنت أيب بكر حدثه
ت. بِاحلرُجونِ  رَّ ُقوُل ُكلَّامر مر ءر تر امر ُع أرس. مر انر يرس. ُه كر  ...أرنَّ

نرا اب.نر  عمرو بن يينار قال  567 ل. أر رُ سر ن. رر  ُعمر ةر ُجٍل طرافر عر رر ُعم. بري.ِت ال.  ...بِال.

568  
برلر النَّبِي   نافع عن ابن عمر ت.ِح  أرق. فر امر ال. ِيٌف عر ُهور ُمر. ةُ ور امر  ..ُأسر

 ثم خرج فصىل يف وجه الكعبة ركعتني. جماهد عن ابن عمر

ُسوُل  سامعيل بن أيب خالد عن عبداهلل بن أيب أوفإ  569 رر رر ترمر بري.ِت فرطرافر   اهللَِّ اع.  ...بِال.

لر النَّبِي   ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس  570 ا ملرَّا يرخر اِحيِه ُكلِّهر ا يِف نرور عر بري.تر ير  ..ال.

الٍِك  مالك عن حممد بن أيب بكر الثقفي  571 أرلر أرنرسر ب.نر مر نَُّه سر انِ  أر اِيير ا غر مُهر  ...ور

572  

ري إسحاق بن يوسف األزرق قال حدثنا سفيان الثو

 عن عبدالعزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك
ِن النَّبِيِّ أر  ترُه عر ل. قر  عر

ٍ
ء . يِن بِِشر رِب.  ...خ.

 صىل الظهر والعرص واملغرب... قتاية عن أنس

ةر  سفيان عن عمرو سمع حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه  573 فر رر مر عر و. ُلُبُه ير ب.ُت أرط. هر ذر ِعرًيا ِِل فر ل.ُت بر لر  ...أرض.

ةِ  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  574 لِفر ير ِقُفونر بِامل.ُز. ا ير انر ِيينرهر ن. ير مر ي.ٌش ور انرت. ُقرر  ...كر

575  

سعيد بن أيب مريم ثنا إبراهيم بن سويد ثني عمرو بن 

أيب عمرو موىل املطلب أين سعيد بن جبري موىل بني 

 والبة ثني ابن عباس

عر النَّبِيِّ  فرعر مر ُه ير نَّ مر  أر و. ةر  ير فر رر  ...عر

 يعني عاتقه وأشار إىل عاتقه إسحاق ثنا خالد عن خالد احلذاء عن عكرمة عن ابن عباس

ُة  هشام بن عروة عن أبيه  576 امر ُه ُسِئلر ُأسر نَّ الٌِس  أر أرنرا جر  ...ور

ُسوُل اهللَِّ  كريب موىل ابن عباس عن أسامة  577 فرعر رر ةر  ير فر رر  ...ِمن. عر

578  
 عدي بن ثابت ثني  عبداهلل بن حييى بن أيب سعيد أين

 يزيد اخلطمي ثني أبو أيوب
ُسولر اهللَِّ  اعِ  أرنَّ رر ير ور ِة ال. جَّ رعر يِف حر  ...مجر
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ةٍ  الزهري عن سامل بن عبداهلل عن ابن عمر امر ٍة ِمن.ُهامر بِإِقر اِحدر  ...ُكل  ور

ُت النَّبِيَّ  عبدالرمحن عن عبداهلل بن مسعوي  579 أري. ا رر ىلَّ  مر اِِترا صر ِ ِميقر ري. الرًة بِغر  ...صر

نرا امل.ُز.  القاسم عن عائشة  580 ل. ةر نرزر لِفر نرِت النَّبِيَّ  ير ترأ.ذر ةُ  فراس. ير و.  ...سر

ي.لرةر  ابن جريج ثني عبداهلل موىل أسامء  581 لرت. لر را نرزر ةِ  أرهنَّ لِفر ير .ٍع ِعن.در امل.ُز.  ...مجر

ثر  عبيد اهلل بن أيب يزيد سمعت ابن عباس  582 نِي-نِي برعر مر دَّ لِ  النَّبِي   -أرو. قر  ...يِف الثَّقر

رُ كر  ابن شهاب قال: قال سامل  583 ب.ُد اهللَِّ ب.ُن ُعمر لِهِ  انر عر ةر أره. فر عر ُم ضر دِّ  ...ُيقر

لر  أرنَّ النَّبِيَّ  ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس  584 ض. فر يرفر ال.  ...أرر.

585  
 األعمش عن إبراهيم عن عبدالرمحن بن يزيد عن

 عبداهلل بن مسعوي
 ِ ىلر امل.ِن.ربر ُقوُل عر اجر ير رجَّ ُت احل. ِمع.  ...سر

586  
ى النَّبِي   ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر مر ِر ُضًحى رر مر النَّح. و.  ...ير

ُر  أبو نعيم ثنا مسعر عن وبرة ُت اب.نر ُعمر أرل. ؟سر رر امر
ِمي اجل.ِ ترى أرر.  ...: مر

587  

لقعقاع عن أيب زرعة عن حممد بن فضيل ثنا عامرة بن ا

 أيب هريرة
ِقنيَ  َحلِّ مَّ اْغِفْر لِْلم  ه  ؟ .اللَّ ينر ِ رصِّ لِل.ُمقر اُلوا: ور  ...قر

ِظ:  نافع عن ابن عمر ُسوُل اهللَِّ اْرَحْم. بِلرف. لرقر رر ٍة: حر اير يِف ِرور  ...ور

ُسولر اهللَِّ  عن أنس ابن سريين  588 هُ  أرنَّ رر أ.سر لرقر رر  ... ملرَّا حر

589  

ُسولر  شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد اهلل عن عبداهلل بن عمرو ابن اعِ   اهللَِّ أرنَّ رر ير ور ِة ال. جَّ قرفر يِف حر  ...ور

ب.لر أرن.  عطاء عن ابن عباس ُت قر : ]ُزر. الر ![ قر ِمير  ...الَ َحَرَج.أرر.

 رميت بعدما أمسيت... عكرمة عن ابن عباس

 قيل له يف الذبح واحللق... أن النبي  باسوهيب ثنا طاووس عن أبيه عن ابن ع

اِحًداأر  عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر  590 اًفا ور ِقيُل  نَُّه طرافر طرور  ...ُثمَّ ير

591  
مالك عن عبداهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن 

 حزم عن عمرة بنت عبدالرمحن أهنا أخربته
تربر إىِلر أر  يرانر كر اير ب.نر أريِب ُسف. ةُ عر نَّ ِزير  ...اِئشر
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 وأشعرها. أفلح عن القاسم عن عائشة

592  
ُسولر اهللَِّ  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة ًة  أرنَّ رر نر ُسوُق بردر ُجاًل ير أرى رر  ...رر

 ...فلقد رأيته راكبها يساير هبا النبي  حييى بن أيب كثري عن عكرمة عن أيب هريرة

ُت اب.  يونس عن زياي بن جبري  593 أري. رُ رر نراخر  نر ُعمر د. أر ُجٍل قر ىلر رر  ...أرترى عر

594  
نِهِ  أرنَّ النَّبِيَّ  جماهد أن عبدالرمحن بن أيب ليىل أخربه أن علًيا أخربه ىلر ُبد. ُقومر عر ُه أرن. ير رر  ...أرمر

رر النَّبِي   أيوب عن قالبة ب.عر ُبُدٍن ِقيراًما نرحر  ...بِيرِدِه سر

ا عن ابن عباسابن جريج قال حدثني عطاء   595 بري.ِت طرافر  إِذر لَّ  بِال. د. حر قر  ...فر

596  
ن.ِزُلُه النَّبِي   هشام عن أبيه عن عائشة ن.ِزٌل ير انر مر  ...إِنَّامر كر

ن.ِزٌل  سفيان قال: قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس ، إِنَّامر ُهور مر
ٍ
ء . ِصيُب بِِشر ي.سر التَّح.  ...لر

ٍة: -َنْحن  َناِزل وَن َغًدا  رةالزهري عن أيب سلمة عن أيب هري  597 اير يِف ِرور  ..-إِْن َشاَء اَّللَّ  ور

بَّاسر  عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر  598 عر نر النَّبِيَّ  أرنَّ ال. ترأ.ذر  ...لِيربِيتر  اس.

599  

عبدالرمحن بن محيد احلرضمي سمعت عمر بن 

عبدالعزيز يسأل السائب بن أخت نمر: ما سمعت يف 

 معت العالء بن احلرضميسكنى مكة؟ قال س

َدِر. َثالٌَث  َهاِجِر َبْعَد الصَّ  لِْلم 

600  
جر النَّبِيِّ  القاسم بن حممد عن عائشة و. ِفيَّةر بِن.تر ُحيري  زر  ... أرنَّ صر

 عقرى حلقى. إبراهيم عن األسوي عن عائشة

دِ  ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس  601 ه. ُكونر آِخُر عر بري.ِت ُأِمرر النَّاُس أرن. ير  ...ِهم. بِال.

602  

رجِّ  وهيب ثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس ُهِر احل. ةر يِف أرش. رر ُعم. نر أرنَّ ال. و. رر اُنوا ير  ...كر

حممد بن أيب بكر املقدمي ثنا فضيل بن سليامن ثني 

 موسى بن عقبة أين كريب عن ابن عباس
 من املدينة... انطلق النبي 

عر النَّبِي  ملرَّ  عطاء عن ابن عباس  603 جر الر ألُمِّ ِسنرانٍ  ا رر تِِه قر جَّ  ...ِمن. حر

ُسوُل اهللَِّ  مهام عن قتاية أن أنًسا أخربه قال  604 رر رر ترمر رٍ  اع. برعر ُعمر  ...أرر.
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605  
ِجدر  جرير عن منصور عن جماهد ِ امل.رس. برري. ُن الز  ُة ب. ور ُعر. ل.ُت أرنرا ور خر  ...ير

 عمر عن العمرة قبل احلج...سئل ابن  عكرمة بن خالد أنه

ُسوِل اهللَِّ  طاووس عن ابن عباس عن معاوية  606 ن. رر ُت عر . صٍ  قررصَّ قر  .بِِمش.

607  
ابن عون عن القاسم بن حممد عن عائشة )ح( وعن 

 ابن عون عن إبراهيم عن األسوي عن عائشة
 ِ ني. ُدُر النَّاُس بِنُُسكر ُسولر اهللَِّ! يرص. ا رر  ...ير

608  

 سامل عن عقبة بن موسى أخربنا ركمبا بن اهلل عبد

 عن عبداهلل ونافع
انر النَّبِي   ةِ  كر رر ُعم. رجِّ أرِو ال. لر ِمنر احل. فر ا قر  ...إِذر

 إن شاء اهلل. نافع عن ابن عمر

609  
ُسولر اهللَِّ  مالك عن نافع عن ابن عمر ةِ  أرنَّ رر ي.فر ُلر  بِِذي احل.

ِ
اء برط.حر  ...أرنراخر بِال.

 كان ينزل بذي احلليفة حني يعتمر... نا موسى بن عقبة عن نافع أن عبداهلل أخربهأنس بن عياض ث

610  

ِسِه  أرنَّ النَّبِيَّ  موسى بن عقبة ثني سامل بن عبداهلل عن أبيه رَّ ُهور يِف ُمعر  ...ُأِرير ور

حييى ثني عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول أنه سمع 

 ابن عمر يقول
ُت النَّبِيَّ  ِمع. ِقيِق بِور  سر  ...اِيي ال.عر

611  

الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي ثني حييى بن أيب كثري 

 ثني أبو سلمة بن عبدالرمحن ثني أبو هريرة
ُسولِِه  ىلر رر ترحر اهللَُّ عر امر  ملرَّا فر ةر قر كَّ  ...مر

َمه اَّللَّ  َيْوَم َخَلَق  منصور عن جماهد عن ابن عباس  ...َفإِنَّ َهَذا َبَلٌد َحرَّ

ُ   للي  ثني سعيد عن أيب رشيحا  612 ب.عر ُهور ير ِعيٍد ور ِرو ب.ِن سر م. الر لِعر ُه قر نَّ  ...أر

ُسولر اهللَِّ  مالك عن ابن شهاب عن أنس  613 ت.ِح  أرنَّ رر فر امر ال. لر عر  ...يرخر

614  

أرل.ُت النَّبِيَّ  أشع  عن األسوي بن يزيد عن عائشة ِر: أرِمنر  سر رد. ِن اجل. ؟ عر بري.ِت ُهور  ..ال.

بيان بن عمرو ثنا يزيد ثنا جرير بن حازم ثنا يزيد بن 

 رومان عن عروة عن عائشة
 وجعلت له بابني...

 فقال عبداهلل: لئن كانت عائشة...مالك عن ابن شهاب عن سامل بن عبداهلل أن عبداهلل 
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 اهلل بن عمر  عن عائشةبن حممد بن أيب بكر أخرب عبد

ان أنا مطرف سمعت عبداهلل بن حممد اجلعفي ثنا سفي

 أبا السفر سمعت ابن عباس
ُكم.  ا أرُقوُل لر ُعوا ِمنِّي مر مر را النَّاُس! اس. ا أري   ...ير

ا عمرو بن حييى عن عباي بن َتيم األنصاري عن عبداهلل بن زيد  615 َة َوَدَعا َْلَ َم َمكَّ  ...َأنَّ إِْبَراِهيَم َحرَّ

مَّ اْجَعْل  يونس عن ابن شهاب عن أنس  616 ه   ...َجَعْلت بِاملَِْدينَِة ِضْعَفْي َما اللَّ

617  
 ...َما َبنْيَ الََبَتْيَها َحَرامٌ  عبداهلل بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد

 عَل لساين... عبيد اهلل عن سعيد املقربي عن أيب هريرة

618  

ُؤُه إاِلَّ  األعمش عن إبراهيم التيمي قال: قال عيل رر ا ِكتراٌب نرق. نر ا ِعن.در  ...ِكتراُب اهللَِّ مر

مطرف سمعت الشعبي سمعت أبا جحيفة سأل علًيا: 

 هل عندكم يشء ما ليس يف القرآن؟
 والذي فلق احلبة وبرأ النسمة...

619  
ُسوُل اهللَِّ  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ِدمر رر رٍ  ملرَّا قر ُبو برك.  ...امل.رِدينرةر ُوِعكر أر

ْأسِ َرَأْيت  َكَأنَّ اْمَرَأًة  اهلل عن أبيهموسى بن عقبة عن سامل بن عبد َرَة الرَّ
 ...َسْوَداَء َثائِ

620  

ون   مالك عن نعيم بن عبداهلل املجمر عن أيب هريرة َها الطَّاع  ل  َكٌة الَ َيْدخ 
 ..َعََل َأْنَقاِب املَِْدينَِة َماَلئِ

 .إِْن َشاَء اَّللَّ  شعبة عن قتاية عن أنس

الِ  ه عن أيب بكرةسعد بن إبراهيم عن أبي جَّ ْعب  املَِْسيِح الدَّ ل  املَِْدينََة ر   ...الَ َيْدخ 

621  

حييى بن سعيد سمعت أبا احلباب سعيد بن يسار 

 سمعت أبا هريرة
َرى ِمْرت  أ   ل  الْق  ول ونَ  بَِقْرَيٍة َتأْك   ...َيثِْرب   َيق 

ايِبي النَّبِيَّ  حممد بن املنكدر عن جابر رر اءر أرع. بر جر الرمِ ، فر ىلر اإلس. ُه عر عر  ...اير

َبَث  شعبة عن عدي عن عبداهلل بن يزيد عن ثابت ؛ َتنِْفي اْْلَ َا َطْيَبة   ...إِِنَّ

622  
حسني بن مري  أنا الفضل عن جعيد عن عائشة 

 سمعت سعًدا
 ...الَ َيكِيد  َأْهَل املَِْدينَِة َأَحٌد إالَّ اْناَمعَ 

ونَ الزبري عن عروة عن أبيه عن عبداهلل بن هشام بن   623 بِسر ، َفَيْأيِت َقْوٌم ي  ْفَتح  اْلَيَمن   ...ت 
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 سفيان بن أيب زهري

وَن املَْ  الزهري أين سعيد بن املسيب أن أبا هريرة قال  624 ك   ...ِدينََة َعََل َخْيِ َماَكاَنْت َيْت 

ي رَ  خبيب بن عبدالرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة  625 نَّةَما َبنْيَ َبْيتِي َوِمنَْْبِ  ..ْوَضٌة ِمْن ِرَياِض اجْلَ

 ..َصاَلٌة يِف َمْسِجِدي َهَذا َخْيٌ ِمْن َأْلِف َصاَلةٍ  أبو عبداهلل األغر عن أيب هريرة  626

َحال  إالَّ إَِل َثاَلَثِة َمَساِجَد  الزهري عن سعيد عن أيب هريرة  627  ...الَ ت َشدر الرِّ

 نكـــــــــــاحــــاب الـــكت
رقم 

 طرف احلديث طريقال احلديث
ْج  َيا األعمش ثني عامرة عن عبدالرمحن بن يزيد عن ابن مسعوي  628 باِب! َمِن اْسَتطَاَع اْلَباَءَة َفْلَيتََزوَّ  ...َمْعَْشَ الشَّ

629  
سعيد بن أيب مريم أنا حممد بن جعفر أنا محيد بن أيب 

 محيد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول
ٍط إىِلر  ه. ُة رر اءر ثرالرثر اِج النَّبِيِّ  جر ور  ...ُبُيوِت أرز.

630  
ابن شهاب سمع سعيد بن املسيب سمعت سعد بن 

 أيب وقاص
ُسوُل اهللَِّ  يَّ رر ىلر  رر ظ.ُعوٍن التَّبرت لر  عر نر ب.ِن مر  ..ُعث.امر

631  
حييى عن عبيد اهلل ثني سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن 

 أيب هريرة
نَْكح  املَْْرَأة  ألَْرَبٍع: ملَِاْلَِ  َسبَِهات   ...ا، َوحِلَ

632  

نراٍت  محاي بن زيد عن عمرو بن يينار عن جابر ب.عر بر كر سر رر تر لركر أريِب ور نراٍت -هر عر بر س.
 ..-أرو. تِ

 مالك وللعذارى ولعاهبا. شعبة ثنا حمارب بن يثار سمعت جابًرا

 أصيب عبداهلل وترك عيااًل ويينًا... الشعبي عن جابر

 املغرب... فوافيت مع رسول اهلل  روهب بن كيسان عن جاب

 وهو جالس... ثم جئت رسول اهلل  ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن جابر

633  
رى النَّبِي   نافع عن ابن عمر ىلر  هنر ُضُكم. عر بِيعر برع. ي.ِع برع.ضٍ أرن. ير  ...بر

ْختَِها اِلْمَرَأةٍ َتْس الَ ََيِلر  سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة  ...أَل  َطالََق أ 
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 ِنى أن يستام الرجل عَل سوم أخيه. شعبة عن عدي بن ثابت عن أيب حازم عن أيب هريرة 

ْسَتْأَمرَ  حييى عن أيب سلمة عن أيب هريرة  634 نَْكح  األَيِّم  َحتَّى ت   ...الَ ت 

وا بِِه مَ  يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري  635 وِط َأْن ت وف  وَج.َأَحقر الْشر  ر   ا اْسَتْحَلْلت ْم بِِه اْلف 

نِي النَّبِي   هشام عن أبيه عن عائشة  636 جر وَّ زر نرا بِن.ُت ِستِّ ِسننِير  تر أر  ...ور

637  

ُسولر اهللَِّ  عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ر  أرنَّ رر ي.ربر ا خر زر  ...غر

 فقال املسلمون: إحدى أمهات املؤمنني... محيد عن أنس

 فعثرت ناقته... أيب إسحاق عن أنس حييى بن

 وقد قتل زوجها وكانت عروًسا... عمرو بن أيب عمرو عن أنس

ُسولر اهللَِّ  نافع عن عبداهلل بن عمر  638 ارِ  أرنَّ رر غر ِن الشِّ رى عر  ...هنر

639  

ُسوِل اهللَِّ  إسامعيل بن قيس قال: قال عبداهلل عر رر ُزو مر ءٌ  ُكنَّا نرغ. . نرا يشر ي.سر لر لر  ...ور

عمرو عن احلسن بن حممد عن جابر بن عبداهلل 

 وسلمة بن األكوع
ُسولِ  ُسوُل رر ا رر انر تر أر ي.ٍش، فر  ..اهللَِّ  ُكنَّا يِف جر

ٍل َواْمَرَأٍة َتَواَفَقا قال ابن أيب ذئب: ثني إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه اَم َرج   ...َأير

640  

ن عيل عن ابن شهاب عن عبداهلل واحلسن بني حممد ب

 أبيهام عيل
ُسولر اهللَِّ    أرنَّ رر

ِ
اء ِة النِّسر ن. ُمت.عر رى عر  ...هنر

  شعبة عن أيب مجرة
ِ
اء ِة النِّسر ن. ُمت.عر بَّاٍس ُسِئلر عر ُت اب.نر عر ِمع.  ...سر

جر النَّبِي   أيوب عن عكرمة عن ابن عباس  641 وَّ زر ُهور حُم.ِرمٌ  تر ةر ور ي.ُمونر  ...مر

تَِها والَ َبنْيَ امْلَْرَأِة َوَخاَلتَِها. اي عن األعرج عن أيب هريرةمالك عن أيب الزن  642  َوَعمَّ
َْمع  َبنْيَ امْلَْرَأةِ  الَ َي 

643  

ٍف  أرنَّ النَّبِيَّ  محاي بن زيد عن ثابت عن أنس و. ِن عر رِن ب. مح. ب.ِد الرَّ ىلر عر أرى عر  ..رر

 بشاشة العرس. عبدالعزيز بن صهيب عن أنس

 قدم عبدالرمحن بن عوف املدينة... محيد عن أنس

ُسولِ  أبو حازم عن سهل بن سعد  644 أرٌة إىِلر رر رر ِت ام. اءر الرت.  اهللَِّ  جر قر  ...فر
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645  

ُهنَّ  هشام عن أبيه عن عائشة ب.نر أرن.ُفسر هر ىلر الالَِِّت ور اُر عر  ...ُكن.ُت أرغر

 كان يستأذن يف يوم املرأة منا... عاصم األحول عن معاذة عن عائشة

مرحوم سمعت ثابًتا البناين قال: كنت عند أنس 

 وعنده ابنة له. قال: أنس
ُسوِل اهللَِّ  أرٌة إىِلر رر رر ِت ام. اءر ِرُض  جر  ...ترع.

646  

ر النَّبِي   محاي عن ثابت عن أنس ملر و.
ا أر ائِهِ  مر سر

 ِمن. نِ
ٍ
ء . ىلر يشر  ...عر

 فأوسع املسلمني خرًيا. محيد عن أنس

 "وختفي يف نفسك..." أن هذه اآلية: ثابتمحاي بن زيد عن 

ر النَّبِي   حممد بن يوسف ثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه ملر و.
ِعريٍ  أر ِن ِمن. شر ي. اِئِه بُِمدَّ ِض نِسر ىلر برع.  .عر

647  

جر النَّبِي   معتمر: قال أيب: ثنا أبو جملز عن أنس وَّ زر ُم  ملرَّا تر و. قر لر ال. خر نربر ير ي.  ...زر

 شديد احلياء. وكان النبي  عبدالعزيز بن صهيب عن أنس

 إذا مر بجنبات أم سليم... كان النبي  اجلعد بن أيب عثامن عن أنس

648  
ا نافع عن ابن عمر ْم إَِل اْلَولِيَمِة َفْلَيْأِِتَ ك  ِعَي َأَحد   .إَِذا د 

َراٍع ألَ  األعمش عن أيب حازم عن أيب هريرة ِعيت  إَِل ك   ...َجْبت  َلْو د 

 ...رَشر الطََّعاِم َطَعام  الَْولِيَمةِ  ابن شهاب وأبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة  649

ْم إَِذا  منصور عن سامل عن كريب عن ابن عباس  650 يِتَ َأْهَله  َلْو َأنَّ َأَحَده 
 ...َأَراَد َأْن َيأْ

651  
ا حممد بن املنكدر عن جابر ُقوُل: إِذر يرُهوُي تر انرِت ال. ا كر ائِهر رر ا ِمن. ور هر عر امر  ...جر

ُن  إسحاق أخربنا النرض بن شميل أخربنا ابن عون عن نافع انر اب. رُ كر لَّم.  ُعمر تركر . ير آنر ملر ُقر.  ال.
أر رر ا قر  ...إِذر

652  
ل  اْمَرَأَته  إَِل فَِراِشِه َفَأَبْت  األعمش عن أيب حازم عن أيب هريرة ج   ...إَِذا َدَعا الرَّ

 حتى ترجع ة عن زرارة عن أيب هريرةشعبة عن قتاي

َعاًًف إاِلَّ املْ َجاِهِرينَ  ابن شهاب عن سامل بن عبداهلل سمعت أبا هريرة  653 تِي م  لر أ مَّ  ...ك 

ِد النَّبِيِّ  عطاء عن جابر  654 ه. ىلر عر ِزُل عر ن.ِزُل  ُكنَّا نرع. آُن ير ال.ُقر.  .ور

بر  ابن حمرييز عن أيب سعيد  655 اُبوا سر ُم. أرصر اأرهنَّ تُِعوا  اير ترم. س. اُيوا أرن. ير أررر  ...فر
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ىلر الثَّيِِّب  خالد عن أيب قالبة عن أنس  656 رر عر بِك. ُجُل ال. جر الرَّ وَّ زر ا تر نَِّة إِذر  ...ِمنر الس 

ا لِ  عروة عن عائشة  657 هر مر و. برت. ير هر ةر ور عر م. ةر بِن.تر زر ير و. ةُ أرنَّ سر اِئشر  ...عر

عر  ابن جريج أين عطاء  658 نرا مر . رضر بَّاسٍ  حر ُن عر ي.ُمونرةر  اب. ةر مر  ...ِجنرازر

659  
حسني بن عيل عن زائدة عن ميرسة األشجعي عن أيب 

 حازم عن أيب هريرة
لَِقْت ِمْن ِضَلعٍ  وا بِالنَِّساِء َفإِنَّ املَْْرَأَة خ   ..اْستَْوص 

ْ  معمر عن مهام عن أيب هريرة  660 يَل ََل
ائِ ْْسَ

نَِز اللَّْحم   لَْوالَ َبن و إِ  ..َُيْ

 طــــــــــــالقكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

661  

رُ أرنَّ اب.نر  نافع اِئٌض  ُعمر ِهير حر ُه ور ًة لر أر رر لَّقر ام.  ..طر

 ...فذكر عمر للنبي  ابن شهاب عن سامل عن ابن عمر

قال أبو معمر: ثنا عبدالوارث ثنا أيوب عن سعيد بن 

 جبري عن ابن عمر
 ة.حسبت عيل بتطليق

662  
ةر  الزهري أين عروة بن الزبري أن عائشة قالت ُة ِرفراعر أر رر ِت ام. اءر ِ جر ُسولر اهللَّ يِّ رر

ظِ ُقرر  ...ال.

 جاءت وعليها مخار أخرض... أيوب عن عكرمة عن عائشة

رُ  حييى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبري  663 فِّ اِم: ُيكر ررر بَّاٍس قرالر يِف احل.  ...أنَّ اب.نر عر

664  
ج قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمري ابن جري

 قال سمعت عائشة
نربر  أرنَّ النَّبِيَّ  ي. ُكُ  ِعن.در زر م. انر ير  ...كر

ُسوُل اهللَِّ  هشام عن أبيه عن عائشة  665 انر رر اءر  كر رل.ور ب  احل.
 ...حُيِ

666  

سليامن بن بالل عن حييى عن عبيد بن حنني أنه سمع 

 ابن عباس
نرًة ُأرِ  ث.ُت سر كر أرلر مر رُ يُد أرن. أرس. رطَّاِب  ُعمر  ...ب.نر اخل.

الزهري أين عبيداهلل بن عبداهلل بن أيب ثور عن عبداهلل 

 بن عباس
 مجيع الروايات يف احلدي  من هذا الطريق
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667  
ابن شهاب أين أبو سلمة بن عبدالرمحن أن عائشة 

 أخربته زوج النبي 
ُسولر اهللَِّ  رر  أرنَّ رر ا ِحنير أرمر هر اءر  ...ُه اهللَُّ جر

ُسوُل اهللَِّ  عامر الشعبي عن مرسوق قال سمعت عائشة تقول  668 نا رر ر ريَّ هُ خر ُسولر رر نرا اهللَّر ور . رتر  ...، فراخ.

 عــــــــــــدةكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

669  

ابن شهاب ثني عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة أن أباه 

بن األرقم الزهري يأمره أن كتب إىل عمر بن عبداهلل 

 يدخل عىل سبيعة بنت احلارث

دِ  ع. تر سر . انرت. حتر را كر ةر  أرهنَّ لر و. ا ب.ِن خر ن.هر ر عر ُتُويفِّ  ..فر

ُجٌل إىِلر  حييى أين أبو سلمة اءر رر بَّاسٍ جر ُن عر ةر  اب. رر ي. أرُبو ُهرر الٌِس ور  ...جر

أو مالك بن  -حممد بن سريين عن مالك بن عامر 

 هعن -عوف 
لِيظر أر  ا التَّغ. ي.هر لر ُلونر عر عر .  ...جتر

ِج النَّبِيِّ  محيد بن نافع عن زينب بنت أيب سلمة  670 و. بِيبرةر زر ىلر ُأمِّ حر ل.ُت عر خر  ... ير

ُسولِ  محيد بن نافع عن زينب بنت أيب سلمة عن أمها  671 أرٌة إىِلر رر رر ِت ام. اءر الرت.  اهللَِّ  جر قر  ...فر

قر ثرالرٍث  ن حفصة عن أم عطيةمحاي بن زيد عن أيوب ع  672 يٍِّت فرو. ىلر مر ى أرن. ُنِحدَّ عر  ...ُكنَّا ُنن.هر

 لعـــــــــــانكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

673  

اءر إِىلر  ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخربه الريِنَّ جر ج. ِمًرا ال.عر ي. اِصِم أرنَّ ُعور  ...عر

لرمحن بن القاسم عن القاسم حييى بن سعيد أين عبدا

 بن حممد عن ابن عباس
مِ  لِيلر اللَّح. ا قر رًّ فر ُجُل ُمص. لِكر الرَّ انر ذر كر  ...ور

ةر  عبدامللك عن وراي كاتب املغرية عن املغرية  674 ُن ُعبراير ُد ب. ع. الر سر ُجاًل قر ُت رر أري. و. رر  ...: لر

هُ حممد بن بشار ثنا ابن ايب عدي عن هشام بن حسان   675 تر أر رر فر ام. ذر يَّةر قر نر ُأمر  ...أرنَّ ِهالرلر ب.
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 رمة عن ابن عباسثنا عك

676  
قال  سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن يينار

 سمعت سعيد بن جبري عن ابن عمر قال
ُر  ُت اب.نر ُعمر أرل. ِ  سر ِديِ  امل.ُترالرِعنرني. ن. حر  ...عر

ُه يِف  نافع عن ابن عمر  677 تر أر رر نر ام. ُجاًل الرعر ِن النَّبِيِّ أرنَّ رر مر  ... زر

678  
بن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أيب سلمة 

 عبدالرمحن
ُسولر اهللَِّ  ترى رر ابِيًّا أر رر نَّ أرع.  ...أر

ُن  ابن شهاب عن عروة عن عائشة  679 ب.ُد ب. عر قَّاٍص ور ُن أريِب ور ُد ب. ع. مر سر ترصر ةر اخ. عر م.  ...زر

َّ  الزهري عن عروة عن عائشة  680 يلر لر عر ُسوُل اهللَِّ يرخر ٍم   رر و. اتر ير  ...ذر

 رضـــــــــــاعكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

681  
عبداهلل بن أيب بكر عن عمرة بنت عبدالرمحن أن 

 أخربته عائشة زوج النبي 
ُسولر اهللَِّ  ا أرنَّ رر هر انر ِعن.در  ...كر

َا ا قتاية عن جابر بن زيد عن ابن عباس  682 َضاَعِة.إِِنَّ  ْبنَة  َأِخي ِمَن الرَّ

َّ  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  683 يلر نر عر ذر
ترأ. اس. ِة فر اعر ضر ي ِمنر الرَّ مِّ اءر عر  ...جر

؟  زينب عن أم حبيبة  684 يرانر ل. لركر يِف بِن.ِت أريِب ُسف.  ...هر

ةر ب.نر ُعت.برةر تر  الزهري أين عروة بن الزبري عن عائشة  685 فر ي. ا ُحذر بر املًِاأرنَّ أر  ...برنَّى سر

ُجٌل  أرنَّ النَّبِيَّ  األشع  عن أبيه عن مرسوق عن عائشة  686 ا رر هر ِعن.در ا ور ي.هر لر لر عر  ...يرخر

 نفقــــــــاتكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
لرغر النَّبِيَّ  عطاء عن جابر بن عبداهلل  687 ترقر  بر ابِِه أرع. حر ُجاًل ِمن. أرص.  ...أرنَّ رر

 ...إَِذا َأْنَفَق املْ ْسلِم  َنَفَقًة َعََل َأْهلِِه شعبة عن عدي بن ثابت سمعت عبداهلل بن زيد   688
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 األنصاري عن أيب مسعوي األنصاري

ةر قر  عروة عن عائشة  689 بِيعر ِن رر  ...الرت. إِنَّ ِهن.در بِن.تر ُعت.برةر ب.

690  
ةر  عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة اطِمر ا لِفر  ...أرالر ترتَِّقي اهللَّر؟!مر

 قالت عائشة: إن فاطمة كانت يف مكان... ابن أيب الزناي عن هشام عن أبيه عن عائشة

 عتـــــــــــــــقكتــــاب ال

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث
ْسلَِمًة َأْعَتَق اَّللَّ   سعيد بن مرجانة  691  ...َمْن َأْعَتَق َرَقَبًة م 

ًكا َله  يِف َعبْدٍ َمْن َأْعَتَق   بن عمرنافع عن عبداهلل  692  ...رِشْ

 ...َمْن َأْعَتَق َنِصيًبا َأْو َشِقيًصا يِف ََمْل وكٍ  قتاية عن النرض بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة  693

يِل  عروة عن عائشة  694 ب.ُت أره. اتر : إيِنِّ كر الرت. قر ُة فر ِريرر اءرت. بر  ...جر

695  

ةر ثرالرُث ُسنرنٍ  القاسم بن حممد عن عائشة ِريرر انر يِف بر  ...كر

 فقالت: لو أعطاين كذا وكذا... إبراهيم عن األسوي عن عائشة

ُه: ُمِغيٌ   عكرمة عن ابن عباس اُل لر ب.ًدا ُيقر انر عر ةر كر ِريرر جر بر و.  ...أرنَّ زر

ُسوُل اهللَِّ  عبداهلل بن يينار عن ابن عمر  696 رى رر  ور  هنر
ِ
الرء ي.ِع ال.ور ن. بر ن. ِهبرتِِه.عر  عر

َّا َقاَل  فضيل بن غزوان عن ابن أيب نعم عن أيب هريرة  697 َو َبِريٌء َِم  ...َمْن َقَذَف ََمْل وَكه  َوه 

الرمٌ  املعرور بن سويد عن أيب ذر  698 ُجٍل كر ر رر برني. ي.نِي ور انر بر  ...كر

ه   شعبة أين حممد بن زياي سمعت أبا هريرة  699 ْم َخاِدم   ...بَِطَعاِمهِ إَِذا َأَتى َأَحَدك 

هِ  نافع عن ابن عمر  700 ، َوَأْحَسَن ِعَباَدَة َربِّ  ...اْلَعْبد  إَِذا َنَصَح َسيَِّده 

701  
يونس عن الزهري سمعت سعيد بن املسيب يقول: 

 قال أبو هريرة: قال رسول اهلل 
الِِح َأْجَراِن.لِْلَعْبِد املَْْمل وِك   ..الصَّ

ِْسن  ِعَباَدَة َربِّهِ نِ  األعمش ثنا أبو صالح عن أيب هريرة  702  َوَينَْصح  لَِسيِِّدِه. ْعَم َما ألََحِدِهْم َي 
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 بيــــــــــــوعكتــــاب ال

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث
ن.ُه النَّبِي   طاوس قال سمعت ابن عباس  703 رى عر ا الَِّذي هنر امُ  أرمَّ ُهور الطَّعر  ...فر

اُنوا ير  نافع عن عبد اهلل بن عمر  704 وِق كر ىلر الس  امر يِف أرع.  ...ب.تراُعونر الطَّعر

ُسوُل اهللَِّ  نافع عن عبد اهلل بن عمر  705 رى رر نرةِ  هنر ابر ِن امل.ُزر  ...عر

706  

رى النَّبِي   ابن جريج وزيد بن أيب أنيسة عن عطاء عن جابر لرةِ  هنر اقر امل.ُحر ِة ور رر ابر ِن امل.ُخر  .عر

أيب ثني إسحاق بن وهب ثنا عمر بن يونس ثني 

 إسحاق بن أيب طلحة األنصاري عن أنس
ُسوُل اهللَِّ  رى رر ةِ  هنر ر اَضر ِن امل.ُخر  .عر

707  

ُسولر اهللَِّ  نافع عن ابن عمر ِر  أرنَّ رر ي.ِع الثِّامر ن. بر رى عر  ...هنر

 وكان ابن عمر إذا سئل عن صالحها... عبداهلل بن يينار عن ابن عمر

 سألت ابن عمر عن السلم يف النخل... رتيعن عمرو عن أيب البحشعبة 

ا. عطاء عن جابر اير رر عر ِم إاِلَّ ال. هر ر. الدِّ ينراِر ور ٌء ِمن.ُه إاِلَّ بِالدِّ . الر ُيبراُع يشر  ور

708  
ِل  محيد عن أنس ي.ِع النَّخ. ن. بر رى عر نَُّه هنر ُهور أر ز. تَّى ير  ...حر

رى النَّ  شعبة عن عمرو عن أيب البحرتي سألت ابن عباس تَّى  بِي  هنر ِل حر ي.ِع النَّخ. ن. بر أ.ُكلر عر  ...ير

709  
ُسولر اهللَِّ  عبداهلل بن عمرو عن زيد بن ثابت ا أرنَّ رر اير رر عر صر يِف ال. خَّ  ...رر

ُسولر اهللَِّ  بشري سمعت سهل بن أيب حثمة رِ  أرنَّ رر ِر بِالترم. ي.ِع الثَّمر ن. بر رى عر  .هنر

710  
سفيان موىل أيب  مالك عن ياوي بن احلصني عن أيب

 أمحد عن أيب هريرة
صر النَّبِي   خَّ ا رر ِصهر ر. ا بِخر اير رر عر ي.ِع ال.  ...يِف بر

ا لِْلَبائِعِ  َمنِ  ابن شهاب عن سامل بن عبداهلل عن أبيه  711 َ َر َفَثَمَرِت  َؤبَّ  ...اْبَتاَع َنْخاًل َبْعَد َأْن ت 

712  
ابن جريج أين زياي أن ثابًتا موىل عبدالرمحن بن زيد 

 أخربه أنه سمع أبا هريرة
اًة، َفاْحَتَلَبَها َْصَّ  ...َمِن اْشَتَى َغنَاًم م 
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 وهو باْليار ثالًثا. ابن سريين عن أيب هريرة

 ال تْصوا اإلبل والغنم. األعرج عن أيب هريرة

713  

ِة يِف الرِّ  أبو الضحى عن مرسوق عن عائشة رر برقر ِة ال. اُت ِمن. ُسورر ِت اآلير ِزلر املرَّا ُأن.  ..بر

قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن 

 ابن عباس
ىلر النَّبِيِّ  لرت. عر ٍة نرزر برا آِخُر آير ُة الرِّ  .آير

714  
ْمرِ  يزيد بن أيب حبيب عن عطاء بن أيب رباح عن جابر َم َبْيَع اْْلَ وَله  َحرَّ  ...إِنَّ اَّللََّ َوَرس 

لرغر  ن عباس يقولعمرو بن يينار أين طاووس أنه سمع اب رُ بر رطَّاِب  ُعمر  ...(فرالرًناأرنَّ ) ب.نر اخل.

715  

ُسولر اهللَِّ  ابن شهاب عن أيب بكر بن عبدالرمحن عن أيب مسعوي ل.ِب  أرنَّ رر ِن ال.كر مر ن. ثر رى عر  ...هنر

ُسولر اهللَِّ إِ  شعبة عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه مِ  نَّ رر ِن الدَّ مر ن. ثر رى عر  ...هنر

رى النَّبِي   شعبة عن حممد بن جحاية عن أيب حازم عن أيب هريرة   هنر
ِ
اء ِب اإِلمر س. ن. كر  .عر

716  
امِ  محيد الطويل عن أنس رجَّ ِر احل. ن. أرج. ُه ُسِئلر عر نَّ  ...أر

طِِه. خالد عن عكرمة عن ابن عباس . ُيع. اًما ملر رر انر حر و. كر لر  ور

717  
هيم عن عيل مسدي ثنا عبدالوارث وإسامعيل بن إبرا

 عن ابن عمر بن احلكم عن نافع
رى النَّبِي   لِ  هنر ح. فر ِب ال. س. ن. عر  .عر

ُعونر حُلُومر  نافع عن ابن عمر  718 تربراير يَِّة ير
راِهلِ ُل اجل. رُزور رانر أره.  ...اجل.

719  
ابن شهاب الزهري قال أخربين عامر بن سعد بن أيب 

 وقاص عن أيب سعيد
ُسوُل اهللَِّ  رى رر ن.  هنر ِ  عر ترني. ي.عر  ...بر

رى النَّبِي   مالك عن نافع عن ابن عمر  720 ِش. هنر ِن النَّج.  عر

721  

ُسوُل  ابن طاووس عن أبيه رى رر برانُ   اهللَِّ هنر ك. ى الر   ...أرن. ُيترلرقَّ

اِجرُ  شعب عن عدي بن ثابت عن أيب حازم عن أيب هريرة ب.تراعر امل.ُهر رى أرن. ير ايِبِّ  هنر رر  .لأِلرع.

اَِضٌ لِبرايٍ  سريين عن أنس ابن بِيعر حر  .هُنِينرا أرن. ير

َيارِ  نافع عن ابن عمر  722 اَم بِاْْلِ لر َواِحٍد ِمنْه  اَلِن َفك  ج   ...إَِذا َتَباَيَع الرَّ
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723  
قتاية عن صالح ايب اخلليل عن عبداهلل بن احلارث 

 سمعت حكيم بن حزام
يَاِر َما

يَِّعاِن بِاْْلِ بَ َقا الْ  ...ََلْ َيَتَفرَّ

ُبُيوِع! عبداهلل بن يينار عن ابن عمر  724 ُع يِف ال. در  ...إيِنِّ ُأخ.

725  

ًفا ) ابن شهاب عن مالك بن أوس أخربه . سر رصر ترمر ُه ال. نَّ ِة ِيينرارٍ أر  ...(باِِمئر

شعبة عن عمرو عن أيب البحرتي سألت ابن عمر عن 

 السلم يف النخل فقال
رى النَّبِي   ِرِق بِالذَّ  هنر ور ِن ال. ِب عر اًء بِنراِجزٍ  هر سر  .نر

726  

حييى بن ايب إسحاق ثنا عبدالرمحن بن أيب بكرة قال: 

 قال أبو بكرة
َهِب إالَّ َسَواًء بَِسَواءٍ  َهَب بِالذَّ وا الذَّ  ...الَ َتبِيع 

َهِب إالَّ ِمْثاًل بِِمْثلٍ  نافع عن أيب سعيد َهَب بِالذَّ وا الذَّ  ...الَ َتبِيع 

727  

عبدالرمحن بن عوف أنه سمع  عبداملجيد بن سهيل بن

 سعيد بن املسيب حيدث أن أبا سعيد وأباه هريرة حدثاه
ُسولر  ِ أرنَّ رر ِدي    اهللَّ نِي عر ا بر عر ر أرخر  ...بر

 أوه أوه عني الربا عني الربا. الغافر أنه سمع أبا سعيد معاوية عن حييى سمعت عقبة بن عبد

 ال صاعني بصاع وال يرمهني بدرهم. دشيبان عن حييى عن أيب سلمة عن أيب سعي

يٌك ِِل  أبو املنهال  728 ِ وِق نرِسيئرةً براعر رشر اِهمر يِف الس  رر  ...ير

 الَ ِرَبا إالَّ يِف النَِّسيَئِة. ابن عباس عن اسامة  729

َشبََّهاٌت  الشعبي عن النعامن  730 اَم م  ، َوَبْينَه  ٌ َرام  َبنيِّ ، َواحْلَ ٌ اَلل  َبنيِّ  ...احْلَ

ُسوِل اهللَِّ  ن أيب سلمة عن أيب هريرةسلمة ع  731 ىلر رر ُجٍل عر انر لِرر ي.نٌ  كر  ...ير

ِْحَقٌة ) قال ابن املسيب إن أبا هريرة قال :ابن شهاب قال  732 ْلَعِة، َم  َقٌة لِلسِّ نَفِّ لِف  م  َكةِ احْلَ  .(لِْلَْبَ

733  
م  اَّللَّ ، َوالَ َيْنظ   أبو صالح عن أيب هريرة ه  َكلِّم   ...ر  إَِلْيِهمْ َثاَلَثٌة الَ ي 

وِق  العوام عن إبراهيم بن عبدالرمحن عن عبداهلل بن أيب أوف ُهور يِف الس  ًة ور امر ِسل.عر قر ُجالً أر  ... رنَّ رر

734  
ُسولِ  الشعبي عن جابر عر رر ُت مر و. زر  ... اهللَِّ غر

 قال: خذ مجلك ولك ثمنه. اهلل عن وهب بن كيسان عن جابر عبدالوهاب ثنا عبيد
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735  

امعيل بن أيب أويس ثني أخي عن سليامن عن حييى إس

أيب الرجال حممد بن عبدالرمحن أن أم  بن سعيد عن

 عمرة بنت عبدالرمحن قالت سمعت عائشة قالت

ُسوُل اهللَِّ  ِمعر رر باِب  سر تر ُخُصوٍم بِال. و.  ..صر

اَضر اب.نر  عبداهلل بن كعب بن مالك أن أباه كعب بن مالك أخربه  736 ُه ترقر نَّ ي.ِه أر لر ُه عر نًا لر ي. ٍي ير رر د.  ...أريِب حر

ْلٌم، َوَمنْ  أبو الزناي عن األعرج عن أيب هريرة  737 ْتبَِع َعََل َمِِل  َفْلَيتَّبِْع. َمطْل  الَْغنِيِّ ظ 
 أ 

738  
ٌل، َفِقيَل  ربعي عن حذيفة ؟ َماَت َرج  نَْت َتق ول  : َما ك   ...َله 

َدايِن  النَّاَس  أبا هريرةالزهري عن عبيد اهلل بن عبداهلل أنه سمع   ...َكاَن َتاِجٌر ي 

739  

أبو بكر حممد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبدالعزيز 

أخربه أن أبا بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام  

 أخربه أنه سمع أبا هريرة

ٍل َأْو إِْنَسانٍ   ...َمْن َأْدَرَك َماَله  بَِعْينِِه ِعنَْد َرج 

740  

د إبراهيم الرهن يف السلم األعمش قال: ذكرنا عن

 فقال: حدثني األسوي عن عائشة
ُوِيي   أرنَّ النَّبِيَّ  اًما ِمن. ير رى طرعر رتر  ...اش.

ى إىِلر النَّبِيِّ أر  هشام عن قتاية عن أنس شر ُه مر ِعرٍي  نَّ  ...بُِخب.ِز شر

741  

ابن أيب نجيح عن عبداهلل بن كثري عن أيب املنهال عن 

 ابن عباس
ِدمر ال رِ  نَّبِي  قر لُِفونر بِالتَّم. ُهم. ُيس.  ...امل.رِدينرةر ور

ِد  حممد بن أيب املجالد عن عبداهلل بن أيب أوف ه. ىلر عر لُِف عر ِ إِنَّا ُكنَّا ُنس. ُسوِل اهللَّ  ...رر

ِة يِف ُكلِّ  قرَضر النَّبِي   الزهري عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن جابر بن عبداهلل  742 عر ف. الٍ )بِالش   ...( مر

 ..الَ َيْمنَْع َجاٌر َجاَره  َأْن َيْغِرَز َخَشَبه  يِف ِجَداِره ابن شهاب عن األعرج عن أيب هريرة  743

744  
نَُّه  هشام بن عروة عن أبيه ت. أر مر عر ق  زر ى يِف حر ور ت.ُه أرر. مر اصر  ...خر

ِسَف بِِه َيْومَ  عبداهلل بن املبارك ثنا موسى بن عقبة عن سامل عن أبيه  .الِْقَياَمِة إَِل َسْبِع َأَرِضنيَ  خ 

ُرٍع. قرَضر النَّبِي   الزبري بن خريت عن عكرمة سمعت أبا هريرة  745 ِة أرذ. ب.عر ِريِق بِسر ُروا يِف الطَّ اجر ا ترشر  إِذر
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 زارعــــــــــــةكتــــاب امل

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث

746  

عُ كر  األوزاعي عن عطاء عن جابر رر ز. ُبِع )اُنوا ير الر  را بِالث ُلِ  ور ِف وهنر  ..(والنِّص.

اللي  عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن عن حنظلة بن 

 قيس عن رافع بن خديج عن عميه
ى النَّبِي   نرهر لِكر  فر ن. ذر  ...عر

ُسولِ  ابن شهاب عن سامل ِد رر ه. ُم يِف عر لر ع. ضر  اهللَِّ  ُكن.ُت أر  ..أرنَّ األرر.

 ابن عمر كان يكري مزارعه...أن  أيوب عن نافع

747  

قلت لطاووس: لو تركت املخابرة فإهنم  :عمروقال 

هنى عنه، فقال: أي عمرو أعطيهم  يزعمون أن النبي 

 -يعني ابن عباس  -وأغنيهم وإن أعلمهم أخربين 

ةِ  أرنَّ النَّبِيَّ  رر ابر ِن امل.ُخر ن.هر عر . ير  ...ملر

ر  أرنَّ النَّبِّي  نافع عن ابن عمر  748 ي.ربر لر خر امر .ُرُج عر ا خير ِر مر ط.  ... بِشر

ْسلٍِم َيْغِرس  َغْرًسا، َأْو َيْزَرع  َزْرًعا قتاية عن أنس بن مالك  749  ...َما ِمْن م 

وا بِِه َفْضَل اْلَكلِ  ابن شهاب عن ابن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة  750 وا َفْضَل املَْاِء لَِتْمنَع   .الَ ََتْنَع 

 ا والصدقة والنحلى والعمرىوصايكتــــاب ال
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
ٌء ي وِِص فِيهِ  نافع عن عبداهلل بن عمر  751 ْسلٍِم َله  ََشْ  ...َما َحقر اْمِرٍئ م 

752  
يِن النَّبِي   عامر بن سعد عن أبيه اير اعِ  عر ير ور ِة ال. جَّ  ...يِف حر

 ثم وضع يده عىل جبهته... عائشة بنت سعد عنه

، َوالثرل ث  َكثٌِي. بن عروة عن أبيه عن ابن عباس هشام  753  الثرل ث 

انر النَّبِي   مالك بن مغول عن طلحة  754 ل. كر ؟ هر َصر  ...أرو.

ِ  أبو إسحاق عن عمرو بن احلارث ختن رسول اهلل   755 ُسوُل اهللَّ كر رر رر ا تر ا ِعن.در  مر ً مهر تِِه ِير. و.  ...مر



144 

 

 

 

 

 
  

 أخي جويرية بنت احلارث قال:

ُروا ِعن.در  عون عن إبراهيم عن األسوي قال: ذكروا ابن  756 كر ةُ ذر اِئشر ِصيًّا عر انر ور لِيًّا كر  ...أرنَّ عر

757  
رِميِس!  سعيد بن جبري عن ابن عباس ُم اخل. و. ىير رِميِس؟ ُثمَّ بركر ُم اخل. و. ا ير مر  ...ور

 .عليه الوجع..قد غلب  إن النبي  :فقال عمر الزهري عن عبيد اهلل بن عبداهلل  عن ابن عباس

بِيلِ  زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر بن اخلطاب  758 ٍس يِف سر ىلر فررر رل.ُت عر  ...اهللَِّ محر

759  
مَّ َيع ود  يِف َقيْئِِه. وهيب ثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس د  يِف ِهَبتِِه َكاْلَكْلِب َيِقيء  ث 

 اْلَعائِ

 ليس لنا مثل السوء... أيوب عن عكرمة عنه

ةُ  سمعت النعامن بن بشري وهو عىل املنرب يقول عامر قال:  760 رر م. الرت. عر قر ِطيًَّة، فر طرايِن أريِب عر  ...أرع.

761  
رن. ُوِهبرت.  قرَضر النَّبِي   أبو سلمة عن جابر

را ملِ هنَّ ى أر رر ُعم. ه بِال.  .لر

ْمَرى َجائَِزةٌ  قتاية ثني النرض بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة  اْلع 
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 ،ووفقنا للعناية بسنة خري األنام ،وعلمنا السنة والقرآن ،احلمد هلل رب العاملني أكرمنا باإلسالم

لتميز يف لوالتنافس الشديد  ،من اإلقبال الكبري عىل حفظ السنة وتفهمها نراه فمن البشائر العظيمة ما

 هذا املجال.

وهلل احلمد  -حي  بلغ احلفا  املئات  ،ة برنامج حفظ اجلمع بني الصحيحنيومن الربامج الرائد 

وجتمع هلم أعامالً عديدة حول  ،واحلفا  حيتاجون أن خيدموا يف أمور ختترص هلم الوقت ،-واملنة

مشاريع عديدة ختترص عىل احلافظ  وقد انطلقت ،كنوز السنة التي حفظوهابليعظم انتفاعهم  ؛برناجمهم

، ظةبداية من رشح األحايي  املحفو  ه،لضبط والفهم واالستفاية من حمفوظوتعينه عىل ا ،وقته وجهده

وذكر طرق  ،وبيان الكلامت الغريبة ومعناها، ، واجلواب عن املشكل منهاااألحايي  صوتيً  سجيلوت

الصحيحني ليسهل الرجوع كر أرقام األحايي  يف وذ ،هباالصحيحني ملن أراي االنتفاع األحايي  من 

  مكاهنا يف الرشح وغريها  مما يعمل عليه كوكبة من احلفا  . إليها وإىل

يف برنامج نك حيوي عديًا من األعامل تفيدك مشاركة من عدي من إخوا وهذا اجلمع بني يديك

أمور قصد منه إعانة احلافظ يف  ،وهو عمل يف بدايته يقبل النقد والتطوير ،أخواته-بإذن اهلل-بعه تتحفظ 

 جزى اهلل من قاموا به خريًا ونفع به وطرح له القبول. ،حيتاجها

  

  

 الصقعوب حممد بن دأمح
 

 املشرف على مركز حفاظ السنة
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أواًل: اهلدف من الربنامج:
هو تسهيل حفظ األحايي  النبوية من أمهات كتب السنة بحذف اإلسناي والتكرار واعتامي أمجع  

 وهو، اإلسالم الكبارة، ويواوين أئمة ويتميز هذا الربنامج بارتباطه بكتب السن ،الروايات واآلثار

والرقاق وغريها، فهو يغني عن املخترصات  ابواآلي شامل ألحايي  األحكام والعقائد والفضائل

 وال تغني املخترصات عنه.

:ثانيًا: الكتب املعتمدة يف هذا الربنامج مرتبة على النحو التالي
 ام ،صحيح البخاري وصحيح مسلم  :إىل ثالثة أقسام وُقسِّ

 أحايي  1509عليه : قسم املتفق. 

 :حديثاً  430قسم مفريات البخاري. 

  :حديثاً  587قسم مفريات مسلم. 

 :حديثاً  1337زوائد  سنن أيب ياوي عىل الصحيحني. 

 :حديثاً  561زوائد جامع الرتمذي  عىل الصحيحني وأيب ياوي. 

  :حديثاً  163زوائد سنن النسائي عىل الصحيحني وأيب ياوي والرتمذي. 

 حديثاً  184ن ماجه عىل الصحيحني وأيب ياوي والرتمذي والنسائي: زوائد سنن اب. 

 : حديثاً 129زوائد املوطأ عىل الكتب الستة. 

  :حديثاً 177زوائد سنن الدارمي عىل الكتب السبعة. 

  حديثاً  548محد عىل الكتب الثامنية:أزوائد مسند اإلمام. 

 فاألحايي  تفوق هذا العدي بكثري، ننبه إىل أن هذا حسب الرتقيم املوجوي يف الكتاب، وإال و

يضع  وأحياًنا ال ،والروايات املتعلقة بمعناهحديًثا أتبعه باألحايي   ذكر فطريقة املصنف أنه إذا

 هلا رقاًم مستقاًل.

نبذة عن برنامج حفظ السنة
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 عمر هذا الربنامج: ثالثًا:

ينة يف مد - حفظه اهلل -بدأت حلق احلفظ هلذا الربنامج عىل يد شيخنا حييى بن عبد العزيز اليحيى 

وقد طرح اهلل لربناجمه القبول فأقبل طلبة العلم عليه وتنافسوا يف حفظه وفهمه ،  هـ1407بريدة عام 

ب يف هذه البالي املباركة وخارجها ،والتفنن يف ضبطه رَّ ق وغر َّ وأقيمت احللق الدائمة للتسميع  ،ورشر

 وغريها.مكة واملدينة بوأقيمت الدورات املكثفة يف اإلجازات  ،طيلة العام

 .وهلل احلمد واملنة )عرشة آالف حافظ(عدي حفا  اجلمع بني الصحيحني جتاوز وقد 

 

 شرط القبول:رابعًا: 
 . وضبطهكاماًل  آن الكريمالقر يشرتط لقبول الطالب يف هذا الربنامج حفظ

 

 : والفهم فظملحقات مساعدة على احل: خامًسا

  :مما يعني عىل احلفظ وصحة النطق لأللفا ، وهو ، للجمع بني الصحيحنيالتسجيل الصويت

 وكذلك يساعد عىل املراجعة ورسوخ احلفظ وإتقانه.

 :مأخوذ من فتح الباري ، لامت الغريبة واملشكلةلكل توضيحوهو عبارة عن  غريب الصحيحني

 .البن حجر والنهاية البن األثري

  :كل كتاب، وفهرس  كفهرس الكتب الذي يبني رقم الصفحة وعدي أحايي عدد من الفهارس

سهل عىل يف األصول، حتى ي ألطراف األحايي ، وفهرس لطرقها، وآخر ألرقام األحايي 

 الرجوع للرشوح. احلافظ

  ن ليس له ممسند وكذلك  ،غري املكثرين يف اجلمع بني الصحيحنيكمسند الرواة  :الرواةمسانيد

 .إال حدي  واحد
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 : منهج الشيخ يف  اختيار أحاديث الصحيحني: دًساسا
 :ًقسم املتفق عليه أوال :- 

وتصل   ،الشيخ باللفظ الذي اتفقا عليه فيوريه: ما اتفق فيه لفظ البخاري ومسلم .1

 أحايي  هذا القسم إىل سبعامئة حدي  تقريبًا.

 فيختار الشيخ لفظ البخاري.  :أن يكون لفظهام متقارباً  .2

فيختار الشيخ لفظ  :ن يف املعنىايدًا عن لفظ البخاري لكنهام متفقأن يكون لفظ مسلم بع .3

 البخاري ويضع الزائد من لفظ مسلم يف احلاشية وهذا يصل إىل مائتي حدي  تقريبًا.

 ووضع عىل األحايي  تبويب البخاري يف الغالب وما ترصف فيه وضع عليه نجمة. .4

 :أفريت يف جزء مستقل بتبويب البخاري. :عن مسلم األحاديث التي انفرد البخاري هبا ثانيًا 

 :يف جزء مستقل. :األحاديث التي انفرد هبا مسلم عن البخاري ثالثًا 

   ي ترتيب مسلم يف الغالب لسهولته وجلمعه أحايي  اعتامومنهج الشيخ يف ترتيب األحاديث

 الباب يف موضع واحد.

 
 
 

 :الشيخ حفظه اهلل يف  اختيار أحاديث السنن : منهجسابًعا
 ها.سقطه إال إن كان فيه زياية فيوريكل حدي  سبق ذكره يف الصحيحني فإنه ي 

 .كل حدي  فيه فائدة يف حكم أو مسألة رشعية أو فائدة لغوية أو معنى معني أثبته 

 عىل صحته أو  دمني أو املتأخرين أو املعارصينأي حدي  نص أحد من العلامء املعتربين من املتق

  حسنه أثبته.

 ينص أحد من العلامء عىل صحته أو حسنه تركه وأحلقه يف قسم الضعيفة لالستظهار. وما مل 

 

 
 



7 

 

 وصايا ملن التحق بهذا الربنامج: :ثامنًا
فهي األصُل  ،وأثره يف العلم كبري فاحرص عىل حفِظ ما تقدُر عليه منها ،حفظ السنة فضله عظيم أوالً:

 رب.كثر كانِت الفائدُة أكوكلام حفظتر منها أ اين الذي ُيعتمُد عليه يف العلمِ الث

 كمن سمع، ومن حفظر وضبطر حجٌة عىل من مل حيفْظ. ال تسمع ثانيًا:
ٍ
 للمثبطني فليسر راء

احرص عىل االلتحاق بشيخ حافظ تسمع عليه وتراجع معه وال حتفظ عىل نفسك، واحرص أن  ثالثًا:

 حجر عثرة لك يف هذا الدرب املبارك.يكون الشيخ مقتنعًا هبذا الربنامج لئال يكون 

ثم اربطه مع  ،واحفظه وكرره يف ذلك اليوم من عرش إىل عرشين مرة ليثبت ،حدي مقدارًا يومياً  رابعًا:

 احلفظ السابق.

 ظفرت بكنز فال تغفل عن املراجعة اليومية حتى يثبت احلفظ ويرسخ. خامسًا:

ني فرتة وأخرى واملذاكرة معهم، وضع حزبًا احرص عىل رسي ما حفظت عىل أحد زمالئك ب سادسًا:

 وكلام زاي احلفظ زاي املقدار. ،يوميًا للمراجعة

ة وبالقراء ،م بتأملها وضم النظري إىل النظرياحرص عىل تفهم األحايي  ومعرفة ما فيها من علو سابعًا:

 يف بعض الرشوح وسؤال الشيخ عام يشكل.

 .وراجع كالم الرشاح فيهاشيخ عنها وسل القيد اإلشكاالت  ثامنًا:

فهاًم حفظ السنة لبنة عظيمة يف تكوينك العلمي فأكمل مشوارك يف بقية الفنون حفظًا وقراءة و تاسعًا:

 .ألن العلم بعضه يفتح بعضاً 

 لك ويف عباياتك ومعامالتك.افعألك واقوأتأيب بآياب محلة احلدي  وطبق السنن يف  ارشًا:ع
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 :أهداف الربنامج 
 حفظ وضبط الجمع بين الصحيحين في سنتين تقريًبا. .1

 حفظ وضبط بقية الكتب التسعة في ثالث سنوات تقريبًا. .2

 فهم لمعانيها.إخراج حفاظ للكتب التسعة يجمعون بين الحفظ والضبط وال .3

 وضع آلية مناسبة لتحقيق هذا الهدف الكبير، ومتابعة الحافظ من خاللها. .4

 ضبط منهج الطالب ووقته في السير في هذا البرنامج. .5

 

  :آلية الربنامج 
 عند انتظام الطالب في البرنامج يعطى خطًة يسير عليها، وتتابعه الوحدة في ذلك.

 واجبات يومية: وهذه الخطة موضح فيها أن عليه ثالثة

  الواجب األول: الحفظ: وهو أن يحفظ الطالب يوميا ًوجهين جديدين، ثم يكررهما عشر مرات

 بعد حفظهما، والحفظ ال يتوقف طوال أيام السنة، إالفي إجازات محددة، وهي:

 يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. -1

 / شوال ( . 5/ رمضان ( إلى )  22من )  -2

 / ذو الحجة (. 15إلى ) / ذو الحجة (  5من )   -3

 ثالثة أسابيع الختبارات الفصل األول. وثالثة أسابيع الختبارات الفصل الثاني. -4

يوم تقريبا. 145وعلى هذا تكون أيام اإلجازات في السنة =   

يوم تقريبا . 215وأيام الحفظ في السنة =   

 أهداف البرنامج وآليته
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  ( آخر عشرة أوجه حفظها.الواجب الثاني: الربط: وهو أن يسرد الطالب على نفسه يوميًا )حفظًا 

 والربط ال يتوقف طوال أيام السنة، إالفي إجازات محددة، وهي:

 / شوال ( . 5/ رمضان ( إلى )  22من )  -1

 / ذو الحجة (. 15/ ذو الحجة ( إلى )  5من )   -2

 ثالثة أسابيع الختبارات الفصل األول. وثالثة أسابيع الختبارات الفصل الثاني -3

 عة: وهي أن يسرد الطالب على نفسه )حفظًا( عشرة أوجه من المراجعة الواجب الثالث: المراج

 ما دام في المجلد األول. 

ل إلى المجلد ثم إذا انتقل إلى المجلد الثاني تزيد مراجعته لتصبح خمسة عشر وجهًا، ثم إذا انتق

عته د مراجالثالث تزيد مراجعته لتصبح عشرين وجها، ثم إذا انتقلت إلى المجلد الرابع تزي

 لتصبح خمسة وعشرين وجها. 

 والمراجعة ال تتوقف طوال أيام السنة.

 
 

 

 َما َأْعَلُم َعَلى َوْجِه اأْلَْرِض ِمَن اأْلَْعَماِل َأْفَضَل ِمْن َطَلِب اْلَحِديِث » قال ُسْفَيان:

 «َمْن َأَراَد بِِه َوْجَه اللَّهلِ 
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وحتقيق  أن تساعده يف احلفاظ على كتابه العناية ببعض األمور اليت من شأنها حلافظحيسن با
 منها من واقع جتربة: شيًئا، وإليك االستفادة الكاملة منه

 الكتاب يصبح ،احلافظ للكتاب ومحله اليومي له بسبب مالزمة، فحني استالمهمن  تغليف الكتاب -1

سنني من عمرك حتمل هذا الكتاب يف حلك وترحالك، فاعتن ، وستعيش والتلف تمزقللعرضة 

 به ليدوم معك.

فإن ذلك يكون  آية أو حدي  أو كلمة لبعض أهل العلم، سواء ،كتابة عبارة حمفزة يف أول الكتاب -2

 لام فتحت الكتاب.ك شجًعا وحمفًزا لكم

الربنامج، واملدة التي أنجزت حفظ لتعرف متى بدأت يف ، تاريخ البدء يف احلفظ واالنتهاء منه تقييد -3

الكتاب فيها، وتقارهنا باخلطة التي رسمتها بداية حفظك، فتكافئ نفسك إن أنجزت، وحتاسبها إن 

 قرصت.

، فإنه أيعى لرتتيب حفظك ومعرفة ما أهنيت من الكتاب وما بقي، كتابة الفهرس بخط يدك يف أوله -4

 املذكرة.هذه  يمكنك نقله منط، ووكتابته بيدك أرسخ وأضب

الغريب، بل اكتب ما   صفحة ، وال يلزم أن تنقل كل ما يفمعاين الكلامت الغريبة بجانبها تقييد -5

 يرسع تفلت معناه. أوتشعر بحاجتك له، 

 .هوأحاييث هعدي أبوابكذلك و يف أوله -حسب ترتيبه يف اجلمع – كتاب كل كتابة رقم -6

 عىل ضبطها، وهو من املُلح. ليساعدك ،تظليل األبواب بالقلم الفسفوري -7

 ؟نسختككيف تعتين ب
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، ب، أو سؤال أهل العلم عنهايف الكتحلها  عن تقييد اإلشكاالت يف آخر الكتاب للبح  -8

 ذهبها بل ترتاكم وتبقى سنني مشكلة عليك.فرتكها ال يُ 

يوجد يف ، وذلك بعد ختم الكتاب، ليكون لك وري يومي منه، وحتزيب الكتاب للمراجعة -9

 للحزب.  اوجهً  15بمعدل  صفحة التحزيب حتزيب مقرتح

يف الشمس برتكه يف السيارة أو غريها، فإنه يؤيي  –ولو مرة واحدة  –نسيان الكتاب  احلذر من  -10

 . الوهن تغريالنتفاخ غالفيه و

مما يساعد عىل ضبط الرواة أن تضع خًطا أمحر حتت اسم كل راٍو ليس له إال حدي  واحد يف  -11

 اجلزء الذي حتفظه.

قلم رصاص، وتطلب من مسّمعك أن يضع خًطا حتت الكلامت التي ختطئ حيسن بك أن حترض  -12

 فيها، لتتنبه هلا عند املراجعة.

اطلب من الشيخ الذي ختتم عنده أن يكتب يف آخر الكتاب ما يفيد ختمك عنده، ويقيد تاريخ  -13

 جملس اخلتم.

ما كان بخالف كل ما يساعدك عىل حتقيق هدفك من هذا الكتاب ال ترتي يف تطبيقه، واّطرح كل  -14

 ذلك، فهو يف النهاية كتابك، وأنت املستفيد األول.
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عدي 

 املجلدات

عدي 

 الصفحات

عدي 

 األحايي 

  أوجه يومًيا 4   أوجه يومًيا 3   يومًيا وجهان 

 مدة احلفظ مدة احلفظ مدة احلفظ

 يوًما 41 يوًما 55 يوًما 82 374 164 1 اجلزء األول

 يوًما 43 يوًما 57 يوًما 85 378 169 1 اجلزء الثاين

 يوًما 48 يوًما 64 يوًما 95 402 190 1 اجلزء الثال 

 يوًما 40 يوًما 54 يوًما 80 346 160 1 اجلزء الرابع

 يوًما 171 يوًما 228 يوًما 342 1509 683 4 املتفق عليه

 يوًما 42 يوًما 56 يوًما 84 430 167 1 مفريات البخاري

 يوًما 53 يوًما 71 أيام 106 578 211 1 مفريات مسلم

 يوًما 266 يوًما 353 يوًما 531 2517 1061 6 بني الصحيحني اجلمع

 يوًما 113 يوًما 150 يوًما 225 1337 450 2 زوائد أيب ياوي

 زوائد الرتمذي
1 

 يوًما 50 يوًما 67 يوم 100 561 200

 يوًما 15 يوًما 20 يوًما 30 163 60 زوائد النسائي

 يوًما 18 يوًما 23 يوًما 35 184 69 1 زوائد ابن ماجه

 يوًما 460 يوًما 614 يوًما 920 4762 1840 10 الكتب الستة

 زوائد موطأ مالك
ابن ماجه مع 

 يف نفس املجلد

 يوًما 11 يوًما 15 يوًما 22 129 44

 يوًما 11 يوًما 14 يوًما 21 177 42 زوائد الدارمي

 يوًما 59 يوًما 78 يوًما 117 548 233 2 زوائد مسند أمحد

 يوًما 630 يوًما 840 يوًما 1260 5616 2519 12 الكتب التسعة

 إحصائية الكتب التسعة
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 عدي األحايي  عدي األوجه الصفحة الكتاب 

 5 2 334 كتاب الفرائض 28

 1 1 336 كتاب الوقف 29

 6 2 337 كتاب النذور 30

 7 3 339 كتاب األيامن 31

 13 6 342 وذكر القصاص والدية كتاب حتريم الدماء 32

 1 1 348 كتاب القسامة 33

 14 8 349 كتاب احلدود 34

 7 3 357 األقضيةكتاب  35

 2 2 360 كتاب اللقطة 36

 1 1 362 كتاب الضيافة 37

 24 10 363 كتاب اجلهاد 38

 29 18 373 كتاب السري 39

 37 26 391 كتاب اهلجرة واملغازي 40

 28 11 417 كتاب اإلمارة 41

 10 4 428 كتاب الذبائح والصيد 42

     

     

 فهرس اجلزء الثالث
 

 اجلمع بني الصحيحنين ــم
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 6 3 432 كتاب األضاحي 43

 16 7 435 األرشبة كتاب 44

 21 8 442 كتاب األطعمة 45

 40 14 450 كتاب اللباس والزينة 46

 31 12 464 كتاب األدب 47

 10 4 476 كتاب الرقى 48

 15 5 480 كتاب املرض والطب 49

 2 2 485 كتاب الطاعون 50

 4 2 487 كتاب الطرية والعدوى 51

 2 1 489 كتاب الكهانة 52

 6 3 490 كتاب احليات 53

 3 2 493 كتاب الشعر 54

 7 4 495 كتاب الرؤيا 55

  499 25 54كتاب فضائل النبي  56

 وجًها 190 عدد األوجه:

 كتاًبا 29 عدد الكتب:

 حديًثا 402 عدد األحاديث:
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اهلدف من هذا التحزيب مساعدة احلافظ عىل التقسيم املناسب لوريه، بحي  جيمع بني 

تساوي عدي الصفحات والوقوف عىل هنايات املوضوعات واألحايي ، فيجعل له ورًيا 

ه ضبط يلعيومًيا أو أسبوعًيا باملقدار الذي يناسبه حسب ضبطه وما حيتاجه، فيسهل 

ها املقدار جللسة مجاعية يلتقي احلفا  في فيها، وقد يكون املقدار واأليام التي ينجز اجلزء

 ملذاكرة حمفوظهم وما يتعلق به من فوائد وإشكاالت.

 وجه للحزب تقريًبا 60مبعدل التحزيب 
 ص إىل ص من 
 397 باب شهوي املالئكة بدًرا 334 بداية كتاب الفرائض 1

 457 باب التشديد عىل املصورين 397 لقتىل بدر باب كالم النبي  2

  523هناية كتاب فضائل النبي  458 باب امليثرة احلمراء 3

 وجه للحزب تقريًبا 40مبعدل التحزيب 
 ص إىل ص من 
 372 هناية كتاب اجلهاي 334 بداية كتاب الفرائض 1

 416 هناية كتاب اهلجرة واملغازي 373 بداية كتاب السري 2

 449 هناية كتاب األطعمة 417 بداية كتاب اإلمارة 3

 484 هناية كتاب املرض والطب 450 بداية كتاب التجمل والزينة 4

  523هناية كتاب فضائل النبي  485 بداية كتاب الطاعون 5

 يب  التحز
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 وجه للحزب تقريًبا 30التحزيب مبعدل 
 ص إىل ص من 
 365 والشهاية...باب الدعاء باجلهاي  334 بداية كتاب الفرائض 1

 397 باب شهوي املالئكة بدًرا 366 باب الغدوة والروحة يف سبيل اهلل 2

 427 هناية كتاب اإلمارة 397 لقتىل بدر باب كالم النبي  3

 457 باب التشديد عىل املصورين 428 بداية كتاب الذبائح والصيد 4

 489 هناية كتاب الكهانة 458 باب امليثرة احلمراء 5

  523هناية كتاب فضائل النبي  490 بداية كتاب احليات 6

 وجه للحزب تقريًبا 15مبعدل تحزيب ال
 ص إىل ص من 
 348 هناية كتاب القسامة 334 بداية كتاب الفرائض 1

 365 باب الدعاء باجلهاي والشهاية... 349 بداية كتاب احلدوي 2

 379 كراهية متني لقاء العدوباب  366 باب الغدوة والروحة يف سبيل اهلل 3

 397 باب شهوي املالئكة بدًرا 380 باب احلرب خدعة 4

 412 باب غزوة خيرب 397 لقتىل بدر باب كالم النبي  5

 427 هناية كتاب اإلمارة 412 باب ري املهاجرين عىل األنصار... 6

 441 هناية كتاب األرشبة 428 بداية كتاب الذبائح والصيد 7

 457 باب التشديد عىل املصورين 442 كتاب األطعمةبداية  8

 475 هناية كتاب األيب 458 باب امليثرة احلمراء 9

 489 هناية كتاب الكهانة 476 بداية كتاب الرقى 10

 503 يف الطعام باب بركة النبي  490 بداية كتاب احليات 11

  523هناية كتاب فضائل النبي  503 يوم اخلندق باب معجزات النبي  12
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 نستوعب ومل الصواب، بيان مع اخلاطئ نطقها ذكرنا نطقها، يف اخلطأ يكثر التي الكلامت بعض هذه

 من للحافظ بد وال لنظائرها، احلافظ ليتنبه أمثلة أورينا إنام فيها، احلفا  خيطئ التي الكلامت

 النسخة من ذلك يف وتستفيد النطق، باختالف خيتلف قد املعنى ألن األلفا  نطق بدقة العناية

 لك. املسمع وتصويبات الصوتية

 مالحظات الصواب اخلطأ رقم الصفحة
ضوء فدعا بُوضوء 334  بفتح الواو بور

رحها جبار ُجرحها جبار 347  بفتح اجليم جر

ن جبار 347  بكرس الدال واملعِدن واملعدر

 التاء املربوطةبضم  آيُة الرجم آيةر الرجم 349

 بفتح الباء احلبرل أو كان احلْبل 349

 بضم الباء رُبع يف رْبع يينار 353

 بضم التاء وكرس الالم اسُتخلِف ثم استرخلرف عمر 354

 بفتح الالم جلردات عرش جْلدات 356

ب أنه قد صدق 357  بكرس السني فأحِسب فأحسر

 بفتح الياء فأقيضر  فأقيْض له بذلك 357

 بفتح التاء املربوطة اجلنةر  اجلنُة ورب النرض 369

 بفتح العني أربعر  ابن أربِع عرشة 373

 بكرس النون ابنِ  أمر ابُن أيب كبشة 377

 األخطاء الشائعة
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 بضم الدال ونخُدمهم فنسقي القوم ونخِدمهم 380

 بتسكني الالم حيمْله معي ابع  ابنك حيمُله معي 391

ِشري 416 ري قال العر  وفتح الشنيبضم العني  قال الُعشر

 بكرس الباء وفتح الياء اللتبِيَّة يدعى ابن اللتيبرة 420

 بتسكني السني ليس من النْسك ليس من النُسك 432

 برفع مترة مترٌة مترةٌ  مل يكن يصيبنا إال مترًة مترةً  447

كة كانت هبام 452  بكرس احلاء ِحكة من حر

رُتك بناصيته شعر 460  وفتح الراءبضم الياء  ُيرترك أن ير

 بفتح السني واجللوسر  واجللوُس بالطرقات 467

 بكرس الباء وثواِب  وثواُب الصدق الذي آتانا اهلل 495

مته عكة هلا فأْيمته 502  بفتح الدال فأير

 بضم الدال خيُدمني من غلامنكم خيِدمني 518

 للحديثعند عالمة احلذف )...( يفّضل قول )احلديث( حتى تعرف أن هناك تتمة 

 والتنبه لتصويب مسمعك لك. ،الصويت تسجيللتفادي األخطاء بإمكانك سامع ال
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 برسي وذلك حمفوظه، إتقان عىل ومساعدته احلافظ، عىل املراجعة تسهيل القسم هذا من اهلدف

 األحايي  تصور عىل يعني مما رواه، الذي احلدي  طرف مع راوٍ  كل ذكر حيتوي جدول يف األبواب

 وحتقيق الفائدة املرجوة من احلفظ. استذكارها، ورسعة

 لفرائضكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

رر 
افِ ِرُث املُْْسلُِم اْلكر ةُ   762 ...براٌب: الر ير امر ْيدٍ  ُأسر لَِم. ْبِن زر لُِم المَكافَِر، َوالَ المَكافُِر املمُسم  الَ َيِرُث املمُسم

هِ  ُأمِّ بِيِه ور ِد ِمْن أر لر اِث اْلور بَّاسٍ   763 براُب ِمرير ُقوا المَفَرائَِض  اْبُن عر ِ لَِهاَأحلم  ...بَِأهم

ةِ  اإِلْخور اِت ور ور اِث األرخر ابِر  764 براُب ِمرير َّ النَّبِيُّ  جر َلر لر عر ِريٌض  يرخر نرا مر أر  ...ور

ْسترْفُتونركر ُقِل اهللَُّ ُيْفتِيُكْم يِف "براٌب:  ير

ةِ  الرلر  "اْلكر
765  

اء ر ْت:  اْلربر لر ٍة نرزر ْسترْفُتونركر ُقِل اهللَُّ "آِخُر آير  "...ير

راْبُن  رنَّ أر  ُعمر ِيْيُت  ُعمر : ثرالرٌث ور الر قر طربر فر  ...خر

االً فرألرْهلِهِ "...براُب  كر مر رر ْن تر ةر   766 "مر ْيرر ُسولر اهللَِّ  أربو ُهرر ُجلِ  أرنَّ رر انر ُيْؤترى بِالرَّ  ...كر

 لوقفكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ْقِف  وِط يِف اْلور ُ ر  767 براُب الرشُّ رأرْن  اْبُن ُعمر ابر أرْرًض  ْبنر اخْلرطَّاِب  ُعمر  ا...أرصر

 لنذوركتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ْعترِكفر  رر يِف اجْلراِهلِيَِّة أرْن ير ا نرذر ر  768 ..براٌب: إِذر رأرنَّ  اْبُن ُعمر أرلر النَّبِيَّ  ُعمر  ...سر

ْيه نرْذرٌ  لر اتر وعر ْن مر بَّاسٍ   769 براُب مر ةر  اْبُن عر ْعُد ْبُن ُعبراير ِ  اْسترْفترى سر ُسولر اهللَّ  رر

 فهرس أطراف األحاديث  
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ْعبرةِ  رر املْرْْشر إىِلر اْلكر ْن نرذر  براُب مر
اِمرٍ   770 ُة ْبُن عر ِ ُعْقبر يِْت اهللَّ ِْْشر إِىلر بر ْن متر ْختِي أر ْت أُ رر ذر  ...نر

نرس  771 نْير اْبنريْهِ  أرنَّ النَّبِيَّ  أر ى بر يًْخا ُُيراير أرى شر  ..رر

 بِالنَّْذرِ 
ِ
اء فر ر  772 براُب اْلور رى النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر ِن النَّْذرِ  هنر  ...عر

رِ  در ْبدر إىِلر اْلقر  النَّْذِر اْلعر
ِ
اء ةر   773 براُب إِْلقر ْيرر َر  أربو ُهرر م َيُكنم ُقدِّ ٍء ََل ُر بََِشم َن آَدَم النَّذم  ...َلهُ الَ َيأميِت ابم

 ألميانكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

اِئُكمْ  لُِفوا بآبر ْ  براٌب: الر حتر
ر  774 .إِنَّ اَّللََّ َينمَهاُكمم َأنم  ُعمر ُكمم

لُِفوا بآبائِ  ..حَتم

ر  775  ...َفالَ ََيملِفم إالَّ بِاَّللََِّأالَ َمنم َكاَن َحالًِفا  اْبُن ُعمر

ى  ةر   776 ...براٌب: الر حُيلرُف بالالَِّت والُعزَّ ْيرر  ...َمنم َحَلَف ِمنمُكمم َفَقاَل يِف َحلِِفِه بِالالَِّت  أربو ُهرر

نِ   يِف األرْيامر
ِ
ةر   777 براُب االْستِْثنراء ْيرر ِعنيَ ألَُطوَفنَّ اللَّ َقاَل ُسَليماَمُن:  أربو ُهرر  ...يمَلَة َعََل تِسم

ِة  ارر فَّ هُ براُب اْلكر ْعدر بر نِْ  ور
ْبلر احْلِ ى  778 قر ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُموسر ْيُت رر ْهطٍ  أرتر  ...يِف رر

ْولِِه: ونر "براُب قر ُ ْشرتر ِذينر ير ْسُعويٍ   779 "...إِنَّ الَّ ا َماَل  اْبُن مر َتطَِع هِبَ ٍ لَِيقم  ...َمنم َحَلَف َيِمنَي َصْبم

اِخُذُكُم اهللَّ ":..براُب  ةر أربو   780 "...الر ُيؤر ْيرر لِهِ جَّ َواَّللَِّ ألَنم َيلَ  ُهرر  ...َأَحُدُكمم بِيَِمينِِه يِف َأهم

 حتريم الدماء وذكر القصاص والديةكتــــاب 

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

* 
ِ
اء مر ِريِم الدِّ ْ   781 براُب التَّْغلِيِظ يف حتر

ةر  َتَداَر  أربِو برْكرر َماَن َقِد اسم َم َخَلَق اَّللَُّإِنَّ الزَّ  ..َكَهيمَئتِِه َيوم

بَّاسٍ  ِصيَّتُُه إِىلر  اْبُن عر ور را لر هنَّ
ْفِِس بِيرِدِه! إِ ِذي نر الَّ ور تِهِ  فر  .ُأمَّ

ر قرفر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر اِت  ور رر نْير اجْلرمر ْومر النَّْحِر بر  ...ير

ةِ  ْومر اْلِقيرامر اِص ير ْسُعويٍ   782 براُب اْلِقصر َ النَّاسِ  اْبُن مر ُل َما ُيقمََض َبنيم َماِء. َأوَّ  بِالدِّ

اىلر  ْوِل اهللَِّ ترعر ْسُعويٍ   783 "أرنَّ النَّْفسر بِالنَّْفسِ " براُب قر َهُد َأنم الَ إَِلَه إالَّ اَّللَُّ اْبُن مر لٍِم َيشم ِرٍئ ُمسم  ..الَ ََيِلُّ َدُم امم

ْل  ُك املُْْسلِمر هر قر املرُْْشِ رَّ ا حر ُق؟براٌب: إذر ًرا ِمْن ُعْكٍل  أرنرس  784 حُيررَّ ْينرةر -أرنَّ نرفر ُعرر ٍة: ور اير يِف ِرور  ...-ور



21 

 

ْتلر * نَّ اْلقر ْن سر ْسُعويٍ   785 براُب إِْثِم مر ِن آَدمَ  اْبُن مر اًم إالَّ َكاَن َعََل ابم ٌس ُظلم َتُل َنفم  ...الَ ُتقم

اتِِل النَّْفسِ  اءر يِف قر ا جر  براُب مر

ةر   786 ْيرر بو ُهرر َسُه  أر ى ِمنم َجبٍَل َفَقتََل َنفم  ...َمنم َتَردَّ

787  
ْعدٍ  ْهُل ْبُن سر ُسولر اهللَِّ  سر ُكونر  أرنَّ رر املُْرْشِ ى ُهور ور  ...اْلترقر

ةر  ْيرر ْرترابر  أربو ُهرر اير برْعُض النَّاِس أرْن ير  ...فركر

ب  788 ٌح  ُجنْدر  ...َكاَن فِيَمنم َكاَن َقبمَلُكمم َرُجٌل بِِه ُجرم

ُجِل بِاملْرْرأرةِ  ْتِل الرَّ ْينِ  أرنرس  789 براُب قر رر جر ٍة برنْير حر اِرير ْأسر جر ضَّ رر ا رر ُوِييًّ  ...أرنَّ ُير

اهُ  نراير ْت ثر عر قر ور ُجاًل فر ضَّ رر ا عر نْيٍ   790 براٌب: إِذر اُن ْبُن ُحصر ِمهِ  ِعْمرر ُه ِمْن فر در عر ير نرزر ُجٍل فر در رر ضَّ ير ُجاًل عر  ..أرنَّ رر

ْولِِه:  اٌص "براُب قر اجْلُُروحر ِقصر ةٍ  أرنرس  791 "ور اِرير نِيَّةر جر ْت ثر ر رسر ترُه كر مَّ يِّعر عر بر  ...أرنَّ الرُّ

ننِِي املْرْرأرِة  ةر   792 ...براُب جر ْيرر ْيلٍ  أربو ُهرر اِن ِمْن ُهذر تر أر  ...اْقترترلرِت اْمرر

اْلبِْئِر ُجبرارٌ  ةر أربو   793 براٌب: املْرْعِدُن ُجبراٌر ور ْيرر ُحَها ُجَباٌر، َوالمبِئمُر ُجَبارٌ  ُهرر اَمُء َجرم  ...المَعجم

 لقسامةكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ةِ  امر سر ةر   794 براُب اْلقر ْثمر ْهُل ْبُن أريِب حر ا  سر جر رر ةر خر حُمريِّصر ْهٍل ور ْبدر اهللَِّ ْبنر سر  ...أرنَّ عر

 حلدودكتــــاب ا

 رقم الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

نرْت  ا أرْحصر نرا إِذر ْجِم احْلُْبىلر ِمنر الزِّ بَّاسٍ   795 براُب رر ِ  اْبُن عر ىلر امْلِنرْبر ُر عر لرسر ُعمر  ...جر

نِ  ْجِم املُْْحصر   796 براُب رر
يْبرايِنّ  ِ ْبنر  الشَّ بْدر اهللَّ ْلُت عر أر ْوفر سر يِب أر مر : أر جر ْل رر  ..هر

َِلّ  الر ِحنير  عر ِة قر ْومر اجْلُُمعر مر املْرْرأرةر ير جر  ...رر

ُجاًل  اُم رر ْأُمُر اإِلمر ْل ير   797 ...؟براٌب: هر
ةر  ْيرر  أربو ُهرر

ْيد ْبن زر الِدٍ  ور  خر
ُجٌل  اءر رر ر إِىلر النَّبِيِّ جر ْنُشُدكر اهللَّ الر أر قر  ..فر

اِم املُِْقرَّ  اِل اإِلمر ةر   798 براُب ُسؤر ْيرر ُجٌل  أربو ُهرر ٍة: ِمْن أرْسلرمر ) أرترى رر اير يِف ِرور  ...( ور
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ابِر ىلَّ  جر ْنراُه بِاملُْصر مجر رر رُه، فر مجر ْن رر ُكنُْت فِيمر  ...فر

بَّاسٍ  الٍِك النَّبِيَّ  اْبُن عر اِعُز ْبُن مر  ...ملرَّا أرترى مر

اهِنِمْ  إِْحصر ِة ور مَّ اِم أرْهِل الذِّ ر  799 ...براُب أرْحكر أرٍة ِمنر اْليرُهوِي  ُأِِتر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر اْمرر ُجٍل ور  ...بِرر

ةُ  نرِت األرمر ا زر ةر   800 براٌب: إِذر ْيرر ُسولر اهللَِّ  أربو ُهرر نرْت ُس  أرنَّ رر ا زر ِة إِذر ِن األرمر  ..ِئلر عر

: بر  اىلر عر ْوِل اهللَِّ تر اِرُق "اُب قر السَّ ور

ُامر  ْيِدُير اْقطرُعوا أر ُة فر اِرقر السَّ  "ور

 

ة  801 اِئشر َطُع المَيُد يِف ُرُبِع ِدينَاٍر َفَصاِعًدا. عر  ُتقم

ر  802 ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ةُ  أرنَّ رر نُُه ثرالرثر . قرطرعر يِف جِمرنٍّ ثرمر اِهمر رر  ير

ةر   803 ْيرر َطُع َيُدهُ  أربو ُهرر ُق المَبيمَضَة َفُتقم ِ اِرَق َيْسم  ..َلَعَن اَّللَُّ السَّ

اِهيرِة  رر ِة يِف احْلردِّ براُب كر اعر فر ة  804 ...الشَّ اِئشر ْت  عر قر ر أرًة رسر أرنَّ اْمرر
ُسولِ   ْهِد رر  ... اهللَِّ يِف عر

الِ  النِّعر ِب بِاجْلرِريِد ور ْ  براُب الرضَّ
805  

ِديِّ  ُعبرْيد اهللَِّ ْبن الرةِ  عر جر إىِلر الصَّ رر نر ِحنير خر ْبُت لُِعْثامر  ...اْنترصر

بر يِف اخْلرْمِر بِاجْلرِريِد  نَّ النَّبِيَّ أر  أرنرس ر  ...َضر

ِزيدر  ُب ْبُن ير
ائِ ُسوِل اهللَِّ  السَّ ْهِد رر ىلر عر اِرِب عر  ُكنَّا ُنْؤترى بِالشَّ

َِلّ   806 يرُموتر  عر ٍد فر ىلر أرحر ا عر دًّ ا ُكنُْت ألُِقيمر حر  ...مر

األريرُب؟ ِم التَّْعِزيُر ور ةر   807 براٌب: كر َلُد  أرُبو ُبْرير ِ َجَلَداٍت الَ ُُيم َق َعْشم  ...َفوم

ةٌ  ارر فَّ ةر   808 براٌب: احْلُُدوُي كر ُكوا بِاَّللَِّ َشيمئًاَبايُِعوِِن َعََل  ُعبراير ِ  ...َأنم الَ ُتْشم

 ألقضيةكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ْأُخْذهُ  قِّ أرِخيِه فرالر ير ُه بِحر ْن ُقيِضر لر ةر   809 براُب مر لرمر تِِه  ُأمُّ سر ًة بِبراِب ُحْجرر ِمعر ُخُصومر نَُّه سر  ...أر

اىلر  عر ْوِل اهللَِّ تر امِ "براُب قر صر
دُّ اخْلِ لر ُهور أر ة  810 "ور اِئشر ِصُم. عر َجاِل إََِل اَّللَِّ األََلدُّ اْلمَ  إِنَّ َأبمَغَض الرِّ

ِعي  ىلر امْلُدَّ ةر   811 ...براٌب: اْلبريِّنرُة عر ْيكر ْيٍت أرنَّ  اْبن أريِب ُملر اِن يِف بر ِرزر ْ ترا ختر انر نْيِ كر أرتر  ...اْمرر

اٌب  ْضبراُن؟ :بر ُهور غر ْو ُيْفتِي ور اِِض أر ْقيِض اْلقر ْل ير ةر   812 هر َباُن. أربو برْكرر ِ َوُهَو َغضم نَنيم َ اثم ِضنَيَّ َحَكٌم َبنيم  الَ َيقم

أر  ابر أرْو أرْخطر أرصر در فر ا اْجترهر اُب أرْجِر احْلراكِِم إِذر ْمرو ْبن  813 بر اصِ  عر َتَهَد ُثمَّ َأَصاَب  إَِذا اْلعر اكُِم َفاجم  ...َحَكَم احلمَ
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اِئِن؟ * رر ُكُم احلراكُِم بالقر ْل حير ةر   814 براٌب: هر ْيرر ا أربو ُهرر نَاُُهَ َرَأَتاِن َمَعُهاَم ابم  ...َكاَنِت امم

* نْيِ نْير املُْترخاِصمر ةر   815 براُب إِْصالرِح احْلراكِِم بر ْيرر ى َرُجٌل ِمنم َرُجٍل َعَقاًرا َلهُ  أربو ُهرر ََتَ  ...اشم

 للقطةكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ا  ُعهر در الر ير طرةر ور ْأُخُذ اللُّقر ْل ير براٌب: هر

؟ ْسترِحقُّ ْن الر ير ا مر هر ْأُخذر تَّى الر ير  ترِضيُع حر
816  

الِدٍ  ْيُد ْبن خر ِرفم ِعَفاَصَها زر  ...َوِوَكاَءَها اعم

ْعٍب  ُّ ْبُن كر ةر ِيينرارٍ أر  ُأيبر ًة ِمائر ْذُت رُصَّ  ...خر

رْيِ إِْذنِهِ  ٍد بِغر اِشيرُة أرحر ترلرُب مر ر  817 براٌب: الر حُتْ نِهِ  اْبُن ُعمر ِ إِذم ِرٍئ بَِغريم ُلَبنَّ َأَحٌد َماِشَيَة امم  ...الَ ََيم

 لضيافةكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ْيِف  اِم الضَّ اِمرٍ   818 براُب إِْكرر ْومٍ  ُعْقبرُة ْبُن عر نرنِْزُل بِقر ُثنرا فر ْبعر ُسولر اهللَِّ، إِنَّكر تر ا رر  ...ير

 جلهادكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ةِ  اير هر رنِّي الشَّ ةر   819 براُب متر ْيرر َل اَّللَُّ ملَِنم َجاَهَد يِف  أربو ُهرر  ...َسبِيلِهِ َتَكفَّ

بِيِل اهللَِّ  اِهِدينر يِف سر اِت املُْجر جر رر ةر   820 براُب ير ْيرر اَلةَ  أربو ُهرر  ...َمنم آَمَن بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه، َوَأَقاَم الصَّ

ِهيِد * ابِر  821 براُب ُثُبوِت اجْلرنَِّة لِلشَّ ا؟ جر نر ْينر أر أر ْلُت، فر
أرْيتر إِْن ُقتِ رر  ...أر

ايِ براُب فرْضِل  هر ةر   822 اجْلِ ْيرر اير  أربو ُهرر هر ْعِدُل اجْلِ ٍل ير مر ىلر عر نِي عر  ...ُيلَّ

ُل النَّاِس ُمْؤِمٌن جُمراِهٌد بِنرْفِسِه  براٌب: أرْفضر

بِيِل اهللَِّ  الِِه يِف سر مر  ور
ِعيدٍ   823 ُسولر اهللَِّ، أريُّ النَّاِس  أربو سر ا رر ُل؟ير  ...أرْفضر

اِي  هر  بِاجْلِ
ِ
اء عر اِل براُب الدُّ جر ِة لِلرِّ اير هر الشَّ ور

 
ِ
اء النِّسر  ور

824  
نرس ِ  أر ُسوُل اهللَّ انر رر ىلر  كر ْدُخُل عر امٍ ير رر  ...ُأمِّ حر

امٍ  ُأمّ  رر ... نرامر النَّبِيُّ  حر ظر ِريًبا ِمنِّي ُثمَّ اْسترْيقر  قر

بِيِل اهللَِّ  ِة يِف سر ْوحر الرَّ ِة ور ْدور ٌ  أرنرس  825 براُب اْلغر َحٌة َخريم َوٌة يِف َسبِيِل اَّللَِّ َأوم َروم  ...َلَغدم
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ْهل ٌ ِمَن  سر يِل اَّللَِّ َخريم
ٍم يِف َسبِ يَا ِرَباُط َيوم نم  ...الدُّ

ْنيرا ْرِجعر إىِلر الدُّ اِهِد أرْن ير رنِّي املُْجر ِجَع  أرنرس  826 براُب متر نََّة َُيِبُّ َأنم َيرم ُخُل اجلمَ  ...َما َأَحٌد َيدم

ى ا نرور ر  827 براٌب: لُِكلِّ اْمِرٍئ مر ِرٍئ َما َنَوى ُعمر اَم المم اَمُل بِالنِّيَِّة، َوإِنَّ اَم األَعم  ...إِنَّ

بِيِل اهللَِّ  ُب يِف سر ْن ُينْكر يَُّة  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  828 براُب مر ُعصر اُن ور ْكور ذر اُه ِرْعٌل ور  ...أرتر

ى  ْبٌع ِسور ُة سر اير هر ْتلِ براٌب: الشَّ  اْلقر

ةر   829 ْيرر َهَداُء ََخمَسٌة: املمَطمُعوُن، َواملمَبمُطونُ  أربو ُهرر  ...الشُّ

830  
لٍِم. أرنرس  الطَّاُعوُن َشَهاَدٌة لُِكلِّ ُمسم

ة اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر أرْلُت رر ِن الطَّاُعونِ  سر  ...عر

الِهِ  اترلر ُيونر مر ْن قر ْمٍرو  831 براُب مر  .ُقتَِل ُدوَن َمالِِه َفُهَو َشِهيٌد  َمنم  اْبُن عر

ْولِِه:  اٌل  "براُب قر ي أرنرُس ْبُن النَّرْضِ غر  أرنرس  832 "...ِمنر املُْْؤِمننِير ِرجر مِّ  ... ابر عر

نُْقُص ِمْن أرْجِرِه؟ ْل ير ْغنرِم هر اترلر لِْلمر ْن قر ى  833 براٌب مر ايِبٌّ لِلنَّبِيِّ  أرُبو ُموسر ْغنرمِ  :قرالر أرْعرر اتُِل لِْلمر ُجُل ُيقر  ...الرَّ

ْبلر اْلِقتراِل * اء  834 براُب اإِلْسالرِم قر ر ُجٌل  أرترى النَّبِيَّ  اْلربر نٌَّع بِاحْلرِديدِ رر  ...ُمقر

رْيٍ  ُه بِخر فر لر اِزًيا أرْو خر زر غر هَّ ْن جر الِدٍ   835 براُب فرْضِل مر ْيُد ْبن خر َز َغاِزًيا يِف َسبِيِل  زر  ...اَّللَِّ َفَقدم َغَزاَمنم َجهَّ

ِة * ْوِم اْلِقيرامر اِي إىِلر ير هر
اِر اجْلِ ة  836 براُب اْستِْمرر اِوير ينِ  ُمعر ُه يِف الدِّ هم ا ُيَفقِّ ً  ...َمنم ُيِرِد اَّللَُّ بِِه َخريم

ْقُتُل املُْْسلِمر ُثمَّ ُيْسلِمُ  افِِر ير ةر   837 ...براُب اْلكر ْيرر ِ  أربو ُهرر َحُك اَّللَُّ إََِل َرُجَلنيم  ...َيضم

ا اخْلررْيُ  اِصيهر ْعُقوٌي يِف نرور براٌب: اخْلرْيُل مر

ةِ  ْوِم اْلِقيرامر  إىِلر ير

ة  838 ُ  اْلبراِرِقيِّ  ُعْرور ريم ُقوٌد يِف َنَواِصيَها اْلمَ يمُل َمعم  ...اْلمَ

يمِل. أرنرس  839 َكُة يِف َنَواِِص اْلمَ  المَْبَ

ْبِق  نْير اخْلرْيلِ براُب السَّ ر  840 بر ُسوُل اهللَِّ  اْبُن ُعمر ابرقر رر نْير اخْلرْيِل  سر  ...بر

اِعِدينر * ىلر اْلقر اِهِدين عر   841 براُب فرْضِل املُْجر

اء ر ْت: اْلربر لر زر َّا نر اعُدون "ملر ْستروي القر  "...الر ير

ْيد ْبن ابٍِت  زر ْكُتوٍم فر  ثر ُه اْبُن ُأمِّ مر اءر اجر ْهور ُيِملُّهر َّ  ور َلر  ...عر

بَّاسٍ  اعُدون " اْبُن عر ْستروي القر  ... "ِمنر املؤِمنني الر ير

ْزوِ  ِن الغر ُه الُعْذُر عر برسر ْن حر نرس  842 براُب مر الر  أرنَّ النَّبِيَّ  أر قر اٍة فر زر انر يِف غر  ...كر
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 لسريكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ْمِر اْلُبُعوِث    843 بِاْلُيرْسِ *براُب أر
ى ا أرُبو ُموسر َ ا، َوَبْشِّ َ ا والَ ُتَعْسِّ َ َرا َيْسِّ  ...َوالَ ُتنَفِّ

وا َوالَ  أرنرس ُ ُروا. َيْسِّ نُوا َوالَ ُتنَفِّ وا، َوَسكِّ ُ  ُتَعْسِّ

ن  برِِي فِيمر الكر ِغرِي ور نْير الصَّ براُب احْلردِّ بر

اُز * ْن الر جُير مر  جُيراُز لِْلِقتراِل ور
844  

راْبُن  ُسولر اهللَِّ  ُعمر ْومر  أرنَّ رر ُه ير ضر رر  ...ُأُحٍد  عر

اء ر اْبُن  اْلربر ا ور نر راْسُتْصِغْرُت أر ْومر برْدرٍ  ُعمر  ير

ُدوِّ  اِحِف إىِلر أرْرِض اْلعر ِر بِاملْرصر فر ر  845 براُب السَّ ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ر  أرنَّ رر رر بِاْلُقْرآنِ هنر افر  ...ى أرْن ُيسر

اِب  براٌب: ذر ٌة ِمن اْلعر ُر ِقْطعر فر ةر   846 السَّ ْيرر َفُر ِقطمَعٌة ِمَن المَعَذاِب  أربو ُهرر  ...السَّ

ا أرطرالر  ْياًل إِذر ُه لر ْطُرْق أرْهلر براٌب: الر ير

ْيبرةر   اْلغر

ابِر  847 َلُه َلياًل. جر  إَِذا َأَطاَل َأَحُدُكُم المَغيمَبَة َفاَل َيطمُرقم َأهم

انر النَّبِيُّ  أرنرس  848 هُ  كر ْطُرُق أرْهلر  ...الر ير

اِر  ىلر الُكفَّ ِة عر ارر ْونٍ  اْبن  849 ... *براُب اإِلغر ترْبُت إىِلر نرافٍِع، عر تربر إِلَّ  كر  ...فركر

ُ  النَّبِيُّ  ْبعر انر ير ا كر   براُب مر
ِ
راء ِمنر األُمر

ُسلِ   والرُّ
بَّاسٍ   850 نِي أرُبو ُسْفيرانر  اْبُن عر ثر دَّ  ...ِمْن فِيِه إِىلر يِفَّ  حر

ِذينر ُأوُتوا "براٌب:  ُعنَّ ِمنر الَّ ترْسمر لر ور

ْبلُِكْم...  ةر  "اْلكِترابر ِمْن قر  اآلير
851  

ةُ  امر ْيدٍ  ُأسر اٍف  أرنَّ النَّبِيَّ  ْبِن زر ىلر إِكر ىلر مِحراٍر عر بر عر
كِ  ...رر

ْتُن  أرنرس ايِن نر ْد آذر قر اهللَِّ لر نِّي؛ ور ْيكر عر  ...مِحراِركر إِلر

اِجرِ  اْلفر ِّ ور اِيِر لِْلربر ر  852 براُب إِْثِم اْلغر َرُف بِهِ  لُِكلِّ َغاِدٍر لَِواءٌ  اْبُن ُعمر َم المِقَياَمِة ُيعم  ...َيوم

ُدوِّ   اْلعر
ِ
اء رنِّي لِقر اِهيرِة متر رر ا لَِقاَء المَعُدوِّ  أريِب أرْوفر  ْبنا  853 براُب كر َا النَّاُس! الَ ََتَنَّوم  ...َأُّيُّ

ةٌ  ْدعر ابِر  854 براٌب: احْلرْرُب خر َعٌة. جر ُب َخدم رم  احلمَ

الِ  جر عر الرِّ نَّ مر
ِقتراهِلِ  ور

ِ
اء ْزِو النِّسر ِن النَّبِيِّ  أرنرس  855 براُب غر مر النَّاُس عر ْوُم ُأُحٍد اهْنرزر انر ير  ..ملرَّا كر

ْزوِ  ى يِف اْلغر  اجْلرْرحر
ِ
اء اِة النِّسر اور يِّع  856 براُب ُمدر بر ذٍ  الرُّ وِّ عر النَّبِيِّ  بِنِْت ُمعر ْومر  ُكنَّا نرْغُزو مر نرْسِقي اْلقر  ...فر

 يِف احْلرْرِب 
ِ
اء ْتِل النِّسر ر  857 براُب قر اِزي اْبُن ُعمر غر ْعِض مر ًة يِف بر ْقُتولر أرٌة مر ِت اْمرر  ...ُوِجدر
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اِر ُيبريَُّتونر  ةر   858 ...براُب أرْهِل الدَّ ثَّامر ْعِب ْبِن جر رَّ ) الصَّ  أروْ ) ( النَّبِيُّ يِبر مر
ِ
اء انر  بِاألرْبور يَّ  ...(بِور

النَّْخلِ  ِر ور جر ْطِع الشَّ ر  859 براُب قر نِي اْبُن ُعمر قر نرْخلر بر رَّ ُه حر نَّ قرطرعر  أر  ...النَِّضرِي، ور

اِم يِف أرْرِض  ا ُيِصيُب ِمنر الطَّعر براُب مر

 احْلرْرِب 
860  

لٍ  فَّ ينر قررْصر  اْبُن ُمغر انٌ  ُكنَّا حُمرارِصِ ى إِْنسر مر رر ، فر ر ْيربر  ...خر

ر اْلِعنربر  اْبُن ُعمر لر ور سر اِزينرا اْلعر غر  ...ُكنَّا ُنِصيُب يِف مر

ْوِل النَّبِيِّ  نرائِمُ ": براُب قر ُكُم اْلغر ةر   861 "ُأِحلَّْت لر ْيرر ِمهِ  أربو ُهرر  ...َغَزا َنبِيٌّ ِمَن األَنمبَِياِء َفَقاَل لَِقوم

نِْفيِل  ا *براُب تر اير ر  الرسَّ
ر  862 ُكنُْت  برعر ر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر ْجٍد فر ًة ِقبرلر نر يَّ ِ يهر رسر

 ا..فِ

ر  863 ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ُل  أرنَّ رر انر ُينرفِّ  ...كر

ترلر  ْن قر مر ، ور ِس األرْسالربر ْ خُيرمِّ ْن ملر براُب مر

ُبهُ  لر لرُه سر تِياًل فر  قر

ةر   864 تراير ُسوِل اهللَِّ  أربو قر عر رر ْجنرا مر رر امر ُحنرنْيٍ  خر  ...عر

مْحرِن ْبن  865 ْبدالرَّ ْوٍف  عر ْدرٍ  عر ْومر بر فِّ ير اِقٌف يِف الصَّ ْينرا أرنرا ور  ...بر

ْتِل اجْلراُسوِس * ة ْبن  866 براُب قر لرمر عِ  سر كنِير  أرترى النَّبِيَّ  األرْكور نْيٌ ِمنر املُْرْشِ  ...عر

 اخْلُُمسِ براُب فرْرِض 

الِك ْبن  867 الٌِس يِف أرْهَِل  أرْوسِ  مر ْينرا أرنرا جر ارُ بر ترعر النَّهر  ...ِحنير مر

ة  868 اِئشر ةر  عر مر
اطِ لرْت  بِنْتر النَّبِيِّ  أرنَّ فر  ...أرْرسر

ةر   869 ْيرر بو ُهرر تَِسُم  أر ينَاًرا )الَ َيقم
اَوَرَثتِي دِ َُهً رم

 ...(َوالَ دِ

سِ  رر اِم اْلفر ر  870 براُب ِسهر ُسوُل اهللَِّ  اْبُن ُعمر مر رر ر ) قرسر ْيربر ْومر خر  ...(ير

ى * ارر ىلر األُسر ةر   871 براُب املْرنِّ عر ْيرر ْياًل ِقبرلر نرْجدٍ  برعر ر النَّبِيُّ  أربو ُهرر  ...خر

 هلجرة واملغازيكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ِة النَّبِيِّ  ابِِه إىِلر  براُب ِهْجرر أرْصحر ور

 املْرِدينرةِ 
872  

اء ْبن ر اِزٍب  اْلربر ْكٍر  عر ُبو بر اءر أر نِْزلِِه  جر  ...إىِلر أريِب يِف مر

اقرة ْيٍش  ْبِن ُجْعُشمٍ  رُسر اِر ُقرر نرا ُرُسُل ُكفَّ اءر  ...جر

بِيُّ اهللَِّ  أرنرس  ...إىِلر املْرِدينرةِ  أرْقبرلر نر

ْدًرابراُب ُشُهوِي  ِة بر بَّاسٍ   873 املْرالرِئكر ْدرٍ  أرنَّ النَّبِيَّ  اْبُن عر ْومر بر ُه ير ُهور يِف ُقبٍَّة لر الر ور  ...قر
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اء ر ٍد  اْلربر اُب حُمرمَّ نِي أرْصحر ثر دَّ ْدًرا حر ِهدر بر  ...مِمَّْن شر

الرِم النَّبِيِّ  ْدٍر * براُب كر ْتىلر بر ةر   874 لِقر بِيَّ اهللَِّ  أربو طرْلحر ْدٍر  أرنَّ نر ْومر بر رر ير  ...أرمر

ُسوِل  ِج رر ْرر َمر نِي النَِّضرِي ور ِديِ  بر براُب حر

ْيِهمْ  اهللَِّ   إِلر

ةر   875 ْيرر ْينرا  أربو ُهرر لر جر عر رر ْينرامر نرْحُن يِف امْلرْسِجِد إِْذ خر  ...بر

ر  876 ةُ  اْبُن ُعمر ْيظر ُقرر برِت النَِّضرُي ور ارر أرْجىلر  حر نِي النَِّضريِ  فر  ...بر

ابر النَّبِيَّ  ا أرصر اِح  براُب مر رر
ِمنر اجْلِ

ْومر ُأُحدٍ   ير

ْعد  877 ُسولر اهللَِّ  سر أرْيُت رر ْومر ُأُحٍد  رر  ...ير

878  
ْهل ْن ُجْرِح النَّبِيِّ  سر ُه ُسِئلر عر نَّ ْومر ُأُحدٍ  أر  ...ير

ْومر ُأُحدٍ  ُشجَّ النَّبِيُّ  أرنرس  ...ير

ةر أربو   879 ْيرر ٍم َفَعُلوا بِنَبِيِّهِ  ُهرر َتدَّ َغَضُب اَّللَِّ َعََل َقوم  ...اشم

ِقي النَّبِيُّ  ا لر كنِير  براُب مر ِمنر املُرْشِ

ةر  كَّ  بِمر

ْسُعويٍ   880 َلِّ ِعنْدر اْلبرْيِت  أرنَّ النَّبِيَّ  اْبُن مر انر ُيصر  ...كر

ب ْبن  881 ُسولر اهللَِّ  ُسْفيرانر  ُجنْدر اِهِد  أرنَّ رر ْعِض املْرشر انر يِف بر  ...كر

ِقي النَّبِيُّ  ا لر برِة * براُب مر قر ْومر العر ة  882 ير اِئشر ْوِم ُأُحٍد؟ عر دَّ ِمْن ير انر أرشر ْوٌم كر لرْيكر ير ْل أرترى عر  ...هر

ِقي األرْنبِيراُء ِمنر األرذرى * ا لر ْسُعويٍ   883 براُب مر ْنُظُر إىِلر النَّبِيِّ  اْبُن مر أرينِّ أر بِيًّا كر ِْكي نر  ...حير

ْهلٍ  ْتِل أريِب جر ٍل؟َمنم َينمُظُر َما  أرنرس  884 براُب قر  ...َصنََع َأُبو َجهم

ِف  رْشر
ْعِب ْبِن األر ْتِل كر ابِر  885 براُب قر ِف؟ جر َ ِن األرَشم ِب بم  ...َمنم لَِكعم

ِهي  ِق، ور ِة اخْلرنْدر ْزور اُب براُب غر  األرْحزر
اء  886 ر ُسولر اهللَِّ  اْلربر أرْيُت رر اِب  رر ْومر األرْحزر  ...ير

ِْفُرونر  أرنرس  887 اُر حير األرْنصر اِجُرونر ور لر املُْهر عر  ...جر

ْرِجِع النَّبِيِّ  اِب  براُب مر  ِمنر األرْحزر

ر  888 نَيَّ َأَحٌد ) اْبُن ُعمر َ الَ ُيَصلِّ َظَة.المَعصم  .( إالَّ يِف َبنِي ُقَريم

889  

ة اِئشر ِق  عر ْومر اخْلرنْدر ْعٌد ير  ...ُأِصيبر سر

ِعيدٍ  الر  أربو سر ْعٌد ِمنر امْلرْسِجِد قر نرا سر  ... النَّبِيُّ ملرَّا ير

ن ْبن ْيامر يٍ  ُسلر ُزوَننَا رُصر ُزوُهمم َوالَ َيغم  ...اآلَن َنغم

نرس اطًِعا  أر ْنُظُر إِىلر اْلُغبراِر سر أرينِّ أر  ...كر
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ْيبِيرةِ براُب  ِة احْلُدر ْزور  غر
ةر   890 لرمر ْعُت النَّبِيَّ  سر اير ةِ  بر رر جر ْلُت إىِلر ظِلِّ الشَّ در  ...ُثمَّ عر

ْبد اهللَِّ ْبن  891 ْيدٍ  عر ُن ) زر مر انر زر ةِ ملرَّا كر اُه آٍت احْلررَّ تر  ...(، أر

نير 
كِ عر املُْرْشِ ْلِح مر اء  892 براُب الصُّ ر ْعترِمرر  أرنَّ النَّبِيَّ  اْلربر اير أرْن ير  ...ملرَّا أررر

ْتًحا ُمبِينًا  "براٌب:  ترْحنرا لركر فر ا فر  "إِنَّ
893  

ْتًحا ُمبِينًا  " أرنرس ترْحنرا لركر فر ا فر ْيبِيرةُ  "إِنَّ : احْلُدر الر  .قر

ر ِزلَ  ُعمر يمَلَة ُسوَرٌة َلَقدم ُأنم  ...تم َعََلَّ اللَّ

اِئلٍ   894 ْهُل ْبُن ُحنرْيٍف  أربو ور امر سر قر ، فر نير  ...ُكنَّا بِِصفِّ

ير  رر ِة ِذي قر ْزور ةر   895 براُب غر لرمر ةِ  سر ابر اِهًبا نرْحور اْلغر ْجُت ِمنر املْرِدينرِة ذر رر  ...خر

ر  ْيربر ِة خر ْزور  براُب غر

ةر   896 لرمر عر النَّبِيِّ  سر ْجنرا مر رر ْيالً  خر نرا لر ، فررِسْ ر ْيربر  ...إىِلر خر

897  
ةر أربو  ْيرر ُسوِل اهللَِّ  ُهرر عر رر ْجنرا مر رر ر  خر ْيربر ْومر خر  ...ير

ْمٍرو ِل النَّبِيِّ  اْبُن عر قر ىلر ثر انر عر ُجٌل  كر  ...رر

اِر  ىلر األرْنصر اِجِرين عر يِّ املُْهر براُب رر

ر * ْيربر ْتِح خر ْعدر فر ُهْم بر نراِئحر  مر

898  
اِجُرونر املْرِدينرةر  أرنرس ِدمر املُْهر ةر  ملرَّا قر كَّ  ...ِمْن مر

ة ائِشر ْشبرُع ِمنر  عر ُ ُقْلنرا: اآلنر نر يْربر ْت خر حر
َّا ُفتِ  ...التَّْمرِ  ملر

ُل لِلنَّبِيِّ  أرنرس  899 ْعر ُجُل جير انر الرَّ الرِت  كر  ...النَّخر

اعِ  قر اِت الرِّ ِة ذر ْزور ى  900 براُب غر عر النَّبِيِّ  أرُبو ُموسر ْجنرا مر رر ةٍ  خر ْزور  ...يِف غر

ْتِح * ِة الفر ْزور ْسُعويٍ   901 براُب غر لر النَّبِيُّ  اْبُن مر ةر  يرخر كَّ  ...مر

ْتِح  ْعدر اْلفر ةر بر  براٌب: الر ِهْجرر
902  

بَّاسٍ  َد المَفتمِح، َوَلكِنم ِجَهاٌد َونِيَّةٌ  اْبُن عر َرَة َبعم  ...الَ ِهجم

ة اِئشر ُدُهْم بِِدينِِه إِىلر اهللَِّ  عر ِفرُّ أرحر انر املُْْؤِمُن ير  ...كر

يُْت النَّبِيَّ أر  جُمراِشع  903 تِْح  تر ْعدر اْلفر  ...بِأرِخي بر

ُة * ْجرر
ْيِه اهْلِ لر ْت عر ِن اْشتردَّ ِعيدٍ   904 براُب مر ُسولر اهللَِّ أ أربو سر أرلر رر ابِيًّا سر ةِ  نَّ أرْعرر ْجرر

ِن اهْلِ  ..عر

ِة * براُب  ْجرر
ْعدر اهْلِ ُه يِف البرْدِو بر ْن ُأِذنر لر ةر   905 مر لرمر اِج  سر ىلر احْلرجَّ لر عر ُه يرخر نَّ  ...أر

اِئِف  ِة الطَّ ْزور ر  906 براُب غر ر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر ارصر اِئِف  حر ا أرْهلر الطَّ ْفترْحهر  ...فرلرْم ير
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برْتُكمْ ": ..براُب  ْومر ُحنرنْيٍ إِْذ أرْعجر ير اقر   907 "..ور اءر  أربو إِْسحر ر ِمْعُت اْلربر ُجٌل  سر ُه رر لر أر سر  ...ور

ا النَّبِيُّ  زر ْم غر   908 ؟ براٌب: كر
اقر  بو إِْسحر مر   أر ْيِد ْبِن أرْرقر نِْب زر هُكنُْت إِىلر جر ِقيلر لر  ...فر

ة ْيدر ُسوِل اهللَِّ  ُبرر عر رر ا مر زر نَُّه غر ةٍ  أر ْزور ةر غر رْشر  .ِستَّ عر

 إلمارةكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ْيشٍ  اُء ِمْن ُقرر رر  براٌب: األُمر

909  
ر نَاِن. اْبُن ُعمر ُر يِف ُقَريمٍش َما َبِقَي ِمنمُهُم اثم  الَ َيَزاُل َهَذا األَمم

ة اِوير َر يِف ُقَريمشٍ  ُمعر  ...إِنَّ َهَذا األَمم

ةر   910 ْيرر أمنِ النَّاُس َتَبٌع  أربو ُهرر  ...لُِقَريمٍش يِف َهَذا الشَّ

ابِر ْبن  911 ةر  جر ُمرر نَا َعَْشَ َأِمرًيا َيُكونُ  سر ُهمم ِمنم ُقَريمشٍ  اثم  .ُكلُّ

ر  912 براُب االْستِْخالرِف  رِقيلر لِ  اْبُن ُعمر ْسترْخلُِف؟ُعمر  ...: أرالر تر

ْعدر النَّبِيِّ   بر
ِ
اء ةر    * 913براُب اخْلُلرفر ْيرر بَِياءُ َكاَنتم  أربو ُهرر ائِيَل َتُسوُسُهُم األَنم َ  ...َبنُو إِْسم

ْولِِه  اعٍ ": براُب قر ر  914 * "...أرالر ُكلُُّكْم رر ُكمم  اْبُن ُعمر ُئوٌل َعنم َرِعيَّتِهِ َأالَ ُكلُّ  ...َراٍع، َوُكلُُّكمم َمسم

ا ْيهر لر انرُه اهللَُّ عر ةر أرعر ارر ْسأرِل اإِلمر ْ ير ْن ملر مْحرِن ْبنعْبد   915 براٌب: مر ةر  الرَّ ُمرر َنِ  َعبمَد  يا سر ْحم َأِل اإِلَماَرةَ  الرَّ َن َسُمَرَة! الَ َتسم  ..بم

ارةِ  ىلر اإِلمر ْرِص عر ُه ِمنر احْلِ ى  916 براُب ما ُيْكرر ُجالرنِ  أرْقبرْلُت إِىلر النَّبِيِّ  أرُبو ُموسر ِعي رر  ...ومر

رر بِترْقور ى اهللَِّ  ا أرمر اِم إِذر *براُب اإِلمر لر در عر ةر   917 ور ْيرر  ...َمنم َأَطاَعنِي َفَقدم َأَطاَع اَّللََّ  أربو ُهرر

ْح  نْصر ْم ير لر ِعيًَّة فر ِعير رر ِن اْسرُتْ ْعِقل ْبن  918 براُب مر ارٍ  مر سر لِِمنيَ  ير  ...َما ِمنم َواٍل َيَِل َرِعيًَّة ِمَن املمُسم

لَّ ": ..براُب  ْأِت باِمر غر ْغُلْل ير ْن ير مر ةر أربو   919 "..ور ْيرر امر فِينرا النَّبِيُّ  ُهرر رر اْلُغُلولر  قر كر  ...فرذر

لِ  ا اْلُعامَّ اير در ُسوُل اهللَِّ  مُحرْيدٍ  وأرب  920 براُب هر لر رر ُجاًل  اْسترْعمر  ...رر

ْولِِه:  ْتر  "براُب قر إِْذ ُيبراِيُعونركر حتر

ِة  رر جر  "الشَّ
921  

ابِر ضِ  جر ِل األَرم ُ َأهم ُتمم َخريم  ...َأنم

ِعيد ْبن يَِّب  سر عر  املُْسر اير ْن بر يمر
انر فِ ُه كر نَّ ُسولر اهللَِّ أر  ... رر

ر ِة  اْبُن ُعمر رر جر ىلر الشَّ عر ِمنَّا اْثنراِن عر  ...فرامر اْجترمر
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ةٍ  أريِب أرْوفر  ْبنُ ا  922 ثرالرثر ِمائر ْلًفا ور ِة أر رر جر اُب الشَّ انر أرْصحر  ...كر

923  
ابِر طِشر النَّاُس  جر ْيبِيرةِ عر ْومر احْلُدر  ...ير

اء ر ةر  اْلربر كَّ ْتحر مر ْتحر فر ْنُتُم اْلفر ونر أر  ...ترُعدُّ

؟ اُم النَّاسر ْيفر ُيبراِيُع اإِلمر  براٌب: كر

ة  924 انرا النَّبِيُّ  ُعبراير عر ْعنراهُ  ير براير  ...فر

925  
ِرير ُسولر اهللَِّ  جر  ... برايرْعُت رر

ر ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ْعنرا رر اير ا بر  ... ُكنَّا إذر

 
ِ
اء ِة النِّسر ْيعر ة  926 براُب بر ائِشر ْرنر  عر اجر ا هر ُْؤِمنراُت إِذر ِت املْ انر  ...كر

ْولِِه:  أرطِ ِيُعوا "براُب قر أرِطيُعوا اهللَّر ور

ُأوِل األرْمِر ِمنُْكْم  ُسولر ور  "الرَّ

بَّاسٍ   927 ْبِد  اْبُن عر ْت يِف عر لر ةر نرزر افر  ...اهللَِّ ْبِن ُحذر

ِمَل َحَبَِشٌّ  أرنرس  928 ُتعم َمُعوا َوَأطِيُعوا، َوإِِن اسم  ...اسم

ُكْن  ْ تر ا ملر اِم مر ِة لإِِلمر الطَّاعر ْمِع ور براُب السَّ

ْعِصيرةً   مر

َِلّ   929 ْيًشا أرنَّ النَّبِيَّ  عر  ...برعر ر جر

ر  930 ُع َوالطَّاَعُة َعََل  اْبُن ُعمر مم ءِ السَّ لِمِ  املمَرم  ...املمُسم

ِة * ْوِر األرِئمَّ ىلر جر  عر
رْبِ   931 براُب الصَّ

يِْد ْبن رْيٍ  ُأسر ْلتر ُفالرًنا ُحضر امر اْسترْعمر ْسترْعِمُلنِي كر  ؟...أرالر تر

ا النَّبِيُّ  أرنرس عر ُمُ  ير عر هلر
ارر إىِلر أرْن ُيْقطِ  ...األرْنصر

ْسُعويٍ   ...ُتنمكُِروََناَستَُكوُن َأَثَرٌة َوأُموٌر  اْبُن مر

ٌة؟ راعر ُكْن مجر ْ تر ا ملر ْيفر األرْمُر إِذر ةر   932 براٌب: كر ْيفر ُسولر  ُحذر ُلونر رر ْسأر انر النَّاُس ير  ... اهللَِّ  كر

ْيًئا * ِرهر ِمْن أرِمرِيِه شر ْن كر بَّاسٍ   933 براُب مر ِْبم  اْبُن عر َيصم  ...َمنم َكِرَه ِمنم َأِمرِيِه َشيمًئا َفلم

ْن "..براُب  لرْيسر ِمنَّامر الرحر فر ْينرا السِّ لر رلر عر ر  934 "محر اَلَح َفَليمَس ِمنَّا اْبُن ُعمر  .َمنم َْحََل َعَليمنَا السِّ

يِن* اِث يف الدِّ مِّ اإِلْحدر ة  935 براُب ذر اِئشر ِرَنا َهَذا َما َليمَس ِمنمُه َفُهَو َردٌّ  عر َدَث يِف َأمم  ...َمنم َأحم

ُه  امر حر إِمر ْن نرصر ا *براُب مر اِئلٍ   936 رِسًّ ةُ ِقيلر ألُ  أربو ور امر ْمترُه! سر لَّ ْيتر ُفالرًنا فركر تر ْو أر  ...: لر

 لذبائح والصيدكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث
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ْيدِ  ىلر الصَّ اتِمٍ   937 براُب التَّْسِميرِة عر ِديُّ ْبُن حر َسَك  عر يمَت َفَأمم َبَك َوَسمَّ َت َكلم َسلم  ...إَِذا َأرم

اضِ  ْيِد املِْْعرر اتِمٍ   938 براُب صر ِديُّ ْبُن حر هِ َفُكلم  عر  ...إَِذا َأَصبمَت بَِحدِّ

ْلِب * ْوِس واْلكر ْيِد بِالقر نِيِّ  وأرب  939 براُب الصَّ برةر اخْلُشر ْعلر ُسولر اهللَِّ  ثر يُْت رر تر ا أر ُقْلُت: ير ُسولر اهللَِّ فر  ..رر

ْيسر  ْلًبا لر ِن اْقترنرى كر اُب مر اِشيرةٍ بر ْيٍد أرْو مر ْلِب صر ر  940 بِكر َب َماِشَيةٍ  اْبُن ُعمر ًبا إاِلَّ َكلم َتنَى َكلم  ...َأوم َضاِرًيا َمِن اقم

ْرِث  ْلِب لِْلحر  اْلكر
ِ
ةر   941 براُب اْقتِنراء ْيرر ًبا  أربو ُهرر َسَك َكلم ُه َينمُقُص َمنم َأمم ٍم  َفإِنَّ  ...ُكلَّ َيوم

ةِ  اْلُبنُْدقر ْبِداهللِّ  942 براُب اخْلرْذِف ور ةر  ْبن عر ْيدر ُجاًل  ُبرر أرى رر ُه رر نَّ ِْذْف أر ُه: الر ختر الر لر قر ِْذُف فر  ...خير

ِة  امْلرْصُبورر ِة ور ُه ِمنر املُْْثلر ا ُيْكرر براُب مر

ةِ  ثَّمر املُْجر  ور

رى النَّبِيُّ  أرنرس  943 اِئمُ  هنر ر اْلبرهر  .أرْن ُتْصربر

ِعيد ْبن  944 ر ُكنُْت ِعنْدر اْبنُ  ُجبررْيٍ  سر رٍ ُعمر وا بِِفْتيرٍة أرْو بِنرفر رُّ  ...، فرمر

945  
بْداهللَِّ ْبن ِزيدر  عر ن النَّبِيِّ  ير ةِ  عر ِن املُثْلر رى عر ُه هنر نَّ  .أر

ر نر النَّبِيُّ  ابُن ُعمر عر انِ  لر ثَّلر بِاحْلريرور ْن مر  .مر

ْحشِ  ِة اْلور نِْزلر ُهور بِمر ِم فر
ائِ ا نردَّ ِمنر اْلبرهر افِع ْبن  946 براٌب: مر ِديٍج  رر ًدا خر ُدوِّ غر ُسولر اهللَِّ! إِنَّا الرُقو اْلعر ا رر  ...ير

 ألضاحيكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

اير  الرِة أرعر ْبلر الصَّ برحر قر ْن ذر ب  947 براٌب: مر ىلَّ النَّبِيُّ  ُجنْدر طربر  صر ْومر النَّْحِر، ُثمَّ خر  ...ير

اء  948 األُْضِحيَّةِ براُب ُسنَِّة  ر َ  اْلربر ِمنَا َهَذا َأنم ُنَصَلِّ َل َما َنبمَدُأ يِف َيوم  ...إِنَّ َأوَّ

نْير النَّاسِ  اِحيَّ بر اِم األرضر ِة اإِلمر اِمرٍ   949 براُب ِقْسمر مر النَّبِيُّ  ُعْقبرُة ْبُن عر ابِِه  قرسر نْير أرْصحر ابر اير حر  ...ضر

ْفِح  ىلر صر ِم عر در ْضِع اْلقر ةِ براُب ور بِيحر ى النَّبِيُّ  أرنرس  950 الذَّ حَّ نْيِ  ضر نْيِ أرْملرحر ْبشر  ...بِكر

اِحيِّ  ُل ِمْن حُلُوِم األرضر ا ُيْؤكر   951 براُب مر
ر  ..ُكُلوا ِمَن األََضاِحيِّ َثاَلًثا. اْبُن ُعمر

ةر  لرمر َد َثالَِثةٍ  سر بَِحنَّ َبعم ى ِمنمُكمم َفالَ ُيصم  ...َمنم َضحَّ

ةِ  ترِير ةر   952 براُب اْلعر ْيرر بو ُهرر  ..الَ َفَرَع، َوالَ َعترَِيَة. أر

 ألشربةكتــــاب ا
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رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ِل اإلْسالرِم * َِلّ   953 براُب اخْلرْمِر يِف أروَّ اِرٌف ِمْن نرِصيبِي ِمنر املْرْغنرِم  عر انرْت ِل شر  ...كر

ُهور  ِل، ور سر   954 اْلبِْتعُ براُب اخْلرْمِر ِمنر اْلعر

ة اِئشر َكَر َفُهَو َحَرامٌ  عر اٍب َأسم  .ُكلُّ رَشَ

ى ِن املِْْزرِ بِنرْحِوِه،  أرُبو ُموسر عر يِه: ور
فِ  ...ور

دٌ  اْبُن عبَّاسٍ  رمَّ برقر حُم امٌ   سر رر ُهور حر رر فر ، فرامر أرْسكر قر  .اْلبراذر

ُتْب* ْ ير ملر ْنيرا ور بر اخلرْمرر يِف الدُّ ِ ْن رشر ر  955 براُب مر م َيُتبم  اْبُن ُعمر َيا ُثمَّ ََل نم َر يِف الدُّ مم َب اْلمَ  ...َمنم رَشِ

ِهير ِمنر الُبرْسِ  ِريُم اخْلرْمِر ور ْ لر حتر براٌب: نرزر

التَّْمرِ   ور
956  

نِْزِل  أرنرس ْوِم يِف مر اِقير اْلقر ةر ُكنُْت سر  ...أربو طرْلحر

ابِر ْومر ُأُحٍد نراٌس  جر  ...اْصطربرحر اخْلرْمرر ير

رر  امر ا خر اءر يِف أرنَّ اخْلرْمرر مر ا جر ر  957 ...براُب مر ُسوِل اهللَِّ  اْبُن ُعمر  رر
ِ
ىلر ِمنرْبر ُر عر طربر ُعمر الر  خر قر  ...فر

التَّْمرر  طر اْلُبرْسر ور
ْلِ أرى أرْن الر خير ْن رر براُب مر

انر ُمْسكًِرا ا كر  إِذر
958  

ابِر رى النَّبِيُّ  جر التَّْمرِ  هنر بِيِب ور بِيِذ الزَّ ْن نر  ...عر

ةر  تراير ةٍ  أربو قر ىلر ِحدر اِحٍد ِمنُْهامر عر ْلُينْبرْذ ُكلُّ ور  .ور

* 
ِ
ِْمرِي اإِلنراء ابِر  959 براُب ختر ُبو مُحرْيٍد جر  جر ارِ -اءر أر ُجٌل ِمنر األرْنصر  ... -رر

اِح * ِب يِف األرْقدر ْ ْعدٍ   960 براُب الرشُّ ْهُل ْبُن سر رر لِلنَّبِيِّ  سر
ِب  ُذكِ رر أرٌة ِمنر اْلعر  ...اْمرر

ْ ُيْسكِرْ  ا ملر ِقيِع التَّْمِر مر ْعدٍ   961 براُب نر ْهُل ْبُن سر ُسولر  سر اِعِديُّ رر يٍْد السَّ ُبو ُأسر ا أر عر  ... اهللَِّ  ير

 
ِ
اء قر ِم السِّ ِب ِمْن فر ْ ِعيدٍ   962 براُب الرشُّ ُسوُل اهللَِّ  أربو سر رى رر نراِث األرْسِقيرةِ  هنر

ِن اْختِ  ...عر

ِة * ِب والِفضَّ هر ِب يِف آنِيرِة الذَّ ْ  براُب الرشُّ
ة  963 ْيفر يَباَج  ُحذر ِريَر، َوالَ الدِّ َبُسوا احلمَ  ...الَ َتلم

ةر   964 لرمر ةِ  الَِّذي ُأمُّ سر ُب يِف إَِناِء المِفضَّ َ  ...َيْشم

ِب  ْ نر يِف الرشُّ ْيمر
نر فراألر ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  965 براٌب: األرْيمر انرا رر ى أرتر اْسترْسقر ِذِه فر اِرنرا هر  ..يِف ير

ِمينِهِ  ْن ير ْن عر ُجُل مر ْسترْأِذُن الرَّ ْل ير ْعدٍ   966 ..براٌب: هر ْهُل ْبُن سر ُسولر اهللَِّ  سر بر ِمنْهُ  أرنَّ رر ِ اٍب فررشر ر  ...ُأِِتر برِشر

ةٍ  نْيِ أرْو ثرالرثر سر ِب بِنرفر ْ ة ْبن  967 براُب الرشُّ مر ْبِداهللَِّ  ُثامر نرٌس  عر انر أر   : كر
ِ
ُس يِف اإِلنراء ترنرفَّ  ...ير

اِئاًم  ِب قر ْ بَّاسٍ   968 براُب الرشُّ ِ  اْبُن عر ُسولر اهللَّ يُْت رر قر مر  سر ْمزر  ...ِمْن زر
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ال بْ  ةر ن النَّزَّ رْبر اِئِج النَّاسِ  سر ور در يِف حر عر ىلَّ الظُّْهرر ُثمَّ قر  ...أرنَُّه صر

 ألطعمةكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

األرْكِل بِاْليرِمنيِ  اِم، ور ىلر الطَّعر ر ْبن  969 براُب التَّْسِميرِة عر ةر  ُعمر لرمر ُسولِ  أريِب سر ْجِر رر  ... اهللَِّ ُكنُْت ُغالرًما يِف حر

ا  هر صِّ مر ابِِع ور ْعِق األرصر بَّاسٍ   970 ...براُب لر َسحم َيَدُه  َأَكَل َأَحُدُكمم َفالَ إَِذا  اْبُن عر  ...َيمم

ُه * رْيُ ُه غر تربِعر اٍم فر ىلر طرعر
ْن ُيِعي إِ ْسُعويٍ  وأرب  971 براُب مر اِر ُيْكنرى أربرا مر ُجٌل ِمنر األرْنصر اءر رر ْيٍب  جر  ...ُشعر

ْنُفِسِهمْ  ":..براُب  ىلر أر ُيْؤثُِرونر عر ةر   972 ..".ور ْيرر ُجاًل أرترى النَّبِيَّ  أربو ُهرر اِئهِ أرنَّ رر برعر ر إىِلر نِسر  ...، فر

ْكِفي االْثنرنْيِ  اِحِد ير اُم اْلور ةر   973 براٌب: طرعر ْيرر ِ َكايِف الثَّاَلَثةِ  أربو ُهرر نَنيم  ...َطَعاُم االثم

اِحدٍ  ْأُكُل يِف ِمعًى ور   974 براٌب: املُْْؤِمُن ير
رانر اْبُن كر  نرافِع تَّى ُيْؤترى  ب ُعمر ْأُكُل حر  ...الر ير

ةر  ْيرر انر ) أربو ُهرر ُجاًل كر ْأُكُل أرْكالً أرنَّ رر ثرًِياير  ...( كر

اِحبِِه  مر إىِلر صر دَّ لر أرْو قر ْن نراور ُسولر اهللَِّ  أرنرس  975 ...براُب مر ا رر عر يَّاًطا ير هُ  إِنَّ خر نرعر اٍم صر  ..لِطرعر

اِن يِف التَّْمرِ  برلرة ْبن  976 براُب اْلِقرر ْيمٍ  جر ًْراأص ُسحر نرا متر قر زر رر رْيِ فر بر عر اْبِن الزُّ نرٍة مر اُم سر نرا عر  ...ابر

 
ِ
طرِب بِاْلِقثَّاء ْبداهللَِّ ْبن  977 براُب الرُّ رٍ  عر ْعفر أرْيُت النَّبِيَّ  جر . رر

ِ
طربر بِاْلِقثَّاء ْأُكُل الرُّ  ير

اكِ  ُر األررر ُهور ثرمر براِث، ور   978 براُب اْلكر
ابِر ُسوِل اهللَِّ  جر عر رر اِن  ُكنَّا مر رِّ الظَّْهرر  ...بِمر

ةر  ْيرر ةَ  أربو ُهرر ِل َمكَّ َعاَها َعََل َقَراِريَط ألَهم  .ُكنمُت َأرم

انِ  أرنرس  979 براُب األرْرنرِب  رِّ الظَّْهرر ًبا بِمر ْجنرا أرْرنر  ...أرْنفر

اِج  جر ِْم الدَّ ى  980 براُب حلر ُسولر اهللَِّ  أبو ُموسر أرْيُت رر اًجا رر جر ْأُكُل ير  .ير

بِّ    981 براُب الضَّ
بَّاسٍ  لِيِد  اْبُن عر الِدر ْبنر اْلور هُ - أرنَّ خر اُل لر  ...الَِّذي ُيقر

ر ُمهُ  اْبُن ُعمر ُت آُكُلُه َوالَ ُأَحرِّ بُّ لَسم  ...الضَّ

ايِ  عر النَّبِيِّ  أريِب أرْوفر  ْبنا  982 براُب أرْكِل اجْلررر ْونرا مر زر اٍت أرْو ِستًّا غر ور زر ْبعر غر  ...سر

ْيُد اْلبرْحِر  ": ...براُب  ُكْم صر ابِر  983 "ُأِحلَّ لر ْيشر اخْلربرِط  جر ْونرا جر زر  ...غر
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 براُب حُلُوِم اخْلرْيلِ 
ابِر  984 ُسوُل اهللَِّ  جر رى رر ْن  هنر ر عر ْيربر ْومر خر  ...ير

ء  985 ْرنرا  أرْسامر ُسولِ نرحر ْهِد رر ىلر عر ًسا عر رر ْلنراُه.  اهللَِّ فر أركر  فر

 براُب حُلُوِم احْلُُمِر اإِلْنِسيَّةِ 

ُسوُل اهللَِّ  ثرْعلربرةر  وأرب  986 مر رر رَّ  حُلُومر احْلُُمِر األرْهلِيَِّة. حر

987  

ُسولر اهللَِّ  أرنرس الر  أرنَّ رر قر  فر
ٍ
اء ُه جر اءر  ...جر

ةر  لرمر ِرُقوَها  سر وَهاَأهم ِْسُ  ...َواكم

يِب أرْوفر  اْبن ْ  أر را ملر هنَّ
ا ألر نْهر رى عر امر هنر نَّ

ُه إِ نَّ ْثنرا أر دَّ ترحر ْس  فر  ..خُترمَّ

بَّاسٍ  ُسوُل اهللَِّ  اْبُن عر نُْه رر رى عر  ... الر أرْيِري: أرهنر

ْمرو ْبن ُسولر اهللَِّ  ِيْينرارٍ  عر ْزُعُمونر أرنَّ رر ْن مُحُرِ  ير رى عر  ...هنر

براعِ  برةر  وأرب  988 براُب أرْكِل ُكلِّ ِذي نراٍب ِمنر السِّ ْعلر ُسولر اهللَِّ  ثر ْن أرْكِل  أرنَّ رر رى عر  ...هنر

ابر النَّبِيُّ  ا عر اًما براٌب: مر ةر   989 طرعر ْيرر ابر النَّبِيُّ  أربو ُهرر ا عر طُّ  مر اًما قر  ...طرعر

 للباس والزينةكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ِل لِْلُوُفويِ  مُّ ر  990 براُب التَّجر ًة  اْبُن ُعمر ُر ُحلَّ أرى ُعمر اءر -رر ر ٍة: ِسرير اير يِف ِرور  ...-ور

اِشِه،  اْفرِتر اِل ور جر براُب ُلْبِس احْلرِريِر لِلرِّ

ُوُز ِمنْهُ  ا جير ْدِر مر قر  ور

رْيِ  اْبن  991 بر ِريرَ  الزُّ ُه يِف اآلِخَرةِ  َمنم َلبَِس احلمَ بَسم م َيلم َيا ََل نم  .يِف الدُّ

نر  وأرب  992 ُر  ُعْثامر ْينرا ُعمر تربر إِلر ان كر بِيجر نرْحُن بِأرْذرر  ...ور

ِريرٍ  وِج حر فررُّ  ور
ِ
براء اِمرٍ   993 براُب اْلقر ُسوِل اهللَِّ  ُعْقبرُة ْبُن عر ِريرٍ  ُأْهِدير لِرر وُج حر  ...فررُّ

ْوٍف  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  994 احْلرْرِب براُب احْلرِريِر يِف  مْحرِن ْبِن عر ْبِد الرَّ صر لِعر خَّ  ..رر

 
ِ
اء َِلّ   995 براُب احْلرِريِر لِلنِّسر َّ النَّبِيُّ  عر اءر  أرْهدى إِلر ر  ...ُحلَّةر ِسرير

الِ  جر ْعُفِر لِلرِّ ِن التَّزر رى النَّبِيُّ  أرنرس  996 براُب النَّْهِي عر ُجُل. هنر رر الرَّ ْعفر ترزر  أرْن ير

ُريَّ الطِّيبر  ْ ير ْن ملر ُريُّ الطِّيبر  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  997 براُب مر انر الر ير  .كر

اِب  ضر
ةر   998 براُب اخْلِ ْيرر . إِنَّ المَيُهوَد َوالنََّصاَرى الَ  أربو ُهرر بُُغوَن َفَخالُِفوُهمم  َيصم



35 

 

ِدمر النَّبِيُّ  أرنرس طُ  قر ابِِه أرْشمر لرْيسر يِف أرْصحر  ...ور

ةِ  ر ربر
هُ  أرنرس  999 براُب احْلِ بَّ إىِلر النَّبِيِّ  :ُقْلُت لر انر أرحر  ...أريُّ الثِّيراِب كر

ةر   1000 براُب األرْكِسيرةِ  ةُ  أرُبو ُبْرير اِئشر ْينرا عر ْت إِلر جر لِيًظا أرْخرر اًرا غر إِزر اًء ور سر
 ...كِ

ِط   براُب األرْنامر
ِ
اء ا لِلنِّسر نرْحِوهر ابِر  1001 ور اَمٍط؟  جر  ...َهلم َلُكمم ِمنم َأنم

اِش النَّبِيِّ  ة   * 1002براُب فِرر اِئشر ُسوِل اهللَِّ  عر اُش رر انر فِرر مٍ مِ  كر  ...ْن أرير

اِحدٍ  ْوٍب ور  يِف ثر
ِ
ِعيدٍ   1003 براُب االْحتِبراء ُسوُل اهللَِّ  أربو سر رى رر ترنْيِ  هنر ْن لِْبسر  ...عر

ْجلِ  براُب  دِّ الرِّ مر  يِف املْرْسِجِد ور
ِ
اء ْبد اهللَِّ ْبن  1004 االْستِْلقر ْيدٍ  عر ُسولر اهللَِّ  زر أرى رر ُه رر نَّ  ..ُمْسترْلِقًيا يِف املْرْسِجدِ  أر

 
ِ
ُه ِمنر اخْلُيرالرء ْوبر رَّ ثر ْن جر  براُب مر

1005  
ةر  ْيرر َم المِقَياَمِة إََِل َمنم َجرَّ  أربو ُهرر  ...الَ َينمُظُر اَّللَُّ َيوم

ر ِخي اْبُن ُعمر ْ ْسرتر ْويِب ير ْي ثر در ِشقَّ  ...إِنَّ أرحر

1006  
ةر  ْيرر َِش يِف  أربو ُهرر ُسهُ َبيمنَاَم َرُجٌل َيمم ُه َنفم ِجبُ ٍة ُتعم  ...ُحلَّ

ر َياَلِء ُخِسَف  ابُن ُعمر  ...بِهِ  َُيُرُّ إَِزاَرُه ِمَن اْلمُ

ةٌ  ْيًتا فِيِه ُصورر ُة بر ْدُخُل املْرالرِئكر ر  1007 براٌب: الر تر در النَّبِيَّ  اْبُن ُعمر عر ْيهِ  ور لر اثر عر رر يُل فر
 ...ِجرْبِ

اِويرِ  ةر   1008 براُب التَّصر وَرةُ  أربو طرْلحر يِه الصُّ
تًا فِ ُخُل َبيم َكَة الَ َتدم

ئِ  ...إِنَّ املمَالَ

ا ُوِطئر ِمنر  اِويرِ براُب مر  التَّصر
1009  

ة اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر ِدمر رر رٍ  قر فر  ...ِمْن سر

 ...َأِميطِي َعنَّا ِقَراَمِك َهَذا أرنرس

ة  1010 اِئشر ِدمر النَّبِيُّ  عر رٍ  قر فر  ...ِمْن سر

ةِ  ورر ىلر الصُّ ِرهر الُقُعوير عر ة  1011 براُب مْن كر اِئشر ا  عر ًة فِيهر ْت ُنْمُرقر ر را اْشرتر اِويرُ أرهنَّ  ...ترصر

ْيسر فِيِه ُروٌح * ا لر مر ِر ور جر ِعيد ْبن  1012 براُب ترْصِويِر الشَّ نِ  سر بَّاسٍ  أريِب احْلرسر ُجٌل  ُكنُْت ِعنْدر اْبُن عر اُه رر تر  ...إِْذ أر

ِرينر * وِّ ىلر املُْصر ةر   1013 براُب التَّْشِديِد عر ْيرر ُلُق  أربو ُهرر َّنم َذَهَب ََيم َلُم ِِم  ...َكَخلمِقي؟َوَمنم َأظم

 
ِ
اء ِة احْلرْمرر اء ْبن  1014 براُب املِْيثررر ر اِزٍب  اْلربر ُسوُل اهللَِّ  عر نرا رر رر ْبعٍ  أرمر ْن سر رانرا عر هنر ْبٍع، ور  ..بِسر

ِب  هر اتِيِم الذَّ ور ةر   1015 براُب خر ْيرر ِن النَّبِيِّ  أربو ُهرر ِب  عر هر اترِم الذَّ ْن خر رى عر  .أرنَُّه هنر
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مِ براُب نرْقِش  ر  1016 اخْلراتر ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ٍب  أرنَّ رر هر ًا ِمْن ذر امتر نرعر خر  ..اْصطر

ِهِ " ...براُب  امتر ىلر نرْقِش خر ُش عر ُسولر اهللَِّ  أرنرس  1017 "الر ُينْقر ةٍ  أرنَّ رر ًا ِمْن فِضَّ امتر رذر خر  ...اختَّ

ءُ  ْ ِم لُِيْخترمر بِِه الْشَّ اِذ اخْلراتر ر بِيَّ اهللَِّ  أرنرس  1018 براُب اختِّ ْكُتبر  أرنَّ نر اير أرْن ير  ...أررر

ةٍ  اِحدر ْعٍل ور ْمِْش يِف نر ةر   1019 براٌب: الر ير ْيرر ٍل َواِحَدةٍ  أربو ُهرر َِش َأَحُدُكمم يِف َنعم  ...الَ َيمم

ى ُه اْلُيرْسر نِْزُع نرْعلر ةر   1020 براٌب: ير ْيرر َيبمَدأم  أربو ُهرر َتَعَل َأَحُدُكمم َفلم  ...بِالمَيِمنيِ إَِذا انم

عِ  زر ر  1021 براُب اْلقر ِ  اْبُن ُعمر ُسولر اهللَّ عِ  أرنَّ رر زر ِن اْلقر رى عر  .هنر

رِ  عر ْصِل يِف الشَّ  براُب اْلور
1022  

ءر  ْسامر ا احْلرْصبرةُ  أر تْهر ابر ي أرصر
ُسولر اهللَِّ! إِنَّ اْبنرتِ ا رر  ..ير

ر ِشَمَة. اْبُن ُعمر َتوم  َوالمَواِشَمَة َواملمُسم

مْحرنِ  مُحريْد ْبن  1023 بِْد الرَّ ةر ْبنر أريِب ُسْفيرانر  عر اِوير ِمعر ُمعر امر   أرنَُّه سر  ...عر

اِت لِْلُحْسنِ  لِّجر ْسُعويٍ   1024 براُب املُْترفر  ...َلَعَن اَّللَُّ المَواِشاَمِت، َواملمُوَتِشاَمِت  اْبُن مر

ِن التَّْزِويِر يِف اللِّبراِس * ء  1025 براُب النَّْهِي عر ةً  أرْسامر َّ ُسولر اهللَِّ! إِنَّ ِل َضر ا رر  ...ير

ْحِوِه يِف  نر ِس ور ا ِقيلر يِف اجْلررر براُب مر

 أرْعنراِق اإِلبِلِ 
بَّاي  1026 ِيمٍ  ْبن عر اِريَّ  متر ِشرٍي األرْنصر ا بر بر ُه  أرنَّ أر ر  ...أرْخربر

ةِ  ورر ِم يِف الصُّ لر اْلعر ْسِم ور امل  1027 براُب اْلور ِن  سر رعر ُه  اْبن ُعمر نَّ ةُ أر ورر ِرهر أرْن ُتْعلرمر الصُّ  ...كر

اإِلبِِل * نرِم ور ْسِم الغر  براُب ور
نرس  1028 ىلر النَّبِيِّ  أر ْلُت عر خر نُِّكهُ  ير ٍخ ِل حُير  بِأر

نرس  1029 ا أرنرُس  أر ْت ِل: ير الر ْيٍم قر ْت ُأمُّ ُسلر لردر  ...ملرَّا ور

 ألدبكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

انر النَّبِيُّ  أرنرس   1030براُب ُكنْيرِة النَّبِيِّ  وِق  كر  ...يِف السُّ

ْوِل النَّبِيِّ  وا بِاْسِمي": براُب قر مُّ   1031 "سر
ابِر ارِ  جر ُجٍل ِمنَّا ِمنر األرْنصر  ...ُغالرمٌ  ُولِدر لِرر

ةر  ْيرر اَم َأَنا َقاِسمٌ  أربو ُهرر ، إِنَّ نَُعُكمم طِيُكمم َوالَ َأمم  ...َما ُأعم
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لَّ  جر زَّ ور  إىِلر اهللَِّ عر
ِ
ء بِّ األرْسامر ابِر  1032 براُب أرحر اِسمر  جر ُه اْلقر امَّ ُجٍل ِمنَّا ُغالرٌم، فرسر  ...ُولِدر لِرر

اةر ُيولردُ  در ْسِميرِة املْرْوُلوِي غر ء بِنْت  1033 ...براُب تر ْكرٍ  أرْسامر ْبدِ  أريِب بر رلرْت بِعر را محر رْيِ  ْبنِ  اهللَِّ أرهنَّ بر ةر  الزُّ كَّ  ...بِمر

 
ِ
 األرْنبِيراء

ِ
ء ى بِأرْسامر مَّ ْن سر ى  1034 براُب مر ْيُت بِِه النَّبِيَّ  أرُبو ُموسر تر أر  ...ُولِدر ِل ُغالرٌم، فر

نر ِمنْهُ  ِويِل االْسِم إىِلر اْسٍم أرْحسر ْ  براُب حتر
ْهلٍ   1035 ْيٍد إىِلر النَّبِيِّ  سر  ... ُأِِتر بِاملُْنِْذِر ْبِن أريِب ُأسر

ةر   1036 ْيرر ةر  أربو ُهرر رَّ ا بر انر اْسُمهر ْينربر كر  ...أرنَّ زر

ْلُب املُْْؤِمنِ ":  ..براُب  ْرُم قر ةر   1037 "إِنَّامر اْلكر ْيرر ِمنِ  أربو ُهرر ُم َقلمُب املمُؤم اَم المَكرم ُم! إِنَّ  ...َوَيُقوُلوَن المَكرم

تِي * ْبِدي، أرمر ُدُكْم: عر ُقْل أرحر ةر أربو   1038 براٌب: الر ير ْيرر ئم َربََّك  ُهرر ِعمم َربََّك َوضِّ : َأطم  ...الَ َيُقلم َأَحُدُكمم

ُجلِ  در لِلرَّ ْبلر أرْن ُيولر قر بِيِّ ور نرس  1039 براُب اْلُكنْيرِة لِلصَّ انر النَّبِيُّ  أر نر النَّاِس ُخُلًقا كر  ...أرْحسر

 إىِلر اهللَِّ 
ِ
ء ِض األرْسامر ْبغر ةر   1040 براُب أر ْيرر نَى  أربو ُهرر اَمِء يَ َأخم َم المِقَياَمِة ِعنمَد اَّللَّاألَسم  ...وم

ىلر املُْْسلِِم * قِّ املُْْسلِِم عر ةر   1041 براُب حر ْيرر لِِم ََخمٌس  أربو ُهرر لِِم َعََل املمُسم  ...َحقُّ املمُسم

ا اجْلُُلوِس فِيهر وِر ور ْفنِيرِة الدُّ ِعيدٍ   1042 ...باب أر ُلوَس  أربو سر اُكمم َواجلمُ  ...بِالطُُّرَقاِت إِيَّ

ىلر املْراِش  ِب عر
اكِ ْسلِيِم الرَّ ةر   1043 براُب تر ْيرر اكُِب َعََل املمَاِش  أربو ُهرر ُم الرَّ  ...ُيَسلِّ

اِن ثرالرًثا ِعيدٍ   1044 براُب االْستِْئذر اِر  أربو سر رالِِس األرْنصر ْلٍِس ِمْن جمر  ...ُكنُْت يِف جمر

 : الر قر ا؟ فر ْن ذر : مر الر ا قر ابراٌب: إِذر نر ابِر  1045 أر ْيُت النَّبِيَّ  جر ْقُت اْلبرابر أرتر قر  ...، فردر

ُؤوا  قر فر ْوٍم فر ْيِت قر لرعر يِف بر ِن اطَّ براٌب: مر

هُ  ةر لر ْينرُه فرالر ِيير  عر

1046  
ْعدٍ  ْهُل ْبُن سر ُسوِل اهللَِّ  سر لرعر يِف ُجْحٍر يِف براِب رر ُجاًل اطَّ  ...أرنَّ رر

ْيِه النَّبِيُّ  أرنرس امر إِلر قر صٍ  فر  ...بِِمْشقر

ةر   1047 يرر نٍ  أربو ُهرر ِ إِذم َلَع َعَليمَك بَِغريم َرًأ اطَّ  ...َلوم َأنَّ امم

اجْلُُلوِس يِف املْرْسِجدِ  لرِق ور
ْيثِيِّ  وأرب  1048 براُب احْلِ اِقٍد اللَّ ُسولر اهللَِّ  ور الٌِس  أرنَّ رر ْينرامر ُهور جر  ...بر

ُحوا "براٌب:  سَّ فر ُكْم تر ا ِقيلر لر ر  1049 "...إِذر ُجَل ِمنم ََمملِِسِه الَ ُيِقيُم  اْبُن ُعمر ُجُل الرَّ  ...الرَّ

ى اْثنراِن ُيونر الثَّالِِ   ترنراجر   1050 براٌب: الر ير
ر نَاِن ُدوَن الثَّالِِث. اْبُن ُعمر  إَِذا َكاُنوا َثاَلَثًة َفاَل َيَتنَاَجى اثم

ْسُعويٍ  َل َأنم  َحتَّى اْبُن مر طُوا بِالنَّاِس؛ َأجم
تَلِ ِزَنُه. ََتم  َُيم



38 

 

ْبيرانِ  ىلر الصِّ ْيِهمْ  أرنرس  1051 براُب التَّْسلِيِم عر لر لَّمر عر ىلر ِصْبيراٍن فرسر رَّ عر ُه مر نَّ  ...أر

ِة  مَّ ىلر أرْهِل الذِّ يُّ عر ْيفر ُيرر براٌب: كر

الرُم؟  السَّ
1052  

ة اِئشر ُوا النَّبِيَّ  عر تر  ... أرنَّ اْليرُهوير أر

ُل المكَِتاِب  أرنرس َم َعَليمُكمم َأهم  ...إَِذا َسلَّ

اِئِجِهنَّ   حِلرور
ِ
اء  براُب ُخُروِج النِّسر

ة  1053 اِئشر اجر النَّبِيِّ  عر نُْهنَّ  أرنَّ أرْزور ِِضر اهللَُّ عر  ...رر

ة  1054 اِئشر اُب  عر جر
بر احْلِ ا َُضِ مر ْعدر ُة بر ْوير ْت سر جر رر  ...خر

ةِ  رْير ءر   1055 براُب اْلغر رْيُ  أرْسامر بر نِي الزُّ جر وَّ زر ُه يِف األرْرضِ  تر ا لر مر  ...ور

اِق* عر أرْهلِِه يِف األرْسور ِسرُي مر ُجِل ير ِفيَّة  1056 براُب الرَّ ُسوُل اهللَِّ  بِنِْت ُحيريٍّ  صر انر رر  ...ُمْعتركًِفا كر

مٍ  ْرر ٍة إاِلَّ ُذو حمر أر ُجٌل بِاْمرر نَّ رر ُْلور اِمرٍ   1057 براٌب: الر خير ُخوَل َعََل النَِّساِء. ُعْقبرُة ْبُن عر اُكمم َوالدُّ  ..إِيَّ

 ِمنر اْلُبُيوِت 
ِ
اء بِِّهنير بِالنِّسر اِج املُْترشر ةر   1058 براُب إِْخرر لرمر َّ النَّبِيُّ  ُأمُّ سر َلر لر عر ِعنِْدي  يرخر رنٌَّ  ور  ...َُم

ُك النَّاُر يِف اْلبرْيِت ِعنْدر   النَّْومِ براٌب: الر ُترْتر
ى  1059 ْيٌت بِامْلرِدينرةِ  أرُبو ُموسر قر بر ر ْهلِِه ِمنر اللَّْيلِ  اْحرتر ىلر أر  ...عر

ابِر  1060 يمِل  جر َسيمتُمم إَِذا َكاَن ُجنمُح اللَّ  ...َأوم َأمم

 لرقىكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ْحرِ  ة  1061 براُب السِّ اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر رر رر حر ُجٌل ِمنْ   سر نِي رر ْيٍق بر  ...ُزرر

اِت  ذر وِّ قرى بِاملُْعر ة  1062 براُب الرُّ اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ى نرفر ر  أرنَّ رر ا اْشتركر انر إِذر  ...كر

ِة اْلكِتراِب  احِتر قرى بِفر   1063 براُب الرُّ
ِعيدٍ  اِب النَّبِيِّ  أربو سر ْوا  أرنَّ نراًسا ِمْن أرْصحر تر  ...أر

بَّاسٍ  تَاُب  اْبُن عر
ًرا كِ ُتمم َعَليمِه َأجم  .اَّللَِّ إِنَّ َأَحقَّ َما َأَخذم

ِب  ْقرر اْلعر ة  1064 براُب ُرْقيرِة احْلريَِّة ور اِئشر صر النَّبِيُّ  عر خَّ ْقيرِة ِمْن ُكلِّ ِذي مُحرٍة. رر  يِف الرُّ

اِت اجْلرنِْب  ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  1065 براُب ذر يٍْت ِمنر  أرِذنر رر ارِ ألرْهِل بر  ...األرْنصر

قٌّ  نُي حر ةر   1066 براٌب: العر ْيرر ُ َحقٌّ  أربو ُهرر  .المَعنيم

نْيِ  ة  1067 براُب ُرْقيرِة اْلعر اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر يِن رر رر رر ) أرمر قرىأرْو أرمر ْ  ...( أرْن ُيْسرتر
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ةر   1068 لرمر ةً   أرنَّ النَّبِيَّ  ُأمُّ سر اِرير ا جر ْيتِهر أرى يِف بر  ...رر

 براُب ُرْقيرِة النَّبِيِّ 
ة  1069 ائِشر انر  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ِريضِ  كر ُقوُل لِْلمر  ...ير

ة  1070 ائِشر ِ  عر ُسولر اهللَّ ِريًضا  أرنَّ رر ترى مر ا أر انر إِذر  ...كر

 ملرض والطبكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

دُّ النَّاِس برالرًء  ْسُعويٍ   1071 ...األرْنبِيراءُ براٌب: أرشر ُسوِل اهللَِّ  اْبُن مر ىلر رر ْلُت عر خر ُك  ير ُهور ُيوعر  ...ور

ضِ  ِة املْررر ارر فَّ اءر يِف كر ا جر   1072 براُب مر
ةر  ْيرر لَِم ِمنم َنَصٍب، َوالَ َوَصٍب  أربو ُهرر  ...َما ُيِصيُب املمُسم

ة اِئشر  بنحو حدي  أيب هريرة َمترًصا. عر

ْفِِس براٌب: الر  ُبثرْت نر ُقْل: خر ة  1073 ير اِئشر ِس  عر : َخُبَثتم َنفم  ...الَ َيُقوَلنَّ َأَحُدُكمم

اءً  ُه ِشفر لر لر ْنزر اًء إاِلَّ أر لر اهللَُّ ير ا أرْنزر ةر   1074 براٌب: مر ْيرر بو ُهرر ُ َداًء إاِلَّ  أر َزَل اَّللَّ َزَل َلُه ِشَفاءً  َما َأنم  .َأنم

ْيِح  ى ِمْن فر نَّمر براٌب: احْلُمَّ هر   1075 جر
ءر  ْد مُحَّْت  أرْسامر ا ُأتِيرْت بِاملْرْرأرِة قر انرْت إِذر را كر  ...أرهنَّ

ر ِفُئوَها بِاملمَاءِ  اْبُن ُعمر ى ِمنم َفيمِح َجَهنََّم؛ َفَأطم مَّ  احلمُ

يِح  ُع ِمنر الرِّ ْن ُيرْصر اء  1076 براُب فرْضِل مر طر ْهِل اجْلرنَِّة؟ أرالر  عر ًة ِمْن أر أر  ...ُأِريكر اْمرر

ِريضِ  ةر   1077 براُب التَّْلبِينرِة لِْلمر ا ُعْرور هر
اتر املْريُِّت ِمْن أرْهلِ ا مر انرْت إِذر را كر  ...أرهنَّ

 امْلرْبُطونِ 
ِ
اء ور ِعيدٍ   1078 براُب ير ُجاًل أرترى النَّبِيَّ  أربو سر الر  أرنَّ رر قر  ...فر

 
ِ
اء ْوير ةر   1079 براُب احْلربَِّة السَّ ْيرر بَِّة  أربو ُهرر َداِء ِشَفاٌء ِمنم ُكلِّ َداءٍ يِف احلمَ وم  ...السَّ

مِّ * السُّ ْحِر ور ِة لِلسِّ ْجور  بِاْلعر
ِ
اء ور ْعد  1080 براُب الدَّ ُه  َمنم َتَصبََّح َسبمَع ََتََراٍت  سر م َيُُضَّ َوًة ََل  ...َعجم

نْيِ  اٌء لِْلعر ِعيد ْبن  1081 براٌب: املْرنُّ ِشفر ْيدٍ  سر َأُة ِمَن املمَنِّ َوَماُؤَها  زر .المَكمم ِ  ِشَفاٌء لِلمَعنيم

اْلبرْحِريِّ  نِْديِّ ور
ُعوِط بِاْلُقْسِط اهْلِ يْسٍ  ُأمّ   1082 براُب السَّ ُسولر أ قر ْت رر تر را أر ِ هنَّ را   اهللَّ  ...بِاْبٍن هلر

ة  1083 براُب اللَُّدويِ  ائِشر ا النَّبِيَّ  عر ْينر در ِضهِ  لر رر  ...يِف مر

ُعوطِ  بَّاسٍ   1084 براُب السَّ .  النَّبِيَّ أرنَّ  اْبُن عر طر  اْسترعر
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ِل * سر اْلعر يِّ ور  1085 براُب اْلِعالرِج بِاْلكر
ابِر ٌ  جر ِوَيتُِكمم َخريم ٍء ِمنم َأدم  ...إِنم َكاَن يِف َشم

بَّاسٍ  َفاُء يِف َثاَلَثٍة  اْبُن عر : الشِّ تِي َعِن المَكيِّ وقرالر َى ُأمَّ  .َوَأَنم

 لطاعونكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

أر الطَّاُعوُن؟ * در ْيفر بر ةُ   1086 براٌب: كر امر ْيدٍ  ُأسر ُسولر اهللَِّ  ْبِن زر عر  أرنَّ رر جر رر اْلور كر  ...ذر

ا ُر يِف الطَّاُعونِ  براُب مر بَّاسٍ   1087 ُيْذكر رأرنَّ  اْبُن عر امِ  ْبنر اخْلرطَّاِب  ُعمر جر إىِلر الشَّ رر  ...خر

 لطرية والعدوىكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ى ْدور  براٌب: الر عر
ةر   1088 ْيرر َوى، َوالَ َصَفَر، َوالَ َهاَمةَ  أربو ُهرر  ...الَ َعدم

ةر   1089 ْيرر مِرٌض َعََل ُمِصح   أربو ُهرر  ...الَ ُيوِرَدنَّ ُِم

ْألِ   1090 براُب اْلفر
ةر  ْيرر َة،  أربو ُهرر َها المَفأمُل الَ طرَِيَ ُ  ...َوَخريم

ِجُبنِي المَفأمُل  أرنرس الُِح ]َوُيعم  .[الصَّ

ٍة * ْؤُم يِف ثرالرثر ر  1091 براٌب: الشُّ ْؤمر ِعنْدر النَّبِيِّ  اْبُن ُعمر ُروا الشُّ كر  ...ذر

 لكهانةكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

انرـةِ  هر
 براُب اْلكِ

ة  1092 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر أرلر ُأنراٌس رر انِ  سر ِن اْلُكهَّ  ...عر

ة وأرب  1093 ْيرر اَمِء  ُهرر َر يِف السَّ  ...إَِذا َقََض اَّللَُّ األَمم

 حلياتكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ْتِل احْلريَّاِت * قر  براُب األرْمِر بر
ر  1094 ِمعر النَّبِيَّ  اْبُن ُعمر نَُّه سر ِ   أر ىلر املِْنرْبر ُْطُب عر  ...خير

ْسُعويٍ   1095 عر النَّبِيِّ  اْبُن مر ْينرامر نرْحُن مر اٍر بِِمنًى   بر  ...يِف غر
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ِغ * زر ْتِل الور   1096 براُب األرْمِر بِقر
يٍك  ُأم ِ ُسولر اهللَِّ  رشر غِ  أرنَّ رر زر ْتِل اْلور رر بِقر  ...أرمر

ة اِئشر ِغ:  أرنَّ النَّبِيَّ  عر زر الر لِْلور ِسُق قر  .المُفَويم

اءر  ا جر وابِّ * براُب مر ِريِق الدَّ ْ ةر   1097 يِف حتر ْيرر َت َشَجَرةٍ  أربو ُهرر بَِياِء حَتم  ...َنَزَل َنبِيٌّ ِمَن األَنم

ْسٌخ * ْأرر مر : إنَّ الفر الر ْن قر ةر   1098 براُب مر ْيرر ٌة ِمنم َبنِي  أربو ُهرر ائِيَل ُفِقَدتم ُأمَّ َ َرى إِْسم  ...الَ ُيدم

اِئمِ  اْلبرهر مْحرِة النَّاِس ور ةر   1099 براُب رر ْيرر َتدَّ َعَليمِه  أربو ُهرر َِش بَِطِريٍق اشم  ...َبيمنَاَم َرُجٌل َيمم

 لشعركتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

اِعُر * را الشَّ اهلر ٍة قر مر
لِ ِق كر ةر   1100 براُب أرْصدر ْيرر اِعُر َكلَِمُة َلبِيدٍ  أربو ُهرر ا الشَّ َدُق َكلَِمٍة َقاهَلَ  ...َأصم

ىلر براُب  الِبر عر ُه أرْن يرُكونر اْلغر ا ُيْكرر مر

ْعرُ  اِن الشِّ  اإلْنسر
ةر   1101 ْيرر ُف َرُجٍل َقيمًحا َيِريِه  أربو ُهرر َتلَِئ َجوم  ...ألَنم َيمم

ُه ِمنر اإِلْطنراِب يِف املْرْدِح،  ا ُيْكرر براُب مر

ْعلرمُ  ا ير ْليرُقْل مر  ور
1102  

ةر  رر ِعنْدر النَّبِيِّ  أربِو برْكرر
ُجاًل ُذكِ  ...أرنَّ رر

ى ِمعر النَّبِيُّ  أرُبو ُموسر ُجلٍ  سر ىلر رر ُجاًل ُيْثنِي عر  ...رر

 لرؤياكتــــاب ا

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

رُ  ًرا ُتنْحر قر أرى بر ا رر ى  1103 براٌب: إِذر ُت يِف املمَنَاِم َأِنِّ  أرُبو ُموسر ةَ َرَأيم  ...ُأَهاِجُر ِمنم َمكَّ

ا النَّبِيِّ  نِِْسَّ * براُب ُرْؤير اْلعر ةر ور مر
ْيلِ بَّاسٍ   1104 ُمسر ُسولِ  اْبُن عر ْهِد رر ىلر عر اُب عر ذَّ ُة اْلكر مر

ْيلِ ِدمر ُمسر  ...قر

أرى النَّبِيَّ  ْن رر   1105 يِف املْرنرامِ   براُب مر

ةر  ْيرر  ...َرآِِن َمنم َرآِِن يِف املمَنَاِم َفَقدم  أربو ُهرر

 .الَ َيَتَخيَُّل ِب  أرنرس

ِعيدٍ  قَّ  أربو سر  ...َمنم َرآِِن َفَقدم َرَأى احلمَ

ا ِمنر اهللَِّ  ْؤير   1106 براٌب: الرُّ
ةر  لرمر ُتْمِرُضنِي أريِبِ سر ا فر ْؤير ى الرُّ ْد ُكنُْت أررر قر  ...لر

ِعيدٍ  َيا َُيِبَُّها  أربو سر  ...إَِذا َرَأى َأَحُدُكمم ُرؤم
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احِلرُة ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة  ا الصَّ ْؤير براٌب: الرُّ

ةِ  أرْربرِعنير ُجْزًءا ِمنر النُُّبوَّ  ور
1107  

ةر  ْيرر َبِعنَي  أربو ُهرر ٌء ِمنم ِستٍَّة َوَأرم ِمِن ُجزم َيا املمُؤم  ...ُرؤم

ِعيدٍ  ٌء..] أربو سر ُة ُجزم احِلَ َيا الصَّ ؤم  .....[الرُّ

ْيِد يِف املْرنرامِ  ةر   1108 براُب اْلقر ْيرر َيا  أربو ُهرر ِذُب ُرؤم م َتَكدم َتكم َماُن ََل َب الزَّ ََتَ  ...إَِذا اقم

ْ ُيِصْب  ا ملر ابٍِر إِذر ِل عر ا ألروَّ ْؤير رر الرُّ ْ ير ْن ملر بَّاسٍ   1109 براُب مر ُسولر اهللَِّ  اْبُن عر ُجاًل أرترى رر الر  أرنَّ رر قر  ...فر

 فضائل النيب كتــــاب 

رقم  الباب
 طرف احلديث  الراوي احلديث

ا ُبع ر بِِه النَّبِيُّ   * براُب مر
ى  1110 َدى َوالمِعلممِ  أرُبو ُموسر  ...َمَثُل َما َبَعَثنِي اَّللَُّ بِِه ِمَن اهلمُ

ى  1111 ُبو ُموسر اَم َمثََِل َوَمثَُل َما أر  ...َبَعَثنِي اَّللَُّ بِِه َكَمَثلِ  إِنَّ

اتِِم النَّبِيِّنير     1112براُب خر
ةر أربو  ْيرر بَِياِء ِمنم َقبمَِل  ُهرر  ...إِنَّ َمَثَِل َوَمَثَل األَنم

ابِر ُخُلوََنَا. جر  َفَجَعَل النَّاُس َيدم

ِة النَّبِيِّ  كر رر  * براُب بر
ِ
  1113 يِف املْراء

  ُأِِتر النَّبِيُّ  أرنرس
ِ
اء ْورر ُهور بِالزَّ  ور

ٍ
 ...بِإِنراء

ْسُعويٍ  اِت كُ  اْبُن مر ةً  نَّا نرُعدُّ اآلير كر رر  ...بر

ِة النَّبِيِّ  كر رر اِم * براُب بر  يِف الطَّعر

ِمْعُت  أرنرس  1114 ْد سر قر ْيٍم: لر ةر ألُمِّ ُسلر الر أرُبو طرْلحر  ...قر

مْحرِن   1115 ْبدالرَّ عر

 ْبِن أريِب برْكرٍ 

عر النَّبِيِّ  ةً  ُكنَّا مر ِمائر  ...ثرالرثنِير ور

اُنوا   1116 ِة كر فَّ ابر الصُّ اءر أرنَّ أرْصحر رر  ...ُأنراًسا ُفقر

اِت النَّبِيِّ  ِق * براُب ُمْعِجزر ْومر اخْلرنْدر ابِر  1117 ير أرْيُت بِالنَّبِيِّ  جر ُق رر رًصا  ملرَّا ُحِفرر اخْلرنْدر  ...مخر

رِ  مر اِق اْلقر   1118 براُب اْنِشقر
ُسولر اهللَِّ  أرنرس أرُلوا رر ةر سر كَّ  ...أرنْ  أرنَّ أرْهلر مر

ْسُعويٍ  ًة ) اْبُن مر الر فرْوقر فِْرقر قر ًة ُيونرُه، فر فِْرقر  ...( اجْلربرِل، ور

نْترِه "براٌب:  ْ ير ِئْن ملر الَّ لر بَّاسٍ   1119 ..."كر َلِّ  اْبُن عر ًدا ُيصر أرْيُت حُمرمَّ ْن رر
ئِ ْهٍل: لر الر أرُبوجر  ...قر

ِل النَّبِيِّ  كُّ ور اءر يِف تر ا جر ابِر   * 1120براُب مر ُسولِ  جر عر رر ْونرا مر زر ةر نرْجدٍ   اهللَِّ غر ْزور  ...غر

ْت لِلنَّبِيِّ  تِي ُسمَّ اِة الَّ ر  براُب الشَّ ْيربر ًة أرترِت النَّبِيَّ  أرنرس  1121 بِخر ُوِييَّ ةٍ  أرنَّ ُير ْسُمومر اٍة مر  ...بِشر
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ة اِئشر ِضِه  انر النَّبِيُّ كر  عر رر ُقوُل يِف مر  ...ير

ِة النَّبِيِّ  ابر   1122 يِف اخْلرْرِص * براُب إِصر
اِعِديِّ  وأرب عر النَّبِيِّ  مُحرْيٍد السَّ ْونرا مر زر ُبوكر  غر ةر تر ْزور  ...غر

ٍر  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس فر ِدمر ِمْن سر ا قر انر إِذر  ...كر

ثرِل النَّبِيِّ  ثرِل النَّاِس * براُب مر مر ةر   1123 ور ْيرر اَم َمَثَِل َوَمَثُل النَّاِس َكَمَثِل َرُجٍل  أربو ُهرر  ...إِنَّ

ْوِل النَّبِيِّ  ة  1124 * "أرنرا أرْعلرُمُكْم بِاهللَِّ": براُب قر اِئشر نرعر النَّبِيُّ  عر صر فِيهِ  صر خَّ ْيًئا فررر  ...شر

ة   * 1125براُب ُيرْسِ النَّبِيِّ  اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر ر رر ا ُخريِّ نْير  مر ْيِن بر ْمرر  ...أر

اهُ  براُب ِقيراِم النَّبِيِّ  مر ِرمر قردر تَّى تر ْيلر حر ةِ   1126 اللَّ امر النَّبِيُّ  املُِْغرير اهُ  قر مر در ْت قر مر رَّ ور تَّى تر  ...حر

ىلر احْلرْوضِ ": ..براُب  ُطُكْم عر رر ا فر نر  * "أر
ب  1127 ِض. ُجنْدر وم  َأَنا َفَرُطُكمم َعََل احلمَ

اِمرٍ ُعْقبرُة ْبُن   1128 ، َوَأَنا َشِهيٌد َعَليمُكمم  عر  ...إِِنِّ َفَرٌط َلُكمم

ْصِف احْلرْوِض *  براٌب يِف ور

ْمٍرو  1129 رٍ  اْبُن عر ِِض َمِسرَيُة َشهم َيُض ِمنَ  َحوم َبنِ  َماُؤُه َأبم  ..اللَّ

َلَة َوَصنمَعاءَ  أرنرس  1130 َ َأيم ِِض َكاَم َبنيم َر َحوم  ...إِنَّ َقدم

ة ْبن  1131 اِرثر ْهٍب  حر ُضُه َما ور َ َصنمَعاَء َواملمَِدينَةِ  َحوم  .َبنيم

ر  1132 ٌض َكاَم  اْبُن ُعمر ُرَح. َأَماَمُكمم َحوم َباَء َوَأذم َ َجرم  َبنيم

ِرُي * ْن الر ير مر ِرُي احْلرْوضر ور ْن ير  براُب مر
1133  

ء ُظَر َمنم َيِرُد َعََلَّ  أرْسامر ِض َحتَّى َأنم وم  ...إِِنِّ َعََل احلمَ

ْسُعويٍ  ُتلُِجوا ُدوِِن  اْبُن مر ُم اخم َويمُت ألَُناِوهَلُ  ...َحتَّى إَِذا َأهم

ِعيدٍ  َ َبعمِدي. أربو سر ًقا ملَِنم َغريَّ ًقا ُسحم  َفَأُقوُل: ُسحم

بَّاسٍ  الُِح َفأَُقوُل كَ  اْبُن عر  ...اَم َقاَل المَعبمُد الصَّ

ةر   1134 ْيرر ِس بَِيِدِه!  أربو ُهرر  ...ِرَجاالً ألَُذوَدنَّ َوالَِّذي َنفم

ِة النَّبِيِّ   براُب ِصفر
ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  1135 انر رر  ...لرْيسر بِالطَِّويِل اْلبراِئنِ  كر

اء ْبن  1136 ر اِزٍب  اْلربر انر النَّبِيُّ  عر نْير املْرنِْكبرنْي  كر ا بر ِعيدر مر ْرُبوًعا بر  ..مر

ةِ  ِم النُُّبوَّ اتر اِئب  1137 براُب خر ُسوِل اهللَِّ  السَّ تِي إىِلر رر الر برْت يِب خر هر  ...ذر
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ابر النَّبِيُّ  ْل شر   1138 ؟ *براٌب: هر

ةر  تراير بر النَّبِيُّ  قر ضر ْل خر : الر هر الر  ...؟ قر

ْبد اهللَِّ ْبن اٌت بِيٌض  ُبرْسٍ  عر رر عر تِِه شر قر نْفر انر يِف عر  .كر

بْدِ  ن ْبن عر ْهَِل  اهللَُِّعثْامر نِي أر لر ةر أرْرسر مر لر ْوِج النَّبِيِّ  إِىلر ُأمُّ سر  ..زر

ْن ُيْشبُِه النَّبِيَّ     * 1139براُب مر

ِعير ْبن الِدٍ  إِْسامر أرْيُت النَّبِيَّ  أريِب خر ُن ْبُن  رر انر احْلرسر كر َِلّ ور  ..ُيْشبُِههُ  عر

نرس نْيِ  أر ْأِس احْلُسر اٍي بِرر ِ ْبُن ِزير  .. ُأِِتر ُعبريُْد اهللَّ

ْكٍر  احْلراِرِث  ُعْقبرة ْبن ا بر بر أرْيُت أر نر  رر رلر احْلرسر محر  ...ور

ِر النَّبِيِّ  عر  * براُب شر
نرس  1140 بريْهِ  أرنَّ النَّبِيَّ  أر

نْكِ ُرُه مر عر ُب شر رْضِ انر ير  ...كر

بَّاسٍ   1141 انر النَّبِيُّ  اْبُن عر ةر أرْهِل اْلكِتراِب  كر قر افر بُّ ُمور
 ...حُيِ

 النَّبِيِّ 
ِ
يراء ِعيدٍ    * 1142براُب حر انر النَّبِيُّ  أربو سر   كر

ِ
اء ْذرر يراًء ِمنر اْلعر دَّ حر  ...أرشر

ِة النَّبِيِّ  اِئحر ِه * براُب رر سِّ لنِِي مر ِسْسُت ) أرنرس  1143 ور ا مر ةً مر زَّ ٍة: ِييبراًجا- (خر اير يِف ِرور  ...-ور

ْحِي * اِت اْلور ة  1144 براُب ِصفر اِئشر اٍم  عر ُسولر اهللَِّ أرنَّ احْلراِرثر ْبنر ِهشر أرلر رر  ...  سر

ِق النَّبِّي  رر ْبُسُط لِلنَّبِيِّ  أرنَّ ُأمَّ ُسلريْمٍ  أرنرس   * 1145براُب عر انرْت تر  ..نِطرًعا كر

اِهيمر اْبِن النَّبِيِّ   إِْبرر
ِ
ربر  * براُب خر

1146  
اء ر نَّةِ  اْلربر ِضًعا يِف اجلمَ  إِنَّ َلُه ُمرم

ِعيل ْبن الِدٍ  إِْسامر اِهيمر ُقْلُت اِلْبِن أريِب أرْوفر  أريِب خر أرْيتر إِْبرر  ...: رر

ُسوِل اهللَِّ  أرنرس  1147 عر رر ْلنرا مر خر ْيٍف  ير ىلر أريِب سر  ...عر

مْحرِة النَّبِيِّ     * 1148براُب رر
ةر  ْيرر ُسوُل اهللَِّ  أربو ُهرر بَّلر رر نر ْبنر  قر َِلّ احْلرسر  ... عر

ة اِئشر ََة؟. عر ْحم لُِك َلَك َأنم َنَزَع اَّللَُّ ِمنم َقلمبَِك الرَّ  َأَوَأمم

اِريِض النَّبِيِّ  عر رٍ  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس   * 1149براُب مر فر انر يِف سر  ...كر

ِة النَّبِيِّ  اعر جر انر النَّبِيُّ  أرنرس   * 1150براُب شر ير النَّاسِ  كر أرْجور نر النَّاِس ور  ..أرْحسر

ظِيٍم  ": ..براُب  ىلر ُخُلٍق عر عر إِنَّكر لر ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  1151 * "ور اِيمٌ املْرِدينرةر ) قرِدمر رر ُه خر يْسر لر  ..(لر

الرِم النَّبِيِّ  ة   * 1152براُب كر اِئشر هُ  أرنَّ النَّبِيَّ  عر دَّ ْو عر ِديًثا لر ُث حر انر حُيردِّ  ...كر
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ِحِك النَّبِيِّ  ة   * 1153براٌب يِف ضر اِئشر أرْيُت النَّبِيَّ  عر ا رر  ...ُمْسترْجِمًعا قرطُّ  مر

انر النَّبِيُّ  ا كر ةِ  براُب مر هُلُم باملْرْوِعظر وَّ ترخر اِئلٍ   1154 ير ْبُد اهللَِّ  أربو ور انر عر ِيسٍ  كر ُر النَّاسر يِف ُكلِّ مخر كِّ  ..ُيذر

بَّاسٍ    * 1155براُب ُجوِي النَّبِيِّ  انر النَّبِيُّ  اْبُن عر ير النَّاِس بِاخْلررْيِ  كر  ...أرْجور

 ِعنْدر النَّبِيِّ 
ِ
اء خر ابِر   * 1156براُب السَّ ا ُسِئلر النَّبِيُّ  جر : الر  مر الر  قرطُّ فرقر

ٍ
ء ْ ْن شر  .عر

ِة النَّبِيِّ  ابِر   * 1157براُب ِعدر ُسوُل اهللَِّ  جر انر رر الر ِل:  كر  ...َلوم َقدم َجاَءَنا قر

ُسوِل اهللَِّ   رر
ِ
ء اءر يِف أرْسامر ا جر    1158براُب مر

اَمًء ) ُمْطِعمٍ  ْبن ُجبررْي  ٍة:إِنَّ ِِل َأسم اير يِف ِرور اَمءٍ  ِِل  ور  ...(ََخمَسُة َأسم

ةر  ْيرر ُف اَّللَُّ َعنِّي  أربو ُهرر ِ َجُبوَن َكيمَف َيصم  ...َأالَ َتعم

ِ  النَّبِيِّ  ْبعر بَّاسٍ    1159براُب مر ُسوُل اهللَِّ  اْبُن عر نرةً  ُبِع ر رر  ...ألرْربرِعنير سر

بِّكر الر ُيْؤِمنُونر  :براٌب:  رر رْيِ  ْبنا  1160 "...فرالر ور بر رْير  الزُّ بر مر الزُّ اصر اِر خر ْنصر
جاًل ِمنر األر  ...أرنَّ رر

ْوِل النَّبِيِّ  ا ": براُب قر ْعلرُمونر مر ْو تر لر

 "أرْعلرمُ 
1161  

ُسوُل اهللَِّ  أرنرس طربر رر  ...ُخْطبرًة  خر

ى ُسولر اهللَِّ؟  أرُبو ُموسر ا رر ْن أريِب ير : مر الر قر ُر فر امر آخر قر  ...فر

بَّاسٍ  ُسولر اهللَِّ  اْبُن عر ْسأرُلونر رر ْوٌم ير انر قر اءً  كر ْهزر
 ...اْستِ

اِل النَّبِيِّ  ِة ُسؤر ثْرر ُه ِمْن كر ا ُيْكرر ْعد    * 1162براُب مر قَّاصٍ  ْبنسر لِِمنيَ  أريِب ور َظَم املمُسم ًما َمنم َسَأَل  إِنَّ َأعم  ...ُجرم

ِة النَّبِيِّ  رنِّي ُرْؤير ةر    * 1163براُب متر ْيرر تنَِيَّ َعََل َأَحِدُكمم َزَماٌن ألَنم َيَراِِن  أربو ُهرر
 ...َلَيأم
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عبارة عن مجع وترتيب ملسانيد رواة الصحيحني غري املكثرين، والغرض من ذلك: ا القسم هذ

بغري املكثرين، أما املكثرين فعرشة وهم: أبو هريرة ،  خاص ول املراجعة ملن حفظ الصحيحني، وهتسهي

 أبو سعيد ، أبو موسى. عائشة ، ابن عمر ، ابن عباس ، ابن عمرو ، ابن مسعوي ، أنس ، جابر ،

ومل نذكر املكثرين هنا؛ ألن اهلدف من هذا اجلمع: حرص األحايي  حتى يسهل استذكارها، 

وأما لو كُثرت كأن جتمع أحايي  أيب هريرة مثاًل والتي قد تزيد عىل التسعني حديًثا يف املجلد الواحد 

 فإهنا تذهب الفائدة من هذا اجلمع.

ولكن قد تكون  وال يلزم أن تكون بداية احلدي  –األحايي  وقد ُذكر الرواة ثم أطراف 

 1.، ثم ُذكر الكتاب الذي وري فيه احلدي  ورقم الصفحة -بكلمة بارزة فيه 

 الصفحة الكتاب طرف احلديث الراوي  م

 أسامة بن زيد 1

 334 الفرائض ال يرث املسلم الكافر...

 377 السري ركب عىل محار... أن النبي 

 485 الطاعون ذكر الوجع فقال... أن النبي 

 الرباء بن عازب 2

 334 الفرائض "...يستفتونك"آخر آية نزلت 

 369 اجلهاي رجل مقنع باحلديد... أتى النبي 

 373 السري اسُتصغرت أنا وابن عمر يوم بدر...

 391 اهلجرة واملغازي جاء أبو بكر إىل أيب يف منزله فاشرتى منه ...

 396 اهلجرة واملغازي ممن شهد بدًرا... حدثني أصحاب حممد 

                                                           
رقام مع مراجعة أ -جزاهم اهلل خرًيا - هـ1426عام ظ السنة ة يف يورة حفأستفيد هذا القسم والذي يليه من مذكرة أعدها اإلخو 1

 التي وري كل حدي  فيها. الصفحات وإضافة أسامء الكتب

 مسند الرواة غري املكثرين
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 402 اهلجرة واملغازي يوم األحزاب ينقل... رأيت النبي 

 406 اهلجرة واملغازي ملا أراي أن يعتمر أرسل ... أن النبي 

 422 اإلمارة تعدون أنتم الفتح فتح مكة...

 432 األضاحي نصَل... إن أول ما نبدأ به يف يومنا هذا أن

 458 اللباس والزينة بسبع وهنانا عن سبع... أمرنا النبي 

  512فضائل النبي مربوًعا، بعيد ما بني املنكبني... كان النبي 

  516 فضائل النبي ...قال النبي  ملا تويف إبراهيم 

3 
عقبة بن عامر 

 اجلهني

 337 النذور نذرت أختي أن متْش إىل بيت اهلل...

 362 الضيافة إنك تبعثنا فننزل بقوم فال يقروننا...

 432 األضاحي بني أصحابه ضحايا... قسم النبي 

 451 اللباس والزينة فروج حرير... ُأهدي للنبي 

 474 األيب إياكم والدخول عىل النساء...

  509 فضائل النبي خرج يوًما فصىل... أن النبي 

 بن اخلطاب عمر 4

 339 األيامن إن اهلل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم...

 366 اجلهاي إنام األعامل بالنية...

 407 اهلجرة واملغازي لقد أنزلت عَل الليلة سورة...

 سفيان 5

 339 األيامن يعني: امللك.

 402 اهلجرة واملغازي يعني: السالح.

 467 األيب شاه.يقول غري أيب الزناي: تفسريه شاهان 

 أبو وائل 6

 340 األيامن من حلف يمني صرب ليقتطع هبا مال...

 408 اهلجرة واملغازي كنا بصفني فقام سهل بن حنيف فقال..

 426 اإلمارة قيل ألسامة: لو أتيت فالًنا فكلمته...



48 

 

  518 فضائل النبي كان عبداهلل يذّكر الناس يف كل مخيس...

 أبو بكرة 7

 342 حتريم الدماء الزمان قد استدار كهيئته...إن 

 358 األقضية ال يقضني حكم بني اثنني وهو غضبان...

 493 الشعر وحيك قطعت عنق صاحبك...

 سهل بن سعد 8

 344 حتريم الدماء التقى هو املرشكني فاقتتلوا... أن النبي 

 366 اجلهاي رباط يوم يف سبيل اهلل خري من الدنيا...

 398 اهلجرة واملغازي يوم أحد... سئل عن جرح النبي 

 438 األرشبة امرأة من العرب... ذكر للنبي 

 439 األرشبة يف عرسه... يعا أبو أسيد رسول اهلل 

 440 األرشبة أِت برشاب فرشب منه... أن النبي 

 465 األيب حني ولد... أِت باملنذر بن أسيد إىل النبي 

 469 األيب لو أعلم أنك تنظر لطعنت به يف عينيك...

9 
جندب بن 

 سفيان

 345 حتريم الدماء كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح...

 400 اهلجرة واملغازي هل أنت إال إصبع يميت...

 432 األضاحي من ذبح قبل أن يصَل فليذبح أخرى...

  508 فضائل النبي أنا فرطكم عىل احلوض...

10 
عَل بن أيب 

 طالب

 349 احلدوي اجلمة...حني رجم املرأة يوم 

 355 حتريم الدماء ما  كنت ألقيم حًدا عىل أحد فيموت...

 424 اإلمارة ال طاعة يف معصية إنام الطاعة يف املعروف...

 435 األرشبة كانت ل شارف من نصيبي من املغنم...

 452 اللباس والزينة حلة سرياء فلبستها... أهدى إل النبي 

 350 احلدوي أنشدك اهلل إال قضيت بيننا بكتاب اهلل... زيد بن خالد 11
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 360 اللقطة عن اللقطة... سئل النبي 

 369 اجلهاي من جهز غازًيا يف سبيل اهلل...

 ابن شهاب 12

 352 احلدوي ال أيري بعد الثالثة أو الرابعة.

 377 السري ت أن ابن املسيب قال...حسب

 381 السري محى النقيع... بلغنا أن النبي 

 387 السري فكانت هذه الصدقة بيد عَل...

 389 السري ...فهام عىل ذلك إىل اليوم

 393 اهلجرة واملغازي ... بن الزبري عروةفأخربين 

 394 اهلجرة واملغازي متثل... ومل يبلغنا أن رسول اهلل 

 412 اهلجرة واملغازي ملا فرغ... فأخربين أنس أن النبي 

 482 املرض والطب والسام املوت، واحلبة السوياء الشونيز.

 السائب بن يزيد 13
 355 حتريم الدماء ...كنا نؤتى بالشارب عىل عهد النبي 

  512 فضائل النبي فقالت... ذهبت يب خالتي إىل النبي 

 أبو برية 14

 356 حتريم الدماء ال جيلد فوق عرش جلدات ...

 413 اهلجرة  واملغازي فحدث أبو موسى هبذا ثم كره...

 419 اإلمارة ثم اّتبعه معاذ بن جبل فلام قدم عليه...

 453 اللباس والزينة أخرجت لنا عائشة كساء وإزاًرا غليًظا...

 465 األيب أنا أبا موسى قال: ولد ل غالم...

15 
عباية بن 

 الصامت

 356 احلدوي قال وحوله عصابة ... أن النبي 

 422 اإلمارة فبايعناه فكان فيام أخذ علينا.. يعانا النبي 

 أم سلمة 16
 357 األقضية سمع خصومة بباب حجرته... أن النبي 

 440 األرشبة الذي يرشب يف إناء الفضة ...
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 474 األيب وعندي َمن ... يخل عَل النبي 

 478 الرقى رأى يف بيتها جارية... أن النبي 

 قتاية 17

 367 اجلهاي أال أبلغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربنا...

 453 اللباس والزينة ... أي الثياب كان أحب إىل النبي 

  500 فضائل النبي قلت ألنس كم كنتم؟...

  513 فضائل النبي ؟... سألت أنًسا: هل خضب النبي 

18 
معاوية بن أيب 

 سفيان

 370 اجلهاي من يري اهلل به خرًيا يفقه يف الدين...

 417 اإلمارة إن هذا األمر يف قريش...

 نافع 19

 371 اجلهاي وكان ابن عمر ممن سابق فيها.

 373 السري فقدمت عىل عمر بن عبدالعزيز...

 444 األطعمة كان ابن عمر ال يأكل حتى يؤتى بمسكني...

 470 األيب وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل ...

 481 املرض والطب وكان عبد اهلل يقول اكشف عنا الرجز...

 أبو إسحاق 20

 371 اجلهاي فقلت ملوسى: فكم كان بني ذلك؟...

 415 اهلجرة واملغازي سمعت الرباء وسأله رجل: أكنتم فررتم...

 416 اهلجرة واملغازي كنت إىل جنب زيد بن أرقم...

21 
عبداهلل بن أيب 

 أوف

 379 السري أُيا الناس: ال متنوا لقاء العدو...

 422 اإلمارة كان أصحاب الشجرة ألًفا وثالث مائة...

 447 األطعمة سبع غزوات أو سًتا... غزونا مع النبي 

 449 األطعمة أنه إنام هنى عنها ألهنا مل ختمس...فتحدثنا 

 عبداهلل بن مغفل 22
 382 السري كنا حمارصين قرص خيرب فرمى إنسان...

 430 الذبائح والصيد أنه رأى رجاًل خيذف..
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 أبو قتاية 23
 383 السري عام حنني... خرجنا مع النبي 

 438 األرشبة ولينبذ كل واحد منهام عىل حدة.

24 
سلمة بن 

 األكوع

 384 السري عني من املرشكني... أتى النبي 

 405 اهلجرة واملغازي ثم عدلت... بايعت النبي 

 408 اهلجرة واملغازي خرجت من املدينة ذاهًبا نحو الغابة...

 410 اهلجرة واملغازي إىل خبري فرسنا لياًل... خرجنا مع النبي 

 414 اهلجرة واملغازي أنه يخل عىل احلجاج...

 433 األضاحي من ضحى منكم فال يصبحن بعد ثالثة...

 449 األطعمة أهرقوها واكرسوها...

25 
سعد بن أيب 

 وقاص

 398 اهلجرة واملغازي يوم أحد ومعه رجالن... رأيت النبي 

 483 املرض والطب من تصبح سبع مترات عجوة ...

  523 فضائل النبي إن أعظم املسلمني جرًما...

 يزيد بن أيب عبيد 26
 405 اهلجرة واملغازي عىل أي شء كنتم تبايعون يومئذ؟...

 414 اهلجرة واملغازي أن سلمة بن األكوع يخل عىل احلجاج...

 عباي بن متيم 27
 406 اهلجرة واملغازي أن عبداهلل بن زيد ملا كان زمن احلرة أتاه ...

 462 والزينةاللباس  أن أبا بشري األنصاري أخربه...

 عبداهلل بن زيد 28
 406 اهلجرة واملغازي ملا كان زمن احلرة...

 454 والزينة اللباس مستلقًيا يف املسجد... رأيت النبي 

29 
أبو محيد 

 الساعدي

 420 اإلمارة عىل صدقات... استعمل رسول اهلل 

  506 فضائل النبي غزوة تبوك... غزونا مع النبي 

 حذيفة بن اليامن 30
 425 اإلمارة عن اخلري.. كان الناس يسألون رسول اهلل 

 439 األرشبة ال تلبسوا احلرير وال الديباج...
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 عدي بن حاتم 31
 428 الذبائح والصيد إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل...

 428 الذبائح والصيد عن املعراض... سألت النبي 

32 
أبو ثعلبة 

 اخلشني

 428 الذبائح والصيد إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل يف آنيتهم..

 448 األطعمة حلوم احلمر األهلية... حرم النبي 

 449 األطعمة عن أكل كل ذي ناب... هنى النبي 

 سامل بن عبداهلل 33
 433 األضاحي وكان عبداهلل يأكل بالزيت حني ينفر...

 462 اللباس والزينة كره أن تعلم الصورة... أن ابن عمر

 ثاممة بن عبداهلل  34

 441 األرشبة كان أنس يتنفس يف اإلناء...

 444 األطعمة عن أنس: فجعلت أمجع الدباء...

  515 فضائل النبي فلام حرض أنس الوفاة أوىص إل...

35 
أسامء بنت أيب 

 بكر

 448 األطعمة ... نحرنا فرًسا عىل عهد النبي 

 460 اللباس والزينة إن ابنتي أصابتها احلصبة فامرق شعرها...

 462 اللباس والزينة املتشبع بام مل يعط كالبس ثويب زور...

 465 األيب أهنا محلت بعبداهلل بن الزبري بمكة...

 472 األيب تزوجني الزبري وماله يف األرض من مال...

 481 املرض والطب باملرأة قد محت...أهنا كانت إذا أتيت 

  510 فضائل النبي إين عىل احلوض حتى أنظر من يري عَل...

 عبداهلل بن الزبري 36
 451 اللباس والزينة من لبس احلرير يف الدنيا...

  521 فضائل النبي أن رجاًل من األنصار خاصم الزبري...

37 
عبدالرمحن بن 

 أيب بكر

  502 فضائل النبي ثالثني ومائة... كنا مع النبي 

  502 فضائل النبي أن أصحاب الصفة كانوا أناًسا فقراء...
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38 
إسامعيل بن أيب 

 خالد

  513فضائل النبي وكان احلسن يشبهه... رأيت النبي 

  516فضائل النبي قلت البن أيب أوف...
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 الصفحة الكتاب طرف احلديث  الراوي م
 344 حتريم الدماء وذلك قبل أن تنزل احلدوي. حممد بن سريين 1

 346 حتريم الدماء أن رجاًل عض يد رجل... عمران بن حصني 2

 348 القسامة أن عبداهلل بن سهل وحميصة... سهل بن أيب حثمة 3

 349 احلدوي ...سألت ابن أيب أوف: هل رجم النبي  الشيباين 4

 354 احلدوي ...انتصبت لعثامن حني خرج عبيد اهلل بن عدي.. 5

 357 األقضية أن امرأتني كانتا خترزان ... ابن أيب مليكة 6

 358 األقضية إذا حكم احلاكم فاجتهد... عمرو بن العاص 7

 360 اللقطة وهي تعرف أيًضا. يزيد 8

 360 اللقطة أخذت رصة مائة يينار... أيب بن كعب 9

 365 اجلهاي قريًبا مني... قالت: نام النبي  أم حرام 10

 371 اجلهاي اخليل معقوي يف نواصيها اخلري... عروة البارقي 11

 371 اجلهاي فجاءه ابن أم مكتوم... زيد بن ثابت 12

 374 السري ...كتبت إىل نافع فكتب إل: أن النبي  ابن عون 13

 380 السري فنسقي... كنا نغزو مع النبي   الربيع بنت معوذ 14

 381 السري ال محى إال هلل ورسوله... الصعب بن جثامة 15

 384 السري بينا أنا واقف يف الصف يوم بدر... عبدالرمحن بن عوف 16

 384 السري عني من املرشكني... أتى النبي  إياس بن سلمة 17

 385 السري بينا أنا جالس يف أهَل حني متع النهار... مالك بن أوس 18

 392 اهلجرة واملغازي جاءنا رسل كفار قريش... رساقة بن جعشم 19

 مسند الرواة الذين ليس هلم إال حديث واحد
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 397 اهلجرة واملغازي أمر يوم بدر بأربع وعرشين... أن النبي  أبو طلحة 20

 405 اهلجرة واملغازي اآلن نغزوهم وال يغزونا... سليامن بن رصي 21

 414 اهلجرة واملغازي بأخي بعد الفتح... أتيت النبي  جماشع 22

 416 اهلجرة واملغازي ست عرشة عزوة... أنه غزا مع النبي  بريدة 23

 417 اإلمارة يكون اثنا عرش أمرًيا كلهم من قريش. جابر بن سمرة 24

 418 اإلمارة يا عبدالرمحن بن سمرة ال تسأل اإلمارة... عبدالرمحن بن سمرة 25

 420 اإلمارة ما من وال يَل رعية من املسلمني... معقل بن يسار 26

 421 اإلمارة حتت الشجرة... أنه كان فيمن بايع النبي  سعيد بن املسيب.. 27

 422 اإلمارة فقلت جلابر: فكم كنتم يومئذ؟... سامل بن أيب اجلعد 28

 422 اإلمارة عىل شهاية أن ال إله إال اهلل.. بايعت النبي  جرير بن عبداهلل 29

 424 اإلمارة أال تستعملني كام استعملت فالًنا... أسيد بن حضري 30

 430 الذبائح والصيد أن عبداهلل بن مغفل رأى رجاًل خيذف... عبداهلل بن بريدة 31

 430 الذبائح والصيد كنت عند ابن عمر فمروا بفتية نصبوا... سعيد بن جبري 32

 430 الذبائح والصيد هنى عن املثلة.. أن النبي  عبداهلل بن يزيد 33

 430 الذبائح والصيد إنا القوا العدو غًدا وليس معنا مدى... رافع بن خديج 34

 436 األرشبة قلت أليب برية: وما البتع؟... سعيد بن أيب برية 35

 439 األرشبة فأخرج لنا سهل ذلك القدح فرشبنا منه... أبو حازم 36

 441 األرشبة فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إال عىل بعري... عاصم 37

 441 األرشبة أن علًيا صىل الظهر ثم قعد... النزال بن سربة 38

 442 األطعمة ...كنت غالًما يف حجر رسول اهلل  عمر بن أيب سلمة 39

 442 األطعمة شعيب...جاء رجل من األنصار يكنى أبا  أبو مسعوي األنصاري 40

 445 األطعمة أصابنا سنة مع ابن الزبري... جبلة بن سحيم 41
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 445 األطعمة اإلذن من قول ابن عمر شعبة 42

 445 األطعمة يأكل الرطب بالقثاء. رأيت النبي  عبداهلل بن جعفر 43

 445 األطعمة أن أنًسا قال: أنفجنا أرنًبا بمر الظهران... هشام بن زيد بن أنس 44

 449 األطعمة قلت جلابر بن زيد: يزعمون أن... عمرو بن يينار 45

 451 اللباس والزينة كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان... أبو عثامن 46

 455 اللباس والزينة إن املالئكة ال تدخل بيًتا فيه صورة... برس بن سعيد.. 47

 455 اللباس والزينة رقاًم...أمل تسمعه حني قال: إال  عبيد اهلل 48

 457 اللباس والزينة كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل... سعيد بن أيب احلسن 49

 460 اللباس والزينة القزع: أن ينرك بناصيته شعر... عمر بن نافع 50

 461 اللباس والزينة أنه سمع معاوية عام حج عىل املنرب... محيد بن عبدالرمحن 51

 461 اللباس والزينة ابن مسعوي قال: لعن اهلل الواشامت...أن  علقمة 52

 462 اللباس والزينة وحسبت أنه قال: والناس يف مبيتهم. عبداهلل 53

 470 األيب بينام هو جالس يف املسجد... أن النبي  أبو واقد الليثي 54

 471 األيب أن أنًسا مر بصبيان فسلم عليهم... ثابت البناين 55

 473 األيب عىل رسلكام إهنا صفية بنت حيي... بنت حييصفية  56

 481 املرض والطب قال ل ابن عباس: أال أريك امرأة... عطاء بن أيب رباح 57

 482 املرض والطب أن عائشة كانت إذا مات امليت من أهلها... عروة 58

 483 املرض والطب الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني... سعيد بن زيد 59

 483 املرض والطب أهنا أتت بابن هلا قد أعلقت عليه... أم قيس بنت حمصن 60

 491 احليات أمر بقتل الوزغ... أن النبي  أم رشيك 61

 496 الرؤيا لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني... أبو سلمة 62

 498 الرؤيا يف القيد. ال أحسبه إال عن النبي  يونس 63
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  508فضائل النبي أكون عبًدا شكوًرا.أفال  املغرية بن شعبة 64

  510فضائل النبي حوضه ما بني صنعاء واملدينة. حارثة بن وهب 65

  511فضائل النبي فرأيت شعرة من شعره فإذا هو أمحر... ربيعة 66

  512فضائل النبي رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعني... اجلعيد بن عبدالرمحن 67

  513فضائل النبي كان يف عنفقته شعرات بيض يرسعبداهلل بن  68

  513فضائل النبي أرسلني أهَل إىل أم سلمة... عثامن بن عبداهلل 69

  514فضائل النبي رأيت أبا بكر ومحل احلسن... عقبة بن احلارث 70

  517فضائل النبي بكلمة لو تكلم هبا بعضكم.. فتكلم النبي  أبو قالبة 71

  520فضائل النبي ...-ويف رواية: مخسة  -إن ل أسامء  مطعمجبري بن  72
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أحايي  اجلمع بني الصحيحني مع بيان معناها  الوارية يفيف هذا القسم الكلامت الغريبة  تعمج

مقدمة كتاب فتح الباري  وهو )هدي الساري( معاين الكلامت:منها خذت الكتب التي أُ وباختصار، 

األثري رمحه هو كتاب النهاية يف غريب احلدي  واألثر البن و (النهايةرمحه اهلل، و) للحافظ ابن حجر

 بإرشاف مركز حفا  الوحيني. -وفقهم اهلل -والعناية به طائفة من احلفا   ، وقد قام بجمع الغريباهلل
 

 املعنـــى الكلمة الغريبة رقم احلديث

 لفرائضكتــــاب ا

 (331أي أقرب وأقعد )هدي الساري  أوىل رجل 763

 كاللة 766

هو من مل يرثه أب وال ابن وهو مصدر من تكلله  –أي البخاري  –قال املصنف 

النسب وقوله تكلله النسب أي عطف عليه وأحاط به وزاي غريه من مل يرث والدًا 

 (284وال ولدًا )هدي الساري 

 كالًّ  768

قال املصنف الكلُّ العيال وهو أحد معانيه وأصله من الكالل وهو اإلعياء ثم  

ثقل ومنه قوله من ترك كالًّ أي عياالً أو يينًا استعمل يف كل أمر ضائع أو أمر م

 ( 284)هدي الساري 

 لوقفكتــــاب ا

 (186هم املكاتبون يعطون من الصدقات ما يفكون به رقاهبم )هدي الساري  الرقاب 767

 لنذوركتــــاب ا

كك 768  (201مجع سكة وهي الطريق املسلوكة )هدي الساري  السِّ

 (320مشيًا ثقياًل والتهايي املْش الثقيل مع التاميل )هدي الساري أي يمْش  ُيايى 771

 يب األلفاظ  غر
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 ألميانكتــــاب ا

774 
 ال ذاكراً 

 وال آثراً 

قال أبو عبيدة ليس هو من الذكر ضد النسيان وإنام معناه قائاًل كام تقول  "ال ذاكرًا  "

 (102 – 177)هدي الساري  أي ناقاًل  "وال آثرًا  "ذكرت لفالن حدي  كذا 

 الالَّت 776
كان الالَّت رجاًل يُلت السويق للحاج كأنه  -رِض اهلل عنهام  –قال ابن عباس 

 (287كان يف األصل مثقاًل ثم خفف )هدي الساري 

 (276القامر معروف وهو جعل شء ملن يغلب مطلقًا يف أي شء كان )هدي الساري    أقامرك 776

 وايم 777
 ايم اهلل بسكون الياء وأوهلا ألف وصل أو قطع وفيها لغات وهي قسم 

 (115)هدي الساري 

 احلن   777

احلن  يف اليمني نقضها والنك  فيها يقال حن  يف يمينه حين  وكأنه من احلن  

اإلثم واملعصية ... واملعنى أن احلالف إما أن يندم عىل ما حلف عليه أو حين  

 (1/420)النهاية  فتلزمه الكفارة 

 يمني صرب 779
من احلبس والقهر ففي األيامن اإلجبار عليها ويف البهائم نصبها للرمي ويف القتل  

 ( 217ظاهر وأصل الصرب الثبات )هدي الساري 

 (287استلجَّ يف يمينه من اللجاج وهو التاميي يف األمر )هدي الساري لّج ي 780

 (102 أي أعظم إثاًم )هدي الساري آثم 780

 حتريم الدماء وذكر القصاص والديةكتــــاب 

 (181هو الشهر نسب إىل مرض لتعظيمهم له )هدي الساري  رجب مرض 781

 اجلمرات 781
 هي املواضع التي يرمى فيها حصيات اجلامر يف منى وأكربها مجرة العقبة 

 (142)هدي الساري 

 استومخوا 784
 األرض الومخة التي ال يوافق هواؤها من نزهلا ومرعى وخيم ال تنجع 

 (326عليه املاشية )هدي الساري 

 (203أي كحلها باملسامري املحامة )هدي الساري  سمر أعينهم 784
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 (152أي ما كواهم بعد القطع )هدي الساري  فلم حيسمهم 784

 (283أي نصيب )هدي الساري  كِْفل 785

 (209الشذوذ اإلنفراي )هدي الساري  شاذة 787

 (176أي طرف سيفه )هدي الساري  ذبابه 787

 (185باهلمز أي انقطع جريه )هدي الساري  رقأ 789

 (184أي يق )هدي الساري  رضَّ رأسها 789

 األرش 791
بفتح ثم سكون ثم شني معجمة هو ما يأخذه املشرتي إذا اطلع عىل عيب يف  

 (106)هدي الساري  السلعة

791 
لو أقسم عىل 

 اهلل ألبره
 (271قيل لو يعا ألجابه وقيل عىل ظاهره )هدي الساري 

 القصاص 791
قاصه أي حاسبه ألنه يأخذ منه حقه وقيل من القطع ألنَّ أصله يف اجلرح يقطع كام 

 (272قطع )هدي الساري 

 (246والفروع)هدي الساري واملراي بالعاقلة يف الدية العصبات وهم من عدا األصول  عاقلتها 792

 (230أي يبطل يقال طل يمه بضم الطاء وجيوز الفتح  )هدي الساري  مثل ذلك يطلُّ  792

ة 792  ُغرَّ

ة العبد نفسه أو األمة وأصل الغرة البياض الذي يكون يف وجه الفرس وكان  الُغرَّ

لبياضه فال أبو عمرو بن العالء يقول الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء وسمي غرة 

يقبل يف الدية عبد أسوي وال جارية سوياء وليس ذلك رشطًا عند الفقهاء وإنام 

 (2/296الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عرش الدية من العبيد واإلماء )النهاية 

 (236أي البهيمة )هدي الساري  العجامء 793

 (137أي هدر ال يطلب )هدي الساري  ُجبار 793

 (186الكنز عند أهل احلجاز وفرسه أهل العراق باملعدن )هدي الساري هو  الركاز 793

 لقسامةكتــــاب ا



61 

 

 (250أي جاسوس )هدي الساري  عني من املرشكني 794

 حلدودكتــــاب ا

 (229اإلطراء ممدويًا جماوزة احلد يف املدح )هدي الساري  ال تْطروين 795

 (279أي بحكمه )هدي الساري  بكتاب اهلل 797

 (242العسيف هو األجري )هدي الساري  عسيفاً  797

 (177أي بلغت منه اجلهد وقيل معناه أضعفته )هدي الساري  أذلقته 798

 (1/295أي يكب ويميل عليها ليقيها احلجارة )النهاية  جيانىء 799

 (226الضفرية وهي اخلصلة من الشعر )هدي الساري  ضفري 800

 (293زائدة ألنه من اجلنة )هدي الساري  وهو الرتس وامليم جِمرن 802

 (127البهتان هو قول الباطل )هدي الساري  هبتان 808

 ألقضيةكتــــاب ا

 األرلرد 810
 هو الدائم اخلصومة واالسم اللدي مأخوذ من لديدي الوايي ومها جانباه 

 (  288)هدي الساري 

 (163اخلْرز هو خياطة اجللوي )هدي الساري  خْترزان 811

 (109مقصور بكرس اهلمزة هو املثقب الذي خيرز به )هدي الساري  إْشفى 811

 (245بالفتح أي الدور ويطلق عىل أصل املال واملتاع )هدي الساري  العقار 815

 للقطةكتــــاب ا

 اللقطة 816
 بضم الالم وفتح القاف وااللتقاط أخذ الْشء املوجوي عىل غري طلب 

 (289)هدي الساري 

 (244بكرس أوله أي الوعاء )هدي الساري  ِعفاصها 816

 ضالة اإلبل وغريها الضائع منها واجلمع ضوال وأصل الضالل الغيبة  الضالة 816
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 (227)هدي الساري 

 وجنتاه 816
الوجنة مثل  الواو واجليم ساكنة وجيوز كرس اجليم وفتحها مع فتح الواو وقد 

 (326عظيمه العال )هدي الساري تبدل مهزة مضمومة هي جانب الوجه وهو 

 (149بالكرس واملد أي نعلها )هدي الساري  حذاءها 816

 (201أي ما ترشب فيه )هدي الساري  سقاءها 816

 (219بالضم أي خرقة مربوطة )هدي الساري  رُصة 816

 (163وهي ما خيزن فيه الْشء )هدي الساري  خزانته 817

 جلهادكتــــاب ا

 (284الكْلم هو اجلرح )هدي الساري  كل كْلم 819

 (240بالفتح أي الريح الطيبة )هدي الساري  العررف 819

822 
ليْستن يف 

 طوله
 ( 232ليستن أي لتمرح وقيل ترعى وقيل تقمص )هدي الساري 

 (272هو لقب من يملك الروم )هدي الساري  قيرص 824

 (263أي أخذت منه القمل )هدي الساري  تْفَل 824

 (133أي وسطه وقيل ظهره وأصله ما بني الكاهل إىل الظهر )هدي الساري  ثبج 824

 (277أي قدر قوس )هدي الساري  قاب قوس 825

 الرباط 825
 أي مالزمة الثغر للجهاي وأصله احلبس كأنَّ املرابط حبس نفسه عىل هذه الطاعة

 (180)هدي الساري  

 (310أي مخارها )هدي الساري  نصيفها 825

 الشهيد 826

قيل سمي شهيدًا ألنه يشاهد ما له من اخلري واملنزلة عند موته وقيل ألنَّ اهلل  

ومالئكته شهدوا له باجلنة وقيل الشهيد احلي قال أبو عبيد اهلروي هذا قول 

النرض بن شميل كأنه تأول قوله تعاىل )) بل أحياء عند رهبم يرزقون ((، وقيل ألنَّ 



63 

 

قيل ألنه قام بشهاية احلق يف اهلل، وقيل ألنه ممن يشهد مالئكة الرمحة تشهد له و

 ( 216عىل األمم قبله )هدي الساري 

 املطعون 829
 هو من مات بالطاعون والطاعون هو قروح خترج يف املغابن قلَّام يلب  صاحبها 

 (229)هدي الساري 

 (127أي أصبعه )هدي الساري  بنانه 832

 مثَّل 832
بالقتىل ومجعه ُمُثالت بضمتني ... قال أبو عمرو املُْثلة بالضم ثم  هو ما فعل من التشويه

 (293السكون واملثل بفتح أوله وسكون ثانيه قطع األنف واألذن )هدي الساري 

 (158أي أنفًا وغضبًا )هدي الساري  محية 833

 ( 277أي مغطى رأسه به )هدي الساري  املقنع باحلديد 834

838 
معقوي يف 

 نواصيها
 (310مالزم هلا ومل يري الناصية خاصة )هدي الساري  أي

 (227مضمر أي معد للسباق )هدي الساري  أضمرت 840

 لسريكتــــاب ا

 (317بفتح النون أي رغبته وشهوته )هدي الساري  هنْمته 846

 (229أي جييء لياًل ... قال يف األصل ما أتاك يف الليل فهو طارق )هدي الساري  يطرق أهله 847

ون 849  (252بالتشديد أي غافلون )هدي الساري  غارُّ

 احلرب سجال 850
بالكرس أي مرة كذا ومرة كذا مأخوذ من مساجلة املستقيني حي  يدل هذا سجله 

 (195مرة وهذا مرة )هدي الساري 

 (244العفة وهي الكف عام ال حيل )هدي الساري  العفاف 850

 (167إليه )هدي الساري بضم الالم أي أصل  أخلص إليه 850

 األريسيني 850
بفتح أوله وكرس الراء وتشديد الياء بعد املهملة وفيه روايات أخرى خارج 

الصحيح وهو نسبة إىل أريس قيل هم أتباع عبد اهلل بن أريس وكان قد ابتدع فيهم 
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يينًا وقيل هم امللوك الذين خيالفون أنبياءهم وقيل هم الفالحون واألتباع وبه 

اللي  بن سعد ويؤيده ما يف بعض رواياته فإن عليك إثم رعاياك )هدي  جزم

 (106الساري 

850 
أِمر ابن أيب 

 كبشة

تعاىل )) لقد جئت شيئا بفتح ثم كرس أي عُظم يقال أمر القوم إذا كثروا ومنه قوله 

 (112أي عظياًم  )هدي الساري إمرًا (( 

850 
ملك بني 

 األصفر

جدهم األصفر بن الروم بن عيص بن إسحاق بن  هم الروم سموا بذلك باسم

إبراهيم قاله احلريب قيل ألن احلبشة غلبت عليهم فولدت نساؤهم منهم أواليهم 

 (221ُصْفرًا فنسبوا إليهم حكاه ابن األنباري )هدي الساري 

 ( 168أي غطى )هدي الساري  مخَّر 851

 (110الساري بكرس أوله هو كالربذعة لذوات احلافر )هدي  إكاف 851

 (236أي غبارها الذي تثريه )هدي الساري  عجاجة 851

 البحرة 851

تصغريها البحرية املراي القرية والعرب تسمي القرى البحار ومنه قوله صىل اهلل  

أي البالي وقال اجلرمي البحرية يوين  "اعمل من وراء البحار "عليه وسلم 

 (118الوايي وقيل كل بلد هلا هنر أو ماء ناقع فهي بحرية )هدي الساري 

جونه 851  (133أي يْلبسوه التاج )هدي الساري  يتوِّ

 (223مجع صنديد وهو العظيم الرشيف )هدي الساري  صناييد 851

 يعصبوه 851
أي يسويوه ويملكوه وكانوا يسمون السيد املطاع معصبًا ألنه يعصب بالتاج أو 

 (2/212تعصب به أمور الناس )النهاية 

 (210بكرس الراء أي ضاق صدره حسدًا كمن غص باملاء )هدي الساري  رِشق 851

 (251الغاير الناقض العهد )هدي الساري  غاير 852

 لواء 852
أي عالمة إذ موضوع اللواء العالمة واملراي به شهرة مكان الرئيس وعالمة 

 (291موضعه )هدي الساري 
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 (1/383احلشم بالتحريك مجاعة اإلنسان الالئذون به خلدمته )النهاية  حشمه 852

852 
الفيصل بيني 

 وبينه
 (261الساري أي القطيعة )هدي 

853 
ظالل 

 السيوف

 كناية عن القرب من القرن يف القتال حتى يصري حتت ظل سيفه 

 (233)هدي الساري 

ب عليه 855  (144أي مرتس )هدي الساري  جُمروِّ

فة 855 جر  (148بفتحتني أي يرقة )هدي الساري  حر

 (307)هدي الساري بفتح أوله وسكون الزاي أي شديد جذب الوتر للرمي  شديد النزع 855

 (140بفتح أوله هي الكنانة التي توضع فيها السهام )هدي الساري  اجلعبة 855

 (162أي اخلالخيل الواحدة خدمة بفتحتني )هدي الساري  خدم 855

 (214مشمر اإلزار أي رافعه )هدي الساري  مشمرتان 855

 (314أي يثبان هبا والنقز الوثب )هدي الساري  تنقزان 855

 (292أي عىل ظهرمها )هدي الساري  متوهنام 855

 (128من البيات واملراي إيقاع احلرب بالليل )هدي الساري  يبيِّتون 858

 (138بالكرس للجمهور وعاء من جلد وجوز القزاز الفتح )هدي الساري  جراب 860

 (308أي وثبت )هدي الساري  نزوت 860

 ُبضع 861
 بضم أوله هو الفرج ويطلق عىل اجلامع واملباضعة اسم اجلامع 

 (123)هدي الساري 

 (167بكرس الالم مجع خلفة وهي التي يميض هلا نصف احلمل )هدي الساري  خلِفات 861

 (254أي خيانة يف املغنم )هدي الساري  غلول 861

لنا بعرياً  862  نفَّ
ل بفتح الفاء الزياية وأطلق عىل الغنيمة ألن اهلل زايها هلم فيام أحل هلم مما حرم عىل     النَّفر

 (314غريهم قال املصنف النافلة العطية ويطلق النفل أيضًا عىل اليمني )هدي الساري 
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 حبل عاتقه 864
هو موضع الرياء من العنق وقيل هو ما بني العنق واملنكب وقيل هو عرق أو 

 (1/327ب هناك )النهاية عص

 (144أي انكشاف وذهاب عن مكاهنم )هدي الساري  جولة 864

 سلبه 864
وهو ما يأخذه أحد القرنني يف احلرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سالح 

 (1/793وثياب ويابة وغريها )النهاية 

 (105هو قسم وإذا ظرف يتعلق به ال بالذي بعده لئال خيتلَّ الكالم )هدي الساري   الها اهلل 864

 َمرفة 864

من اخلرفة بالضم وهي الفاكهة واملخرف وعاء جيمع فيه الفاكهة ومنه خيرتف هلم 

أي جيمع وقال األصمعي املخرف جناء النخيل وأطلق املخرف عىل البستان 

 (163)هدي الساري 

 (102أي اختذته أصاًل )هدي الساري  تأثَّلته 864

865 
ال يفارق 

 سوايي سوايه
 (205بالفتح أي شخيص شخصه )هدي الساري 

 (227أي أشد ورواه بعضهم بني أصلح بمهملتني واألول أوجه )هدي الساري  أضلع 865

 (187رسير مرمول هو املنسوج من السعف باحلبال )هدي الساري  رمال رسير 867

 ( 292أي طال وقيل عال وارتفع )هدي الساري  النهارمتع  867

خ 867  (184وهو الْشء القليل بالنسبة لغريه )هدي الساري  الرضَّ

 (2/534هو اسم جلميع اخليل )النهاية  الكراع 867

 (169اخلمس بضم امليم وإسكاهنا جزء من مخسة أجزاء الغنيمة )هدي الساري  مخس 868

 (313)هدي الساري أي حسدًا  نفاسة 868

868 
كان لعَل وجه 

 حياة فاطمة
 (326أي جاه زائد ألجلها )هدي الساري 

 (240أي تغشاه )هدي الساري  تْعروه 868
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 (292أي الزمه وما يتكلفه قيل مرايه ناظر صدقاته )هدي الساري  مؤونة عامَل 869

 (217ومعناه اخلروج من يين إىل يين )هدي الساري  صبوت 871

 هلجرة واملغازيكتــــاب ا

 (205أي غاصت )هدي الساري  ساخت فريس 872

872 
 احلامل

 ال محال خيرب

هو بالكرس من احلمل والذي حيمل من خيرب التمر أي إن هذه احلجارة التي  

حتمل للبناء يف اآلخرة أفضل مما حيمل من خيرب وجاء بفتح اجليم وهو تصحيف 

 (157)هدي الساري 

ر )هدي الساري  هو قعب 872  (274إناء من خشب مدوَّ

872 
فخططت 

ه  بزجِّ

 أي علم عالمات يف األرض والُزج بالضم احلديدة التي يف أسفل الرمح

 (190 – 165)هدي الساري  

 (236بضم أوله أي يخان )هدي الساري  ُعثان 872

 مسلحة هلم 872
 اجليشبفتح امليم والالم هم القوم الذين يعدون بالسالح حلراسة 

 (201)هدي الساري 

 (314نقد ل ثمنه أي عجله والنقد يف الزكاة العني )هدي الساري  نقدين 872

 فروة 872
ه األرض وقيل قطعة يابسة من الفروة وج –رِض اهلل عنهام  –قال ابن عباس 

 (260)هدي الساري  حشيش

 القذى 872
مجع قذاة وهو ما يقع يف العني واملاء والرشاب من تراب أو تبن أو وسخ أو غري  

 (2/429ذلك )النهاية 

 (279أي قطعة من الرمل مستطيلة تشبه الربوة من الرتاب )هدي الساري  الكثبة 872

 (1/279أي األرض الصلبة )النهاية  جلد 872

 (109البناء )هدي الساري  بضمتني هو احلصن ويقال ملا ارتفع من ُأُطم 872

 (157هو صوت الفرس وهو يون الصهيل )هدي الساري  حتمحم مححمة 872
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 (232بتشديد الياء من أطواء بدر قال الطوي البئر املطوية )هدي الساري  طوي 874

 (239أي وسط البلد وعرصة الدار ساحتها )هدي الساري  العرصة 874

 (173يقرؤون فيه واملدراس مفعال من الدرس )هدي الساري هو البيت الذي  بيت املدراس 875

 (180أي املقدم من أسنانه )هدي الساري  رباعيته 878

 البيضة 878
 وهي التي تلبس يف الرأس يف احلرب وتطلق عىل امللك وعىل العز

 (129وعىل معظم الْشء )هدي الساري 

 سىل اجلزور 880
 من اإلبل أي يذبح هي مشيمة البهيمة واجلزور هو ما جيزر

 (140 – 202)هدي الساري 

نرعة 880  مر
 بالتحريك أي مجاعة يمنعوين مجع مانع ويقال بالتسكني أي عزة امتناع أمتنع هبا 

 ( 300)هدي الساري 

 (220أي وقوعًا )هدي الساري  رْصعى 880

 (329أي أعضاؤه ومفاصله )هدي الساري  أوصاله 880

 األخشبني 882
 مها جبال مكة قعيقعان وأبو قبيس سميا بذلك لعظمهام و خشونتهام 

 ( 104)هدي الساري 

 (286هي الدرع وتستعمل يف مجيع السالح )هدي الساري  الألمة 885

بَّته 889  (286بالفتح والتشديد املنحر )هدي الساري لر

 األكحل 889
 قال اخلليل هو عرق احلياة وقال أبو حاتم هو يف اليد وقيل يف كل عضو منه شعبة 

 (280)هدي الساري 

 ُجُلبَّان 892
 بضم الالم وتشديد املوحدة وبتسكني الالم والتخفيف وهي الضمد والغالف 

 ( 141)هدي الساري 

892 
حْيجل يف 

 قيويه
 (148الساري  أي يقفز عىل رجل واحدة و االسم منه احلجل )هدي
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 وحيك 895
 ويح هي كلمة تقال ملن وقع يف هلكة ال يستحقها قال احلسن ويح كلمة رمحة  

 (332)هدي الساري 

ع 895  يوم الرضَّ
مجع رضيع أي لئيم واملعنى يوم هالك اللئام وقيل للئيم راضع ألنه يمتص اللبن  

 (184من الرضع لئال يسمع غريه صوت احللب فيطلب منه )هدي الساري 

895 
ملكت 

 فأْسجح

بفتح اهلمزة ثم مهملة ساكنة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة أي قدرت فسهل  

 (195أي فاعف )هدي الساري 

 هنيهاتك 896
بالتصغري مجع هنة أي من أمورك ويف رواية من هنيهاتك وهو تصغري هنيهة وهو 

 (  322مما تقدم وزيدت فيه اهلاء )هدي الساري 

896 
 إنا إذا صيح

 بنا أبينا

 كذا لألصيَل بموحدة أي أبينا الفرار ولغريه باملثناة أي أجبنا الداعي 

 (101)هدي الساري 

 حْيدو 896
 أوله واملد مهموز هو َضب من الغناء تساق به اإلبل احلُداء بضم

 (148)هدي الساري  

 (250هو الذي ال يدرى من رمى به )هدي الساري  عائر 897

ل  897  (135بفتحتني هو متاع املسافر وأتباعه )هدي الساري  كان عىل ثرقر

 (314الساري بكرس القاف أي تقرحت وقطعت األرض جلويها )هدي  نِقبت أقدامنا 900

 ُنُصب 901
جارة التي كانوا  يذبحون بضمتني وبفتح ثم سكون واحد األنصاب وهي احل

 (309)هدي الساري عليها 

 (192أي هلك والزهوق اخلروج وهي استعارة )هدي الساري  زهق 901

 (327بكرس الواو أي رشهبا )هدي الساري  ِوْريها 904

ْبت 905  (238األعراب )هدي الساري أي سكنى البايية بني  تعرَّ

اً  907  ُحرسَّ
ًا بالضم والتشديد مجع حارس )هدي الساري  حرس بفتحتني أي كشف وقوله حرسَّ

152) 
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 (183أي رموهم بالنبل )هدي الساري  رشقوهم 907

 إلمارةكتــــاب ا

 كفافاً  912

الكفاف هو الذي ال يفضل عن الْشء ويكون بقدر احلاجة إليه ... وقيل أراي به   

تكف عني وأكف  مكفوفًا عني رشها وقيل معناه أال تنال مني وال أنال منها أي

 (2/554)النهاية عنها 

 (205أي حتكم بينهم )هدي الساري  تسوسهم 913

 (330أمر بالوفاء )هدي الساري  فوا ببيعة األول 913

 (184أي حافظ مؤمتن )هدي الساري  كلكم راع 914

قه فواقاً  916  أتفوَّ
مأخوذ من فواق الناقة ألهنا حتلب ثم ترتك ساعة حتى تدر ثم حتلب )هدي   

 (264الساري 

 (134هو صوت الغنم يقال ما له ثاغية أي غنم )هدي الساري  ثغاء 919

 (223الساري هو العني من الذهب والفضة )هدي  صامت 919

 (1/670الرغاء صوت اإلبل )النهاية  رغاء 919

 (333هو صوت املعز من الغنم )هدي الساري  شاة تْيعر 920

 (170هو صوت البقر )هدي الساري  خوار 920

 (1/688الركوة إناء صغري من جلد يرشب فيه املاء )النهاية  ركوة 923

 بواحاً  924
 الصواب بوحًا بسكون الواو بغري ألفبفتح وختفيف أي ظاهرًا قيل 

 (127)هدي الساري  

 (172أي غري صاف وال خالص )هدي الساري  يخن 932

 (265أي األمعاء ويقال ذلك للصغري من آلة اجلمل )هدي الساري  األقتاب 936

 لذبائح والصيدكتــــاب ا

 (239خشبة حمدوية الطرف أو يف طرفها حديدة يرمى هبا الصيد )هدي الساري   املْعراض 938
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 (330أي قتيل بال ذكاة )هدي الساري  وقيذ 938

 (177ذكاه أي ذبحه والتذكية اسم للذبح الرشعي وهو قطع األوياج )هدي الساري  ذكاته 939

 (226الكلب الضاري املعتاي بالصيد )هدي الساري  ضارياً  940

 (262فقأ عينه باهلمز أي شقها فأطفأها )هدي الساري  تفقأ 942

 (162حىص اخلذف هو الذي يرمى به بني اإلهبام والسبابة )هدي الساري  خيذف  942

 (315واملراي املبالغة يف األذى )هدي الساري  ينكى به عدو 942

 مدى 946
 اجلمعاملدى مجع مدية وهي السكني وامليم مضمومة وجيوز كرسها يف 

 (294وجيوز كرسها أيضًا يف املفري )هدي الساري 

 (317أي غنيمة إبل )هدي الساري  هنب إبل 946

 (107بكرس الراء وسكون النون فمعنى أِرن أي رص ذا رْين يف ذبيحتك  )هدي الساري  اعجل أو أِرنْ  946

 (307أي رشي ونفر )هدي الساري  نردَّ  946

 أوابد 946
هو مجع آبدة وزن فاعلة يقال أبدت تأبد إذا توحشت ويقال جاء فالن بآبدة إذا  

 (99جاء بأمر مشكل )هدي الساري 

 ألضاحيكتــــاب ا

 (299األملح أي يف صوفه بياض وسواي )هدي الساري  أملحني 950

 (221أي جانبيهام )هدي الساري  صفاحهام 950

 ايَّخروا 951
ِخر أصله من الذخر بالذال املعجمة فلام أيغمت يف تاء افتعل قلبت ياالً    لن أيَّ

 (172واملدخر املكنوز )هدي الساري 

ع 952  فررر
بفتحتني هو أول النتاج كانوا يذبحونه لألصنام فنفاه اإلسالم وقيل كان من متَّت  

 (260إبله مائة قدم بكرًا فنحره للصنم فهو الفرع )هدي الساري 

 عترية 952
هي التي تذبح يف رجب قيل كانوا ينذروهنا ملن بلغ ماله عديًا معينًا أن يذبح من  

 (235كل عرشة منها رأسًا لألصنام ويصب يمها عىل رأسها )هدي الساري 
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 ألشربةكتــــاب ا

 (210أي ناقة ُمِسن )هدي الساري  شارف 953

 (136 جبَّ أسنمتها أي قطعها )هدي الساري اْجتب 953

ر 953  (125أي شقها وأصل البْقر التوسع )هدي الساري  بقر

ب 953 ْ  (210بالفتح وسكون الراء مجع شارب )هدي الساري  رشر

 (135بكرس امليم أي سكران )هدي الساري  ثِمل 953

 (120بفتح الذال غري مهموز نوع من األرشبة وهو العصري املطبوخ   )هدي الساري     الباذق 954

 (261هو البرس يفضخ أي يشدخ ويلقي عليه املاء )هدي الساري  الفضيخ 956

 خامر 957
أي غطاه وهو واري عىل من زعم اختصاصه بامء العنب وقد ثبت يف مسلم كل   

 (168مسكر مخر )هدي الساري 

 نبيذ 958
هو طرح التمر أو الزبيب يف وهو ما يعمل من األرشبة من التمر وغريه والنباذ   

 (304)هدي الساري  املاء

وقة 960  السُّ
وقة أهل    ْن يون امللك وكثري من الناس يظنون أن السُّ وقة من الناس الرِعيَّة ومر السُّ

 (1/826األسواق )النهاية 

 رازقيتني 960
 أي من كتان أبيض ويف اللون زرقة وقيل الرازقي الضعيف من كل شء 

 (183)هدي الساري 

 (201هلم كانوا يستظلون به )هدي الساري هو مكان  سقيفة 960

962 
اختناث 

 األسقية

خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إىل خارج ورشبت منه وقبعته إذا ثنيته إىل ياخل وإنام ينهى  

عنه ألنه ينتنها فإن إيامة الرشب هكذا مما يغري رحيها وقيل:ال يْؤمن أن يكون فيها هامة 

وقيل لئال يرتشش املاء عىل الشارب لسعة فم السقاء وقد جاء يف حدي  آخر إباحته 

 (1/535النهي خاصا بالسقاء الكبري يون اإلياوة )النهاية وحيتمل أن يكون 

 (171هي الثياب املتخذة من إبريسم وقد يفتح ياله )هدي الساري  ييباج 963
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 (138أي يرييه باجلرجرة وهي صوت البعري عند الضجر )هدي الساري  جيرجر 964

 (132أي يفعه إليه )هدي الساري  تله 966

 (313فيه وهو يرشب )هدي الساري  أي ينفخ وال يتنفس 967

 ألطعمةكتــــاب ا

 (218أي القصعة وقيل هي أصغر )هدي الساري  صحفة 969

 (2/135أي خِتفُّ وتتناول من كل جانب )النهاية  تطيش 969

 (229أي صفة أكَل )هدي الساري  طعمتي 969

 قصاب 971
ابًا من التقصيب وهو التقطيع  الشاة أي قطعتها  تقول قصبتسمي اجلزار قصَّ

 (271)هدي الساري  أعضاء

972 
أصبحي 

 رساجك
 (217أي أوقديه واملصباح الرساج ألنه يطلب به الضياء )هدي الساري 

 (164أي حاجة )هدي الساري  خصاصة 972

 طاويني 972
ى   يقال طرِوي من اجلوع يْطوى طًوى فهو طاٍو أي خال البطن جائع مل يأكل وطور

 (2/129يْطوي إذا تعمد ذلك )النهاية 

 معى 974
بالقرص وجيوز املد واجلمع أمعاء وأمعية وهو حمل األكل من اإلنسان )هدي 

 (299الساري 

 (171ممدوي ويقرص القرع )هدي الساري  ُيبَّاء 975

ان 976  (270قران التمر وهو مجع التمرتني يف لقمة )هدي الساري  الِقرر

 (278بفتحتني َمففًا هو ثمر األراك وقيل ورقه وغلط قائله )هدي الساري  كباث 978

 قراريط 978
قيل هو موضع وقيل مجع قرياط وبه جزم سويد بن سعيد فيام حكاه عنه ابن ماجه  

 (269قال معناه كل شاة بقرياط )هدي الساري 

 (2/930هي لغة صحيحة فصيحة يف أْطيبه كجذب وجبَّذ )النهاية  أيطب 978
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 أنفجنا 979
مهملة أي أثرناها فنفجت أي وثبت ووهم من ذكره بلفظ بعجنا بموحدة ثم عني  

 (313ثم جيم وفرسه بشق البطن ويريه فسعيت حتى أيركتها )هدي الساري 

 لغبوا 979
 أي تعبوا ومنه قوله تعاىل )) وما مسنا من لغوب (( قال هو النصب 

 (289)هدي الساري 

 (158أي مشوي )هدي الساري  حمنوذ 981

 (250أي أتقذره )هدي الساري  أعافه 981

 العنرب 983
احلوت الذي يقذف العنرب وقد وري أنه كان عىل صورة البعري )هدي يقال هو 

 (248الساري 

 (327هو يسم اللحم ويهنه )هدي الساري  ويكاً  983

 (136أي رجعت )هدي الساري  ثابرْت  983

 رجس 987

بسكون اجليم أي قذر وقيل الرجس النجس وجييء الرجس بمعنى اإلثم وبمعنى 

ليذهب عنكم الرجس (( وقوله سبحانه )) وزايهتم رجسًا الكفر كقوله تعاىل )) 

 (181إىل رجسهم (( وقد جييء بمعنى العذاب أو بام يقتضيه )هدي الساري 

ِذرة 987  (238بفتح ثم كرس الغائط )هدي الساري  العر

 للباس والزينةكتــــاب ا

 (1/834كالسيور  )النهاية  بكرس السني وفتح الياء واملد نوع من الربوي خيالطه حرير ِسرياء 990

 (168أي ال نصيب )هدي الساري  خالق 990

 فروج حرير 992
بفتح أوله وتشديد الراء وختفيفها أيضًا وحكي ضم أوله هو القباء الذي شق من 

 (259خلفه )هدي الساري 

ة 999  احِلربر
 بكرس أوله وفتح ثانيه من التحبري وهو التزيني واملراي هنا عصب اليمن

 (145)هدي الساري 

النمط بالفتح ظهر فراش ويطلق عىل ما تغشى به اهلوايج والنمط أيضًا الصنف   أنامط 1001
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 (316والطريق )هدي الساري 

1003 
اشتامل  

 الصامء

ح وهو إيارة الثوب عىل اجلسد بغري إخراج اليد  فرسه يف احلدي  بالتوشُّ

 ا هدب وقيل سميت بذلكواالسم الشملة وقيل إهنا تسمى شملة إذا كان هل

الشتامهلا عىل األعضاء حتى ال جيد منفذًا كالصخرة الصامء والصمصامة السيف 

 (223 – 215بحد واحد )هدي الساري 

 احتباؤه 1003
حيتبي بثوبه أي ينصب ساقيه ويدير عليهام ثوبه أو يعقد يديه عىل ركبتيه معتمدًا 

 (146)هدي الساري واالسم احلبوة واحلبية بضم احلاء وكرسها 

 (124البطر فرسوه بالطغيان عند النعمة )هدي الساري  بطر 1005

 (171أي تكربًا ومرحًا )هدي الساري  خيالء 1005

ل مجته 1006  (142بالضم أي شعره الكثري وهو أكثر من الوفرة )هدي الساري  ُمرجِّ

 (141الساري أي يغوص وروي بخاءين معجمتني واألول أشهر )هدي  يتجلجل 1006

 (189أي أبطأ )هدي الساري  راث 1007

 متاثيل 1008
 أي صور مصورة عىل صفة األجساي ومنه قوله جل وعال )) ما هذه التامثيل ((

 (293هي األصنام واحدها متثال )هدي الساري 

 (180من الرتبية واملراي أنه ابن امرأته )هدي الساري  ربيب 1008

 (186ونحوه )هدي الساري أي طرز  إال رقامً  1008

 (227أي يشبهون )هدي الساري  يضاهون 1009

 (270أي سرت وهو بكرس القاف )هدي الساري  ِقرام 1009

 سْهوة 1009

أي صفة بني يدي البيت أو َمدع أو عيدان يوضع عليها املتاع أو كوة بني بيتني أو   

حائط بني حائطني والسقف عىل اجلميع فام كان وسطًا فهو سهوة وما كان ياخاًل 

شبه اخلزانة فهو َمدع وقيل السْهوة بيت صغري منحدر يف األرض مرتفع السمك ي

  (205)هدي الساري وقيل صفة بني بيتني 
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 (  303يقال ماطه هو وأماطه غريه أي أبعده ونحاه واالسم امليط  )هدي الساري  أميطي 1009

 (173هو َضب من الثياب له مخل قصري )هدي الساري  يْرنوك 1010

 (316بضم النون والراء ويقال بالكرس فيهام هي الوساية )هدي الساري  ُنْمرقة 1011

 (180جوفه )هدي الساري أي أصابه نفس يف  ربا الرجل 1012

 (1/84هو الرصاص األبيض وقيل األسوي وقيل هو اخلالص منه )النهاية  اآلنك 1012

 املياثر 1014
كانت النساء تصنعه لبعولتهن وقيل امليثرة جلوي السباع  -رِض اهلل عنه  -قال عَل  

 (302واجلمع مياثر وامليم زائدة وأصله الواو من الْشء الوثري  )هدي الساري 

 القِس 1014
 قال أبو برية عن عَل هي ثياب مضلعة باحلرير فيها أمثال األترج

 (271وقال غريه كانت تعمل بالقس من ييار مرص فنسبت إليها )هدي الساري 

 (108هو ما غلظ من الديباج وهو معرب )هدي الساري  استربق 1014

 (204هو رقيق الديباج )هدي الساري  السندس 1014

 (1/385هي بثر يظهر يف اجللد يقال احلصبة بسكون الصاي وفتحها وكرسها )النهاية  احلرْصبة 1022

 (329هو من وصل الشعر يف الرأس )هدي الساري  الواصلة 1022

 الواشمة 1022
 هو من الوشم وهو شق اجللد بإبرة وحشوه كحاًل أو غريه فيخرض مكانه  

 (328)هدي الساري 

ق 1022 رر  (2/652وتساقط من مرض أو غريه )النهاية انتثر  امَّ

 ُقصة 1023

بضم القاف ما أقبل عىل اجلبهة من شعر الرأس سمي بذلك ألنه يقص والقص ما يف 

وسط الصدر من شعر وقيل املشاش املغروزة فيه أطراف األضالع )هدي الساري 

272) 

 (316الساري أي التي تنتف الشعر واملتنمصة التي تطلبه )هدي  النامصة 1024

 املتفلجات 1024
الفلج بالتحريك فرجة مابني الثنايا والرباعيات والفرق فرجة بني الثنيتني واملراي 

 (2/390النساء الالِت يفعلن ذلك بأسناهنن رغبة يف التحسني )النهاية 

هذا اللفظ مبني عىل الفتح وهو كناية عن األحوال واألفعال تقول فعلت كيت    كْيت وكْيت 1024
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وكيت وكان من األمر كيت وكيت فإن كان من األقوال تقول قلت ذيت وذيت 

 (285)هدي الساري 

 َضة 1025
مجعها َضائر بالكرس والفتح وهنَّ الزوجات لرجل واحد وسميت الرضة 

 (225ساري ملضاررهتا األخرى غالبًا )هدي ال

 (275هو ما يعلق يف العنق واملقاليد واألقاليد املفاتيح )هدي الساري  قالية 1026

 (247أن جيعل الوسم يف وجوه احليوان )هدي الساري  تْعلم الصورة 1027

 ( 295هو املوضع الذي حتبس فيه اإلبل للبيع )هدي الساري  مربد 1028

 مخيصة حريثية 1029

قيل هو تصحيف والصواب جونية باجليم والنون وقيل بل منسوبة إىل رجل يقال  

له حري  واخلميصة قال األصمعي كساء من صوف أو خز معلم وقال أبو عبيدة 

 (169 - 150كساء مربع له علامن )هدي الساري 

 ألدبكتــــاب ا

 (312)هدي الساري بالتصغري هو طائر يشبه العصفور قيل أمحر املنقار  النغري 1039

 ( 169أي أفحش مشتق من اخلنى وهو الفجور )هدي الساري  أْخنى 1040

 شاه شاه 1040

منون األول فرسه يف احلدي  فقال ملك امللوك وهو فاريس وأصله شاهان شاه   

 فشاه ملك وشاهان مجعه وهو عىل قياس كالمهم يف التقديم والتأخري

 (208جعل هاءه تاء مثناة )هدي الساري وكذا قوله أبو شاه وقد غلطوا من 

 (119أي ال انفكاك )هدي الساري  من جمالسنا ُبدٌّ  1042

ْفق 1044  الصَّ
 أي الترصف يف التجارة ... وأصله من صفق اليد عىل األخرى عند البيع  

 (222)هدي الساري 

 (137اجلحر املكان الضيق )هدي الساري  جحر 1046

 مدرى 1046
املدرى واملدراة ش يعمل من حديد أو خشب عىل شكل سن من أسنان املشط 

 وأطول منه يرسح به الشعر املتلبد ويستعمله من ال مشط له 
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 (1/566)النهاية 

 (161خْيتله أي يستغفله و يراوغه ليقتله أو يسمع كالمه بغري علمه )هدي الساري  خْيتِل 1046

 (259والفاء مثلثة والفتح أشهر )هدي الساري أي مكانًا خاليًا  فرجة 1048

 السام 1052
 أي املوت وقيل أصله السأمة فسهلت اهلمزة وحذفت اهلاء واألول املعتمد

 (206)هدي الساري  

 (301أي رفقًا وزعم بعضهم أن أصله مه زيدت فيه ال )هدي الساري  مْهالً  1052

 (248الرفق )هدي الساري التعنيف اللوم والعنف بالضم ضد  العنف 1052

 الفحش 1052

يًا وهو الذي يتكلم بام يقبح ويطلق عىل الباطل أيضًا واملتفحش    فاحشًا أي بذِّ

الذي يكثر من ذلك ويتكلفه وقيل الفحش عدوان اجلواب والفاحشة كل ما هنى 

يقتىض أن  اهلل عنه وقيل كل ما يشتد قبحه من املنهيات كالزنا وكالم احلليمي

 (258)هدي الساري شة أكرب الكبائر الفاح

 (2/403كل موضع واسع يقال له أفيح )النهاية  أفْيح 1053

 تربزن 1053
از بفتح أوله هو كناية عن قضاء حاجة اإلنسان يف اخلالء   الربر

 (121)هدي الساري 

 املناصع 1053
 هي املواضع التي يتخىل فيها لقضاء احلاجة واحدها منصع ألنه يربز إليها ويظهر  

 (2/750)النهاية 

 (143بضم أوله وبكرسه وهو أول الليل وقيل قطعة من نصفه األول  )هدي الساري   ُجنْح 959

 (165أي خيتطفون برسعة )هدي الساري  خطفة 959

 (251 – 163أي يلوه واخلرز هو خياطة اجللوي )هدي الساري  أْخرز غْربه 1055

 (274فاملراي هبا التي أفريت له من املوات فأحياها )هدي الساري  أقطعه 1055

 (259أصله الْشء الواسع ويطلق عىل مقدار ثالثة أميال )هدي الساري  فرْرسخ 1055

 (104الساري بكرس أوله كلمة تقال للجمل ليربك )هدي  إِْخ إِْخ  1055
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 يْقلبني 1056
 يْقلبها بفتح أوله أي يرصفها إل بيتها ويرجعها إليه يقال قلبته فانقلب هو

 (275)هدي الساري 

 احلْمو 1057

فرسه يف مسلم بأنه أخو الزوج وما أشبهه من أقاربه قال األصمعي األمحاء من   

قال األصهار يقع عليهام قبل الزوج و األصهار من قبل الزوجة وقال أبو عَل ال

 ( 158)هدي الساري مجيعًا 

لق بخلق النساء )هدي الساري  َمنَّ  1058  (169أي املتكرسِّ املتعطِّف املتخِّ

 لرقىكتــــاب ا

 مْطبوب 1061
ْحر وبالكرس العالج ويطلق عىل الطبيب   أي مسحور والطَّب بالفتح السِّ

 (228وقيل هو من األضداي )هدي الساري 

1061 
مشط 

 ومشاطة

 ويروى مشاقة فبالطاء ما يمشط من الشعر وخيرج يف املشط منه

وبالقاف مثله وقيل ما يمشط من الكتان واملشط اآللة التي يمشط هبا بكرس امليم 

 ( 298وبضمها وبسكون ثانيه وجيوز الضم واجلمع أمشاط )هدي الساري 

 (141أي غشاؤها )هدي الساري  ُجفِّ  1061

1061  ْ  تتنرشَّ
 غتسال عىل هيئة َمصوصة لدفع َضر العائنالنرشة هو نوع من اال  

 (309)هدي الساري 

 نف  1062
ينف  بمثلثة أي ينفخ يف الرقية كالذي يبزق وقيل ال بزاق فيه فإن كان فهو التفل   

 (312وقيل مها بمعنى )هدي الساري 

 لدغ 1063
 يقال لدغته العقرب أي َضبته بذنبها وأما لذعته نار فبالعني املهملة  

 ( 288والذال املعجمة )هدي الساري 

 (140اجلعل ما جيعل عىل عمل معني )هدي الساري  جْعالً  1063

 (274أي طائفة منها )هدي الساري  قطيع 1063

 (1/33)النهاية أي ما كنا نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك  نْأُبنُه برقية 1063
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 ذات اجلنْب 1065
 قيل هو السلُّ وقيل الدبيلة وقيل قرحة يف الباطن وقيل طول املرض

 (178)هدي الساري 

 (311بفتح ثم سكون أي العني من نظرة اجلن )هدي الساري  النْظرة 1068

 سْفعة 1068

روي بالفتح والضم فرسها يف احلدي  صفرة ويف بعض اللغة صفرة مشوية   

بسواي أو زرقة وقيل غري معروف يف اللغة وقيل معناه َضبة واحدة من الشيطان 

من قوله لنسفعن أي لنأخذن سفعت بيده أخذت وقبضت يقال سفعت لطمت 

 (200وقيل معناه عالمة الشيطان ومنه سفعاء اخلدين )هدي الساري 

 (251أي ال يرتك )هدي الساري  ال يغاير 1070

 ملرض والطبكتــــاب ا

ُبثت 1073  (161وقوله ال يقل أحد خبثت نفِس كره اإلسم فقط )هدي الساري  خر

 (289أي خبثت وقيل ساءت خلقًا )هدي الساري  لرِقست 1073

 (171أي مرض )هدي الساري  ياء 1074

 (145أو شقه الذي يدخل منه الرأس )هدي الساري  جيب القميص أي فرجه جْيبها 1075

 (134وهو ما يصنع بمرق اللحم وقد يكون معه اللحم غالبًا )هدي الساري  ثريد 1077

ة 1077 مَّ
 جُمِ

 بكرس اجليم وفتحها إن فتحت امليم فإن ضممتها كرست اجليم أي مرحية

 (142)هدي الساري 

 التْلبينة 1077
 من يقيق أو من نخالة سميت بذلك لشبههامهي حساء كاحلريرة يتخذ 

 (287باللبن يف البياض )هدي الساري 

 (230أي أصابه اإلسهال فانطلق )هدي الساري  استطلق 1078

 احلبة السوياء 1079
 فرست يف احلدي  بالشونيز قيل هو اخلريل وقيل البطم وقيل الرسو

 (205وقيل الرازيانج )هدي الساري 

بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه مهموز وجيوز حذف األلف وخطىء من أثبتها مسهلة    الكمأة 1081
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هو معروف من نبات األرض والعرب تسميه جدري األرض فسامه الشارع مناًّ أي 

 (284طعامًا بغري عمل كاملنِّ الذي أنزل عىل بني إرسائيل )هدي الساري 

 املنُّ  1081
قال يف تفسريه املنُّ صمغة وتعقب بأنه شء يسقط عىل الشجر وهو الرتنجبني وأما قوله   

 (301الكمأة من املنِّ فاملعنى أهنا تشبه املنَّ لكوهنا تأِت عفوًا بال عالج )هدي الساري 

1082 
ت عليه  أْعلرقر

 من الُعْذرة

 الدمبالضم ثم بالسكون هي اللهاة وتطلق عىل وجع احللق من هيجان 

ت وقيل قرحة يف اخلرم بني األنف واحللق تعرض لألطفال عند طلوع العذرة وهي حت

ويروى علقت وقوله هبذا  "وقال يف موضع آخر  الشعرى وطلوعها يف وسط احلر .

الِعالق ويروى األعالق هو معاجلة ُعْذرة الصبي وهو ورم يف حلقه ترفعه أمه أو غريها 

 (247 – 238)هدي الساري  "بإصبعها 

 تْدغرن 1082
ْغر بفتح أوله هو غمز احللق بسبب الُعْذرة وهي املسامة بسقوط اللهاة  الدَّ

 (174)هدي الساري 

ْينا 1083 در  لر
اللَّدوي بفتح الالم الدواء الذي ُيصبُّ من أحد جانبي فم املريض ومها لديداه 

 (288ولدْيتُّ فعلت ذلك باملريض )هدي الساري 

ُعوط 1084 ُعوط بفتح السني وهو ما جيعل يف األنف من األيوية )هدي الساري أي  سر  (199جعل فيه سر

 لطاعونكتــــاب ا

 (237أي جانبان والُعْدوة بالضم شفري الوايي )هدي الساري  ُعْدوتان 1087

 لطرية والعدوىكتــــاب ا

 ال عدوى 1088

العدوى ما كانت اجلاهلية تعتقده من تعدي ياء ذي الداء إىل من جياوره ويالصقه  

حيتمل النهي عن قول ذلك واعتقايه أو النفي حلقيقة ذلك كام قال ال  "ال  "فقوله 

 (237يعدي شء شيئًا ومن أعدى األول وهذا أظهر )هدي الساري 

 ال صفر 1088
قيل املراي الشهر وكانت اجلاهلية تغري حكمه واسمه يف النِسء وقيل بل كانوا   

يزيدون يف كل أربع سنني شهرًا يسمونه صفرًا الثاين فتكون السنة الرابعة ثالثة 
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عرش شهرًا لتستقيم هلم األزمان من جهة الشتاء والصيف وقيل املراي يواب يف 

كانوا يقولون إهنا تعدي فأبطل الشارع البطن كاحليات تصيب اإلنسان إذا جاع و

 (221العدوى )هدي الساري 

1089 
ال يوري ممرض 

 عىل مصح

 أي مريض عىل صحيح أو صاحب إبل مريضة عىل صاحب إبل صحيحة  

 (296)هدي الساري  

ة 1090 رير
 طِ

هي نفي ملا كانوا يعتقدونه يف اجلاهلية وأصله أن يعترب حال الطائر إذا طار فإن   

وم ثم أطلق عىل كل ما تيامن فعلوا وإن تشاءم تركوا واعتقدوا أن ذلك مشؤ

 (232)هدي الساري يتشاءم به 

 الفأل 1090

مهموز وقد ال ُيمز قال أهل املعاين الفأل فيام حيسن وفيام يسوء والطرية فيام   

ما وقع من غري قصد يسوء فقط وقال بعضهم الفأل فيام حيسن فقط والفأل 

 (257)هدي الساري بخالف الطرية 

 (207باهلمز هو ما كانوا يتطريون به ويقال لكل حمذور مشؤوم ومشأمة)هدي الساري  الشؤم 1091

 لكهانةكتــــاب ا

ها 1092 ُقرُّ  ير

رِّ الدجاجة صوهتا وأما الرواية األخرى فيقرقرها قرقرة    أي يثبتها واملراي بقر

الدجاجة فاملعنى يرييها ترييد صوت الدجاجة ويروى الزجاجة بالزاي وهو 

كناية عن استقرارها فيها وقال ابن األعرايب يقال قررت الكالم يف األذن إذا 

رَّ  ه قرًا إذا  وضعت فمك عند املخاطبة عند الصامخ وتفول قر اخلرب يف األذن يُقرُّ

 (269أويعه )هدي الساري 

 (165بضم أوله ويكرس أي مذلاًل وهو مصدر خضع أو مجع خاضع )هدي الساري  ُخْضعاناً  1093

 (222أي صخرة ملساء بإسكان الفاء )هدي الساري  صْفوان 1093

 شهاب 1093
 أي الكوكب الذي يرمى به مجعه شهب وشهاب النار كل عوي اشتعلت يف طرفه   

 (215)هدي الساري 
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 حلياتكتــــاب ا

ْفيرترني 1094  ذا الطُّ
بَّه اخلطَّني اللذين عىل ظهر احلية    الطُّْفية ُخْوصة املُْقل يف األصل ومجعها ُطًفى شر

 (2/116بخوصتني من ُخوص املُْقل )النهاية 

 األبرت 1094
 هو املقطوع الذنب من احليات ويف غريها القصري الذنب وعرب به عمن

 (117ال نسل له أو من ال ذكر له بالثناء عليه )هدي الساري 

 (143قضيت جهازك أي فرغت من حتصيل أهبة السفر )هدي الساري  جهازه 1097

 (134هو الرتاب الندي )هدي الساري  الثَّرى 1098

 (290خيرج لسانه من التعب أو العطش )هدي الساري أي  يله  1098

 مْوقها 1098
هو اخلف فاريس معرب وموق العني طرف شقها ولكل عني موقان ويقال املوق   

 (302املؤخر واملاق املقدم )هدي الساري 

ية 1098 كِّ  (187أي البئر )هدي الساري  رر

 لرؤياكتــــاب ا

 وهَل 1103
ل إىل الْشء بالفتح  هر ْهاًل بالسكون إذا ذهب ومهه إليهور  ُيُِل بالكرس ور

 ( 2/885)النهاية  

 (237أي لن جتاوزه )هدي الساري  لن تعدو 1104

 (139هو سعف النخل وقد يطلق عىل غريه )هدي الساري  جريد 1104

 سوارين 1104

هو تثنية سوار بفتح أوله وضمه وهو ما يتحىل به النساء يف أيدُين ويقال له   

إسوار بكرس اهلمزة وبضمها ويطلق األخري عىل آحاي الفرس وقيل هو الرامي 

 (205منهم أو الغاية أو القائد أو املقاتل )هدي الساري 

 ليعقرنك 1104
 رؤوسها فتيبسأي ليهلكنك قيل أصله من عقر النخل وهو أن يقطع 

 (245)هدي الساري  

 (293أي ال يتشبه يب )هدي الساري ال يتمثل  1105
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 الشيطان

 (285أي ال يتمثل يب )هدي الساري  ال يتكونني 1105

1108 
مل تكد رؤيا 

 املؤمن تكذب

 قيل املراي اقرتاب الساعة وقيل املراي استواء الليل والنهار 

 (268)هدي الساري 

 (254هو ما جيعل يف العنق )هدي الساري  الُغلُّ  1108

 (311أي تقطر وتسيل )هدي الساري  تنُْطف 1109

ها 1109 ْ  يعربِّ
يعربون أي يؤولون الرؤيا يقال عربَّ الرؤيا مثقل وَمفف إذا أعلم بام يؤول إليه   

 (234أمرها )هدي الساري 

 فضائل النيب كتــــاب 

 أجايب 1110
إحداها جدبة بفتح أوله وكرس ثانيه وقد يسكن ضد اخلصبة قال األصمعي  

 (137األجايب ما ال ينبت الكأل )هدي الساري 

 (278القاع املستوي الصلب الواسع من األرض )هدي الساري  قيعان 1110

 النذير العريان 1111

أصله أن رجاًل من خثعم طرقه عدوهم فسلبه ثيابه فأنذر قومه فكذبوه   

بعد ورشطه أن فاصطلحوا وقيل ألنَّ العاية أن ينزع ثوبه ويلوح به لريى من 

 (241)هدي الساري يكون عىل مكان عال 

 ُمْشعان 1115
بضم أوله وتشديد النون أي منتفش الشعر وقال يف األصل ُمْشعان أي طويل   

 (212جدًا فوق الطويل )هدي الساري 

 (205قيل الكبد وقيل حشوة البطن كلها )هدي الساري  سواي البطن 1115

 (272هي اإلناء يكون من خشب )هدي الساري  قصعة 1115

 أهل الصفة 1116
هي سقيفة مظللة كانت تأوي إليها املساكني يف املسجد النبوي وأبعد من قال   

 (222إهنم سموا بذلك ألهنم كانوا يصفون عىل باب املسجد )هدي الساري 

قيل النون زائدة وهو مأخوذ من الغثر وهو السقوط وقيل أصلية والغنثر ذباب    ُغنْثرر 1116
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 (251كأنه استحقره )هدي الساري 

ع 1116  (138أي يعا عليه بالقطع )هدي الساري  جدَّ

ة عيني 1116  ال وُقرَّ

ت    أي حصل هلا الرسور كأنَّ عني احلزين مضطربة وعني املرسور ساكنة وقيل قرَّ

أي نامت وقيل هو من الُقرِّ بالضم وهو الربي ألنَّ يمعة املرسور بارية ويمعة 

 (268ه  )هدي الساري احلزين حارة ولذا يقال يف الشتم سخنت عين

 (169بفتح امليم أي ضمورًا يف بطنه من اجلوع ويعرب عن اجلوع به )هدي الساري  مخصًا شديداً  1117

 (172هي ما تألف البيت من احليوان )هدي الساري  ياجن 1117

 سْؤراً  1117
 بسكون اهلمزة أي طعامًا وقيل السؤر الصنيع باحلبشية وقيل بالفارسية  

 (193ُيمز )هدي الساري وقيل ال 

ل 1117  (2/668املِْعول بالكرس الفأس وامليم زائدة وهي ميم اآللة )النهاية  املِْعور

( 253أي تغَل ولغلياهنا صوت )هدي الساري  لتِغطُّ  1117

 (280أي قطعة غليظة )هدي الساري  ُكْدية 1117

 أْهيل أو أْهيم 1117
أما بامليم فال معنى له هنا واملعروف بالالم وقيل معنى الذي بامليم الذي ال يتامسك   

 (323فشبه باإلبل اهليم ومنه كثيبًا مهياًل وهو الرمل السائل )هدي الساري 

 (226أي ال تضايقوا )هدي الساري  ال تضاغطوا 1117

 (222بفتح أوله ويضم أي مسلوالً )هدي الساري  صْلتاً  1120

ه 1120  (217شام السيف أي أغمده )هدي الساري  شامَّ

 أهْبرِري 1121
األهْبرر عرق يف الظهر وقيل هو عرق مستبطن القلب فإذا انقطع مل تبق معه حياة   

 (101وقيل غري ذلك )هدي الساري 

 (277قال أبو قالبة يعني النساء شبههن لضعفهن بالزجاج )هدي الساري  قوارير 1122

ِزكم 1123  (148بالضم ثم الفتح مجع حجزة وهي معقد الرساويل واإلزار  )هدي الساري  ُحجر

ُطكم 1127 ط بفتح الفاء والراء الذي يتقدم الواريين فيهيء هلم ما حيتاجون   فرر رر  الفر
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 (260وهو يف هذه األحايي  املتقدم للثواب والشفاعة )هدي الساري 

 أباريق 1130
 هي املعروفة وقيل ما كان ذا أذن وعروة فهو إبريق وإال فهو كوب  

 (100وقيل اإلبريق ما له خرطوم فقط وقيل هو مشتق من الربيق )هدي الساري 

 (166أي اقتطعوا أو انتزعوا مني )هدي الساري  اْختلجوا 1133

 (196أي بعدًا يقال سحيق بعيد )هدي الساري  ُسْحقاً  1133

 (178أي ألطرين )هدي الساري  ألذوينَّ  1134

 (191بالضم أي مجاعة )هدي الساري  ُزْمرة 1134

رل النعم 1134  (322بفتح امليم هي اإلبل بغري راع وكذا غريها )هدي الساري  مهر

 (301خالص البياض ال تشوبه محرة وال غريها وقيل بياض يف زرقة )هدي الساري  أمهق 1135

لةِزرُّ  1137  احلرجر
املشهور بفتحتني والِزرُّ واحد األزرار التي يف العرى كأزرار القميص واحلجلة 

 ( 148عىل هذا الكلة وهي سرت مسجف )هدي الساري 

 (218الصدغ جانب الرأس مما يَل الوجه )هدي الساري  ُصْدغيه 1138

 (279هو نبات يصبغ به الشعر يقرب لونه من الدمهة )هدي الساري  الكتم 1138

 (276باهلمز أي اشتدت محرهتا يقال أمحر قانىء أي شديد احلمرة  )هدي الساري  قنأ 1138

 (248ما بني اللحيني )هدي الساري  العنْفقة 1138

 اجلُْلُجل 1138
مل يفرسه صاحب املشارق واملطالع وال صاحب النهاية وأظنه اجلُْلُجل املعروف 

 ( 141وهو اجلرس الصغري الذي يعلق يف عنق الدابة )هدي الساري 

 (316أي يرضب به يف األرض حتى يؤثر فيها )هدي الساري  ينكت 1139

ْسمة 1139  (328هو نبت خيضب بورقه الشعر أسوي )هدي الساري  الور

 شمر ِط 1139
ِمط رأسه أي اختلط البياض بالسواي وقال  ثابت كل لونني اختلطا فذلك شر

 (215)هدي الساري  الشمط

ْدل يف الصالة إرخاء الثوب )هدي  يْسِدلون 1141 يسدل شعره أي يرسله من خلفه ... والسَّ
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 ( 197الساري 

1141 

فرق رأسه 

ويفرقون 

 رؤوسهم

بفتح املاِض وضم املستقبل والراء َمففة فيهام وشديها بعضهم والتخفيف أشهر   

 وانفراق الشعر انقسامه من وسط الرأس ومفرق الرأس مقدمه 

 (260)هدي الساري  

ة 1143  (163خزًا هو ما خلط من احلرير بالوبر ونحوه )هدي الساري  خزَّ

 (261غري إبانة )هدي الساري  أي يقلع والفْصم اإلزالة من فُيْفصم عني 1144

1144 
صلصلة 

 اجلرس
 (223هو صوت وْقع احلديد أي طنينه )هدي الساري 

 (261أي يسيل )هدي الساري  يتفصد عرقاً  1144

 (201بضم املهملة وتشديد الكاف طيب )هدي الساري  يف ُسكٍّ  1145

 (232أيضًا )هدي الساري أي أبًا من الرضاعة ويطلق عىل املرضعة  ظئرًا إلبراهيم 1147

 (144أي خيرجها من جسده )هدي الساري  جيوي بنفسه 1147

 روْيدك 1149
أي ارفق تصغري روي بالضم وهو الرفق وانتصب عىل صفة حمذوف  )هدي 

 (189الساري 

يِّس 1151  كر
ْيس ضد العجز فيكون بالتخفيف فقط  بالتثقيل والتخفيف أي فطن والكر

 (286)هدي الساري 

 ُأفٍّ  1151
 بتشديد الفاء وضم أوله يستعمل جوابًا عام يستقذر وعام يضجر منه

 (109وفيه عرش لغات )هدي الساري 

ُلنا 1154  (170أي يصلحنا وقال أبو عبيدة أي يذللنا )هدي الساري  يتخوَّ

ة 1160  رشاج احلرَّ

ة بالفتح  ج بسكون الراء واحلرَّ اج بكرس أوله مسايل املاء واحدها رشر الرشِّ

ة املدينة )هدي الساري  والتشديد هي أرض ذات حجارة سوي واملراي بذلك حرَّ

210 – 150) 



88 

 

ح املاء 1160  (197أي أطلقه )هدي الساري  رسِّ

 ( 169أي بكاء له صوت فيه غنة )هدي الساري  خنني 1161

 

  



89 

 

 

 
 

يف الرجوع إىل احلدي   ليخترص للحافظ الوقت واجلهد ويساعدهإعداي هذا الفهرس  تم

ذكر رقم احلدي  يف صحيحي البخاري ومسلم، ويف ، ب الذي حيتاجه يف الصحيحني أو أحد رشوحها،

يفصلون  -الغالبيف  -ضع اكتفي بذكر أوهلا؛ اختصاًرا، وألن الرشاح امو عدةحال تكرر احلدي  يف 

وقد أخذت أرقام أحايي  حييلون بعُد عىل ذلك املوضع،  ثم رشح احلدي  يف أول موضع يذكر فيه،

، وأما تحقيق: حممد زهري النارصب عن الطبعة السلطانية طبعة يار طوق النجاة املصورةالبخاري من 

 .ؤاي عبدالباقيحممد فيار إحياء الرتاث العريب بتحقيق: صحيح مسلم فقد اعتمدنا طبعة 

 لفرائضكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةُ   762 امر ْيدٍ  ُأسر لَِم. ْبِن زر لُِم المَكافَِر، َوالَ المَكافُِر املمُسم  1614 6764 الَ َيِرُث املمُسم

بَّاسٍ   763 لَِها اْبُن عر َض بَِأهم
ُقوا المَفَرائِ ِ  1615 6732 ...َأحلم

ابِر  764 َّ النَّبِيُّ  جر َلر لر عر ِريٌض  يرخر نرا مر أر  1616 6743 ...ور

765  
اء ر ْت:  اْلربر لر ٍة نرزر ْسترْفُتونركر ُقِل اهللَُّ "آِخُر آير  1618 4364 "...ير

ر رنَّ أر  اْبُن ُعمر ِيْيُت  ُعمر : ثرالرٌث ور الر قر طربر فر  3032 5588 ...خر

ةر   766 ْيرر ُسولر اهللَِّ  أربو ُهرر ُجلِ  أرنَّ رر انر ُيْؤترى بِالرَّ  1619 2298 ...كر

 لوقفكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ر  767 رأرْن  اْبُن ُعمر ابر أرْرًض  ْبنر اخْلرطَّاِب  ُعمر  1632 2737 ا...أرصر

 أرقام األحاديث يف األصول
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 لنذوركتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ر  768 رأرنَّ  اْبُن ُعمر أرلر النَّبِيَّ  ُعمر  ... 6697 1656سر

بَّاسٍ   769 ةر  اْبُن عر ْعُد ْبُن ُعبراير ِ  اْسترْفترى سر ُسولر اهللَّ   6698 1638رر

اِمرٍ   770 ُة ْبُن عر ِ ُعْقبر يِْت اهللَّ ِْْشر إِىلر بر ْن متر ْختِي أر ْت أُ رر ذر  1644 1866 ...نر

نرس  771 نْير اْبنريْهِ  أرنَّ النَّبِيَّ  أر ى بر يًْخا ُُيراير أرى شر  1642 6701 ..رر

ر  772 رى النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر ِن النَّْذرِ  هنر  1639 6608 ...عر

ةر   773 ْيرر َر َلهُ  أربو ُهرر م َيُكنم ُقدِّ ٍء ََل ُر بََِشم َن آَدَم النَّذم  1640 6609 ...الَ َيأميِت ابم

 ألميانكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري احلديثطرف   الراوي احلديث
ر  774 .إِنَّ اَّللََّ َينمَهاُكمم َأنم  ُعمر ُكمم

لُِفوا بآبائِ  1646 6647 ..حَتم

ر  775  1646 3836 ...َفالَ ََيملِفم إالَّ بِاَّللََِّأالَ َمنم َكاَن َحالًِفا  اْبُن ُعمر

ةر   776 ْيرر  1647 4860 ...بِالالَِّت َمنم َحَلَف ِمنمُكمم َفَقاَل يِف َحلِِفِه  أربو ُهرر

ةر   777 ْيرر ِعنيَ ألَُطوَفنَّ اللَّ َقاَل ُسَليماَمُن:  أربو ُهرر  1654 6720 ...يمَلَة َعََل تِسم

ى  778 ُسولر اهللَِّ  أرُبو ُموسر ْيُت رر ْهطٍ  أرتر  1649 6718 ...يِف رر

ْسُعويٍ   779 ا َماَل  اْبُن مر َتطَِع هِبَ ٍ لَِيقم  138 7183 ...َمنم َحَلَف َيِمنَي َصْبم

ةر   780 ْيرر لِهِ جَّ َواَّللَِّ ألَنم َيلَ  أربو ُهرر  1655  6625 ...َأَحُدُكمم بِيَِمينِِه يِف َأهم

 حتريم الدماء وذكر القصاص والديةكتــــاب 
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث

781  
ةر  َتَداَر  أربِو برْكرر َماَن َقِد اسم َم َخَلَق اَّللَُّإِنَّ الزَّ  1679 7447 ..َكَهيمَئتِِه َيوم

بَّاسٍ  ِصيَّتُُه إِىلر  اْبُن عر ور را لر هنَّ
ْفِِس بِيرِدِه! إِ ِذي نر الَّ ور تِهِ  فر  - 1739 .ُأمَّ
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ر قرفر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر اِت  ور رر نْير اجْلرمر ْومر النَّْحِر بر  - 1742 ...ير

ْسُعويٍ   782 ُل َما  اْبُن مر َ النَّاسِ َأوَّ َماِء. ُيقمََض َبنيم  1678 6533 بِالدِّ

ْسُعويٍ   783 َهُد َأنم الَ إَِلَه إالَّ اَّللَُّ اْبُن مر لٍِم َيشم ِرٍئ ُمسم  1676 6878 ..الَ ََيِلُّ َدُم امم

ًرا ِمْن ُعْكٍل  أرنرس  784 ْينرةر -أرنَّ نرفر ُعرر ٍة: ور اير يِف ِرور  1671 6899 ...-ور

ْسُعويٍ   785 ِن آَدمَ الَ  اْبُن مر اًم إالَّ َكاَن َعََل ابم ٌس ُظلم َتُل َنفم  1677 7321 ...ُتقم

ةر   786 ْيرر بو ُهرر َسُه  أر ى ِمنم َجبٍَل َفَقتََل َنفم  109 5778 ...َمنم َتَردَّ

787  
ْعدٍ  ْهُل ْبُن سر ُسولر اهللَِّ  سر ُكونر  أرنَّ رر املُْرْشِ ى ُهور ور  112 6607 ...اْلترقر

ةر  ْيرر اير  أربو ُهرر ْرترابر  فركر  111 3062 ...برْعُض النَّاِس أرْن ير

ب  788 ٌح  ُجنْدر  113 3463 ...َكاَن فِيَمنم َكاَن َقبمَلُكمم َرُجٌل بِِه ُجرم

ْينِ  أرنرس  789 رر جر ٍة برنْير حر اِرير ْأسر جر ضَّ رر ا رر ُوِييًّ  1672 6876 ...أرنَّ ُير

نْيٍ   790 اُن ْبُن ُحصر ُجٍل  ِعْمرر در رر ضَّ ير ُجاًل عر ِمهِ أرنَّ رر ُه ِمْن فر در عر ير نرزر  1674 6892 ..فر

ةٍ  أرنرس  791 اِرير نِيَّةر جر ْت ثر ر رسر ترُه كر مَّ يِّعر عر بر  - 2703 ...أرنَّ الرُّ

ةر   792 ْيرر ْيلٍ  أربو ُهرر اِن ِمْن ُهذر تر أر  1681 5758 ...اْقترترلرِت اْمرر

ةر   793 ْيرر ُحَها ُجَباٌر، َوالمبِئمُر ُجَبارٌ  أربو ُهرر اَمُء َجرم  1710 6912 ...المَعجم

 لقسامةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةر   794 ْثمر ْهُل ْبُن أريِب حر ا  سر جر رر ةر خر حُمريِّصر ْهٍل ور ْبدر اهللَِّ ْبنر سر  1669 3173 ...أرنَّ عر

 حلدودكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
بَّاسٍ   795 ِ  اْبُن عر ىلر امْلِنرْبر ُر عر لرسر ُعمر   1691 6830 ...جر

يْبرايِنّ   796 ِ ْبنر  الشَّ بْدر اهللَّ ْلُت عر أر ْوفر سر يِب أر مر : أر جر ْل رر  1702 6813 ..هر
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َِلّ  الر  عر ِة قر ْومر اجْلُُمعر مر املْرْرأرةر ير جر  - 6812 ...ِحنير رر

797  
ةر  ْيرر  أربو ُهرر

ْيد ْبن  زر الِدٍ  ور  خر
ُجٌل  اءر رر ر إِىلر النَّبِيِّ جر ْنُشُدكر اهللَّ الر أر قر  ..فر

6827 1697 

798  

ةر  ْيرر ُجٌل ) أربو ُهرر ٍة: ِمْن أرْسلرمر أرترى رر اير يِف ِرور  1691 7167 ...( ور

ابِر ىلَّ  جر ْنراُه بِاملُْصر مجر رر رُه، فر مجر ْن رر ُكنُْت فِيمر  1691 5270 ...فر

بَّاسٍ  الٍِك النَّبِيَّ  اْبُن عر اِعُز ْبُن مر  ... 6824 1963ملرَّا أرترى مر

ر  799 أرٍة ِمنر اْليرُهوِي  ُأِِتر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر اْمرر ُجٍل ور  1966 7543 ...بِرر

ةر   800 ْيرر ُسولر اهللَِّ  أربو ُهرر نرْت ُس  أرنَّ رر ا زر ِة إِذر ِن األرمر  1703 2153 ..ِئلر عر

ة  801 اِئشر َطُع  عر  1684 6790 المَيُد يِف ُرُبِع ِدينَاٍر َفَصاِعًدا.ُتقم

ر  802 ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ةُ  أرنَّ رر نُُه ثرالرثر . قرطرعر يِف جِمرنٍّ ثرمر اِهمر رر  1686 6795 ير

ةر   803 ْيرر َطُع َيُدهُ  أربو ُهرر ُق المَبيمَضَة َفُتقم ِ اِرَق َيْسم  1687 6799 ..َلَعَن اَّللَُّ السَّ

ة  804 اِئشر ْت  عر قر ر أرًة رسر أرنَّ اْمرر
ُسولِ   ْهِد رر  ... 4304 1688 اهللَِّ يِف عر

805  

ِديِّ  ُعبرْيد اهللَِّ ْبن الرةِ  عر جر إىِلر الصَّ رر نر ِحنير خر ْبُت لُِعْثامر  - 3696 ...اْنترصر

بر يِف اخْلرْمِر بِاجْلرِريِد  نَّ النَّبِيَّ أر  أرنرس ر  1706 6773 ...َضر

ائُِب ْبُن  ِزيدر السَّ ُسوِل اهللَِّ  ير ْهِد رر ىلر عر اِرِب عر  -  6997ُكنَّا ُنْؤترى بِالشَّ

َِلّ   806 يرُموتر  عر ٍد فر ىلر أرحر ا عر دًّ ا ُكنُْت ألُِقيمر حر  1707 6778 ...مر

ةر   807 ِ َجَلَداٍت  أرُبو ُبْرير َق َعْشم َلُد َفوم  1708 6848  ...الَ ُُيم

ةر   808 ُكوا بِاَّللَِّ َشيمئًاَأنم الَ َبايُِعوِِن َعََل  ُعبراير ِ  1709 6873 ...ُتْشم

 ألقضيةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةر   809 لرمر تِِه  ُأمُّ سر ًة بِبراِب ُحْجرر ِمعر ُخُصومر نَُّه سر  1713 7181 ...أر

ة  810 اِئشر َجاِل إََِل اَّللَِّ األََلدُّ  عر ِصُم.إِنَّ َأبمَغَض الرِّ  2668 7188 اْلمَ
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ةر   811 ْيكر ْيٍت  اْبن أريِب ُملر اِن يِف بر ِرزر ْ ترا ختر انر نْيِ كر أرتر  - 4552 ...أرنَّ اْمرر

ةر   812 َباُن. أربو برْكرر ِ َوُهَو َغضم نَنيم َ اثم ِضنَيَّ َحَكٌم َبنيم  1717 7158 الَ َيقم

ْمرو ْبن  813 اصِ  عر َتَهَد ُثمَّ َأَصاَب  إَِذا اْلعر اكُِم َفاجم  1716 7352 ...َحَكَم احلمَ

ةر   814 ْيرر ا أربو ُهرر نَاُُهَ َرَأَتاِن َمَعُهاَم ابم  1720 3427 ...َكاَنِت امم

ةر   815 ْيرر ى َرُجٌل ِمنم َرُجٍل َعَقاًرا َلهُ  أربو ُهرر ََتَ  1721 3472 ...اشم

 للقطةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث

816  
الِدٍ  ْيُد ْبن خر ِرفم ِعَفاَصَها زر  1722 91 ...َوِوَكاَءَها اعم

ْعٍب  ُّ ْبُن كر ةر ِيينرارٍ أر  ُأيبر ًة ِمائر ْذُت رُصَّ  1723 2426 ...خر

ر  817 نِهِ  اْبُن ُعمر ِ إِذم ِرٍئ بَِغريم ُلَبنَّ َأَحٌد َماِشَيَة امم  1726 2435 ...الَ ََيم

 لضيافةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
اِمرٍ   818 ْومٍ  ُعْقبرُة ْبُن عر نرنِْزُل بِقر ُثنرا فر ْبعر ُسولر اهللَِّ، إِنَّكر تر ا رر  1727 2461 ...ير

 جلهادكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةر   819 ْيرر َل اَّللَُّ ملَِنم َجاَهَد يِف َسبِيلِهِ  أربو ُهرر  1876 3123 ...َتَكفَّ

ةر   820 ْيرر اَلةَ  أربو ُهرر  - 7423 ...َمنم آَمَن بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه، َوَأَقاَم الصَّ

ابِر  821 ا؟ جر نر ْينر أر أر ْلُت، فر
أرْيتر إِْن ُقتِ رر  1899 4046 ...أر

ةر   822 ْيرر ْعِدُل  أربو ُهرر ٍل ير مر ىلر عر نِي عر اير ُيلَّ هر  1878 2785 ...اجْلِ

ِعيدٍ   823 ُسولر اهللَِّ، أريُّ النَّاِس  أربو سر ا رر ُل؟ير  1888 6494 ...أرْفضر

نرس  824 ِ  أر ُسوُل اهللَّ انر رر ىلر  كر ْدُخُل عر امٍ ير رر  1912 7001 ...ُأمِّ حر
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امٍ  ُأمّ  رر ... نرامر النَّبِيُّ  حر ظر ِريًبا ِمنِّي ُثمَّ اْسترْيقر  1912 2924 قر

825  
ٌ   أرنرس َحٌة َخريم َوٌة يِف َسبِيِل اَّللَِّ َأوم َروم  1880 2792 ...َلَغدم

ْهل ٌ ِمَن  سر يِل اَّللَِّ َخريم
ٍم يِف َسبِ يَا ِرَباُط َيوم نم  - 2892 ...الدُّ

ِجَع  أرنرس  826 نََّة َُيِبُّ َأنم َيرم ُخُل اجلمَ  1877 2795 ...َما َأَحٌد َيدم

ر  827 اَمُل  ُعمر اَم األَعم ِرٍئ َما َنَوىإِنَّ اَم المم  1907 3898 ...بِالنِّيَِّة، َوإِنَّ

يَُّة  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  828 ُعصر اُن ور ْكور ذر اُه ِرْعٌل ور  677 3064 ...أرتر

ةر   829 ْيرر َهَداُء ََخمَسٌة: املمَطمُعوُن، َواملمَبمُطونُ  أربو ُهرر  1914 653 ...الشُّ

830  
لٍِم.الطَّاُعوُن َشَهاَدٌة لُِكلِّ  أرنرس  1916 2830 ُمسم

ة اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر أرْلُت رر ِن الطَّاُعونِ  سر  - 3474 ...عر

ْمٍرو  831  141 2480 .ُقتَِل ُدوَن َمالِِه َفُهَو َشِهيٌد  َمنم  اْبُن عر

ي أرنرُس ْبُن النَّرْضِ غر  أرنرس  832 مِّ   ... 2805 1903ابر عر

ى  833 ايِبٌّ لِلنَّبِيِّ  أرُبو ُموسر ْغنرمِ  :قرالر أرْعرر اتُِل لِْلمر ُجُل ُيقر  1904 3126 ...الرَّ

اء  834 ر ُجٌل  أرترى النَّبِيَّ  اْلربر نٌَّع بِاحْلرِديدِ رر  - 2808 ...ُمقر

الِدٍ   835 ْيُد ْبن خر َز َغاِزًيا يِف َسبِيِل اَّللَِّ َفَقدم َغَزا زر  1895 2843 ...َمنم َجهَّ

ة  836 اِوير ينِ  ُمعر ُه يِف الدِّ هم ا ُيَفقِّ ً  1037 3116 ...َمنم ُيِرِد اَّللَُّ بِِه َخريم

ةر   837 ْيرر ِ  أربو ُهرر َحُك اَّللَُّ إََِل َرُجَلنيم  1890 2826 ...َيضم

ة  838 ُ  اْلبراِرِقيِّ  ُعْرور ريم ُقوٌد يِف َنَواِصيَها اْلمَ يمُل َمعم  1873 2852 ...اْلمَ

َكُة يِف َنَواِِص  أرنرس  839 يمِل.المَْبَ  1874 2851 اْلمَ

ر  840 ُسوُل اهللَِّ  اْبُن ُعمر ابرقر رر نْير اخْلرْيِل  سر  1870 2869 ...بر

841  
اء ر ْت: اْلربر لر زر َّا نر اعُدون "ملر ْستروي القر  1898 2831 "...الر ير

ْيد ْبن ابٍِت  زر ْكُتوٍم فر  ثر ُه اْبُن ُأمِّ مر اءر َّ جر َلر ا عر ْهور ُيِملُّهر  1898 2832 ...ور
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بَّاسٍ  اعُدون " اْبُن عر ْستروي القر  - 3954 ... "ِمنر املؤِمنني الر ير

نرس  842 الر  أرنَّ النَّبِيَّ  أر قر اٍة فر زر انر يِف غر  1911 4423 ...كر

 لسريكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث

843  
ى ا أرُبو ُموسر َ ا، َوَبْشِّ َ ا والَ ُتَعْسِّ َ َرا َيْسِّ  1733 3038 ...َوالَ ُتنَفِّ

وا َوالَ  أرنرس ُ ُروا. َيْسِّ نُوا َوالَ ُتنَفِّ وا، َوَسكِّ ُ  1734 6125 ُتَعْسِّ

844  
ر ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ْومر  أرنَّ رر ُه ير ضر رر  1868 2664 ...ُأُحٍد  عر

اء ر اْبُن  اْلربر ا ور نر راْسُتْصِغْرُت أر ْومر برْدرٍ  ُعمر  - 3956 ير

ر  845 ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ر  أرنَّ رر رر بِاْلُقْرآنِ هنر افر  1869 2990 ...ى أرْن ُيسر

ةر   846 ْيرر َفُر ِقطمَعٌة ِمَن المَعَذاِب  أربو ُهرر  1927 3001 ...السَّ

ابِر  847 َلُه َلياًل. جر  715 5244 إَِذا َأَطاَل َأَحُدُكُم المَغيمَبَة َفاَل َيطمُرقم َأهم

انر النَّبِيُّ  أرنرس  848 هُ  كر ْطُرُق أرْهلر  1928 1800 ...الر ير

ْونٍ  اْبن  849 ترْبُت إىِلر نرافٍِع، عر تربر إِلَّ  كر  1730 2541 ...فركر

بَّاسٍ   850 نِي أرُبو ُسْفيرانر  اْبُن عر ثر دَّ  1773 2941 ...ِمْن فِيِه إِىلر يِفَّ  حر

851  
ةُ  امر ْيدٍ  ُأسر اٍف  أرنَّ النَّبِيَّ  ْبِن زر ىلر إِكر ىلر مِحراٍر عر بر عر

كِ  1798 4566 ...رر

ْتُن مِحراِركر  أرنرس ايِن نر ْد آذر قر اهللَِّ لر نِّي؛ ور ْيكر عر  1799 2691 ...إِلر

ر  852 َرُف بِهِ  لُِكلِّ َغاِدٍر لَِواءٌ  اْبُن ُعمر َم المِقَياَمِة ُيعم  1735 3188 ...َيوم

َا النَّاُس!  أريِب أرْوفر  ْبنا  853 ا لَِقاَء المَعُدوِّ َأُّيُّ  1742 2965 ...الَ ََتَنَّوم

ابِر  854 َعٌة. جر ُب َخدم رم  1739 3030 احلمَ

ِن النَّبِيِّ  أرنرس  855 مر النَّاُس عر ْوُم ُأُحٍد اهْنرزر انر ير  .. 3811 1811ملرَّا كر

يِّع  856 بر ذٍ  الرُّ وِّ عر النَّبِيِّ  بِنِْت ُمعر ْومر  ُكنَّا نرْغُزو مر نرْسِقي اْلقر  - 2883 ...فر
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ر  857 اِزي اْبُن ُعمر غر ْعِض مر ًة يِف بر ْقُتولر أرٌة مر ِت اْمرر  1744 3014 ...ُوِجدر

ةر   858 ثَّامر ْعِب ْبِن جر رَّ يِبر ) الصَّ  أروْ ) ( النَّبِيُّ مر
ِ
اء انر  بِاألرْبور يَّ  1745 3012 ...(بِور

ر  859 نِي اْبُن ُعمر قر نرْخلر بر رَّ ُه حر نَّ قرطرعر  أر  1746 4032 ...النَِّضرِي، ور

860  
لٍ  فَّ انٌ  اْبُن ُمغر ى إِْنسر مر رر ، فر ر ْيربر ينر قررْصر خر  1772 4214 ...ُكنَّا حُمرارِصِ

ر اْلِعنربر  اْبُن ُعمر لر ور سر اِزينرا اْلعر غر  - 3154 ...ُكنَّا ُنِصيُب يِف مر

ةر   861 ْيرر ِمهِ  أربو ُهرر  1747 3124 ...َغَزا َنبِيٌّ ِمَن األَنمبَِياِء َفَقاَل لَِقوم

ر  862 ُكنُْت  برعر ر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر ْجٍد فر ًة ِقبرلر نر يَّ ِ يهر رسر
 1749 4338 ا..فِ

ر  863 ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ُل  أرنَّ رر انر ُينرفِّ  1750 3135 ...كر

ةر   864 تراير ُسوِل اهللَِّ  أربو قر عر رر ْجنرا مر رر امر ُحنرنْيٍ  خر  2 3142 ...عر

مْحرِن ْبن  865 ْبدالرَّ ْوٍف  عر ْدرٍ  عر ْومر بر فِّ ير اِقٌف يِف الصَّ ْينرا أرنرا ور  1752 3141 ...بر

ة ْبن  866 لرمر عِ  سر كنِير  أرترى النَّبِيَّ  األرْكور نْيٌ ِمنر املُْرْشِ  1754 3051 ...عر

الِك ْبن  867 الٌِس يِف أرْهَِل  أرْوسِ  مر ْينرا أرنرا جر ارُ بر ترعر النَّهر  1757 3094 ...ِحنير مر

ة  868 اِئشر ةر أرنَّ  عر مر
اطِ لرْت  بِنْتر النَّبِيِّ  فر  1759 3711 ...أرْرسر

ةر   869 ْيرر بو ُهرر تَِسُم  أر ينَاًرا )الَ َيقم
اَوَرَثتِي دِ َُهً رم

 1760 6729 ...(َوالَ دِ

ر  870 ُسوُل اهللَِّ  اْبُن ُعمر مر رر ر ) قرسر ْيربر ْومر خر  1762 4228 ...(ير

ةر   871 ْيرر ْياًل ِقبرلر نرْجدٍ  برعر ر النَّبِيُّ  أربو ُهرر  1764 4372 ...خر

 هلجرة واملغازيكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث

872  

اء ْبن ر اِزٍب  اْلربر ْكٍر  عر ُبو بر اءر أر نِْزلِِه  جر  2009 3615 ...إىِلر أريِب يِف مر

اقرة ْيٍش  ْبِن ُجْعُشمٍ  رُسر اِر ُقرر نرا ُرُسُل ُكفَّ اءر  - 3906 ...جر

بِيُّ اهللَِّ  أرنرس  - 3911 ...إىِلر املْرِدينرةِ  أرْقبرلر نر
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873  
بَّاسٍ  ْدرٍ  أرنَّ النَّبِيَّ  اْبُن عر ْومر بر ُه ير ُهور يِف ُقبٍَّة لر الر ور  1743 3953 ...قر

اء ر ٍد  اْلربر اُب حُمرمَّ نِي أرْصحر ثر دَّ ْدًرا حر ِهدر بر  - 3957 ...مِمَّْن شر

ةر   874 بِيَّ اهللَِّ  أربو طرْلحر ْدٍر  أرنَّ نر ْومر بر رر ير  2875 3796 ...أرمر

ةر   875 ْيرر ْينرا  أربو ُهرر لر جر عر رر ْينرامر نرْحُن يِف امْلرْسِجِد إِْذ خر  1765 6944 ...بر

ر  876 ةُ  اْبُن ُعمر ْيظر ُقرر برِت النَِّضرُي ور ارر أرْجىلر  حر نِي النَِّضريِ فر  1766 4028 ...بر

ْعد  877 ُسولر اهللَِّ  سر أرْيُت رر ْومر ُأُحٍد  رر  2306 4054 ...ير

878  
ْهل ْن ُجْرِح النَّبِيِّ  سر ُه ُسِئلر عر نَّ ْومر ُأُحدٍ  أر  1790 2911 ...ير

ْومر ُأُحدٍ  ُشجَّ النَّبِيُّ  أرنرس  1791 4068 ...ير

ةر   879 ْيرر َتدَّ َغَضُب  أربو ُهرر ٍم َفَعُلوا بِنَبِيِّهِ اشم  1793 4073 ...اَّللَِّ َعََل َقوم

ْسُعويٍ   880 َلِّ ِعنْدر اْلبرْيِت  أرنَّ النَّبِيَّ  اْبُن مر انر ُيصر  1794 240 ...كر

ب ْبن  881 ُسولر اهللَِّ  ُسْفيرانر  ُجنْدر اِهِد  أرنَّ رر ْعِض املْرشر انر يِف بر  1796 2802 ...كر

ة  882 اِئشر ْل أرترى  عر ْوِم ُأُحٍد؟هر دَّ ِمْن ير انر أرشر ْوٌم كر لرْيكر ير  1795 3231 ...عر

ْسُعويٍ   883 ْنُظُر إىِلر النَّبِيِّ  اْبُن مر أرينِّ أر بِيًّا كر ِْكي نر  1792 3477 ...حير

ٍل؟َمنم َينمُظُر َما  أرنرس  884  1800 3962 ...َصنََع َأُبو َجهم

ابِر  885 ِف؟ جر َ ِن األرَشم ِب بم  1801 4037 ...َمنم لَِكعم

اء  886 ر ُسولر اهللَِّ  اْلربر أرْيُت رر اِب  رر ْومر األرْحزر  1803 7236 ...ير

ِْفُرونر  أرنرس  887 اُر حير األرْنصر اِجُرونر ور لر املُْهر عر  1805 2835 ...جر

ر  888 نَيَّ َأَحٌد ) اْبُن ُعمر َ الَ ُيَصلِّ َظَة.المَعصم  1770 4119 .( إالَّ يِف َبنِي ُقَريم

889  

ة اِئشر ِق ُأِصيبر  عر ْومر اخْلرنْدر ْعٌد ير  1769 463 ...سر

ِعيدٍ  الر  أربو سر ْعٌد ِمنر امْلرْسِجِد قر نرا سر   ... 3943 1768النَّبِيُّ ملرَّا ير

ن ْبن ْيامر يٍ  ُسلر ُزوَننَا رُصر ُزوُهمم َوالَ َيغم  - 4110 ...اآلَن َنغم
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اطًِعا  أرنرس ْنُظُر إِىلر اْلُغبراِر سر أرينِّ أر  - 4118 ...كر

ةر   890 لرمر ْعُت النَّبِيَّ  سر اير ةِ  بر رر جر ْلُت إىِلر ظِلِّ الشَّ در  1807 7208 ...ُثمَّ عر

ْبد اهللَِّ ْبن  891 ْيدٍ  عر ُن ) زر مر انر زر ةِ ملرَّا كر اُه آٍت احْلررَّ تر  1861 2959 ...(، أر

اء  892 ر ْعترِمرر  أرنَّ النَّبِيَّ  اْلربر اير أرْن ير  1783 3184 ...ملرَّا أررر

893  
ْتًحا ُمبِينًا  " أرنرس ترْحنرا لركر فر ا فر ْيبِيرةُ  "إِنَّ : احْلُدر الر  1786 4172 .قر

ر ِزلَ  ُعمر يمَلَة ُسوَرٌة َلَقدم ُأنم  - 5012 ...تم َعََلَّ اللَّ

اِئلٍ   894 ْهُل ْبُن ُحنرْيٍف  أربو ور امر سر قر ، فر نير  ... 3182 1785ُكنَّا بِِصفِّ

ةر   895 لرمر ْجُت ِمنر  سر رر ةِ خر ابر اِهًبا نرْحور اْلغر  1806 4194 ...املْرِدينرِة ذر

ةر   896 لرمر عر النَّبِيِّ  سر ْجنرا مر رر ْيالً  خر نرا لر ، فررِسْ ر ْيربر  1802 4196 ...إىِلر خر

897  
ةر  ْيرر ُسوِل اهللَِّ  أربو ُهرر عر رر ْجنرا مر رر ر  خر ْيربر ْومر خر  115 6707 ...ير

ْمٍرو ِل النَّبِيِّ  اْبُن عر قر ىلر ثر انر عر ُجٌل  كر  - 3074 ...رر

898  
ةر  أرنرس كَّ اِجُرونر املْرِدينرةر ِمْن مر ِدمر املُْهر  1771 2630 ...ملرَّا قر

ة ائِشر ْشبرُع ِمنر  عر ُ ُقْلنرا: اآلنر نر يْربر ْت خر حر
َّا ُفتِ  - 4242 ...التَّْمرِ  ملر

ُل لِلنَّبِيِّ  أرنرس  899 ْعر ُجُل جير انر الرَّ الرِت  كر  1771 4120 ...النَّخر

ى  900 عر النَّبِيِّ  أرُبو ُموسر ْجنرا مر رر ةٍ  خر ْزور  1816 4128 ...يِف غر

ْسُعويٍ   901 لر النَّبِيُّ  اْبُن مر ةر  يرخر كَّ  1781 4287 ...مر

902  
بَّاسٍ  َد المَفتمِح، َوَلكِنم ِجَهاٌد َونِيَّةٌ  اْبُن عر َرَة َبعم  1353 1834 ...الَ ِهجم

ة اِئشر ُدُهْم بِِدينِِه إِىلر اهللَِّ  عر ِفرُّ أرحر انر املُْْؤِمُن ير  - 4312 ...كر

يُْت النَّبِيَّ أر  جُمراِشع  903 تِْح  تر ْعدر اْلفر  1863 4307 ...بِأرِخي بر

ِعيدٍ   904 ُسولر اهللَِّ أ أربو سر أرلر رر ابِيًّا سر ةِ  نَّ أرْعرر ْجرر
ِن اهْلِ  1865 2633 ..عر

ةر   905 لرمر لر  سر ُه يرخر نَّ اِج  أر ىلر احْلرجَّ  1862 7087 ...عر
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ر  906 ر النَّبِيُّ  اْبُن ُعمر ارصر اِئِف  حر ا أرْهلر الطَّ ْفترْحهر  1778 7480 ...فرلرْم ير

اقر   907 اءر  أربو إِْسحر ر ِمْعُت اْلربر ُجٌل  سر ُه رر لر أر سر  1776 2930 ...ور

908  
اقر  بو إِْسحر مر   أر ْيِد ْبِن أرْرقر نِْب زر ِقيلر ُكنُْت إِىلر جر هفر  1254  3949 ...لر

ة ْيدر ُسوِل اهللَِّ  ُبرر عر رر ا مر زر نَُّه غر ةٍ  أر ْزور ةر غر رْشر  1814 4473 .ِستَّ عر

 إلمارةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث

909  
ر ُر يِف ُقَريمٍش َما َبِقَي ِمنمُهُم  اْبُن ُعمر نَاِن.الَ َيَزاُل َهَذا األَمم  1820 7140 اثم

ة اِوير َر يِف ُقَريمشٍ  ُمعر  - 7139 ...إِنَّ َهَذا األَمم

ةر   910 ْيرر أمنِ  أربو ُهرر  1818 3495 ...النَّاُس َتَبٌع لُِقَريمٍش يِف َهَذا الشَّ

ابِر ْبن  911 ةر  جر ُمرر نَا َعَْشَ َأِمرًيا َيُكونُ  سر ُهمم ِمنم ُقَريمشٍ  اثم  1821 7222 .ُكلُّ

ر  912 رِقيلر لِ  اْبُن ُعمر ْسترْخلُِف؟ُعمر  1823 7218 ...: أرالر تر

ةر   913 ْيرر بَِياءُ  أربو ُهرر ائِيَل َتُسوُسُهُم األَنم َ  1842 3455 ...َكاَنتم َبنُو إِْسم

ر  914 ُكمم  اْبُن ُعمر ُئوٌل َعنم َرِعيَّتِهِ َأالَ ُكلُّ  1829 5188 ...َراٍع، َوُكلُُّكمم َمسم

مْحرِن ْبن  915 ةر  عْبد الرَّ ُمرر َنِ  َعبمَد  يا سر ْحم َأِل اإِلَماَرةَ  الرَّ َن َسُمَرَة! الَ َتسم  1652 6622 ..بم

ى  916 ُجالرنِ  أرْقبرْلُت إِىلر النَّبِيِّ  أرُبو ُموسر ِعي رر  1733 6923 ...ومر

ةر   917 ْيرر  1841 7137 ...َمنم َأَطاَعنِي َفَقدم َأَطاَع اَّللََّ  أربو ُهرر

ْعِقل ْبن  918 ارٍ  مر سر لِِمنيَ َما ِمنم َواٍل  ير  142 7151 ...َيَِل َرِعيًَّة ِمَن املمُسم

ةر   919 ْيرر امر فِينرا النَّبِيُّ  أربو ُهرر رر اْلُغُلولر  قر كر  1831 3973 ...فرذر

ُسوُل اهللَِّ  مُحرْيدٍ  وأرب  920 لر رر ُجاًل  اْسترْعمر  1832 6979 ...رر

921  
ابِر ضِ  جر ِل األَرم ُ َأهم ُتمم َخريم  1856 4154 ...َأنم

ِعيد  يَِّب  ْبنسر عر  املُْسر اير ْن بر يمر
انر فِ ُه كر نَّ ُسولر اهللَِّ أر   ... 4163 1856رر
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ر ِة  اْبُن ُعمر رر جر ىلر الشَّ عر ِمنَّا اْثنراِن عر  - 3958 ...فرامر اْجترمر

ةٍ  أريِب أرْوفر  ْبنُ ا  922 ثرالرثر ِمائر ْلًفا ور ِة أر رر جر اُب الشَّ انر أرْصحر  1857 4155 ...كر

923  
ابِر ْيبِيرةِ  جر ْومر احْلُدر طِشر النَّاُس ير  - 3576 ...عر

اء ر ةر  اْلربر كَّ ْتحر مر ْتحر فر ْنُتُم اْلفر ونر أر  - 4150 ...ترُعدُّ

ة  924 انرا النَّبِيُّ  ُعبراير عر ْعنراهُ  ير براير  1709 7055 ...فر

925  
ِرير ُسولر اهللَِّ  جر   ... 7204 56برايرْعُت رر

ر ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ْعنرا رر اير ا بر  -  ... 7202ُكنَّا إذر

ة  926 ائِشر ْرنر  عر اجر ا هر ُْؤِمنراُت إِذر ِت املْ انر  1866 5288 ...كر

بَّاسٍ   927 ةر  اْبُن عر افر ْبِد اهللَِّ ْبِن ُحذر ْت يِف عر لر  1834 4584 ...نرزر

ِمَل َحَبَِشٌّ  أرنرس  928 ُتعم َمُعوا َوَأطِيُعوا، َوإِِن اسم  648 7142 ...اسم

َِلّ   929 ْيًشا أرنَّ النَّبِيَّ  عر  1840 7257 ...برعر ر جر

ر  930 ُع َوالطَّاَعُة َعََل  اْبُن ُعمر مم لِمِ السَّ ِء املمُسم  1839 7144 ...املمَرم

931  

يِْد ْبن رْيٍ  ُأسر ْلتر ُفالرًنا ُحضر امر اْسترْعمر ْسترْعِمُلنِي كر  1845 3792 ؟...أرالر تر

ا النَّبِيُّ  أرنرس عر ُمُ  ير عر هلر
ارر إىِلر أرْن ُيْقطِ  - 2377 ...األرْنصر

ْسُعويٍ   1843 3630 ...َستَُكوُن َأَثَرٌة َوأُموٌر ُتنمكُِروََنا اْبُن مر

ةر   932 ْيفر ُسولر  ُحذر ُلونر رر ْسأر انر النَّاُس ير   ... 3606 1847اهللَِّ  كر

بَّاسٍ   933 ِْبم َمنم َكِرَه ِمنم َأِمرِيِه َشيمًئا  اْبُن عر َيصم  1849 7053 ...َفلم

ر  934 اَلَح َفَليمَس ِمنَّا اْبُن ُعمر  98 7070 .َمنم َْحََل َعَليمنَا السِّ

ة  935 اِئشر ِرَنا َهَذا َما َليمَس ِمنمُه َفُهَو َردٌّ  عر َدَث يِف َأمم  1718 2697 ...َمنم َأحم

اِئلٍ   936 ةُ ِقيلر ألُ  أربو ور امر ْيتر ُفالرًنا  سر تر ْو أر ْمترُه!: لر لَّ  2989 3267 ...فركر

 لذبائح والصيدكتــــاب ا
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رقم 
 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
اتِمٍ   937 ِديُّ ْبُن حر َسَك  عر يمَت َفَأمم َبَك َوَسمَّ َت َكلم َسلم  1929 5476 ...إَِذا َأرم

اتِمٍ   938 ِديُّ ْبُن حر هِ َفُكلم  عر  1929 5486 ...إَِذا َأَصبمَت بَِحدِّ

نِيِّ  وأرب  939 برةر اخْلُشر ْعلر ُسولر اهللَِّ  ثر يُْت رر تر ا أر ُقْلُت: ير ُسولر اهللَِّ فر  1930 5488 ..رر

ر  940 َب َماِشَيةٍ  اْبُن ُعمر ًبا إاِلَّ َكلم َتنَى َكلم  1574 5481 ...َأوم َضاِرًيا َمِن اقم

ةر   941 ْيرر ًبا  أربو ُهرر َسَك َكلم ُه َينمُقُص َمنم َأمم ٍم  َفإِنَّ  1575 2322 ...ُكلَّ َيوم

ْبِداهللِّ  942 ةر  ْبن عر ْيدر ُجاًل  ُبرر أرى رر ُه رر نَّ ِْذْف أر ُه: الر ختر الر لر قر ِْذُف فر  1954 5479 ...خير

رى النَّبِيُّ  أرنرس  943 اِئمُ  هنر ر اْلبرهر  1956 5513 .أرْن ُتْصربر

ِعيد ْبن  944 ر ُجبررْيٍ  سر وا ُكنُْت ِعنْدر اْبُن ُعمر رُّ رٍ ، فرمر  1958 5515 ...بِِفْتيرٍة أرْو بِنرفر

945  
بْداهللَِّ ْبن ِزيدر  عر ن النَّبِيِّ  ير ةِ  عر ِن املُثْلر رى عر ُه هنر نَّ  1731 2474 .أر

ر نر النَّبِيُّ  ابُن ُعمر عر انِ  لر ثَّلر بِاحْلريرور ْن مر  - 5515 .مر

افِع ْبن  946 ِديٍج  رر ُسولر اهللَِّ! إِنَّا الرُقو  خر ا رر ًداير ُدوِّ غر  1968 5509 ...اْلعر

 ألضاحيكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ب  947 ىلَّ النَّبِيُّ  ُجنْدر طربر  صر ْومر النَّْحِر، ُثمَّ خر  1960 5562 ...ير

اء  948 ر َ  اْلربر ِمنَا َهَذا َأنم ُنَصَلِّ َل َما َنبمَدُأ يِف َيوم  1961 965 ...إِنَّ َأوَّ

اِمرٍ   949 مر النَّبِيُّ  ُعْقبرُة ْبُن عر ابِِه  قرسر نْير أرْصحر ابر اير حر  1965 5547 ...ضر

ى النَّبِيُّ  أرنرس  950 حَّ نْيِ  ضر نْيِ أرْملرحر ْبشر  1966 5564 ...بِكر

951  
ر  1973 5574 ..ُكُلوا ِمَن األََضاِحيِّ َثاَلًثا. اْبُن ُعمر

ةر  لرمر ى ِمنمُكمم  سر َد َثالَِثةٍ َمنم َضحَّ بَِحنَّ َبعم  1974 5569 ...َفالَ ُيصم

ةر   952 ْيرر بو ُهرر  1976 5473 ..الَ َفَرَع، َوالَ َعترَِيَة. أر
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 ألشربةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
َِلّ   953 اِرٌف ِمْن نرِصيبِي ِمنر املْرْغنرِم  عر انرْت ِل شر  1979 3091 ...كر

954  

ة اِئشر َكَر َفُهَو َحَرامٌ  عر اٍب َأسم  2001 5585 .ُكلُّ رَشَ

ى ِن املِْْزرِ بِنرْحِوِه،  أرُبو ُموسر عر يِه: ور
فِ  1733 4343 ...ور

دٌ  اْبُن عبَّاسٍ  رمَّ برقر حُم امٌ   سر رر ُهور حر رر فر ، فرامر أرْسكر قر  - 5598 .اْلبراذر

ر  955 َر يِف  اْبُن ُعمر مم َب اْلمَ م َيُتبم َمنم رَشِ َيا ُثمَّ ََل نم  2003 5575 ...الدُّ

956  
نِْزِل  أرنرس ْوِم يِف مر اِقير اْلقر ةر ُكنُْت سر  1980 2464 ...أربو طرْلحر

ابِر ْومر ُأُحٍد نراٌس  جر  - 2815 ...اْصطربرحر اخْلرْمرر ير

ر  957 ُسوِل اهللَِّ  اْبُن ُعمر  رر
ِ
ىلر ِمنرْبر ُر عر طربر ُعمر الر  خر قر  3032 4619 ...فر

958  
ابِر رى النَّبِيُّ  جر التَّْمرِ  هنر بِيِب ور بِيِذ الزَّ ْن نر  1986 5601 ...عر

ةر  تراير ةٍ  أربو قر ىلر ِحدر اِحٍد ِمنُْهامر عر ْلُينْبرْذ ُكلُّ ور  1988 5602 .ور

ابِر  959 ُبو مُحرْيٍد جر  جر ارِ -اءر أر ُجٌل ِمنر األرْنصر  2010 5605 ... -رر

ْعدٍ   960 ْهُل ْبُن سر رر لِلنَّبِيِّ  سر
ِب  ُذكِ رر أرٌة ِمنر اْلعر  2007 5637 ...اْمرر

ْعدٍ   961 ْهُل ْبُن سر ُسولر  سر اِعِديُّ رر يٍْد السَّ ُبو ُأسر ا أر عر   ... 6685 2006اهللَِّ  ير

ِعيدٍ   962 ُسوُل اهللَِّ  أربو سر رى رر نراِث األرْسِقيرةِ  هنر
ِن اْختِ  2023 5625 ...عر

ة  963 ْيفر َبُسوا  ُحذر يَباَج الَ َتلم ِريَر، َوالَ الدِّ  2067 5426 ...احلمَ

ةر   964 لرمر ةِ  الَِّذي ُأمُّ سر ُب يِف إَِناِء المِفضَّ َ  2065 5634 ...َيْشم

ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  965 انرا رر ى أرتر اْسترْسقر ِذِه فر اِرنرا هر  2029 2571 ..يِف ير

ْعدٍ   966 ْهُل ْبُن سر ُسولر اهللَِّ  سر بر ِمنْهُ  أرنَّ رر ِ اٍب فررشر ر  2030 2602 ...ُأِِتر برِشر

ة ْبن  967 مر ْبِداهللَِّ  ُثامر نرٌس  عر انر أر   : كر
ِ
ُس يِف اإِلنراء ترنرفَّ  2028 5631 ...ير
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968  
بَّاسٍ  ِ  اْبُن عر ُسولر اهللَّ يُْت رر قر مر  سر ْمزر  2027  1637 ...ِمْن زر

ال بْ  ةر ن النَّزَّ رْبر ىلَّ الظُّْهرر  سر اِئِج النَّاسِ أرنَُّه صر ور در يِف حر عر  - 5616 ...ُثمَّ قر

 ألطعمةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ر ْبن  969 ةر  ُعمر لرمر ُسولِ  أريِب سر ْجِر رر  ... 5377 2022 اهللَِّ ُكنُْت ُغالرًما يِف حر

بَّاسٍ   970 َسحم َيَدُه  إَِذا َأَكَل َأَحُدُكمم َفالَ  اْبُن عر  2031 5456 ...َيمم

ْسُعويٍ  وأرب  971 اِر ُيْكنرى أربرا مر ُجٌل ِمنر األرْنصر اءر رر ْيٍب  جر  2036 2081 ...ُشعر

ةر   972 ْيرر ُجاًل أرترى النَّبِيَّ  أربو ُهرر اِئهِ أرنَّ رر برعر ر إىِلر نِسر  2054 3798 ...، فر

ةر   973 ْيرر ِ َكايِف  أربو ُهرر نَنيم  2058 5392 ...الثَّاَلَثةِ َطَعاُم االثم

974  
رانر اْبُن كر  نرافِع تَّى ُيْؤترى  ب ُعمر ْأُكُل حر  2060 5393 ...الر ير

ةر  ْيرر انر ) أربو ُهرر ُجاًل كر ْأُكُل أرْكالً أرنَّ رر ثرًِياير  2063 5397 ...( كر

ُسولر اهللَِّ  أرنرس  975 ا رر عر يَّاًطا ير هُ  إِنَّ خر نرعر اٍم صر  2041 4520 ..لِطرعر

برلرة ْبن  976 ْيمٍ  جر ًْراأص ُسحر نرا متر قر زر رر رْيِ فر بر عر اْبِن الزُّ نرٍة مر اُم سر نرا عر  2045 5446 ...ابر

ْبداهللَِّ ْبن  977 رٍ  عر ْعفر أرْيُت النَّبِيَّ  جر . رر
ِ
طربر بِاْلِقثَّاء ْأُكُل الرُّ  2043 5447 ير

978  
ابِر ُسوِل اهللَِّ  جر عر رر اِن  ُكنَّا مر رِّ الظَّْهرر  2050 5453 ...بِمر

ةر  ْيرر ةَ  أربو ُهرر ِل َمكَّ َعاَها َعََل َقَراِريَط ألَهم  - 2262 .ُكنمُت َأرم

انِ  أرنرس  979 رِّ الظَّْهرر ًبا بِمر ْجنرا أرْرنر  1953 2572 ...أرْنفر

ى  980 ُسولر اهللَِّ  أبو ُموسر أرْيُت رر اًجا رر جر ْأُكُل ير  1649 5517 .ير

981  
بَّاسٍ  لِيِد  اْبُن عر الِدر ْبنر اْلور هُ - أرنَّ خر اُل لر  1945 5391 ...الَِّذي ُيقر

ر ُمهُ  اْبُن ُعمر ُت آُكُلُه َوالَ ُأَحرِّ بُّ لَسم  1944 5536 ...الضَّ

عر النَّبِيِّ  أريِب أرْوفر  ْبنا  982 ْونرا مر زر اٍت أرْو ِستًّا غر ور زر ْبعر غر  1952 4595 ...سر
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ابِر  983 ْيشر اخْلربرِط  جر ْونرا جر زر  1935 4361 ...غر

ابِر  984 ُسوُل اهللَِّ  جر رى رر ْن  هنر ر عر ْيربر ْومر خر  1941 4219 ...ير

ء  985 ُسولِ  أرْسامر ْهِد رر ىلر عر ًسا عر رر ْرنرا فر ْلنراُه.  اهللَِّ نرحر أركر  1942 5510 فر

ُسوُل اهللَِّ  ثرْعلربرةر  وأرب  986 مر رر رَّ  1936 5527 حُلُومر احْلُُمِر األرْهلِيَِّة. حر

987  

ُسولر اهللَِّ  أرنرس الر  أرنَّ رر قر  فر
ٍ
اء ُه جر اءر  1940 5528 ...جر

ةر  لرمر وَها سر ِْسُ ِرُقوَها َواكم  1802 6148 ...َأهم

يِب أرْوفر  اْبن ْ  أر را ملر هنَّ
ا ألر نْهر رى عر امر هنر نَّ

ُه إِ نَّ ْثنرا أر دَّ ترحر ْس  فر  1937 4220 ..خُترمَّ

بَّاسٍ  ُسوُل اهللَِّ  اْبُن عر نُْه رر رى عر   ... 4227 1939الر أرْيِري: أرهنر

ْمرو ْبن ُسولر اهللَِّ  ِيْينرارٍ  عر ْزُعُمونر أرنَّ رر ْن مُحُرِ  ير رى عر  - 5529 ...هنر

برةر  وأرب  988 ْعلر ُسولر اهللَِّ  ثر ْن أرْكِل  أرنَّ رر رى عر  1932 5530 ...هنر

ةر أربو   989 ْيرر ابر النَّبِيُّ  ُهرر ا عر طُّ  مر اًما قر  2064 3563 ...طرعر

 للباس والزينةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ر  990 ًة  اْبُن ُعمر ُر ُحلَّ أرى ُعمر اءر -رر ر ٍة: ِسرير اير يِف ِرور  2068 886 ...-ور

رْيِ  اْبن  991 بر ُه يِف اآلِخَرةِ َمنم َلبَِس  الزُّ بَسم م َيلم َيا ََل نم ِريَر يِف الدُّ  2069 5834 .احلمَ

نر  وأرب  992 ُر  ُعْثامر ْينرا ُعمر تربر إِلر ان كر بِيجر نرْحُن بِأرْذرر  2069 5828 ...ور

اِمرٍ   993 ُسوِل اهللَِّ  ُعْقبرُة ْبُن عر ِريرٍ  ُأْهِدير لِرر وُج حر  2075 375 ...فررُّ

ْوٍف  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  994 مْحرِن ْبِن عر ْبِد الرَّ صر لِعر خَّ  2076 2919 ..رر

َِلّ   995 َّ النَّبِيُّ  عر اءر  أرْهدى إِلر ر  2071 2614 ...ُحلَّةر ِسرير

رى النَّبِيُّ  أرنرس  996 ُجُل. هنر رر الرَّ ْعفر ترزر  2101 5846 أرْن ير

ُريُّ الطِّيبر  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  997 انر الر ير  - 5929 .كر
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998  
ةر  أربو ْيرر . إِنَّ المَيُهوَد َوالنََّصاَرى الَ  ُهرر بُُغوَن َفَخالُِفوُهمم  2103 5899 َيصم

ِدمر النَّبِيُّ  أرنرس طُ  قر ابِِه أرْشمر لرْيسر يِف أرْصحر  - 3919 ...ور

هُ  أرنرس  999 بَّ إىِلر النَّبِيِّ  :ُقْلُت لر انر أرحر  ... 5812 2079أريُّ الثِّيراِب كر

ةر أرُبو   1000 ةُ  ُبْرير اِئشر ْينرا عر ْت إِلر جر لِيًظا أرْخرر اًرا غر إِزر اًء ور سر
 2080 3108 ...كِ

ابِر  1001 اَمٍط؟  جر  2083 3631 ...َهلم َلُكمم ِمنم َأنم

ة  1002 اِئشر ُسوِل اهللَِّ  عر اُش رر انر فِرر مٍ مِ  كر  2082 6456 ...ْن أرير

ِعيدٍ   1003 ُسوُل اهللَِّ  أربو سر رى رر ترنْيِ  هنر ْن لِْبسر  2099 367 ...عر

ْبد اهللَِّ ْبن  1004 ْيدٍ  عر ُسولر اهللَِّ  زر أرى رر ُه رر نَّ  2100 475 ..ُمْسترْلِقًيا يِف املْرْسِجدِ  أر

1005  
ةر  ْيرر َم المِقَياَمِة إََِل َمنم َجرَّ  أربو ُهرر  2087 5788 ...الَ َينمُظُر اَّللَُّ َيوم

ِخي 2087 ْ ْسرتر ْويِب ير ْي ثر در ِشقَّ  - 3665 ...إِنَّ أرحر

1006  
ةر  ْيرر َِش يِف  أربو ُهرر ُسهُ َبيمنَاَم َرُجٌل َيمم ُه َنفم ِجبُ ٍة ُتعم  2088 5789 ...ُحلَّ

ر َياَلِء ُخِسَف بِهِ  ابُن ُعمر  - 5790 ...َُيُرُّ إَِزاَرُه ِمَن اْلمُ

ر  1007 در النَّبِيَّ  اْبُن ُعمر عر ْيهِ  ور لر اثر عر رر يُل فر
 2105 5960 ...ِجرْبِ

ةر   1008 وَرةُ  أربو طرْلحر يِه الصُّ
تًا فِ ُخُل َبيم َكَة الَ َتدم

ئِ  2106 5958 ...إِنَّ املمَالَ

1009  
ة اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر ِدمر رر رٍ  قر فر  2107  5954 ...ِمْن سر

 - 5959 ...َأِميطِي َعنَّا ِقَراَمِك َهَذا أرنرس

ة  1010 اِئشر ِدمر النَّبِيُّ  عر رٍ  قر فر  2107 5955 ...ِمْن سر

ة  1011 اِئشر اِويرُ  عر ا ترصر ًة فِيهر ْت ُنْمُرقر ر را اْشرتر  2107 5957 ...أرهنَّ

ِعيد ْبن  1012 نِ  سر بَّاسٍ  أريِب احْلرسر ُجٌل  ُكنُْت ِعنْدر اْبُن عر اُه رر تر  2110 2225 ...إِْذ أر

ةر   1013 ْيرر ُلُق َكَخلمِقي؟ أربو ُهرر َّنم َذَهَب ََيم َلُم ِِم  2111 5953 ...َوَمنم َأظم

اء ْبن  1014 ر اِزٍب  اْلربر ُسوُل اهللَِّ  عر نرا رر رر ْبعٍ  أرمر ْن سر رانرا عر هنر ْبٍع، ور  2066 2445 ..بِسر
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ةر   1015 ْيرر ِن النَّبِيِّ  أربو ُهرر ِب  عر هر اترِم الذَّ ْن خر رى عر  2089 5864 .أرنَُّه هنر

ر  1016 ُسولر اهللَِّ  اْبُن ُعمر ٍب  أرنَّ رر هر ًا ِمْن ذر امتر نرعر خر  2091 6651 ..اْصطر

ُسولر اهللَِّ  أرنرس  1017 ةٍ  أرنَّ رر ًا ِمْن فِضَّ امتر رذر خر  2092 5877 ...اختَّ

بِيَّ اهللَِّ  أرنرس  1018 ْكُتبر  أرنَّ نر اير أرْن ير  2092 5872 ...أررر

ةر   1019 ْيرر ٍل َواِحَدةٍ  أربو ُهرر َِش َأَحُدُكمم يِف َنعم  2097 5856 ...الَ َيمم

ةر   1020 ْيرر َتَعَل َأَحُدُكمم  أربو ُهرر َيبمَدأم بِالمَيِمنيِ إَِذا انم  2097 5855 ...َفلم

ر  1021 ِ  اْبُن ُعمر ُسولر اهللَّ عِ  أرنَّ رر زر ِن اْلقر رى عر  2120 5921 .هنر

1022  
ءر  ْسامر ا احْلرْصبرةُ  أر تْهر ابر ي أرصر

ُسولر اهللَِّ! إِنَّ اْبنرتِ ا رر  2122 5941 ..ير

ر ِشَمَة. اْبُن ُعمر َتوم  2124 5942 َوالمَواِشَمَة َواملمُسم

مْحرنِ  مُحريْد ْبن  1023 بِْد الرَّ ةر ْبنر أريِب ُسْفيرانر  عر اِوير ِمعر ُمعر امر   أرنَُّه سر  2127 3468 ...عر

ْسُعويٍ   1024  2125 4886 ...َلَعَن اَّللَُّ المَواِشاَمِت، َواملمُوَتِشاَمِت  اْبُن مر

ء  1025 ةً  أرْسامر َّ ُسولر اهللَِّ! إِنَّ ِل َضر ا رر  2130 5219 ...ير

بَّاي  1026 ِيمٍ  ْبن عر اِريَّ  متر ِشرٍي األرْنصر ا بر بر ُه  أرنَّ أر ر  2115 3005 ...أرْخربر

امل  1027 ِن  سر رعر ةُ  اْبن ُعمر ورر ِرهر أرْن ُتْعلرمر الصُّ ُه كر نَّ  - 5541 ...أر

نرس  1028 ىلر النَّبِيِّ  أر ْلُت عر خر نُِّكهُ  ير ٍخ ِل حُير  2119 5542 بِأر

نرس  1029 ْيٍم  أر ْت ُأمُّ ُسلر لردر ا أرنرُس ملرَّا ور ْت ِل: ير الر  2119 5824 ...قر

 ألدبكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
انر النَّبِيُّ  أرنرس  1030 وِق  كر  2131 2120 ...يِف السُّ

1031  
ابِر ارِ  جر ُجٍل ِمنَّا ِمنر األرْنصر  2133 6187 ...ُغالرمٌ  ُولِدر لِرر

ةر  ْيرر اَم َأَنا َقاِسمٌ َما  أربو ُهرر ، إِنَّ نَُعُكمم طِيُكمم َوالَ َأمم  - 3117 ...ُأعم
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ابِر  1032 اِسمر  جر ُه اْلقر امَّ ُجٍل ِمنَّا ُغالرٌم، فرسر  2133 6189 ...ُولِدر لِرر

ء بِنْت  1033 ْكرٍ  أرْسامر ْبدِ  أريِب بر رلرْت بِعر را محر رْيِ  ْبنِ  اهللَِّ أرهنَّ بر ةر  الزُّ كَّ  2146 3909 ...بِمر

ىأرُبو   1034 ْيُت بِِه النَّبِيَّ  ُموسر تر أر  ... 5467 2145ُولِدر ِل ُغالرٌم، فر

ْهلٍ   1035 ْيٍد إىِلر النَّبِيِّ  سر   ... 6191 2149ُأِِتر بِاملُْنِْذِر ْبِن أريِب ُأسر

ةر   1036 ْيرر ةر  أربو ُهرر رَّ ا بر انر اْسُمهر ْينربر كر  2141 6192 ...أرنَّ زر

ةر   1037 ْيرر ِمنِ َوَيُقوُلوَن  أربو ُهرر ُم َقلمُب املمُؤم اَم المَكرم ُم! إِنَّ  2247 6183 ...المَكرم

ةر   1038 ْيرر ئم َربََّك  أربو ُهرر ِعمم َربََّك َوضِّ : َأطم  2249 2552 ...الَ َيُقلم َأَحُدُكمم

نرس  1039 انر النَّبِيُّ  أر نر النَّاِس ُخُلًقا كر  2150 6203 ...أرْحسر

ةر   1040 ْيرر اَمِء يَ  أربو ُهرر نَى األَسم َم المِقَياَمِة ِعنمَد اَّللََّأخم  2143 6205 ...وم

ةر   1041 ْيرر لِِم ََخمٌس  أربو ُهرر لِِم َعََل املمُسم  2162 1240 ...َحقُّ املمُسم

ِعيدٍ   1042 ُلوَس بِالطُُّرَقاِت  أربو سر اُكمم َواجلمُ  2121 6229 ...إِيَّ

ةر   1043 ْيرر اكُِب َعََل املمَاِش  أربو ُهرر ُم الرَّ  2160 6231 ...ُيَسلِّ

ِعيدٍ   1044 اِر  أربو سر رالِِس األرْنصر ْلٍِس ِمْن جمر  2154 6245 ...ُكنُْت يِف جمر

ابِر  1045 ْيُت النَّبِيَّ  جر ْقُت اْلبرابر أرتر قر  2155 6250 ...، فردر

1046  
ْعدٍ  ْهُل ْبُن سر ُسوِل اهللَِّ  سر لرعر يِف ُجْحٍر يِف براِب رر ُجاًل اطَّ  ... 6901 2156أرنَّ رر

ْيِه النَّبِيُّ  أرنرس امر إِلر قر صٍ  فر  2157 6242 ...بِِمْشقر

ةر   1047 يرر نٍ  أربو ُهرر ِ إِذم َلَع َعَليمَك بَِغريم َرًأ اطَّ  2158 6888 ...َلوم َأنَّ امم

ْيثِيِّ  وأرب  1048 اِقٍد اللَّ ُسولر اهللَِّ  ور الٌِس  أرنَّ رر ْينرامر ُهور جر  2176 66 ...بر

ر  1049 ُجَل ِمنم ََمملِِسِه الَ ُيِقيُم  اْبُن ُعمر ُجُل الرَّ  2177 6270 ...الرَّ

1050  
ر نَاِن ُدوَن الثَّالِِث. اْبُن ُعمر  2183 6288 إَِذا َكاُنوا َثاَلَثًة َفاَل َيَتنَاَجى اثم

ْسُعويٍ  َل َأنم  اْبُن مر طُوا بِالنَّاِس؛ َأجم
تَلِ ِزَنُه. َحتَّى ََتم  2184 6290 َُيم
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ىلر  أرنرس  1051 رَّ عر ُه مر نَّ ْيِهمْ أر لر لَّمر عر  2168 6247 ...ِصْبيراٍن فرسر

1052  
ة اِئشر ُوا النَّبِيَّ  عر تر   ... 6256 2165أرنَّ اْليرُهوير أر

ُل المكَِتاِب  أرنرس َم َعَليمُكمم َأهم  2163 6258 ...إَِذا َسلَّ

ة  1053 اِئشر اجر النَّبِيِّ  عر نُْهنَّ  أرنَّ أرْزور ِِضر اهللَُّ عر  2170 146 ...رر

ة  1054 اِئشر ةُ  عر ْوير ْت سر جر رر اُب  خر جر
بر احْلِ ا َُضِ مر ْعدر  2170 4795 ...بر

ءر   1055 رْيُ  أرْسامر بر نِي الزُّ جر وَّ زر ُه يِف األرْرضِ  تر ا لر مر  2182 5224 ...ور

ِفيَّة  1056 ُسوُل اهللَِّ  بِنِْت ُحيريٍّ  صر انر رر  2175 3281 ...ُمْعتركًِفا كر

اِمرٍ   1057 اُكمم  ُعْقبرُة ْبُن عر ُخوَل َعََل النَِّساِء.إِيَّ  2172 5232 ..َوالدُّ

ةر   1058 لرمر َّ النَّبِيُّ  ُأمُّ سر َلر لر عر ِعنِْدي  يرخر رنٌَّ  ور  2180 4324 ...َُم

ى  1059 ْيٌت بِامْلرِدينرةِ  أرُبو ُموسر قر بر ر ْهلِِه ِمنر اللَّْيلِ  اْحرتر ىلر أر  2016 6294 ...عر

ابِر  1060 يمِل  جر َسيمتُمم إَِذا َكاَن ُجنمُح اللَّ  2012 5623 ...َأوم َأمم

 لرقىكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ة  1061 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر رر رر حر ُجٌل ِمنْ   سر نِي رر ْيٍق بر  2189 5763 ...ُزرر

ة  1062 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر ى نرفر ر  أرنَّ رر ا اْشتركر انر إِذر  2192 4439 ...كر

1063  
ِعيدٍ  اِب النَّبِيِّ  أربو سر ْوا  أرنَّ نراًسا ِمْن أرْصحر تر  2201 5736 ...أر

بَّاسٍ  تَاُب  اْبُن عر
ًرا كِ ُتمم َعَليمِه َأجم  - 5737 .اَّللَِّ إِنَّ َأَحقَّ َما َأَخذم

ة  1064 اِئشر صر النَّبِيُّ  عر خَّ ْقيرِة ِمْن ُكلِّ ِذي مُحرٍة. رر  2193 5741 يِف الرُّ

ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  1065 ارِ  أرِذنر رر يٍْت ِمنر األرْنصر  2169 5719 ...ألرْهِل بر

ةر   1066 ْيرر ُ َحقٌّ  أربو ُهرر  2188 5740 .المَعنيم

ة  1067 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر يِن رر رر رر ) أرمر قرىأرْو أرمر ْ  2195 5738 ...( أرْن ُيْسرتر
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ةر   1068 لرمر ا   أرنَّ النَّبِيَّ  ُأمُّ سر ْيتِهر أرى يِف بر ةً رر اِرير  2197 5739 ...جر

ة  1069 ائِشر انر  أرنَّ النَّبِيَّ  عر ِريضِ  كر ُقوُل لِْلمر  2191 5745 ...ير

ة  1070 ائِشر ِ  عر ُسولر اهللَّ ِريًضا  أرنَّ رر ترى مر ا أر انر إِذر  2194  5750 ...كر

 ملرض والطبكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ْسُعويٍ اْبُن   1071 ُسوِل اهللَِّ  مر ىلر رر ْلُت عر خر ُك  ير ُهور ُيوعر  2571 5647 ...ور

1072  
ةر  ْيرر لَِم ِمنم َنَصٍب، َوالَ َوَصٍب  أربو ُهرر  2573 5641 ...َما ُيِصيُب املمُسم

ة اِئشر  2572 5640 بنحو حدي  أيب هريرة َمترًصا. عر

ة  1073 اِئشر ِس  عر : َخُبَثتم َنفم  2250 6179 ...الَ َيُقوَلنَّ َأَحُدُكمم

ةر   1074 ْيرر بو ُهرر ُ َداًء إاِلَّ  أر َزَل اَّللَّ َزَل َلُه ِشَفاءً  َما َأنم  2204 5678 .َأنم

1075  
ءر  ْد مُحَّْت  أرْسامر ا ُأتِيرْت بِاملْرْرأرِة قر انرْت إِذر را كر  2211 5724 ...أرهنَّ

ر ِفُئوَها بِاملمَاءِ  اْبُن ُعمر ى ِمنم َفيمِح َجَهنََّم؛ َفَأطم مَّ  2290 5723 احلمُ

اء  1076 طر ْهِل اجْلرنَِّة؟ أرالر  عر ًة ِمْن أر أر  2576 5652 ...ُأِريكر اْمرر

ةر   1077 ا ُعْرور هر
اتر املْريُِّت ِمْن أرْهلِ ا مر انرْت إِذر را كر  2216 5417 ...أرهنَّ

ِعيدٍ   1078 ُجاًل أرترى النَّبِيَّ  أربو سر الر  أرنَّ رر قر  2217 5684 ...فر

ةر   1079 ْيرر بَِّة  أربو ُهرر َداِء ِشَفاٌء ِمنم ُكلِّ َداءٍ يِف احلمَ وم  2215 5688 ...السَّ

ْعد  1080 ُه  َمنم َتَصبََّح َسبمَع ََتََراٍت  سر م َيُُضَّ َوًة ََل  2047 5769 ...َعجم

ِعيد ْبن  1081 ْيدٍ  سر . زر ِ َأُة ِمَن املمَنِّ َوَماُؤَها ِشَفاٌء لِلمَعنيم  2049 4478 المَكمم

يْسٍ  ُأمّ   1082 را أ قر ُسولر هنَّ ْت رر تر ِ أر را   اهللَّ  2214 5713 ...بِاْبٍن هلر

ة  1083 ائِشر ا النَّبِيَّ  عر ْينر در ِضهِ  لر رر  2213 6886 ...يِف مر

بَّاسٍ   1084 .  أرنَّ النَّبِيَّ  اْبُن عر طر  1202 5691 اْسترعر
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1085  
ابِر ٌ  جر ِوَيتُِكمم َخريم ٍء ِمنم َأدم  2205 5702 ...إِنم َكاَن يِف َشم

بَّاسٍ اْبُن  َفاُء يِف َثاَلَثٍة  عر : الشِّ تِي َعِن المَكيِّ وقرالر َى ُأمَّ  - 5680 .َوَأَنم

 لطاعونكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةُ   1086 امر ْيدٍ  ُأسر ُسولر اهللَِّ  ْبِن زر عر  أرنَّ رر جر رر اْلور كر  2218 6974 ...ذر

بَّاسٍ   1087 رأرنَّ  اْبُن عر امِ  ْبنر اخْلرطَّاِب  ُعمر جر إىِلر الشَّ رر  2219 5729 ...خر

 لطرية والعدوىكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةر   1088 ْيرر َوى، َوالَ َصَفَر، َوالَ َهاَمةَ  أربو ُهرر  2220 5717 ...الَ َعدم

ةر   1089 ْيرر مِرٌض َعََل ُمِصح  الَ ُيوِرَدنَّ  أربو ُهرر  2221 5771 ...ُِم

1090  
ةر  ْيرر َة،  أربو ُهرر َها المَفأمُل الَ طرَِيَ ُ  2223 5754 ...َوَخريم

ِجُبنِي المَفأمُل  أرنرس الُِح ]َوُيعم  2224 5756 .[الصَّ

ر  1091 ْؤمر ِعنْدر النَّبِيِّ  اْبُن ُعمر ُروا الشُّ كر  ... 5094 2225ذر

 لكهانةكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ة  1092 اِئشر ُسولر اهللَِّ  عر أرلر ُأنراٌس رر انِ  سر ِن اْلُكهَّ  2228 6213 ...عر

ة وأرب  1093 ْيرر اَمِء  ُهرر َر يِف السَّ  - 4701 ...إَِذا َقََض اَّللَُّ األَمم

 حلياتكتــــاب ا
رقم 

 مسلمصحيح  صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ر  1094 ِمعر النَّبِيَّ  اْبُن ُعمر نَُّه سر ِ   أر ىلر املِْنرْبر ُْطُب عر  2233 3297 ...خير

ْسُعويٍ   1095 عر النَّبِيِّ  اْبُن مر ْينرامر نرْحُن مر اٍر بِِمنًى   بر  2234 3317 ...يِف غر
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1096  
يٍك  ُأم ِ ُسولر اهللَِّ  رشر غِ  أرنَّ رر زر ْتِل اْلور رر بِقر  2237 3359 ...أرمر

ة اِئشر ِغ:  أرنَّ النَّبِيَّ  عر زر الر لِْلور ِسُق قر  2239 1831 .المُفَويم

ةر   1097 ْيرر َت َشَجَرةٍ  أربو ُهرر بَِياِء حَتم  2241 3319 ...َنَزَل َنبِيٌّ ِمَن األَنم

ةر   1098 ْيرر ٌة ِمنم َبنِي  أربو ُهرر ائِيَل ُفِقَدتم ُأمَّ َ َرى إِْسم  2997 3305 ...الَ ُيدم

ةر   1099 ْيرر َتدَّ َعَليمِه  أربو ُهرر َِش بَِطِريٍق اشم  2244 6009 ...َبيمنَاَم َرُجٌل َيمم

 لشعركتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ةر   1100 ْيرر اِعُر َكلَِمُة َلبِيدٍ  أربو ُهرر ا الشَّ َدُق َكلَِمٍة َقاهَلَ  2256 3841 ...َأصم

ةر   1101 ْيرر ُف َرُجٍل َقيمًحا َيِريِه  أربو ُهرر َتلَِئ َجوم  2257 6154 ...ألَنم َيمم

1102  
ةر  رر ِعنْدر النَّبِيِّ  أربِو برْكرر

ُجاًل ُذكِ  ... 6162 3000أرنَّ رر

ى ِمعر النَّبِيُّ  أرُبو ُموسر ُجلٍ  سر ىلر رر ُجاًل ُيْثنِي عر  3001 2663 ...رر

 لرؤياكتــــاب ا
رقم 

 صحيح مسلم صحيح البخاري احلديثطرف   الراوي احلديث
ى  1103 ةَ  أرُبو ُموسر ُت يِف املمَنَاِم َأِنِّ ُأَهاِجُر ِمنم َمكَّ  2272 3622 ...َرَأيم

بَّاسٍ   1104 ُسولِ  اْبُن عر ْهِد رر ىلر عر اُب عر ذَّ ُة اْلكر مر
ْيلِ ِدمر ُمسر  2273 4373 ...قر

1105  

ةر  ْيرر  2266 6993 ...َمنم َرآِِن يِف املمَنَاِم َفَقدم َرآِِن  أربو ُهرر

 - 6994 .الَ َيَتَخيَُّل ِب  أرنرس

ِعيدٍ  قَّ  أربو سر  2267 6997 ...َمنم َرآِِن َفَقدم َرَأى احلمَ

1106  
ةر  لرمر ُتْمِرُضنِي أريِبِ سر ا فر ْؤير ى الرُّ ْد ُكنُْت أررر قر  2261 7005 ...لر

ِعيدٍ  َيا َُيِبَُّها  أربو سر  - 7045 ...إَِذا َرَأى َأَحُدُكمم ُرؤم

ةر   1107 ْيرر َبِعنَي  أربو ُهرر ٌء ِمنم ِستٍَّة َوَأرم ِمِن ُجزم َيا املمُؤم  2263 6988 ...ُرؤم
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ِعيدٍ  ٌء..] أربو سر ُة ُجزم احِلَ َيا الصَّ ؤم  2265 6989 .....[الرُّ

ةر   1108 ْيرر َيا  أربو ُهرر ِذُب ُرؤم م َتَكدم َتكم َماُن ََل َب الزَّ ََتَ  2263 7017 ...إَِذا اقم

بَّاسٍ   1109 ُسولر اهللَِّ  اْبُن عر ُجاًل أرترى رر الر  أرنَّ رر قر  2269 7049 ...فر

 فضائل النيب كتــــاب 

رقم 
 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث  الراوي احلديث
ى  1110 َدى َوالمِعلممِ  أرُبو ُموسر  2282 79 ...َمَثُل َما َبَعَثنِي اَّللَُّ بِِه ِمَن اهلمُ

ى  1111 ُبو ُموسر اَم َمثََِل  أر  2283 6482 ...َبَعَثنِي اَّللَُّ بِِه َكَمَثلِ  َوَمثَُل َماإِنَّ

1112  
ةر  ْيرر بَِياِء ِمنم َقبمَِل  أربو ُهرر  2286 3535 ...إِنَّ َمَثَِل َوَمَثَل األَنم

ابِر ُخُلوََنَا. جر  2287 3534 َفَجَعَل النَّاُس َيدم

1113  
  ُأِِتر النَّبِيُّ  أرنرس

ِ
اء ْورر ُهور بِالزَّ  ور

ٍ
 2279 3572 ...بِإِنراء

ْسُعويٍ  ةً كُ  اْبُن مر كر رر اِت بر  - 3679 ...نَّا نرُعدُّ اآلير

ِمْعُت  أرنرس  1114 ْد سر قر ْيٍم: لر ةر ألُمِّ ُسلر الر أرُبو طرْلحر  2040 5381 ...قر

مْحرِن   1115 ْبدالرَّ عر

 ْبِن أريِب برْكرٍ 

عر النَّبِيِّ  ةً  ُكنَّا مر ِمائر  2056 5382 ...ثرالرثنِير ور

اُنوا   1116 ِة كر فَّ ابر الصُّ اءر أرنَّ أرْصحر رر  2057 602 ...ُأنراًسا ُفقر

ابِر  1117 أرْيُت بِالنَّبِيِّ  جر ُق رر رًصا  ملرَّا ُحِفرر اخْلرنْدر  2039 4102 ...مخر

1118  
ُسولر اهللَِّ  أرنرس أرُلوا رر ةر سر كَّ  2802 3868 ...أرنْ  أرنَّ أرْهلر مر

ْسُعويٍ  ًة ) اْبُن مر الر  (فرْوقر فِْرقر قر ًة ُيونرُه، فر فِْرقر  2800 4874 ...اجْلربرِل، ور

بَّاسٍ   1119 َلِّ  اْبُن عر ًدا ُيصر أرْيُت حُمرمَّ ْن رر
ئِ ْهٍل: لر الر أرُبوجر  2797 4958 ...قر

ابِر  1120 ُسولِ  جر عر رر ْونرا مر زر ةر نرْجدٍ   اهللَِّ غر ْزور  843 2910 ...غر

1121  
ًة أرترِت النَّبِيَّ  أرنرس ُوِييَّ ةٍ  أرنَّ ُير ْسُمومر اٍة مر  2190 2617 ...بِشر

ة اِئشر ِضِه  انر النَّبِيُّ كر  عر رر ُقوُل يِف مر  - 4428 ...ير
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1122  
اِعِديِّ  وأرب عر النَّبِيِّ  مُحرْيٍد السَّ ْونرا مر زر ُبوكر  غر ةر تر ْزور  1392 1481 ...غر

ٍر  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس فر ِدمر ِمْن سر ا قر انر إِذر  - 1802 ...كر

ةر   1123 ْيرر اَم َمَثَِل َوَمَثُل النَّاِس َكَمَثِل َرُجٍل  أربو ُهرر  2284 6483 ...إِنَّ

ة  1124 اِئشر نرعر النَّبِيُّ  عر صر فِيهِ  صر خَّ ْيًئا فررر  2356 7301 ...شر

ة  1125 اِئشر ُسوُل اهللَِّ  عر ر رر ا ُخريِّ نْير  مر ْيِن بر ْمرر  2327 3560 ...أر

ةِ   1126 امر النَّبِيُّ  املُِْغرير اهُ  قر مر در ْت قر مر رَّ ور تَّى تر  2819 4836 ...حر

ب  1127 ِض. ُجنْدر وم  2289 6589 َأَنا َفَرُطُكمم َعََل احلمَ

اِمرٍ   1128 ، َوَأَنا َشِهيٌد َعَليمُكمم  ُعْقبرُة ْبُن عر  2296 6590 ...إِِنِّ َفَرٌط َلُكمم

ْمٍرو  1129 رٍ  اْبُن عر ِِض َمِسرَيُة َشهم َيُض ِمنَ  َحوم َبنِ  َماُؤُه َأبم  2292 6579 ..اللَّ

َلَة َوَصنمَعاءَ  أرنرس  1130 َ َأيم ِِض َكاَم َبنيم َر َحوم  2303 6580 ...إِنَّ َقدم

ة ْبن  1131 اِرثر ْهٍب  حر ُضُه َما ور َ َصنمَعاَء َواملمَِدينَةِ  َحوم  2298 6591 .َبنيم

ر  1132 ٌض َكاَم  اْبُن ُعمر ُرَح. َأَماَمُكمم َحوم َباَء َوَأذم َ َجرم  2299 6577 َبنيم

1133  

ء ُظَر َمنم َيِرُد َعََلَّ  أرْسامر ِض َحتَّى َأنم وم  27 6593 ...إِِنِّ َعََل احلمَ

ْسُعويٍ  ُتلُِجوا ُدوِِن  اْبُن مر ُم اخم َويمُت ألَُناِوهَلُ  - 7049 ...َحتَّى إَِذا َأهم

ِعيدٍ  َ َبعمِدي. أربو سر ًقا ملَِنم َغريَّ ًقا ُسحم  26 6584 َفَأُقوُل: ُسحم

بَّاسٍ  الُِح كَ  َفأَُقوُل  اْبُن عر  2860 3349 ...اَم َقاَل المَعبمُد الصَّ

ةر   1134 ْيرر ِس بَِيِدِه!  أربو ُهرر  249 2367 ...ألَُذوَدنَّ ِرَجاالً َوالَِّذي َنفم

ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  1135 انر رر  2347 3548 ...لرْيسر بِالطَِّويِل اْلبراِئنِ  كر

اء ْبن  1136 ر اِزٍب  اْلربر انر النَّبِيُّ  عر نْير املْرنِْكبرنْي  كر ا بر ِعيدر مر ْرُبوًعا بر  2337 3551 ..مر

اِئب  1137 ُسوِل اهللَِّ  السَّ تِي إىِلر رر الر برْت يِب خر هر  ... 5670 2345ذر

ةر   1138 تراير بر النَّبِيُّ  قر ضر ْل خر : الر هر الر  2341 3550 ...؟ قر
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ْبد اهللَِّ ْبن اٌت بِيٌض  ُبرْسٍ  عر رر عر تِِه شر قر نْفر انر يِف عر  - 3546 .كر

بْدِ  ن ْبن عر ةر  اهللَُِّعثْامر مر لر ْهَِل إِىلر ُأمُّ سر نِي أر لر ْوِج النَّبِيِّ  أرْرسر  - .. 5869زر

1139  

ِعير ْبن الِدٍ  إِْسامر أرْيُت النَّبِيَّ  أريِب خر ُن ْبُن  رر انر احْلرسر كر َِلّ ور  2343 3544 ..ُيْشبُِههُ  عر

ِ ْبُن  أرنرس نْيِ ُأِِتر ُعبريُْد اهللَّ ْأِس احْلُسر اٍي بِرر  - .. 3748 ِزير

ْكٍر  احْلراِرِث  ُعْقبرة ْبن ا بر بر أرْيُت أر نر  رر رلر احْلرسر محر  - 3750 ...ور

نرس  1140 بريْهِ  أرنَّ النَّبِيَّ  أر
نْكِ ُرُه مر عر ُب شر رْضِ انر ير  2338 5903 ...كر

بَّاسٍ   1141 انر النَّبِيُّ  اْبُن عر ةر أرْهِل اْلكِتراِب  كر قر افر بُّ ُمور
 2336 5917 ...حُيِ

ِعيدٍ   1142 انر النَّبِيُّ  أربو سر   كر
ِ
اء ْذرر يراًء ِمنر اْلعر دَّ حر  2320 6102 ...أرشر

ِسْسُت ) أرنرس  1143 ا مر ةً مر زَّ ٍة: ِييبراًجا- (خر اير يِف ِرور  2330 1973 ...-ور

ة  1144 اِئشر اٍم  عر ُسولر اهللَِّ أرنَّ احْلراِرثر ْبنر ِهشر أرلر رر   ... 3215 2333 سر

ْبُسُط لِلنَّبِيِّ  أرنَّ ُأمَّ ُسلريْمٍ  أرنرس  1145 انرْت تر  2332 6281 ..نِطرًعا كر

1146  
اء ر نَّةِ  اْلربر ِضًعا يِف اجلمَ  2316 1382 إِنَّ َلُه ُمرم

ِعيل ْبن الِدٍ  إِْسامر أرْيتر ُقْلُت اِلْبِن أريِب أرْوفر  أريِب خر اِهيمر : رر  - 6194 ...إِْبرر

ُسوِل اهللَِّ  أرنرس  1147 عر رر ْلنرا مر خر ْيٍف  ير ىلر أريِب سر  2315 1303 ...عر

1148  
ةر  ْيرر ُسوُل اهللَِّ  أربو ُهرر بَّلر رر نر ْبنر  قر َِلّ احْلرسر  2318 5997 ... عر

ة اِئشر ََة؟. عر ْحم لُِك َلَك َأنم َنَزَع اَّللَُّ ِمنم َقلمبَِك الرَّ  2317 5998 َأَوَأمم

رٍ  أرنَّ النَّبِيَّ  أرنرس  1149 فر انر يِف سر  2323 6149 ...كر

انر النَّبِيُّ  أرنرس  1150 ير النَّاسِ  كر أرْجور نر النَّاِس ور  2307  2820 ..أرْحسر

ُسوُل اهللَِّ  أرنرس  1151 اِيمٌ املْرِدينرةر ) قرِدمر رر ُه خر يْسر لر  2309 6911 ..(لر

ة  1152 اِئشر هُ  أرنَّ النَّبِيَّ  عر دَّ ْو عر ِديًثا لر ُث حر انر حُيردِّ  2493 3567 ...كر

ة  1153 اِئشر أرْيُت النَّبِيَّ  عر ا رر  899 4828 ...ُمْسترْجِمًعا قرطُّ  مر
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اِئلٍ   1154 ْبُد اهللَِّ  أربو ور انر عر ِيسٍ  كر ُر النَّاسر يِف ُكلِّ مخر كِّ  2821 70 ..ُيذر

بَّاسٍ   1155 انر النَّبِيُّ  اْبُن عر ير النَّاِس بِاخْلررْيِ  كر  2308 6 ...أرْجور

ابِر  1156 ا ُسِئلر النَّبِيُّ  جر : الر  مر الر  قرطُّ فرقر
ٍ
ء ْ ْن شر  2311 6034 .عر

ابِر  1157 ُسوُل اهللَِّ  جر انر رر الر ِل:  كر  2314 2297 ...َلوم َقدم َجاَءَنا قر

1158  
اَمًء ) ُمْطِعمٍ  ْبن ُجبررْي  ٍة:إِنَّ ِِل َأسم اير يِف ِرور اَمءٍ  ِِل  ور  2354 3532 ...(ََخمَسُة َأسم

ةر  ْيرر ُف اَّللَُّ َعنِّي  أربو ُهرر ِ َجُبوَن َكيمَف َيصم  - 3533 ...َأالَ َتعم

بَّاسٍ   1159 ُسوُل اهللَِّ  اْبُن عر نرةً  ُبِع ر رر  2353 3851 ...ألرْربرِعنير سر

رْيِ  ْبنا  1160 بر مر  الزُّ اصر اِر خر جاًل ِمنر األرْنصر رْير أرنَّ رر بر  2357 2359 ...الزُّ

1161  

ُسوُل اهللَِّ  أرنرس طربر رر  2359 4621 ...ُخْطبرًة  خر

ى ُسولر اهللَِّ؟  أرُبو ُموسر ا رر ْن أريِب ير : مر الر قر ُر فر امر آخر قر  2360 7291 ...فر

بَّاسٍ  ُسولر اهللَِّ  اْبُن عر ْسأرُلونر رر ْوٌم ير انر قر اءً  كر ْهزر
 - 4622 ...اْستِ

ْعد   1162 قَّاصٍ  ْبنسر لِِمنيَ  أريِب ور َظَم املمُسم ًما َمنم َسَأَل  إِنَّ َأعم  2358 7289 ...ُجرم

ةر   1163 ْيرر تنَِيَّ َعََل َأَحِدُكمم َزَماٌن ألَنم َيَراِِن  أربو ُهرر
 2364 3589 ...َلَيأم
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يود الرجوع إلى الطرق ليحفظها، وذلك  قد الجمع بين الصحيحين يتم الطالب حفظحين 

لرغبته التوسع في علم الحديث، فيحتاج إلى الرجوع لألصول ليبحث عن طريق كل حديث، وهو 

ري ومسلم، فتم  إعداد عمل شاق الختالف ترتيب الجمع بين الصحيحين عن ترتيب صحيحي البخا

 هذا الفهرس رغبة في التسهيل على الطالب واختصار وقته وجهده.

 لفرائضكتــــاب ا

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث

762  
الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، 

 عن أسامة 

الَ َيِرُث اْلُمْسلُِم اْلَكافَِر، َوالَ اْلَكافُِر 

 اْلُمْسلَِم.

 ...َأْلِحُقوا اْلَفَرائَِض بَِأْهلَِها ه بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباسعبدالل  763

 ...َوَأَنا َمِريض   َدَخَل َعَليَّ النَّبِيُّ  محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرًا   764

765  
ُه "آِخُر آَيٍة َنَزَلْت:  أبو  إسحاق، عن البراء   "...َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل اللَّ

 ...نَّ ُعَمر َخَطَب َفَقاَل: َثاَلث  َوِدْدُت أَ  لشعبي، عن ابن عمر أبو حيان عن ا

ِه  ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة  766 ُجلِ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ  ...َكاَن ُيْؤَتى بِالرَّ

 لوقفكتــــاب ا

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث
 ا...َأَصاَب َأْرًض  َأْن ُعَمر ْبَن اْلَخطَّاِب  نافع، عن ابن عمر   767

 الأحاديث طرق
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 لنذوركتــــاب ا

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث
 ...َأنَّ ُعَمر َسَأَل النَّبِيَّ  عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر   768

769  
ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس 

 
ِه  اْستَْفتَى َسْعُد ْبُن ُعبَاَدَة   َرُسوَل اللَّ

هِ  بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة يزيد   771 ي َأْن َتْمِشَي إَِلى َبيِْت اللَّ
 ...َنَذَرْت ُأْختِ

 ..َرَأى َشيًْخا ُيَهاَدى َبيَْن اْبنَيْهِ  َأنَّ النَّبِيَّ  حميد، ثني ثابت، عن أنس   770

 ...َعِن النَّْذرِ  َنَهى النَّبِيُّ  منصور، عن عبدالله بن مرة، عن ابن عمر   772

 ألميانكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث  الراوي احلديث

 أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة   773
َر  الَ َيْأتِي اْبَن آَدَم النَّْذُر بَِشْيٍء َلْم َيُكْن ُقدِّ

 ...َلهُ 

774  
ابن شهاب قال: قال سالم: قال ابن عمر: سمعت 

 يقول:  عمر
َه َينَْهاُكْم َأْن   ..لُِفوا بآبائُِكْم.َتْح إِنَّ اللَّ

775  
إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن 

 عمر
 ...َفاَل َيْحلِْف إالَّ بِاللَّهِ َأالَ َمْن َكاَن َحالًِفا 

776  
ابن شهاب، ثنا حميد بن عبدالرحمن أن أبا هريرة 

 
 ...َمْن َحَلَف ِمنُْكْم َفَقاَل فِي َحلِِفِه بِالالَِّت 

يَْلَة َعَلى تِْسِعينَ َقاَل ُسَلْيَماُن:  يرة طاووس، عن أبي هر  777  ...ألَُطوَفنَّ اللَّ

ِه  أبو بردة، عن أبي موسى   778  ...فِي َرْهطٍ  َأَتْيُت َرُسوَل اللَّ

 ...َمْن َحَلَف َيِميَن َصْبٍر لَِيْقَتطَِع بَِها َماَل  أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود   779

ِه ألَْن َيَلجَّ ن منبه، عن أبي عبدالرزاق، ثنا معمر، عن همام ب  781  ...َأَحُدُكْم بِيَِمينِِه فِي َأْهلِهِ َواللَّ
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 هريرة

 حتريم الدماء وذكر القصاص والديةكتــــاب 
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

780  

َماَن َقِد اْسَتَداَر َكَهْيَئتِِه َيْوَم َخلَ  محمد بن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبيه  هُ إِنَّ الزَّ  ..َق اللَّ

 فضيل بن عزوان، ثنا عكرمة، عن ابن عباس 
َها َلَوِصيَّتُُه إَِلى ِذي َنْفِسي بِيَِدِه! إِنَّ  َفَوالَّ

تِهِ   .ُأمَّ

 ...َيْوَم النَّْحِر َبْيَن اْلَجَمَراِت  َوَقَف النَّبِيُّ  وقال هشام بن الغاز، أني نافع، عن ابن عمر 

782  
هو ابن –بدالله يق سمعت عاألعمش، ثني شق

 مسعود
ُل َما ُيْقَضى َبْيَن النَّاسِ  َماِء. َأوَّ  بِالدِّ

783  

 عن عبدالله، عن مسروق، عن عبدالله بن مرة، األعمش

ولمسلم قال األعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني 

 عن األسود، عن عائشة بمثله

الَ َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم َيْشَهُد َأْن الَ إَِلَه إالَّ 

هُ ا  ..للَّ

 أبو قالبة، عن أنس   784
-َوفِي ِرَواَيٍة: َوُعَرْينَةَ -َأنَّ َنَفًرا ِمْن ُعْكٍل 

... 

 ...الَ ُتْقَتُل َنْفٌس ُظْلًما إالَّ َكاَن َعَلى اْبِن آَدمَ  األعمش، ثني عبدالله بن مرة، عن مسروق، عن عبدالله  785

ى  األعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة   786  ...ِمْن َجبٍَل َفَقتََل َنْفَسُه َمْن َتَردَّ

787  
 أبو حازم، عن سهل بن سعد 

ِه  اْلَتَقى ُهَو َواْلُمْشِرُكوَن  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

... 

 ...َفَكاَد َبْعُض النَّاِس َأْن َيْرَتاَب  الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة 

 ...ُجٌل بِِه ُجْرٌح َكاَن فِيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم رَ  الحسن، ثنا جندب   788

 همام، عن قتادة، عن أنس   789
ا َرضَّ َرْأَس َجاِرَيٍة َبْيَن  َأنَّ َيُهوِديًّ

 ...َحَجَرْينِ 



009 

 

791  
قتادة سمعت زرارة بن أوفى، عمران بن حصين 

 
 ..َأنَّ َرُجاًل َعضَّ َيَد َرُجٍل َفنََزَع َيَدُه ِمْن َفِمهِ 

َبيَِّع َعمَّ  حميد، عن أنس   790  ...َتُه َكَسَرْت َثنِيََّة َجاِرَيةٍ َأنَّ الرُّ

 ...اْقَتَتَلِت اْمَرَأَتاِن ِمْن ُهَذْيلٍ  عن أبي هريرة، عن ابن المسيب وأبي سلمة، ابن شهاب  792

 ...اْلَعْجَماُء َجْرُحَها ُجَباٌر، َواْلبِْئُر ُجَبارٌ  عن أبي هريرة ، عن ابن المسيب وأبي سلمة، ابن شهاب  793

 لقسامةكتــــاب ا
م رق

 طرف احلديث الطريق احلديث

794  

مالك عن أبي ليلى عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل 

عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء 

 قومه أن عبدالله بن سهل ومحيصة

ِه ْبَن َسْهٍل َوُمَحيَِّصَة َخَرَجا   ...َأنَّ َعْبَد اللَّ

 حلدودكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

795  
ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن 

 مسعود، عن ابن عباس 
 ...َجَلَس ُعَمُر َعَلى اْلِمنَْبِر 

796  

 عن الشيباني قال: 
ِه ْبَن َأبِي َأْوَفى:  َد اللَّ َهْل َسَأْلُت َعبْ

 ..َرَجمَ 

رواه مرة قال: حدثنا آدم، ثنا شعبة، ثنا سلمة بن كهيل 

 علي  سمعت الشعبي يحدث عن
 ...ِحيَن َرَجَم اْلَمْرَأَة َيْوَم اْلُجُمَعِة َقاَل 

797  
ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، عن 

 أبي هريرة 

َفَقاَل َأْنُشُدَك  إَِلى النَّبِيِّ َجاَء َرُجل  

هَ   ..اللَّ

798  
ابن شهاب، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن 

 أبي هريرة 
 ...( ِرَواَيٍة: ِمْن َأْسَلمَ  َوفِيَأَتى َرُجل  )
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 ...َفُكنُْت فِيَمْن َرَجَمُه، َفَرَجْمنَاُه بِاْلُمَصلَّى وهو أبو سلمة–قال الزهري: فأخبرني من سمع جابرًا 

رواه البخاري مرة قال: حدثني عبدالله بن محمد 

الجعفي، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي سمعت يعلى بن 

  اس حكيم، عن عكرمة، عن ابن عب

ا َأَتى َماِعُز ْبُن َمالٍِك النَّبِيَّ   ...َلمَّ

 ...بَِرُجٍل َواْمَرَأٍة ِمَن اْلَيُهوِد  ُأتَِي النَّبِيُّ  نافع، عن ابن عمر   799

811  
ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، عن 

 أبي هريرة وزيد بن خالد 
ِه   ..إَِذا َزَنْت ُسِئَل َعِن األََمِة  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

 ُتْقَطُع اْلَيُد فِي ُرُبِع ِدينَاٍر َفَصاِعًدا. ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة   810

 نافع، عن عبدالله بن عمر   812
ِه   َقَطَع فِي ِمَجنٍّ َثَمنُُه َثاَلَثةُ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

 َدَراِهَم.

 األعمش سمعت أبا صالح سمعت أبا هريرة   813
ُه السَّ  اِرَق َيْسِرُق اْلَبْيَضَة َفُتْقَطُع َلَعَن اللَّ

 ..َيُدهُ 

ِه  فِي َعْهِد َرُسولِ  َأنَّ اْمَرَأًة َسَرَقْت  الزهري، أني عروة بن الزبير، عن عائشة   814  ...اللَّ

815  

اَلةِ  عبيد الله بن عدي بن الخيار قال:   ...اْنَتَصْبُت لُِعْثَماَن ِحيَن َخَرَج إَِلى الصَّ

 ...َضَرَب فِي اْلَخْمِر بِاْلَجِريِد  نَّ النَّبِيَّ أَ  قتادة، عن أنس 

رواه مرة: حدثنا مكي بن إبراهيم، عن الجعيد، عن 

 يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد

ِه  اِرِب َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَّ ُكنَّا ُنْؤَتى بِالشَّ

 

816  
سفيان، ثنا أبو حصين سمعت عمير بن سعيد النخعي 

 أبي طالب سمعت علي بن 
ا َعَلى َأَحٍد َفَيُموَت   ...َما ُكنُْت ألُِقيَم َحدًّ

817  

، وقال عن أبي برد عن أبيه،عبدالرحمن بن جابر،

مرة: عبدالرحمن بن جابر، عن أبيه، عن أبي هريرة 

 

  ...الَ ُيْجَلُد َفْوَق َعْشِر َجَلَداٍت 

ِه َشْيًئاَبايُِعونِي َعَلى الزهري، أني أبو إدريس عائذ الله بن عبدالله أن   818  ...َأْن الَ ُتْشِرُكوا بِاللَّ
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 الصامت عبادة بن 

 ألقضيةكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

819  
عروة أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة 

 أخبرتها زوج النبي  
ُه َسِمَع ُخُصوَمًة بَِباِب ُحْجَرتِِه   ...َأنَّ

ِه األََلدُّ اْلَخِصُم. بي مليكة، عن عائشة ابن جريج، عن ابن أ  801 َجاِل إَِلى اللَّ  إِنَّ َأْبَغَض الرِّ

 ...َأنَّ اْمَرَأَتْيِن َكاَنَتا َتْخِرَزاِن فِي َبْيٍت  ابن جريج، عن ابن أبي مليكة  800

802  

عبدالملك بن عمير سمعت عبدالرحمن بن أبي بكرة 

ال  إلى ابنه وكان بسجستان أن قال: كتب أبو بكرة 

 تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي 

 يقول: 

 الَ َيْقِضَينَّ َحَكٌم َبْيَن اْثنَْيِن َوُهَو َغْضَباُن.

803  
يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن 

 بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو ابن العاص، عن عمرو 
 ...ْجَتَهَد ُثمَّ َأَصاَب َحَكَم اْلَحاكُِم َفا إَِذا

 ...َكاَنِت اْمَرَأَتاِن َمَعُهَما اْبنَاُهَما أبو الزناد، عن عبدالرحمن، عن أبي هريرة   804

805  
عبدالرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي 

 هريرة
 ...اْشَتَرى َرُجٌل ِمْن َرُجٍل َعَقاًرا َلهُ 

 للقطةكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

806  

 ...َوِوَكاَءَها اْعِرْف ِعَفاَصَها يد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد يز

سلمة بن كهيل سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبي 

 ابن كعب فقال: 
ًة ِماَئَة ِدينَارٍ أَ   ...َخْذُت ُصرَّ

 ...الَ َيْحُلَبنَّ َأَحٌد َماِشَيَة اْمِرٍئ بَِغْيِر إِْذنِهِ  نافع، عن عبدالله بن عمر   807
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 لضيافةكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

808  
الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن 

 عقبة بن عامر 
ِه، إِنََّك َتْبَعُثنَا َفنَنِْزُل بَِقْومٍ   ...َيا َرُسوَل اللَّ

 جلهادكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
ُه لَِمْن َجاَهَد فِي َسبِيلِهِ  ريرة أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي ه  809 َل اللَّ  ...َتَكفَّ

821  
فليح، ثني هالل بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي 

 هريرة 
اَلةَ  ِه َوَرُسولِِه، َوَأَقاَم الصَّ  ...َمْن آَمَن بِاللَّ

 ...َأَرَأْيَت إِْن ُقتِْلُت، َفَأْيَن َأَنا؟ سفيان، عن عمرو سمع جابر بن عبدالله   820

نِي َعَلى َعَمٍل َيْعِدُل اْلِجَهادَ  حدثه قال: جاء رجل ذكوان أن أبا هريرة   822  ...ُدلَّ

823  
الزهري، ثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد 

 حدثه قال: قيل: الخدري 
ِه، َأيُّ النَّاِس   ...َأْفَضُل؟َيا َرُسوَل اللَّ

824  

مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن 

 أنس

ِه َكا ُأمِّ َيْدُخُل َعَلى  َن َرُسوُل اللَّ

 ...َحَرامٍ 

يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أنس، عن 

 خالته أم حرام بنت ملحان
 َقِريًبا ِمنِّي ُثمَّ اْسَتْيَقَظ... َناَم النَّبِيُّ 

825  

ِه َأْو َرْوَحٌة َخْيٌر   حميد، عن أنس   ...َلَغْدَوٌة فِي َسبِيِل اللَّ

  حازم، عن سهل  أبي
ِه َخيٌْر ِمَن   ِرَباُط َيْوٍم فِي َسبِيِل اللَّ

ْنيَا  ...الدُّ

 ...َما َأَحٌد َيْدُخُل اْلَجنََّة ُيِحبُّ َأْن َيْرِجَع  شعبة، عن قتادة، عن أنس   826

َما األَْعَماُل بِ يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن   827 َما الْمِرٍئ َما إِنَّ النِّيَِّة، َوإِنَّ
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 ...َنَوى وقاص عن عمر بن الخطاب 

 ...َأَتاُه ِرْعل  َوَذْكَواُن َوُعَصيَُّة  َأنَّ النَّبِيَّ  سعيد، عن قتادة، عن أنس   828

829  
مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي 

 هريرة
َهَداُء َخْمَسٌة: اْلَمْطُعوُن، َواْلَمْبُطونُ   ...الشُّ

831  

 الطَّاُعوُن َشَهاَدٌة لُِكلِّ ُمْسلٍِم. ، عن أنس عاصم، عن حفصة بنت سيرين

داود بن أبي الفرات، ثنا عبدالله بن بريدة، عن يحيى 

 بن يعمر، عن عائشة 
ِه   ...َعِن الطَّاُعونِ  َسَأْلُت َرُسوَل اللَّ

830  
ثني  -هو ابن أبي أيوب–عبدالله بن يزيد، ثنا سعيد 

 أبو األسود، عن عكرمة، عن ابن عمرو 
 .ُقتَِل ُدوَن َمالِِه َفُهَو َشِهيٌد  َمنْ 

ي َأَنُس ْبُن النَّْضِر غَ  حميد، عن أنس   832  ... اَب َعمِّ

ُجُل ُيَقاتُِل لِْلَمْغنَمِ  :َقاَل َأْعَرابِيٌّ لِلنَّبِيِّ  أبو وائل، عن أبي موسى   833  ...الرَّ

 ...ُمَقنَّع  بِاْلَحِديدِ َرُجل   َأَتى النَّبِيَّ  عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء   834

ِه َفَقْد َغَزا بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد   835 َز َغاِزًيا فِي َسبِيِل اللَّ  ...َمْن َجهَّ

836  
ابن شهاب قال: قال حميد بن عبدالرحمن سمعت 

 معاوية خطيبًا يقول: سمعت...
ينِ  ْهُه فِي الدِّ ُه بِِه َخْيًرا ُيَفقِّ  ...َمْن ُيِرِد اللَّ

ُه إَِلى َرُجَلْيِن  زناد، عن األعرج، عن أبي هريرة أبو ال  837  ...َيْضَحُك اللَّ

 ...اْلَخْيُل َمْعُقوٌد فِي َنَواِصيَها اْلَخْيرُ  الشعبي، عن عروة البارقي   838

 اْلَبَرَكُة فِي َنَواِصي اْلَخْيِل. شعبة، عن أبي التيَّاح، عن أنس   839

ِه  َساَبَق َرُسوُل  عن نافع، عن ابن عمر   841  ...َبْيَن اْلَخْيِل  اللَّ

840  

ا َنَزَلْت: أبو إسحاق، عن البراء   "...اَل َيْستَوي الَقاعُدون "َلمَّ

إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، ثني 

سهل بن سعد أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد، 
َها َعَليَّ َجاَءُه اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم فَ   ...َوْهَو ُيِملُّ
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 فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره

ابن جريج، أني عبدالكريم أن مقسمًا مولى عبدالله 

 أخبره...بن الحارث أخبره أن ابن عباس 
 ... "ِمَن المؤِمنين اَل َيْستَوي الَقاعُدون "

 ...َكاَن فِي َغَزاٍة َفَقاَل  َأنَّ النَّبِيَّ  حميد، عن أنس   842

 لسريكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

843  

سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي 

 موسى
َرا َرا، َوَبشِّ َرا والَ ُتَعسِّ َرا َيسِّ  ...َوالَ ُتنَفِّ

ُروا َوالَ  شعبة، عن أبي التياح سمعت أنس بن مالك  ُروا. َيسِّ نُوا َوالَ ُتنَفِّ ُروا، َوَسكِّ  ُتَعسِّ

844  
ِه  يد الله، ثني نافع، ثني ابن عمر عب  ...ُأُحٍد  َعَرَضُه َيْومَ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

 اْسُتْصِغْرُت َأَنا َواْبُن ُعَمر َيْوَم َبْدرٍ  شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء 

ِه  نافع، عن عبدالله بن عمر   845  ...َنَهى َأْن ُيَساَفَر بِاْلُقْرآنِ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

846  
مالك، عن سمي مولى أبي صالح، عن أبي صالح، 

 عن أبي هريرة 
َفُر قِْطَعٌة ِمَن اْلَعَذاِب   ...السَّ

847  
عاصم بن سليمان، عن الشعبي أنه سمع جابر بن 

 عبدالله 
 إَِذا َأَطاَل َأَحُدُكُم اْلَغْيَبَة َفاَل َيْطُرْق َأْهَلُه َلياًل.

848  
ة، عن همام، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلح

 أنس
 ...الَ َيْطُرُق َأْهَلهُ  َكاَن النَّبِيُّ 

 ...َفَكَتَب إِليَّ  َكَتْبُت إَِلى َنافٍِع، عن ابن عون   849

851  
الزهري، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن 

 عباس 
َثنِي َأُبو ُسْفَياَن   ...ِمْن فِيِه إَِلى فِيَّ  َحدَّ

َرِكَب َعَلى ِحَماٍر َعَلى  َأنَّ النَّبِيَّ  زيد ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن   850
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 ...إَِكاٍف 

ِه َلَقْد آَذانِي َنْتُن ِحَماِركَ  معتمر سمعت أبي أن أنسًا قال:   ...إَِلْيَك َعنِّي؛ َواللَّ

 ...َيْوَم اْلِقَياَمِة ُيْعَرُف بِهِ  لُِكلِّ َغادٍِر لَِواءٌ  عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر   852

853  

موسى بن عقبة، عن سالم بن أبي النضر مولى عمر 

بن عبيد الله وكان كاتبًا له قال: كتب إليه عبدالله بن 

 أوفى فقرأته أن رسول الله 

َها النَّاُس! الَ َتَمنَّْوا لَِقاَء اْلَعُدوِّ   ...َأيُّ

 الَْحْرُب َخْدَعٌة. سفيان، عن عمرو سمع جابر بن عبدالله   854

 نا عبدالوارث، ثنا عبدالعزيز، عن أنسأبو معمر، ث  855
ا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد اْنَهَزَم النَّاُس َعِن النَّبِيِّ  َلمَّ

.. 

856  
بشر بن المفضل، عن خالد بن ذكوان، عن الربيع 

 بنت معوذ 
 ...َفنَْسِقي اْلَقْومَ  ُكنَّا َنْغُزو َمَع النَّبِيِّ 

 ...ْقُتوَلًة فِي َبْعِض َمَغاِزيُوِجَدِت اْمَرَأة  مَ  نافع، عن ابن عمر   857

858  
، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس 

 الصعب بن جثامة 
 َأوْ ) ( النَّبِيُّ َمرَّ بَِي )

ِ
انَ  بِاألَْبَواء  ...(بَِودَّ

َق َنْخَل َبنِي نافع، عن عبدالله بن عمر   859 ُه َحرَّ  ...النَِّضيِر، َوَقَطعَ  َأنَّ

861  
 ...ُكنَّا ُمَحاِصِريَن َقْصَر َخْيَبَر، َفَرَمى إِْنَسان   الله بن مغفل حميد بن هالل، عن عبد

 ...ُكنَّا ُنِصيُب فِي َمَغاِزينَا اْلَعَسَل َواْلِعنََب  نافع، عن ابن عمر 

 ...َغَزا َنبِيٌّ ِمَن األَْنبِيَاِء َفَقاَل لَِقْوِمهِ  معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة   860

ًة ِقَبَل َنْجٍد َفُكنُْت  َبَعَث النَّبِيُّ  ابن عمر نافع، عن   862  ا..فِيهَ َسِريَّ

ِه  ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر   863 ُل  َأنَّ َرُسوَل اللَّ  ...َكاَن ُينَفِّ

864  
يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي 

 محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة 
ِه َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل   ...َعاَم ُحنَْينٍ  اللَّ
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فِّ َيْوَم َبْدرٍ  إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه   865  ...َبْينَا َأَنا َواِقف  فِي الصَّ

 ...َعْين  ِمَن اْلُمْشِرِكيَن  َأَتى النَّبِيَّ  إياس بن سلمة بن األكوع، عن أبيه   866

 ابن شهاب، عن مالك بن أوس  867
ِحيَن َمتََع فِي َأْهِلي َبْينَا َأَنا َجالِس  

 ...النََّهارُ 

 ...َأْرَسَلْت  َأنَّ َفاطَِمَة بِنَْت النَّبِيِّ  ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة   868

 ...(َوالَ دِْرَهًماَوَرَثتِي دِينَاًرا )الَ َيْقتَِسُم  مالك، عن أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة  869

ِه  ابن عمر عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن   871  ...(َيْوَم َخْيَبرَ ) َقَسَم َرُسوُل اللَّ

 ...َخْياًل ِقَبَل َنْجدٍ  َبَعَث النَّبِيُّ  الليث، ثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة  870

 هلجرة واملغازيكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

872  

 ...ى َأبِي فِي َمنِْزلِِه إِلَ  َجاَء َأُبو َبْكٍر  أبو إسحاق سمعت البراء 

ابن شهاب أني عبدالرحمن بن مالك المدلجي وهو 

ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه 

 سمع سراقة بن جعشم 

اِر ُقَرْيٍش   ...َجاَءَنا ُرُسُل ُكفَّ

قال البخاري: ثني محمد، ثنا عبدالصمد، ثنا أبي، ثنا 

 بن مالك  عبدالعزيز بن صهيب، ثنا أنس
ِه   ...إَِلى اْلَمِدينَةِ  َأْقَبَل َنبِيُّ اللَّ

873  

 ...َقاَل َوُهَو فِي ُقبٍَّة َلُه َيْوَم َبْدرٍ  َأنَّ النَّبِيَّ  خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس 

 أبي إسحاق، عن البراء 
ٍد  َثنِي َأْصَحاُب ُمَحمَّ ْن َشِهَد  َحدَّ ِممَّ

 ...َبْدًرا

874  
عروبة، عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن سعيد بن أبي 

 عن أبي طلحة  مالك 
ِه   ...َأَمَر َيْوَم َبْدٍر  َأنَّ َنبِيَّ اللَّ

 ...َبْينََما َنْحُن فِي اْلَمْسِجِد إِْذ َخَرَج َعَلْينَا  الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة   875
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 ...َفَأْجَلى َبنِي النَِّضيرِ  َحاَرَبِت النَِّضيُر َوُقَرْيَظةُ  بن عمر ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ا  876

ِه  سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص  877  ...َيْوَم ُأُحٍد  َرَأْيُت َرُسوَل اللَّ

878
ُه ُسِئَل َعْن ُجْرِح النَّبِيِّ أبو حازم، عن سهل   ...َيْوَم ُأُحدٍ  َأنَّ

 ...َيْوَم ُأُحدٍ  النَّبِيُّ  ُشجَّ عن أنس 

ِه َعَلى َقْوٍم َفَعُلوا بِنَبِيِّهِ  عبدالرزاق، عن معمر، عن همام سمع أبا هريرة  879  ...اْشَتدَّ َغَضُب اللَّ

 ...َكاَن ُيَصلِّي ِعنَْد اْلَبْيِت  َأنَّ النَّبِيَّ  أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبدالله  881

ب األسود بن قيس، عن جند  880
َكاَن فِي َبْعِض اْلَمَشاِهِد  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

... 

882

ابن وهب، أني يونس، عن ابن شهاب، ثني عروة أن 

حدثته أنها قالت  زوج النبي  عائشة 

للنبي

 ...َهْل َأَتى َعَلْيَك َيْوم  َكاَن َأَشدَّ ِمْن َيْوِم ُأُحٍد؟

 ...َيْحِكي َنبِيًّا نِّي َأْنُظُر إَِلى النَّبِيِّ َكأَ  األعمش، ثني شقيق قال: قال عبدالله   883

 ...َصنََع َأُبو َجْهٍل؟َمْن َينُْظُر َما سليمان التيمي، عن أنس 884

 ...َمْن لَِكْعِب ْبِن األَْشَرِف؟ سفيان، عن عمرو سمعت جابر بن عبدالله   885

ِه  شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء   886  ...َيْوَم األَْحَزاِب  َرَأْيُت َرُسوَل اللَّ

887
قال البخاري: ثنا أبو معمر، ثنا عبدالوارث، ثنا 

عبدالعزيز، عن أنس 
 ...َجَعَل اْلُمَهاِجُروَن َواألَْنَصاُر َيْحِفُرونَ 

جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر   888
َينَّ َأَحٌد ) ( إالَّ فِي َبنِي اْلَعْصرَ الَ ُيَصلِّ

 .ُقَرْيَظَة.

889

 ...ُأِصيَب َسْعد  َيْوَم اْلَخنَْدِق عن أبيه، عن عائشة  هشام،

شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي أمامة بن سهل، 

عن أبي سعيد الخدري 
ا َدَنا َسْعد  ِمَن اْلَمْسِجِد َقاَل   ... النَّبِيُّ َلمَّ
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عبدالله بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل 

 سمعت سليمان بن صرد يقول سمعت أبا إسحاق يقول
 ...اآلَن َنْغُزوُهْم َوالَ َيْغُزوَننَا

 ...َكَأنِّي َأْنُظُر إَِلى اْلُغبَاِر َساطًِعا  جرير بن حازم، عن حميد بن هالل، عن أنس 

َجَرةِ  َباَيْعُت النَّبِيَّ  عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة   891  ...ُثمَّ َعَدْلُت إَِلى ظِلِّ الشَّ

890  
مرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن عبدالله بن ع

 زيد
ا َكاَن َزَمُن ) ةِ َلمَّ  ...(، َأَتاُه آٍت اْلَحرَّ

ا َأَراَد َأْن َيْعَتِمَر  َأنَّ النَّبِيَّ  أبو إسحاق، عن البراء   892  ...َلمَّ

893  
ا َفَتْحنَا َلَك َفْتًحا ُمبِينًا  " شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك   .اَل: اْلُحَدْيبَِيةُ قَ  "إِنَّ

ْيَلَة ُسوَرٌة  مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر   ...َلَقْد ُأْنِزَلْت َعَليَّ اللَّ

يَن، َفَقاَم َسْهُل ْبُن ُحنَْيٍف  عن أبي وائل  894  ...ُكنَّا بِِصفِّ

 ...َغاَبةِ َخَرْجُت ِمَن اْلَمِدينَِة َذاِهًبا َنْحَو الْ  يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة   895

 يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة   896
إَِلى َخْيَبَر، َفِسْرَنا  َخَرْجنَا َمَع النَّبِيِّ 

 ...َلْيالً 

897  

ثور بن يزيد الديلي، عن أبي الغيث مولى ابن مطيع، 

 عن أبي هريرة 
ِه   ...َيْوَم َخْيَبرَ  َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اللَّ

عمرو، عن سالم بن علي بن عبدالله، ثنا سفيان، عن 

 أبي الجعد، عن ابن عمرو 
 ...َرُجل   َكاَن َعَلى َثَقِل النَّبِيِّ 

898  

ةَ  ابن شهاب، عن أنس بن مالك  ا َقِدَم اْلُمَهاِجُروَن اْلَمِدينََة ِمْن َمكَّ  ...َلمَّ

محمد بن بشار، ثنا حرمي، ثنا شعبة، أني عمارة، عن 

 عكرمة، عن عائشة 

ا ُفتَِحْت   َخيْبَُر ُقْلنَا: اآلَن َنْشبَُع ِمنَ َلمَّ

 ...التَّْمرِ 

ُجُل َيْجَعُل لِلنَّبِيِّ  معتمر، عن أبيه، عن أنس   899  ...النََّخاَلِت  َكاَن الرَّ

 ...فِي َغْزَوةٍ  َخَرْجنَا َمَع النَّبِيِّ أبو أسامة، عن بريد بن عبدالله بن أبي بردة، عن أبي   911
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 بردة، عن أبي موسى 

910  
بي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن ابن أ

 عبدالله 
َة  َدَخَل النَّبِيُّ   ...َمكَّ

912  

 ...الَ ِهْجَرَة َبْعَد اْلَفْتِح، َوَلكِْن ِجَهاٌد َونِيَّةٌ  منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس

عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن 

الت: ال هجرة عمير الليثي، فسألها عن الهجرة، فق

 اليوم..

ِه   ...َكاَن اْلُمْؤِمُن َيِفرُّ َأَحُدُهْم بِِدينِِه إَِلى اللَّ

 ...بَِأِخي َبْعَد اْلَفْتِح  َتْيُت النَّبِيَّ أَ  أبو عثمان النهدي، عن مجاشع   913

914  
األوزاعي، ثني ابن شهاب الزهري، عن عطاء بن 

 يزيد الليثي، عن أبي سعيد 

ِه  نَّ َأْعَرابِيًّاأ َعِن  َسَأَل َرُسوَل اللَّ

 ..اْلِهْجَرةِ 

915  
قال الشيخان: ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا حاتم، عن يزيد 

 بن أبي عبيد، عن سلمة بن األكوع 
اِج  ُه َدَخَل َعَلى اْلَحجَّ  ...َأنَّ

916  
سفيان، عن عمرو، عن أبي العباس الشاعر األعمى، 

 عن عبدالله بن عمر 

َفَلْم ْهَل الطَّاِئِف أَ  َحاَصَر النَّبِيُّ 

 ...َيْفتَْحَها

 ...َوَسَأَلُه َرُجل   َسِمْعُت اْلَبَراَء  أبي إسحاق قال:   917

918  

 ...َفِقيَل َلهُكنُْت إَِلى َجنِْب َزْيِد ْبِن َأْرَقَم   أبي إسحاق قال: 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل، ثنا معتمر بن 

 ه سليمان، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن أبي

ِه  ُه َغَزا َمَع َرُسوِل اللَّ ِستَّ َعْشَرَة  َأنَّ

 .َغْزَوةٍ 

 إلمارةكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

 عاصم بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر   919
الَ َيَزاُل َهَذا األَْمُر فِي ُقَرْيٍش َما َبِقَي ِمنُْهُم 

 اْثنَاِن.
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عيب، اليمان، أنا شرواه مرتين بإسناد واحد: ثنا أبو 

 عن الزهري قال: كان محمد...
 ...إِنَّ َهَذا األَْمَر فِي ُقَرْيشٍ 

ْأنِ  أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة   901  ...النَّاُس َتَبٌع لُِقَرْيٍش فِي َهَذا الشَّ

ُهْم ِمْن ُقَرْيشٍ  اْثنَا َعَشَر َأِميًرا َيُكونُ  عبدالملك سمعت جابر بن سمرة   900  .ُكلُّ

 ...ِقيَل لُِعَمر: َأالَ َتْسَتْخِلُف؟ هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالله بن عمر  902

903  
فرات القزاز سمعت أبا حازم قال: قاعدت أبا هريرة 

 خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي 
 ...َكاَنْت َبنُو إِْسَرائِيَل َتُسوُسُهُم األَْنبَِياءُ 

904  
دالله بن مالك، عن عبدالله بن دينار، عن عب

 عمر
ُكْم   ...َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَّتِهِ َأالَ ُكلُّ

 الحسن، ثنا عبدالرحمن بن سمرة   905
ْحَمنِ  َعْبَد  يا ْبَن َسُمَرَة! الَ َتْسَأِل  الرَّ

 ..اإِلَماَرةَ 

 ...وَمِعي َرُجاَلنِ  َأْقَبْلُت إَِلى النَّبِيِّ  أبي بردة، عن أبي موسى   906

هَ  و الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة أب  907  ...َمْن َأَطاَعنِي َفَقْد َأَطاَع اللَّ

908  

عن الحسن: أتينا معقل بن يسار نعوده، فدخل عبيد 

الله، فقال له معقل: أحدثك حديثًا سمعته من رسول 

  الله 

 ...َما ِمْن َواٍل َيلِي َرِعيًَّة ِمَن اْلُمْسلِِمينَ 

 ...َفَذَكَر اْلُغُلوَل  َقاَم فِينَا النَّبِيُّ  رعة، ثني أبو هريرة أبو حيان، ثني أبو ز  909

ِه  عروة، عن أبي حميد الساعدي   921  ...َرُجاًل  اْسَتْعَمَل َرُسوُل اللَّ

920  

 ...َأْنُتْم َخْيُر َأْهِل األَْرضِ  سفيان، عن عمرو، عن جابر 

ُه َكاَن فِيَمْن  سعيد بن المسيب، عن أبيه... ِه َباَيَع َأنَّ  ... َرُسوَل اللَّ

قال  :موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع قال

  ابن عمر
َجَرِة   ...َفَما اْجَتَمَع ِمنَّا اْثنَاِن َعَلى الشَّ
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َجَرِة َأْلًفا َوَثاَلَث ِماَئةٍ  شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن أبي أوفى  922  ...َكاَن َأْصَحاُب الشَّ

923  
 ...َعطَِش النَّاُس َيْوَم اْلُحَدْيبَِيةِ  أبي الجعد، عن جابر سالم بن 

ةَ  أبي إسحاق، عن البراء  وَن َأْنُتُم اْلَفْتَح َفْتَح َمكَّ  ...َتُعدُّ

924  
ابن وهب، عن عمرو، عن بكير، عن بسر بن سعيد، 

 عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت
 ...اهُ َفَباَيْعنَ  َدَعاَنا النَّبِيُّ 

925  
 ... َباَيْعُت َرُسوَل اللَِّه  إسماعيل، عن قيس سمعت جريرًا 

ِه  عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر   ... ُكنَّا إَذا َباَيْعنَا َرُسوَل اللَّ

 ...َكاَنِت اْلُمْؤِمنَاُت إَِذا َهاَجْرَن  الزهري، أني عروة بن الزبير، عن عائشة   926

927  
عن ابن جريج، عن يعلى بن حجاج بن محمد، 

 مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس 
ِه ْبِن ُحَذاَفةَ   ...َنَزَلْت فِي َعْبِد اللَّ

 ...اْسَمُعوا َوَأطِيُعوا، َوإِِن اْسُتْعِمَل َحَبِشيٌّ  شعبة، عن أبي التياح، عن أنس   928

 ...َبَعَث َجْيًشا َأنَّ النَّبِيَّ  سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن، عن علي   929

ْمُع َوالطَّاَعُة َعَلى  عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر   931  ...اْلَمْرِء اْلُمْسلِمِ السَّ

930  

شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن أسيد بن 

 حضير 
 ؟...َأالَ َتْسَتْعِمُلنِي َكَما اْسَتْعَمْلَت ُفاَلًنا

 ...األَْنَصاَر إَِلى َأْن ُيْقطَِع َلُهمُ  بِيُّ َدَعا النَّ  يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك 

 ...َستَُكوُن َأَثَرٌة َوأُموٌر ُتنْكُِروَنها األعمش، عن زيد بن وهب، عن عبدالله 

932  

الوليد بن مسلم، ثني ابن جابر، ثني بسر بن عبيد الله 

الحضرمي، ثني أبو إدريس الخوالني، أنه سمع 

 حذيفة 

ِه  ُلوَن َرُسوَل َكاَن النَّاُس َيْسأَ   ... اللَّ

 ...َمْن َكِرَه ِمْن َأِميِرِه َشْيًئا َفْلَيْصبِرْ  الجعد، عن أبي رجاء، عن ابن عباس   933

اَلَح َفَلْيَس ِمنَّا نافع، عن عبدالله بن عمر   934  .َمْن َحَمَل َعَلْينَا السِّ
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 سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة   935
ي َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َمْن َأْحَدَث فِ 

 ...َردٌّ 

ْمَتُه!ِقيَل ألَُساَمُة  األعمش، عن أبي وائل قال:   936  ...: َلْو َأَتْيَت ُفاَلًنا َفَكلَّ

 لذبائح والصيدكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
ْيَت َفَأْمَسَك  إَِذا َأْرَسْلَت َكْلَبَك  عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم   937  ...َوَسمَّ

ِه َفُكْل  الشعبي، عن عدي بن حاتم   938  ...إَِذا َأَصبَْت بَِحدِّ

939  
حيوة بن شريح سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي، أني 

 أبو إدريس عائذ الله سمعت أبا ثعلبة 

ِه  َرُسوَل  َفُقْلُت: َيا َأَتْيُت َرُسوَل اللَّ

 ..اللَّهِ 

 ...َأْو َضاِرًيا َمِن اْقَتنَى َكْلًبا إاِلَّ َكْلَب َماِشَيةٍ  دالله بن عمر مالك، عن نافع، عن عب  941

940  
يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي 

 هريرة
ُه َينُْقُص َمْن َأْمَسَك َكْلًبا   ...ُكلَّ َيْوٍم  َفإِنَّ

 عبدالله بن بريدة، عن عبدالله بن مغفل   942
ُه َرَأى َرُجاًل  َقاَل َلُه: الَ َيْخِذُف فَ َأنَّ

 ...َتْخِذْف 

943  

شعبة، عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على 

نصبوا  -أو فتياناً –الحكم بن أيوب، فرأى غلمانًا 

 دجاجة يرمونها، فقال: 

 .َأْن ُتْصَبَر اْلَبَهاِئمُ  َنَهى النَّبِيُّ 

وا بِِفْتَيةٍ  سعيد بن جبير قال:   944  ...َأْو بِنََفرٍ  ُكنُْت ِعنَْد اْبُن ُعَمر، َفَمرُّ

945  

قال البخاري: ثنا حجاج بن منهال، ثنا شعبة، أني 

 عدي بن ثابت سمعت عبدالله بن يزيد 
ُه َنَهى َعِن الُمثَْلةِ  َعن النَّبِيِّ   .َأنَّ

 .َمْن َمثََّل بِاْلَحيََوانِ  َلَعَن النَّبِيُّ  شعبة، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر

ِه! إِنَّا الَُقو اْلَعُدوِّ َغًدامسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن  سعيد بن  946  ...َيا َرُسوَل اللَّ
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 خديج، عن رافع بن خديج 

 ألضاحيكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
 ...َيْوَم النَّْحِر، ُثمَّ َخَطَب  َصلَّى النَّبِيُّ  األسود، عن جندب   947

َل َما َنْبَدُأ فِي َيْوِمنَا َهَذا َأْن ُنَصلِّيَ  ء بن عازب الشعبي، عن البرا  948  ...إِنَّ َأوَّ

 ...َضَحاَياَبْيَن َأْصَحابِِه  َقَسَم النَّبِيُّ  يحيى، عن بعجة الجهني، عن عقبة بن عامر  949

ى النَّبِيُّ  شعبة، ثنا قتادة، عن أنس   951  ...بَِكبَْشيِْن َأْمَلَحيْنِ  َضحَّ

950  

 ..ُكُلوا ِمَن األََضاِحيِّ َثاَلًثا. ، عن سالم، عن عبدالله بن عمر ابن شهاب

من ثالثيات البخاري قال: ثنا أبو عاصم، عن يزيد بن 

 أبي عبيد، عن سلمة 
ى ِمنُْكْم َفاَل ُيْصبَِحنَّ َبْعَد َثالَِثةٍ   ...َمْن َضحَّ

952  
الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة 

 
 ..الَ َعتِيَرَة.الَ َفَرَع، وَ 

 ألشربةكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

953  
الزهري، أني علي بن الحسين أن حسين بن علي 

 قال:  أخبره أن عليًا  
 ...َكاَنْت لِي َشاِرف  ِمْن َنِصيبِي ِمَن اْلَمْغنَِم 

954  

ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن 

 عائشة 
 .َر َفُهَو َحَرامٌ ُكلُّ َشَراٍب َأْسكَ 

 ...َوفِيِه: َوَعِن اْلِمْزرِ بِنَْحِوِه،  سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى 

رواه مرة: حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي 

 الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق

د   اْلَباَذَق، َفَما َأْسَكَر َفُهَو   َسبََق ُمَحمَّ

 .َحَرام  

ْنَيا ُثمَّ َلْم َيُتْب  الك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر م  955  ...َمْن َشِرَب اْلَخْمَر فِي الدُّ
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956  
 ...ُكنُْت َساِقَي اْلَقْوِم فِي َمنِْزِل َأبو َطْلَحةَ  حماد بن زيد، ثنا ثابت، عن أنس 

 ...اس  اْصَطَبَح اْلَخْمَر َيْوَم ُأُحٍد نَ  سفيان، عن عمرو سمع جابر بن عبدالله 

 الشعبي، عن ابن عمر   957
ِه   َخَطَب ُعَمُر َعَلى ِمنَْبِر َرُسوِل اللَّ

 ...َفَقاَل 

958  
بِيِب َوالتَّْمرِ  َنَهى النَّبِيُّ  ابن جريج، أني عطاء أنه سمع جابرًا   ...َعْن َنبِيِذ الزَّ

 .َواِحٍد ِمنُْهَما َعَلى ِحَدةٍ َوْلُينَْبْذ ُكلُّ  يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه

959  
األعمش، عن أبي سفيان وأبي صالح، عن جابر 

 
 ... -َرُجل  ِمَن األَْنَصارِ -اَء َأُبو ُحَمْيٍد َج 

 ...اْمَرَأة  ِمَن اْلَعَرِب  ُذِكَر لِلنَّبِيِّ  أبو حازم، عن سهل بن سعد   961

ِه  اِعِديُّ َرُسوَل َدَعا َأُبو ُأَسيٍْد السَّ  أبو حازم، عن سهل بن سعد   960  ... اللَّ

962  
الزهري، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي 

 سعيد الخدري 
ِه   ...َعِن اْختِنَاِث األَْسِقَيةِ  َنَهى َرُسوُل اللَّ

يَباَج  عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة   963  ...الَ َتْلَبُسوا اْلَحِريَر، َوالَ الدِّ

964  
حمن بن أبي بكر الصديق، عن أم عبدالله بن عبدالر

 سلمة 
ةِ  الَِّذي  ...َيْشَرُب فِي إَِناِء اْلِفضَّ

965  
سمعت  -اسمه عبدالله بن عبدالرحمن–أبو ُطوالة 

 أنسًا 

ِه  فِي َداِرَنا َهِذِه  َأَتاَنا َرُسوُل اللَّ

 ..َفاْسَتْسَقى

 أبو حازم، عن سهل بن سعد   966
ِه  َشَراٍب َفَشِرَب ُأتَِي بِ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

 ...ِمنْهُ 

  : َكاَن َأَنس   عزرة بن ثابت، أني ثمامة بن عبدالله قال:  967
ِ
ُس فِي اإِلَناء  ...َيَتنَفَّ

968  
ِه  الشعبي، عن ابن عباس   ...ِمْن َزْمَزمَ  َسَقيُْت َرُسوَل اللَّ

ُه َصلَّى الظُّْهَر  عبدالملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، عن علي ُثمَّ َقَعَد فِي َحَواِئِج َأنَّ
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 ...النَّاسِ 

 ألطعمةكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
هِ  ُكنُْت ُغاَلًما فِي َحْجِر َرُسولِ  وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة   969  ... اللَّ

 ...َيْمَسْح َيَدُه  إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم َفالَ  عطاء، عن ابن عباس   971

 ...ُشَعْيٍب  َجاَء َرُجل  ِمَن األَْنَصاِر ُيْكنَى َأَبا ، ثني شقيق، عن أبي مسعود األعمش  970

972  
فضيل بن غزوان، عن أبي حازم، عن أبي 

 هريرة
 ...، َفَبَعَث إَِلى نَِساِئهِ َأنَّ َرُجاًل َأَتى النَّبِيَّ 

 ...َكافِي الثَّاَلَثةِ َطَعاُم االْثنَْيِن  مالك، عن أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة  973

974  

 ...الَ َيْأُكُل َحتَّى ُيْؤَتى اَن اْبُن ُعَمر كَ  نافع قال: 

سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن 

 أبي حازم، عن أبي هريرة 
 ...( َكثِيًراَيْأُكُل َأْكالً َأنَّ َرُجاًل َكاَن )

975  
 مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع

 أنس بن مالك 

ِه  لَِطَعاٍم  إِنَّ َخيَّاًطا َدَعا َرُسوَل اللَّ

 ..َصنََعهُ 

 جبلة بن سحيم قال:   976
َبْيِر َفَرَزَقنَا أص اَبنَا َعاُم َسنٍَة َمَع اْبِن الزُّ

 ...َتْمًرا

977  
إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عبدالله بن 

  جعفر
َطَب بِ  َرَأْيُت النَّبِيَّ  .َيْأُكُل الرُّ

ِ
 اْلِقثَّاء

978  

ِه  ابن شهاب، أني أبو سلمة، أني جابر بن عبدالله ْهَراِن  ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَّ  ...بَِمرِّ الظَّ

رواه مرة: ثنا أحمد بن محمد المكي، ثنا عمرو بن 

 يحيى، عن جده، عن أبي هريرة 
ةَ   .ُكنُْت َأْرَعاَها َعَلى َقَراِريَط ألَْهِل َمكَّ

 ...َأْنَفْجنَا َأْرَنًبا بَِمرِّ الظَّْهَرانِ   شام بن زيد بن أنس، عن أنس شعبة، عن ه  979
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ِه  زهدم الجرمي، عن أبي موسى   981  .َيْأُكُل َدَجاًجا َرَأْيُت َرُسوَل اللَّ

980  

الزهري، أني أبو أمامة بن سهل بن حنيف األنصاري 

 أخبره أن ابن عباس 
ذِ - َأنَّ َخالَِد ْبَن اْلَولِيِد   ...ي ُيَقاُل َلهُ الَّ

ُمهُ  عبدالله بن دينار سمعت ابن عمر  بُّ لَْسُت آُكُلُه َوالَ ُأَحرِّ  ...الضَّ

 ...َسْبَع َغَزَواٍت َأْو ِستًّا َغَزْوَنا َمَع النَّبِيِّ  أبو يعفور قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى   982

 ...َغَزْوَنا َجْيَش اْلَخَبِط  عمرو أنه سمع جابرا   983

984  
حماد بن زيد، عن عمرو، عن محمد بن علي، عن 

 جابر
ِه   ...َيْوَم َخْيَبَر َعْن  َنَهى َرُسوُل اللَّ

هِ  َنَحْرَنا َفَرًسا َعَلى َعْهِد َرُسولِ  هشام، عن فاطمة، عن أسماء   985  َفَأَكْلنَاُه.  اللَّ

َم َرُسوُل ال قال:ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة  986  ُلُحوَم اْلُحُمِر األَْهلِيَِّة. لَِّه َحرَّ

987  

ِه  محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك   َفَقاَل  َأنَّ َرُسوَل اللَّ
ٍ
 ...َجاَءُه َجاء

 ...َأْهِرُقوَها َواْكِسُروَها يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن األكوع 

 الشيباني سمعت ابن أبي أوفى 
َما ُه إِنَّ ْثنَا َأنَّ َها َلمْ  َفتََحدَّ  َنَهى َعنَْها ألَنَّ

ْس   ..ُتَخمَّ

عمر بن حفص، ثنا أبي، عن عاصم، عن عامر، عن 

 ابن عباس 
ِه   ... الَ َأْدِري: َأَنَهى َعنُْه َرُسوُل اللَّ

 رواه مرة قال: ثنا علي بن عبدالله، ثنا سفيان قال: قال عمرو
ِه  َنَهى َعْن  َيْزُعُموَن َأنَّ َرُسوَل اللَّ

 ...ُمرِ ُح 

988  
ابن شهاب، عن أبي إدريس الخوالني، عن أبي 

 ثعلبة
ِه   ...َنَهى َعْن َأْكِل  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

 ...َطَعاًما َقطُّ  َما َعاَب النَّبِيُّ  األعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة   989

 للباس والزينةكتــــاب ا
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رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث
ًة  عن ابن عمر عبدالله بن دينار،   991  ...-َوفِي ِرَواَيٍة: ِسَيَراءَ -َرَأى ُعَمُر ُحلَّ

990  
شعبة، عن أبي ذبيان خليفة بن كعب سمعت ابن 

 قال:الزبير 

ْنَيا َلْم َيْلَبْسُه فِي  َمْن َلبَِس اْلَحِريَر فِي الدُّ

 .اآلِخَرةِ 

 ...انَوَنْحُن بَِأْذَربِيجَ  َكَتَب إَِلْينَا ُعَمُر  أبي عثمان قال:   992

ِه  يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة   993 وُج َحِريرٍ  ُأْهِدَي لَِرُسوِل اللَّ  ...َفرُّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف  َأنَّ النَّبِيَّ  قتادة، عن أنس   994 َص لَِعْبِد الرَّ  ..َرخَّ

995  
شعبة، أني عبدالملك بن ميسرة سمعت زيد بن 

 وهب، عن علي 
َة ِسَيَراءَ  بِيُّ َأْهدى إَِليَّ النَّ   ...ُحلَّ

ُجُل. َنَهى النَّبِيُّ  عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس   996  َأْن َيَتَزْعَفَر الرَّ

997  
عزرة بن ثابت األنصاري، ثني ثمامة بن عبدالله، عن 

 أنس 
 .َكاَن الَ َيُردُّ الطِّيَب  َأنَّ النَّبِيَّ 

998  

الزهري، عن أبي سلمة وسليمان بن يسار، عن أبي 

 هريرة 
 َيْصُبُغوَن َفَخالُِفوُهْم. إِنَّ اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى الَ 

اج، عن أنس   ...َوَلْيَس فِي َأْصَحابِِه َأْشَمطُ  َقِدَم النَّبِيُّ  عقبة بن وسَّ

 قتادة، عن أنس   999
َأيُّ الثَِّياِب َكاَن َأَحبَّ إَِلى النَّبِيِّ  :ُقْلُت َلهُ 

... 

 ...َأْخَرَجْت إَِلْينَا َعاِئَشُة ِكَساًء َوإَِزاًرا َغِليًظا ن أبي بردة قال: حميد بن هالل، ع  0111

 ...َهْل َلُكْم ِمْن َأْنَماٍط؟   سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر  0110

ِه  هشام، أني أبي، عن عائشة   0112  ...ْن َأَدمٍ مِ  َكاَن فَِراُش َرُسوِل اللَّ

0113  
أبا سعيد الخدري ابن شهاب، أني عامر بن سعد أن 

 قال:  
ِه   ...َعْن لِْبَسَتْينِ  َنَهى َرُسوُل اللَّ
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0114  
عبدالله بن –ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه 

 -زيد 

ِه  ُه َرَأى َرُسوَل اللَّ ُمْسَتْلِقًيا فِي  َأنَّ

 ..اْلَمْسِجدِ 

0115  
ُه َيْوَم  أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة   ...اْلِقَياَمِة إَِلى َمْن َجرَّ الَ َينُْظُر اللَّ

ْي َثْوبِي َيْسَتْرِخي سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه   ...إِنَّ َأَحَد ِشقَّ

0116  

ٍة ُتْعِجبُُه َنْفُسهُ َبْينََما َرُجٌل َيْمِشي فِي  محمد بن زياد، عن أبي هريرة   ...ُحلَّ

 الزهري، أني سالم أن ابن عمر حدثه أن النبي 

 بينما رجل ...قال: 
 ...َيُجرُّ إَِزاَرُه ِمَن اْلُخَياَلِء ُخِسَف بِهِ 

0117  
هو -ثنا يحيى بن سليمان، ثني ابن وهب، ثني عمر

 ، عن سالم، عن ابن عمر -ابن محمد
 ...ِجْبِريُل َفَراَث َعَلْيهِ  َوَعَد النَّبِيَّ 

0118  
بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن أبي 

 طلحة
وَرةُ إِنَّ الَْمالَئِكَ  تًا فِيِه الصُّ  ...َة الَ َتْدُخُل َبيْ

0119  
ِه  القاسم، عن عائشة   ...ِمْن َسَفرٍ  َقِدَم َرُسوُل اللَّ

 ...َأِميطِي َعنَّا قَِراَمِك َهَذا عبدالوارث، ثنا عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس

 ...ِمْن َسَفرٍ  َقِدَم النَّبِيُّ  هشام، عن أبيه، عن عائشة   0101

َها اْشَتَرْت ُنْمُرَقًة فِيَها َتَصاِويرُ  القاسم، عن عائشة  نافع، عن  0100  ...َأنَّ

 ...إِْذ َأَتاُه َرُجل   ُكنُْت ِعنَْد اْبُن َعبَّاسٍ  سعيد بن أبي الحسن قال:   0102

ْن َذَهَب َيْخُلُق َكَخْلِقي؟ عمارة، عن أبي زرعة سمع أبا هريرة   0103  ...َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ

 وية بن سويد قال: قال البراءاألشعث، عن معا  0104
ِه  بَِسْبٍع، َوَنَهاَنا َعْن  َأَمَرَنا َرُسوُل اللَّ

 ..َسْبعٍ 

0105  
شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن 

 نهيك، عن أبي هريرة 
َهِب  َعِن النَّبِيِّ  ُه َنَهى َعْن َخاَتِم الذَّ  .َأنَّ

اْصَطنََع َخاَتًما ِمْن   َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ  نافع، عن ابن عمر   0106
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 ..َذَهٍب 

ِه  عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس   0107 ةٍ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ َخَذ َخاَتًما ِمْن فِضَّ  ...اتَّ

ِه  قتادة، عن أنس   0108  ...َأَراَد َأْن َيْكُتَب  َأنَّ َنبِيَّ اللَّ

 ...فِي َنْعٍل َواِحَدةٍ الَ َيْمِشي َأَحُدُكْم  أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة   0109

 ...إَِذا اْنَتَعَل َأَحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ بِاْلَيِمينِ  أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة   0121

ِه  نافع، عن ابن عمر   0120  .َنَهى َعِن اْلَقَزعِ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

0122  

هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول: سمعت 

 أسماء

ِه! إِنَّ اْبنَتِي َأَصاَبتَْها  َيا َرُسوَل اللَّ

 ..اْلَحْصبَةُ 

 َواْلَواِشَمَة َواْلُمْسَتْوِشَمَة. نافع، عن ابن عمر 

 ...َعامَ   َأنَُّه َسِمَع ُمَعاِوَيَة ْبَن َأبِي ُسْفيَانَ  ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن  0123

ُه اْلوَ  منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود  0124  ...اِشَماِت، َواْلُموَتِشَماِت َلَعَن اللَّ

ةً  هشام حدثتني فاطمة، عن أسماء   0125 ِه! إِنَّ لِي َضرَّ  ...َيا َرُسوَل اللَّ

 ...َأْخَبَرُه  َأنَّ َأَبا َبِشيٍر األَْنَصاِريَّ  مالك، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم  0126

ُه َكِرَه َأْن تُ  حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر   0127 وَرةُ َأنَّ  ...ْعَلَم الصُّ

 بَِأٍخ لِي ُيَحنُِّكهُ  َدَخْلُت َعَلى النَّبِيِّ  شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس   0128

0129  
روياه بإسناد واحد: ثنا محمد بن المثنى، ثني ابن أبي 

 عدي، عن ابن عون، عن محمد، عن أنس 
ا َوَلَدْت ُأمُّ ُسَلْيٍم َقاَلْت لِي: َيا َأَنُس   ...َلمَّ

 ألدبـــاب اكتـ
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
وِق  َكاَن النَّبِيُّ  حميد الطويل، عن أنس   0131  ...فِي السُّ

 ...ُغاَلم   ُولَِد لَِرُجٍل ِمنَّا ِمَن األَْنَصارِ  سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبدالله   0130
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رواه مرة قال: حدثنا محمد بن سنان، ثنا فليح، ثنا 

 الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرةهالل، عن عبد
َما َأَنا َقاِسمٌ   ...َما ُأْعطِيُكْم َوالَ َأْمنَُعُكْم، إِنَّ

اُه اْلَقاِسمَ  سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبدالله   0132 ، َفَسمَّ  ...ُولَِد لَِرُجٍل ِمنَّا ُغاَلم 

َها َحَمَلْت بَِعْبدِ  هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء   0133 هِ  َأنَّ َبْيرِ  ْبنِ  اللَّ ةَ  الزُّ  ...بَِمكَّ

0134  
أبو أسامة، عن بريد بن عبدالله بن أبي بردة، عن أبي 

 بردة، عن أبي موسى 
، َفَأَتْيُت بِِه النَّبِيَّ   ...ُولَِد لِي ُغاَلم 

0135  
سعيد بن أبي مريم، ثنا أبو غسان، ثني أبو حازم، عن 

 سهل 
 ... ْيٍد إَِلى النَّبِيِّ ُأتَِي بِاْلُمنِْذِر ْبِن َأبِي ُأَس 

0136  
محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عطاء بن أبي 

 ميمونة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة 
ةَ   ...َأنَّ َزْينََب َكاَن اْسُمَها َبرَّ

 الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة  0137
َما اْلَكْرُم َقْلُب  َوَيُقوُلوَن اْلَكْرُم! إِنَّ

 ...اْلُمْؤِمنِ 

0138  
وياه بإسناد واحد: ثنا محمد، ثنا عبدالرزاق، أنا ر

 معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة 
ْئ َربََّك   ...الَ َيُقْل َأَحُدُكْم: َأْطِعْم َربََّك َوضِّ

 ...َأْحَسَن النَّاِس ُخُلًقا َكاَن النَّبِيُّ  عبدالوارث، عن أبي التياح، عن أنس   0139

 ...َأْخنَى األَْسَماِء َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعنَْد اللَّه ، عن أبي هريرة أبو الزناد، عن األعرج  0141

0140  
 أني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة ب، ابن شها

 قال: 
 ...َحقُّ اْلُمْسلِِم َعَلى اْلُمْسلِِم َخْمٌس 

0142  
زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد 

 الخدري 
اُكْم َواْلُجُلوَس بِالطُّ   ...ُرَقاِت إِيَّ

0143  
ابن جريج، أني زياد أنه سمع ثابتًا مولى عبدالرحمن 

 بن زيد أنه سمع أبا هريرة 
اكُِب َعَلى اْلَماِشي ُم الرَّ  ...ُيَسلِّ
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 ...ُكنُْت فِي َمْجِلٍس ِمْن َمَجالِِس األَْنَصاِر  يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد  0144

 ...، َفَدَقْقُت اْلَباَب َأَتْيُت النَّبِيَّ  جابرًا  شعبة، عن محمد بن المنكدر سمعت  0145

0146  

 ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره 
ِه  َلَع فِي ُجْحٍر فِي َباِب َرُسوِل اللَّ َأنَّ َرُجاًل اطَّ

... 

حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن 

 أنس
 ...بِِمْشَقصٍ  َفَقاَم إَِلْيِه النَّبِيُّ 

َلَع َعَلْيَك بَِغْيِر إِْذنٍ  بو الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة أ  0147  ...َلْو َأنَّ اْمَرًأ اطَّ

0148  

مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أن أبا 

مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد 

 

ِه   ...َبْينََما ُهَو َجالِس   َأنَّ َرُسوَل اللَّ

ُجَل ِمْن َمْجلِِسِه الَ ُيِقيُم  نافع، عن ابن عمر   0149 ُجُل الرَّ  ...الرَّ

0151  
 إَِذا َكاُنوا َثاَلَثًة َفاَل َيَتنَاَجى اْثنَاِن ُدوَن الثَّالِِث. نافع، عن ابن عمر 

 ُيْحِزَنُه. َحتَّى َتْختَلِطُوا بِالنَّاِس؛ َأْجَل َأنْ   أبو وائل، عن ابن مسعود 

َم َعَلْيِهمْ َأنَّ  سيار، عن ثابت، عن أنس   0150  ...ُه َمرَّ َعَلى ِصْبَياٍن َفَسلَّ

0152  

 ... َأنَّ اْلَيُهوَد َأَتُوا النَّبِيَّ  أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة 

هشيم، أنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، ثنا 

 أنس
َم َعَلْيُكْم َأْهُل اْلكَِتاِب   ...إَِذا َسلَّ

ُه َعنُْهنَّ  َأنَّ َأْزَواَج النَّبِيِّ  ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة   0153  ...َرِضَي اللَّ

 ...َخَرَجْت َسْوَدُة َبْعَدَما ُضِرَب اْلِحَجاُب  هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة   0154

َبْيُر  هشام، أني أبي، عن أسماء   0155 َجنِي الزُّ  ...َوَما َلُه فِي األَْرضِ  َتَزوَّ

ِه  صفية الزهري، عن علي بن حسين، عن   0156  ...ُمْعتَكًِفا َكاَن َرُسوُل اللَّ

ُخوَل َعَلى النَِّساِء. يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر  0157 اُكْم َوالدُّ  ..إِيَّ
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 ...ُمَخنَّث  َوِعنِْدي  َدَخَل َعَليَّ النَّبِيُّ  هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها أم سلمة   0158

 مة، عن بريد بن عبدالله، عن أبي بردة، عن أبي موسى أبو أسا  0159
اْحَتَرَق َبْيت  بِاْلَمِدينَِة َعَلى َأْهِلِه ِمَن 

ْيلِ   ...اللَّ

ْيِل  ابن جريج، أني عطاء أنه سمع جابر بن عبدالله   0161  ...َأْو َأْمَسْيُتْم إَِذا َكاَن ُجنُْح اللَّ

 لرقىكتــــاب ا
رقم 

 يثطرف احلد الطريق احلديث
 ...ُزَرْيٍق َبنِي َرُجل  ِمنْ   َسَحَر َرُسوَل اللَّهِ  هشام، عن أبيه، عن عائشة   0160

ِه  ابن شهاب، أني عروة أن عائشة أخبرته   0162  ...َكاَن إَِذا اْشَتَكى َنَفَث  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

0163  

 ...َأَتْوا   َأنَّ َناًسا ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ  أبو بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد 

رواه مرة قال: حدثنا سيدان بن مضارب أبو محمد 

يوسف  -هو صدوق–الباهلي، ثنا أبو معشر البصري 

بن يزيد البراء، ثني عبيدالله بن األخنس أبو مالك، 

 عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس 

هِ  إِنَّ َأَحقَّ َما َأَخْذُتْم َعَليِْه َأْجًرا كِتَاُب   .اللَّ

0164  
ان الشيباني، ثنا عبدالرحمن بن األسود، عن سليم

 عن الرقية أبيه قال: سألت عائشة 

َص النَّبِيُّ  ْقَيِة ِمْن ُكلِّ ِذي  َرخَّ فِي الرُّ

 ُحَمٍة.

0165  
قال البخاري: وقال عباد بن منصور، عن أبيه، عن 

 أبي قالبة، عن أنس بن مالك 
ِه   ...ْنَصارِ ألَْهِل َبْيٍت ِمَن األَ  َأِذَن َرُسوُل اللَّ

0166  
عبدالرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي 

 هريرة
 .اْلَعْيُن َحقٌّ 

 معبد بن خالد سمعت عبدالله بن شداد، عن عائشة   0167
ِه  ( َأْن َأْو َأَمرَ ) َأَمَرنِي َرُسوُل اللَّ

 ...ُيْسَتْرَقى

 ...َرَأى فِي َبْيتَِها َجاِرَيةً   نَّبِيَّ َأنَّ الالزهري، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي   0168
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 سلمة، عن أم سلمة 

 ...َيُقوُل لِْلَمِريضِ  َكانَ  َأنَّ النَّبِيَّ  سفيان، ثني عبد ربه بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة  0169

ِه  مسروق، عن عائشة   0171  ...َكاَن إَِذا َأَتى َمِريًضا  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

 ملرض والطبكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

0170  
األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد 

 قال: قال عبدالله بن مسعود 
ِه   ...َوُهَو ُيوَعُك  َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اللَّ

0172  

محمد بن عمرو بن طلحة، عن عطاء بن يسار، عن 

 أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 

َما ُيِصيُب اْلُمْسلَِم ِمْن َنَصٍب، َوالَ 

 ...ٍب َوَص 

 بنحو حديث أبي هريرة مختصًرا. الزهري، أني عروة بن الزبير أن عائشة 

 ...الَ َيُقوَلنَّ َأَحُدُكْم: َخُبَثْت َنْفِسي هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة   0173

0174  

هو في البخاري مروي مرة: ثنا محمد بن المثنى، ثنا 

أبو أحمد الزبيري، ثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين، 

 ثنا عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة 

ُه َداًء إاِلَّ   .َأْنَزَل َلُه ِشَفاءً  َما َأْنَزَل اللَّ

0175  

هشام، عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي 

 .كانت.. بكر
ْت  َها َكاَنْت إَِذا ُأتَِيْت بِاْلَمْرَأِة َقْد ُحمَّ  ...َأنَّ

ى ِمْن َفْيِح  نافع، عن ابن عمر   َجَهنََّم؛ َفَأْطِفُئوَها بِاْلَماءِ  اْلُحمَّ

 ...ُأِريَك اْمَرَأًة ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة؟ َأالَ  عمران أبو بكر، ثني عطاء قال: قال لي ابن عباس  0176

َها َكاَنْت إَِذا َماَت اْلَميُِّت ِمْن َأْهِلَها ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة   0177  ...َأنَّ

 ...َفَقاَل  َأنَّ َرُجاًل َأَتى النَّبِيَّ  بي سعيد قتادة، عن أبي المتوكل، عن أ  0178

0179  
ابن شهاب، أني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا 

 يقول: أخبرهما أنه سمع رسول الله  هريرة 
ْوَداِء ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ َداءٍ فِي اْلَحبَِّة   ...السَّ



044 

 

ُه  َسْبَع َتَمَراٍت  َمْن َتَصبََّح  هاشم بن هاشم سمعت عامر بن سعد سمعت سعداً   0181  ...َعْجَوًة َلْم َيُضرَّ

0180  
عبدالملك والحسن العرني، عن عمرو بن حريث 

 سمعت سعيد بن زيد 
 اْلَكْمَأُة ِمَن اْلَمنِّ َوَماُؤَها ِشَفاٌء لِْلَعْيِن.

0182  
الزهري، أني عبيد الله بن عبدالله أن أم قيس بنت 

 محصن األسدية 
َها َأَتْت َرُسوَل أ  ...بِاْبٍن َلَها   هِ اللَّ  نَّ

0183  
يحيى، ثنا سفيان، ثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد 

 الله بن عبدالله، عن عائشة 
 ...فِي َمَرِضهِ  َلَدْدَنا النَّبِيَّ 

 اْسَتَعَط.  َأنَّ النَّبِيَّ  وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس  0184

0185  

 ...إِْن َكاَن فِي َشْيٍء ِمْن َأْدِوَيتُِكْم َخْيٌر  هبن عبدالل عاصم بن عمر بن قتادة سمعت جابر

مروان بن شجاع، ثنا سالم األفطس، عن سعيد بن 

 جبير، عن ابن عباس 
َفاُء فِي َثاَلَثٍة  تِي َعِن اْلَكيِّ وَقاَل: الشِّ  .َوَأْنَهى ُأمَّ

 لطاعونكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

0186  
وقاص أنه سمع أسامة بن زيد عامر بن سعد بن أبي 

 يحدث سعدًا 
ِه   ...َذَكَر اْلَوَجعَ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

0187  

ابن شهاب، عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد 

بن الخطاب، عن عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن 

 نوفل، عن ابن عباس 

َخَرَج إَِلى  َأنَّ ُعَمر ْبَن اْلَخطَّاِب 

امِ   ...الشَّ

 لطرية والعدوىاب اكتــــ
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

0188  
ابن شهاب، أني أبو سلمة بن عبدالرحمن وغيره أن 

 قال:  قال: أن رسول الله أبا هريرة 
 ...الَ َعْدَوى، َوالَ َصَفَر، َوالَ َهاَمةَ 
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 ...الَ ُيوِرَدنَّ ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصح   الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة   0189

0191  

الزهري، أني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن أبا 

 هريرة
 ...َوَخْيُرَها اْلَفْأُل الَ طِيََرَة، 

، وأما همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس 

كلمة )الصالح( فرواها البخاري فقط عن أنس، وهي 

 في مسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة 

ا]َوُيْعِجُبنِي اْلَفْأُل   .[لُِح الصَّ

0190  
عمر بن محمد العسقالني، عن أبيه، عن ابن 

 عمر
ْؤَم ِعنَْد النَّبِيِّ   ...َذَكُروا الشُّ

 لكهانةكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
ِه  عروة، عن عائشة   0192 انِ  َسَأَل ُأَناس  َرُسوَل اللَّ  ...َعِن اْلُكهَّ

َماِء  سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن أبي هريرة  0193 ُه األَْمَر فِي السَّ  ...إَِذا َقَضى اللَّ

 حلياتكتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
ُه َسِمَع النَّبِيَّ  الزهري، عن سالم، عن ابن عمر   0194  ...َيْخُطُب َعَلى اْلِمنَْبرِ   َأنَّ

 ...فِي َغاٍر بِِمنًى   َبْينََما َنْحُن َمَع النَّبِيِّ  األعمش، ثني إبراهيم، عن ابن مسعود   0195

0196  

عبدالحميد بن جبير، عن سعيد بن المسيب، عن أم 

 شريك 
ِه   ...َأَمَر بَِقْتِل اْلَوَزغِ  َأنَّ َرُسوَل اللَّ

 .اْلُفَوْيِسُق َقاَل لِْلَوَزِغ:  َأنَّ النَّبِيَّ  ابن شهاب، عن عروة يحدث عن عائشة 

 ...َنَزَل َنبِيٌّ ِمَن األَْنبَِياِء َتْحَت َشَجَرةٍ  أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة   0197

ٌة ِمْن َبنِي  محمد، عن أبي هريرة   0198  ...الَ ُيْدَرى إِْسَرائِيَل ُفِقَدْت ُأمَّ

 ...َبْينََما َرُجٌل َيْمِشي بَِطِريٍق اْشَتدَّ َعَلْيِه مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح   0199
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 السمان، عن أبي هريرة 

 لشعركتــــاب ا
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث
اِعُر َكلَِمُة َلبِيدٍ  عبدالملك، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة   0011  ...َأْصَدُق َكلَِمٍة َقاَلَها الشَّ

 ...ألَْن َيْمَتلَِئ َجْوُف َرُجٍل َقْيًحا َيِريِه   األعمش سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة   0010

0012  

 ...َأنَّ َرُجاًل ُذِكَر ِعنَْد النَّبِيِّ  ن أبي بكرة، عن أبيهخالد، عن عبدالرحمن ب

محمد بن الصباح، ثنا إسماعيل بن زكريا، ثنا يزيد بن 

 عبدالله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى 
 ...َرُجاًل ُيْثنِي َعَلى َرُجلٍ  َسِمَع النَّبِيُّ 

 لرؤياكتــــاب ا
رقم 

 احلديثطرف  الطريق احلديث

0013  

ثنا محمد بن العالء، ثنا حماد بن أسامة، عن بريد بن 

عبدالله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي 

 موسى

ةَ   ...َرَأْيُت فِي اْلَمنَاِم َأنِّي ُأَهاِجُر ِمْن َمكَّ

0014  
ثنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن عبدالله بن أبي حسين، 

 .ثنا نافع بن جبير، عن ابن عباس 
اُب َعَلى َعْهِد َرُسولِ َقِدَم مُ   ...َسْيِلَمُة اْلَكذَّ

0015  

أبو عوانة، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي 

 هريرة 
 ...َمْن َرآنِي فِي اْلَمنَاِم َفَقْد َرآنِي

قال البخاري: حدثنا معلى بن أسد، ثنا عبدالعزيز بن 

 مختار، ثنا ثابت البناني، عن أنس 
 .الَ َيَتَخيَُّل بِي

نا عبدالله بن يوسف، ثنا الليث، ثنا ابن الهاد، حدث

 عن عبدالله بن خباب، عن أبي سعيد 
 ...َمْن َرآنِي َفَقْد َرَأى اْلَحقَّ 

ْؤَيا َفُتْمِرُضنِي أبي سلمة قال:   0016  ...َلَقْد ُكنُْت َأَرى الرُّ
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 ...ا ُيِحبَُّها إَِذا َرَأى َأَحُدُكْم ُرْؤيَ  ابن الهاد، عن عبدالله بن خباب، عن أبي سعيد

0017  
 ...ُرْؤَيا اْلُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوَأْرَبِعيَن  الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة

الَِحُة ُجْزٌء..] ، عن أبي سعيد بيزيد، عن عبدالله بن خبا ْؤَيا الصَّ  .....[الرُّ

 ...َماُن َلْم َتَكْد َتْكِذُب ُرْؤَيا إَِذا اْقَتَرَب الزَّ  محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة   0018

0019  
ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن ابن 

 كان يحدث عباس 
ِه   ...َفَقاَل  َأنَّ َرُجاًل َأَتى َرُسوَل اللَّ

 فضائل النيب كتــــاب 
رقم 

 طرف احلديث الطريق احلديث

0001  
ردة، حماد بن أسامة، عن بريد بن عبدالله، عن أبي ب

 عن أبي موسى 
ُه بِِه ِمَن اْلُهَدى َواْلِعْلمِ   ...َمَثُل َما َبَعَثنِي اللَّ

0000  
ثنا أبو كريب، ثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، 

 عن أبي موسى 
َما َمثَلِي َوَمثَُل َما ُه بِِه َكَمَثلِ  إِنَّ  ...َبَعَثنِي اللَّ

0002  

، عن حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا إسماعيل بن جعفر

عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة 

 

 ...إِنَّ َمَثلِي َوَمَثَل األَْنبَِياِء ِمْن َقْبلِي

 َفَجَعَل النَّاُس َيْدُخُلوَنَها. سليم بن حيان، ثنا سعيد بن ميناء، عن جابر

0003  

  ُأتَِي النَّبِيُّ  قتادة، عن أنس 
ِ
ْوَراء  َوُهَو بِالزَّ

ٍ
 ...بِإَِناء

حدثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا 

إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن 

 عبدالله 

 ...نَّا َنُعدُّ اآلَياِت َبَرَكةً كُ 

0004  
مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن 

 أنس
 ...َقاَل َأُبو َطْلَحَة ألُمِّ ُسَلْيٍم: َلَقْد َسِمْعُت 



048 

 

0005  
وحدث أبو عثمان أيضًا عن  أبيه قال: معتمر، عن 

 قال:   عبدالرحمن بن أبي بكر 
 ...َثاَلثِيَن َوِماَئةً  ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ 

ِة َكاُنوا  أبو عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي بكر   0006 فَّ  ...ُأَناًسا ُفَقَراءَ َأنَّ َأْصَحاَب الصُّ

0007  
ابر حنظلة بن أبي سفيان، أنا سعيد بن ميناء سمعت ج

 بن عبدالله 

ا ُحِفَر اْلَخنَْدُق َرَأْيُت بِالنَّبِيِّ  َخَمًصا  َلمَّ

... 

0008  
ِه  قتادة، عن أنس  َة َسَأُلوا َرُسوَل اللَّ  ...َأنْ  َأنَّ َأْهَل َمكَّ

 ...( اْلَجَبِل، َوفِْرَقًة ُدوَنُه، َفَقاَل َفْوَق فِْرَقًة ) أبي معمر، عن ابن مسعود 

0009  

حدثنا يحيى، ثنا عبدالرزاق، عن رواه مرة قال: 

معمر، عن عبدالكريم الجزري، عن عكرمة قال: قال 

 ابن عباس 

ًدا ُيَصلِّي  َقاَل َأُبوَجْهٍل: َلئِْن َرَأْيُت ُمَحمَّ

... 

هِ  َغَزْوَنا َمَع َرُسولِ  الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر   0021  ...َغْزَوَة َنْجدٍ   اللَّ

0020  
ًة َأَتِت النَّبِيَّ  أنس بن مالك شعبة، عن هشام بن زيد، عن  ...بَِشاٍة َمْسُموَمةٍ  َأنَّ َيُهوِديَّ

 ...َيُقوُل فِي َمَرِضِه  اَن النَّبِيُّ كَ  وقال يونس، عن الزهري قال عروة: قالت عائشة

0022  
 ...َغْزَوَة َتُبوكَ  َغَزْوَنا َمَع النَّبِيِّ  عمرو بن يحيى، عن عباس الساعدي، عن أبي حميد

 ...َكاَن إَِذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر  َأنَّ النَّبِيَّ  حميد، عن أنس 

0023  
أبو الزناد، عن عبدالرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا 

 هريرة
َما َمَثلِي َوَمَثُل النَّاِس َكَمَثِل َرُجٍل   ...إِنَّ

َص فِيهِ َشْيًئا فَ  َصنََع النَّبِيُّ  األعمش، ثنا مسلم، عن مسروق قال: قالت عائشة:  0024  ...َرخَّ

ِه  ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة  0025  ...َأْمَرْيِن َبْيَن  َما ُخيَِّر َرُسوُل اللَّ

َمْت َقَدَماهُ  َقاَم النَّبِيُّ  زياد أنه سمع المغيرة   0026  ...َحتَّى َتَورَّ

 َأَنا َفَرُطُكْم َعَلى اْلَحْوِض. عبدالملك سمعت جندبًا   0027

 ...إِنِّي َفَرٌط َلُكْم، َوَأَنا َشِهيٌد َعَلْيُكمْ  أبي الخير، عن عقبة  يزيد، عن  0028
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0029  
نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: قال عبدالله بن 

 عمرو

 َحْوِضي َمِسيَرُة َشْهٍر َماُؤُه َأْبَيُض ِمنَ 

َبنِ   ..اللَّ

 ...ْيَلَة َوَصنَْعاءَ إِنَّ َقْدَر َحْوِضي َكَما َبْيَن أَ  ابن شهاب، ثني أنس بن مالك   0031

 .َبْيَن َصنَْعاَء َواْلَمِدينَةِ  َحْوُضُه َما شعبة، عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب  0030

 َبْيَن َجْرَباَء َوَأْذُرَح. َأَماَمُكْم َحْوٌض َكَما نافع، عن ابن عمر   0032

0033  

نافع بن عمر، ثني ابن أبي مليكة، عن أسماء بنت أبي 

 بكر 

ى اْلَحْوِض َحتَّى َأْنُظَر َمْن َيِرُد إِنِّي َعلَ 

 ...َعَليَّ 

 مغيرة، عن أبي وائل قال: قال عبدالله 
َحتَّى إَِذا َأْهَوْيُت ألَُناِوَلُهُم اْخُتلُِجوا 

 ...ُدونِي

أبو حازم، عن النعمان بن أبي عياش قال: أشهد على 

 أبي سعيد 
 ْعِدي.َفَأُقوُل: ُسْحًقا ُسْحًقا لَِمْن َغيََّر بَ 

المغيرة بن النعمان، ثني سعيد بن جبير، عن ابن 

 عباس
الُِح   ...َفأَُقوُل َكَما َقاَل الَْعبُْد الصَّ

 ...ألَُذوَدنَّ ِرَجاالً َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه!  محمد بن زياد سمعت أبا هريرة   0034

ِه  ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن أنس   0035  ...بِالطَِّويِل اْلَباِئنِ َلْيَس  َكاَن َرُسوُل اللَّ

 أبو إسحاق، عن البراء   0036
َمْرُبوًعا َبِعيَد َما َبْيَن  َكاَن النَّبِيُّ 

 ..اْلَمنِْكَبْين

ِه  حاتم، عن الجعيد بن عبدالرحمن سمعت السائب  0037  ...َذَهَبْت بِي َخاَلتِي إَِلى َرُسوِل اللَّ

0038  

 هو في البخاري من حديث أبي نعيم، ثنا همام، عن

 قتادة قال: سألت أنسًا 
 ...؟ َقاَل: الَ َهْل َخَضَب النَّبِيُّ 

رواه مرة وهو ثالثي قال: حدثنا عصام بن خالد، ثنا 

حريز بن عثمان أنه سأل عبدالله بن بسر قال: أرأيت 
 .َكاَن فِي َعنَْفَقتِِه َشَعَرات  بِيض  
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 كان شيخًا؟ النبي 

ي إَِلى ُأمُّ َسَلَمةَ أَ  عثمان بن عبدالله بن موهب قال: 
 ..َزْوِج النَّبِيِّ  ْرَسَلنِي َأْهلِ

0039  

 ..َوَكاَن اْلَحَسُن ْبُن َعِلّي ُيْشبُِههُ  َرَأْيُت النَّبِيَّ  إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت أبا جحيفة

ن بن إبراهيم، رواه مرة قال: حدثني محمد بن الحسي

 عن أنس، ثنا جرير، عن محمد، ثني حسين بن محمد

ِه ْبُن ِزَياٍد بَِرْأِس اْلُحَسيْنِ  َي ُعبَيُْد اللَّ
 ُأتِ

.. 

عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن ابن أبي مليكة، عن 

 عقبة بن الحارث 
 ...َوَحَمَل اْلَحَسَن  َرَأْيُت َأَبا َبْكٍر 

بَيْهِ َكاَن َيْضِرُب َشَعُرُه َمنْ  َأنَّ النَّبِيَّ  همام، ثنا قتادة، ثنا أنس   0041
 ...كِ

 ...ُيِحبُّ ُمَواَفَقَة َأْهِل اْلِكَتاِب  َكاَن النَّبِيُّ  ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله، عن ابن عباس  0040

0042  
هو ابن أبي عتبة –شعبة، عن قتادة سمعت عبدالله 

 ، عن أبي سعيد -مولى أنس
  َكاَن النَّبِيُّ 

ِ
 ...َأَشدَّ َحَياًء ِمَن اْلَعْذَراء

0043  

، فقال: ما سألت أنسًا، عن صيام النبي  حميد

كنت أحب أن أراه من الشهر صائمًا إال رأيته، وال 

مفطرًا إال رأيته، وال من الليل قائمًا إال رأيته، وال 

 نائمًا إال رأيته، 

ةً َما َمِسْسُت ) -َوفِي ِرَواَيٍة: ِديَباًجا- (َخزَّ

... 

 هشام، عن أبيه، عن عائشة   0044
  َسَأَل َرُسوَل اللَّهِ  ْبَن ِهَشاٍم  َأنَّ اْلَحاِرَث 

... 

0045  

رواه البخاري قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا محمد 

بن عبدالله األنصاري، ثني أبي، عن ثمامة بن عبدالله 

 بن أنس، عن أنس 

 ..نَِطًعا َكاَنْت َتْبُسُط لِلنَّبِيِّ  َأنَّ ُأمَّ ُسَليْمٍ 

0046  
 إِنَّ َلُه ُمْرِضًعا فِي اْلَجنَّةِ  البراء شعبة، عن عدي بن ثابت أنه سمع 

 ...ُقْلُت اِلْبِن َأبِي َأْوَفى : َرَأْيَت إِْبَراِهيمَ رواه مرة قال: حدثنا ابن نمير، ثنا محمد بن بشر، ثنا 
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 إسماعيل قال: 

 ثابت، عن أنس   0047
ِه  َعَلى َأبِي َسْيٍف  َدَخْلنَا َمَع َرُسوِل اللَّ

... 

0048  
ِه  بو سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرةالزهري، ثنا أ  ...اْلَحَسَن ْبَن َعِلّي  َقبََّل َرُسوُل اللَّ

ْحَمَة؟. هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة   َأَوَأْملُِك لََك َأْن َنَزَع اللَُّه ِمْن َقْلبَِك الرَّ

 ...َكاَن فِي َسَفرٍ  َأنَّ النَّبِيَّ  أيوب، عن أبي قالبة، عن أنس   0049

 ..َأْحَسَن النَّاِس َوَأْجَوَد النَّاسِ  َكاَن النَّبِيُّ  حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس   0051

 ..(َليَْس َلُه َخاِدم  اْلَمِدينََة ) َقِدَم َرُسوُل اللَِّه  ابن علية، ثنا عبدالعزيز، عن أنس   0050

ُث  َأنَّ النَّبِيَّ  الزهري، عن عروة، عن عائشة   0052 هُ  َكاَن ُيَحدِّ  ...َحِديًثا َلْو َعدَّ

0053  
ابن وهب، أنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان 

 بن يسار، عن عائشة 
 ...ُمْسَتْجِمًعا َقطُّ  َما َرَأْيُت النَّبِيَّ 

 أبي وائل قال:   0054
ُر النَّاَس فِي ُكلِّ  َكاَن َعْبُد اللَّهِ  ُيَذكِّ

 ..َخِميسٍ 

0055  
، عن ابن الزهري، أني عبيد الله بن عبدالله

 عباس
 ...َأْجَوَد النَّاِس بِاْلَخْيرِ  َكاَن النَّبِيُّ 

 َقطُّ َفَقاَل: الَ  َما ُسئَِل النَّبِيُّ  سفيان، عن ابن المنكدر سمعت جابرًا يقول: ما ُسئل  0056
ٍ
 .َعْن َشْيء

 محمد بن المنكدر، عن جابر   0057
ِه  َلْو َقْد َجاَءَنا َقاَل لِي:  َكاَن َرُسوُل اللَّ

... 

0058  

الزهري، أني محمد بن جبير بن مطعم، عن 

 أبيه

َخْمَسُة  لِي َوفِي ِرَواَيٍة:إِنَّ لِي َأْسَماًء )

 ...(َأْسَماءٍ 

ُه َعنِّي  أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة   ...َأالَ َتْعَجُبوَن َكْيَف َيْصِرُف اللَّ

ِه  هشام، ثنا عكرمة   0059  ...َبِعيَن َسنَةً ألَرْ  ُبِعَث َرُسوُل اللَّ



052 

َبْيرَ  ابن شهاب، عن عروة، عن عبدالله بن الزبير  0061  ...َأنَّ َرجاًل ِمَن األَْنَصاِر َخاَصَم الزُّ

0060 

 ...ُخْطَبًة  َخَطَب َرُسوُل اللَِّه شعبة، عن موسى بن أنس، عن أنس 

ِه؟ َفَقاَم آَخُر َفَقاَل: مَ  أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى  ...ْن َأبِي َيا َرُسوَل اللَّ

قال: حدثنا الفضل بن سهل، ثنا أبو النضر، ثنا أبو 

خيثم، ثنا أبو الجويرية، عن ابن عباس 

ِه   َكاَن َقْوم  َيْسَأُلوَن َرُسوَل اللَّ

 ...اْستِْهَزاءً 

0062 
ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن 

أبيه 
 ...ُجْرًما َمْن َسَأَل  ينَ إِنَّ َأْعَظَم اْلُمْسلِمِ 

0063 
طريقه في البخاري، عن أبي الزناد، عن األعرج، عن 

أبي هريرة 
 ...َلَيْأتَِينَّ َعَلى َأَحِدُكْم َزَماٌن ألَْن َيَرانِي
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 ،ووفقنا للعناية بسنة خري األنام ،وعلمنا السنة والقرآن ،الماحلمد هلل رب العاملني أكرمنا باإلس

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 ،-نةوامل

وقد انطلقت مشاريع عديدة ختترص عىل احلافظ  ،كنوز السنة التي حفظوهابليعظم انتفاعهم  ؛برناجمهم

، ظةاملحفو بداية من رشح األحايي   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 وهذا اجلمع بني يديك مشاركة من عدي من إخوا

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
 

 املشرف على مركز حفاظ السنة
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 ف من الربنامج:أواًل: اهلد
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

هو يغني عن املخترصات والرقاق وغريها، ف ابواآلي شامل ألحايي  األحكام والعقائد والفضائل

 وال تغني املخترصات عنه.

 
 

 :ثانيًا: الكتب املعتمدة يف هذا الربنامج مرتبة على النحو التالي
 ام ،صحيح البخاري وصحيح مسلم  :إىل ثالثة أقسام وُقسِّ

 : أحايي  0013قسم املتفق عليه. 

 :حديثاً  431قسم مفريات البخاري. 

  :حديثاً  081قسم مفريات مسلم. 

 حديثاً  0331سنن أيب ياوي عىل الصحيحني: دزوائ. 

 حديثاً  060عىل الصحيحني وأيب ياوي: زوائد جامع الرتمذي. 

  :حديثاً  063زوائد سنن النسائي عىل الصحيحني وأيب ياوي والرتمذي. 

  :حديثاً  084زوائد سنن ابن ماجه عىل الصحيحني وأيب ياوي والرتمذي والنسائي. 

 حديثاً 023ستة :زوائد املوطأ عىل الكتب ال. 

  :حديثاً 011زوائد سنن الدارمي عىل الكتب السبعة. 

  حديثاً  048محد 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 ،ايات املتعلقة بمعناهوالروحديًثا أتبعه باألحايي   ذكر فطريقة املصنف أنه إذا

 هلا رقاًم مستقاًل.

   نبذة عن برنامج حفظ السنة
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 عمر هذا الربنامج: ثالثًا:

يف مدينة  - حفظه اهلل-بدأت حلق احلفظ هلذا الربنامج عىل يد شيخنا حييى بن عبد العزيز اليحيى 

فظه وفهمه وقد طرح اهلل لربناجمه القبول فأقبل طلبة العلم عليه وتنافسوا يف ح،  هـ0411بريدة 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 حافظعدي حفا  اجلمع بني الصحيحني جتاوز وقد 

 

 رط القبول:شرابعًا: 
 . وضبطهكاماًل  آن الكريمالقر يشرتط لقبول الطالب يف هذا الربنامج حفظ

 

 :والفهم فظملحقات مساعدة على احل: خامًسا

  :وهو مما يعني عىل احلفظ وصحة النطق لأللفا ، ، للجمع بني الصحيحنيالتسجيل الصويت

 وكذلك يساعد عىل املراجعة ورسوخ احلفظ وإتقانه.

 مأخوذ من فتح الباري ، لامت الغريبة واملشكلةلكل توضيحوهو عبارة عن  ني:غريب الصحيح

 .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. فظاحلا

  ن ليس له ممسند وكذلك  ،غري املكثرين يف اجلمع بني الصحيحنيكمسند الرواة  :الرواةمسانيد

 .إال حدي  واحد
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 اختيار أحاديث الصحيحني: : منهج الشيخ يف دًساسا
 :ًقسم املتفق عليه أوال :- 

وتصل  ،ليهالشيخ باللفظ الذي اتفقا ع 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

 يبًا.البخاري ويضع الزائد من لفظ مسلم يف احلاشية وهذا يصل إىل مائتي حدي  تقر

 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  تاماعومنهج الشيخ يف ترتيب األحاديث

 الباب يف موضع واحد.

 
 
 

 :اختيار أحاديث السننالشيخ حفظه اهلل يف  : منهجسابًعا
 ها.سقطه إال إن كان فيه زياية فيوريكل حدي  سبق ذكره يف الصحيحني فإنه ي 

 ى معني أثبته.كل حدي  فيه فائدة يف حكم أو مسألة رشعية أو فائدة لغوية أو معن 

 عىل صحته أو  دمني أو املتأخرين أو املعارصينأي حدي  نص أحد من العلامء املعتربين من املتق

  حسنه أثبته.

 ينص أحد من العلامء عىل صحته أو حسنه تركه وأحلقه يف قسم الضعيفة لالستظهار. وما مل 
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 وصايا ملن التحق بهذا الربنامج: :ثامنًا
فهي األصُل  ،وأثره يف العلم كبري فاحرص عىل حفِظ ما تقدُر عليه منها ،ضله عظيمحفظ السنة ف 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

لتحاق بشيخ حافظ تسمع عليه وتراجع معه وال حتفظ عىل نفسك، واحرص أن احرص عىل اال 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. :خامساً 

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 ،وضم النظري إىل النظريم بتأملها احرص 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  :ارشاً ع
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 :أهداف الربنامج 
 حفظ وضبط الجمع بين الصحيحين في سنتين تقريًبا. .1

 حفظ وضبط بقية الكتب التسعة في ثالث سنوات تقريبًا. .2

 فهم لمعانيها.إخراج حفاظ للكتب التسعة يجمعون بين الحفظ والضبط وال .3

 وضع آلية مناسبة لتحقيق هذا الهدف الكبير، ومتابعة الحافظ من خاللها. .4

 ضبط منهج الطالب ووقته في السير في هذا البرنامج. .5

 

  :آلية الربنامج 
 عند انتظام الطالب في البرنامج يعطى خطًة يسير عليها، وتتابعه الوحدة في ذلك.

 واجبات يومية: وهذه الخطة موضح فيها أن عليه ثالثة

  الواجب األول: الحفظ: وهو أن يحفظ الطالب يوميا ًوجهين جديدين، ثم يكررهما عشر مرات

 بعد حفظهما، والحفظ ال يتوقف طوال أيام السنة، إالفي إجازات محددة، وهي:

 يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. -1

 / شوال ( . 5/ رمضان ( إلى )  22من )  -2

 / ذو الحجة (. 15إلى ) / ذو الحجة (  5من )   -3

 ثالثة أسابيع الختبارات الفصل األول. وثالثة أسابيع الختبارات الفصل الثاني. -4

يوم تقريبا. 145وعلى هذا تكون أيام اإلجازات في السنة =   

يوم تقريبا . 215وأيام الحفظ في السنة =   

 أهداف البرنامج وآليته
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  ( آخر عشرة أوجه حفظها.الواجب الثاني: الربط: وهو أن يسرد الطالب على نفسه يوميًا )حفظًا 

 والربط ال يتوقف طوال أيام السنة، إالفي إجازات محددة، وهي:

 / شوال ( . 5/ رمضان ( إلى )  22من )  -1

 / ذو الحجة (. 15/ ذو الحجة ( إلى )  5من )   -2

 ثالثة أسابيع الختبارات الفصل األول. وثالثة أسابيع الختبارات الفصل الثاني -3

 عة: وهي أن يسرد الطالب على نفسه )حفظًا( عشرة أوجه من المراجعة الواجب الثالث: المراج

 ما دام في المجلد األول. 

ل إلى المجلد ثم إذا انتقل إلى المجلد الثاني تزيد مراجعته لتصبح خمسة عشر وجهًا، ثم إذا انتق

عته د مراجالثالث تزيد مراجعته لتصبح عشرين وجها، ثم إذا انتقلت إلى المجلد الرابع تزي

 لتصبح خمسة وعشرين وجها. 

 والمراجعة ال تتوقف طوال أيام السنة.

 
 

 

 َما َأْعَلُم َعَلى َوْجِه اأْلَْرِض ِمَن اأْلَْعَماِل َأْفَضَل ِمْن َطَلِب اْلَحِديِث » قال ُسْفَيان:

 «َمْن َأَراَد بِِه َوْجَه اللَّهلِ 
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وحتقيق  أن تساعده يف احلفاظ على كتابه العناية ببعض األمور اليت من شأنها حلافظحيسن با
 منها من واقع جتربة: يًئاش، وإليك االستفادة الكاملة منه

 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  لمة لبعض أهل العلم،آية أو حدي  أو ك 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، ابة الفهرس بخط يدك يف أولهكت -4

 هذه املذكرة. يمكنك نقله منط، ووكتابته بيدك أرسخ وأضب

تشعر الغريب، بل اكتب ما  صفحة ، وال يلزم أن تنقل كل ما يفمعاين الكلامت الغريبة بجانبها تقييد -0

 ناه.يرسع تفلت مع أوبحاجتك له، 

 .هوأحاييث هعدي أبوابكذلك و يف أوله -حسب ترتيبه يف اجلمع – كتاب كل كتابة رقم -6

 عىل ضبطها، وهو من املُلح. ليساعدك ،تظليل األبواب بالقلم الفسفوري -1

 ؟نسختككيف تعتين ب
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، ب، أو سؤال أهل العلم عنهايف الكتحلها  عن تقييد اإلشكاالت يف آخر الكتاب للبح  -8

 ى سنني مشكلة عليك.ذهبها بل ترتاكم وتبقفرتكها ال يُ 

يوجد يف ، وذلك بعد ختم الكتاب، ليكون لك وري يومي منه، وحتزيب الكتاب للمراجعة -3

 للحزب. اوجهً  00بمعدل  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.

تاب ما يفيد ختمك عنده، ويقيد تاريخ اطلب من الشيخ الذي ختتم عنده أن يكتب يف آخر الك -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   أوجه يومًيا 3   يومًيا وجهان 

 مدة احلفظ مدة احلفظ مدة احلفظ

 يوًما 40 يوًما 00 يوًما 82 314 064 0 اجلزء األول

 يوًما 43 يوًما 01 يوًما 80 318 063 0 اجلزء الثاين

 يوًما 48 يوًما 64 يوًما 30 412 031 0 اجلزء الثال 

 يوًما 41 يوًما 04 يوًما 81 346 061 0 اجلزء الرابع

 يوًما 010 يوًما 228 يوًما 342 0013 683 4 ملتفق عليها

 يوًما 42 يوًما 06 يوًما 84 431 061 0 مفريات البخاري

 يوًما 03 يوًما 10 أيام 016 018 200 0 مفريات مسلم

 يوًما 266 يوًما 303 يوًما 030 2001 0160 6 بني الصحيحني اجلمع

 يوًما 003 يوًما 001 يوًما 220 0331 401 2 زوائد أيب ياوي

 زوائد الرتمذي
0 

 يوًما 01 يوًما 61 يوم 011 060 211

 يوًما 00 يوًما 21 يوًما 31 063 61 زوائد النسائي

 يوًما 08 يوًما 23 يوًما 30 084 63 0 زوائد ابن ماجه

 يوًما 461 يوًما 604 يوًما 321 4162 0841 01 الكتب الستة

 زوائد موطأ مالك
مع ابن ماجه 

 يف نفس املجلد

 يوًما 00 يوًما 00 يوًما 22 023 44

 يوًما 00 يوًما 04 يوًما 20 011 42 زوائد الدارمي

 يوًما 03 يوًما 18 يوًما 001 048 233 2 زوائد مسند أمحد

 يوًما 631 يوًما 841 يوًما 0261 0606 2003 02 الكتب التسعة

 إحصائية الكتب التسعة
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 عدي األحايي  عدي األوجه الصفحة الكتاب 

 11 8 024 وفضلهمكتاب ذكر األنبياء  01

 99 46 032 فضائل الصحابة 08

 33 00 018 كتاب الرب والصلة 03

 7 3 083 كتاب املظامل والغصب 61

 8 4 032 كتاب القدر 60

 4 2 036 كتاب العلم 62

 11 4 038 كتاب الدعاء 63

 12 6 612 كتاب الذكر 64

 3 0 618 كتاب التعوذ 60

 15 02 613 التوبةكتاب  66

 3 2 620 كتاب املنافقني 61

 8 3 623 كتاب القيامة 68

 11 4 626 كتاب اجلنة 63

 6 2 632 كتاب النار 11

 41 06 634 كتاب الفتن 10

 11 4 601 كتاب الزهد والرقائق 12

 21 1 604 كتاب فضائل القرآن 13

 46 23 660 كتاب التفسري 14

 حديًثا 346عدي األحايي :   -كتاًبا  08عدي الكتب:  -وجًها  061عدي األوجه: 

 فهرس اجلزء الرابع
 

 اجلمع بني الصحيحنين ــم
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اهلدف من هذا التحزيب مساعدة احلافظ عىل التقسيم املناسب لوريه، بحي  جيمع بني 

تساوي عدي الصفحات والوقوف عىل هنايات املوضوعات واألحايي ، فيجعل له ورًيا 

ه ضبط يلعيومًيا أو أسبوعًيا باملقدار الذي يناسبه حسب ضبطه وما حيتاجه، فيسهل 

ها املقدار جللسة مجاعية يلتقي احلفا  في فيها، وقد يكون ي ينجز اجلزءاملقدار واأليام الت

 ملذاكرة حمفوظهم وما يتعلق به من فوائد وإشكاالت.

 وجه للحزب تقريًبا 55مبعدل التحزيب 
 ص إىل ص من 
 011 هناية كتاب فضائل الصحابة 024 بداية كتاب ذكر األنبياء وفضلهم 0

 632 هناية كتاب النار 018 بداية كتاب الرب والصلة 2

 683 لتفسريهناية كتاب ا 634 بداية كتاب الفتن 3

 وجه للحزب تقريًبا 04مبعدل التحزيب 
 ص إىل ص من 
  063باب قصة إسالم أيب ذر الغفاري  024 بداية كتاب ذكر األنبياء وفضلهم 0

 611 هناية كتاب الذكر  060ى باب مناقب أيب موس 2

 643 هناية كتاب الفتن 618 بداية كتاب التعوذ 3

 683 هناية كتاب التفسري 601 بداية كتاب الزهد والرقائق 4

 يب  التحز
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 وجه للحزب تقريًبا 04التحزيب مبعدل 
 ص إىل ص من 
 000 "أنا لك كأيب زرع ألم زرع"باب... 024 بداية كتاب ذكر األنبياء وفضلهم 0

 011 هناية كتاب فضائل الصحابة 002 مناقب خدجية ريض اهلل عنها 2

 611 هناية كتاب الذكر 018 بداية كتاب الرب والصلة 3

 632 هناية كتاب النار 618 بداية كتاب التعوذ 4

 661 هناية كتاب فضائل القرآن 634 بداية كتاب الفتن 0

 683 هناية كتاب التفسري 660 بداية كتاب التفسري 6

 وجه للحزب تقريًبا 55مبعدل تحزيب ال
 ص إىل ص من 
 033 باب موفقته للوحي 024 بداية كتاب ذكر األنبياء وفضلهم 0

 000 "أنا لك كأيب زرع ألم زرع"باب...  033باب مناقب عثامن  2

  060 باب قصة إسالم أيب ذر الغفاري 002 مناقب خدجية ريض اهلل عنها 3

 011 هناية كتاب فضائل الصحابة  060موسى باب مناقب أيب  4

 030 هناية كتاب املظامل والغصب 018 بداية كتاب الرب والصلة 0

 611 هناية كتاب الذكر 032 بداية كتاب القدر 6

 622 هناية كتاب املنافقني 618 بداية كتاب التعوذ 1

 638 باب تقتل عامًرا الفئة الباغية 623 بداية كتاب القيامة 8

 603 هناية كتاب الزهد والرقائق 633 "ال تقوم الساعة...": باب قوله  3

 661 "ويسألونك عن الروح"باب:  604 بداية كتاب فضائل القرآن 01

 683 هناية كتاب التفسري 668 "وال جتهر بصالتك..."باب:  00
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 نستوعب ومل الصواب، انبي مع اخلاطئ نطقها ذكرنا نطقها، يف اخلطأ يكثر التي الكلامت بعض هذه

 بدقة العناية من للحافظ بد وال لنظائرها، تنبهليُ  أمثلة أورينا إنام فيها، احلفا  خيطئ التي الكلامت

 الصوتية النسخة من ذلك يف ستفيدوي النطق، باختالف خيتلف قد ملعنىا ألن ؛األلفا  نطق

 .هل املسمع وتصويبات

 مالحظات الصواب اخلطأ رقم الصفحة
 بفتح الراء اخلرضر  اخلرُض إنام سمي  527

د  أن النبي  033  بكرس العني صِعد أحًدا صعر

 هبمزة الوصل وايم اهلل اهلل وأريم 535

 بضم الثاء الثُّدي الثَّديمنها ما يبلغ  536

 بفتح الباء أحبَّ  أسامء أحبُّ إن كانت  542

 بفتح الدال يرف نعليك ففإين سمعت يُ  555

 بضم الطاء الطُّهور الطَّهوربذلك  إال صليت 555

 بفتح الباء فأرضبر  عنقه فأرضُب  571

 بتنوين الفتح سعيدةً  -شقيًة  سعيدةٌ أو  شقيةٌ قد كتب  593

تر  الِوترحيب  ِوتروهو  598 تر -ور  بفتح الواو الور

 بكرس الالم سلِمة سلرمةمن بني  612

 بكرس امليم املرجان املطرقة املِجان 641

 بفتح التاء املربوطة والساعةر  كهاتني والساعةُ عثت ب 648

 األخطاء الشائعة
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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

 رجوة من احلفظ.وحتقيق الفائدة امل استذكارها، ورسعة

رقم  الباب
 طرف احلديث الراوي  احلديث

 كتــــاب ذكر األنبياء وفضلهم
ِهيَم َخلِياًل" ُ إِْبَرا َذ اَّللخ َ ِهيُم َبْعَد َثََمننَِي َسنًَة َواْخَتَتَن بِاْلَقُدومِ  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6611 َباُب ...: "َواَّتخ  .اْخَتَتَن إِْبَرا

..."َباُب َقْولِِه: "َوإِْذ قَ  ِهيُم َربِّ ِهيَم إِْذ َقاَل... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6611 اَل إِْبَرا كِّ ِمْن إِْبَرا  َنْحُن َأَحقُّ بِالشخ

"
ِ

خ
ِ

ًة َقانًِتا َّلل ِهيَم َكاَن ُأمخ اَلُم  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6611 َباٌب: "إِنخ إِْبَرا ِهيُم َعَلْيِه السخ  إاِلخ َثاَلَث ...ََلْ َيْكِذْب إِْبَرا

ِديِث اْْلَِِضِ َمَع ُموَسى َعَلْيِهََم َباُب َح 

اَلمُ   السخ
6611  

 َقاَل: ُقْلُت الْبُن َعبخاسر ... َسِعيُد ْبن ُجَبْير 

َي اْْلَِِضَ َأنخُه َجَلَس َعََل َفْرَوةر ... َأبُو ُهَرْيَرةَ   إِنخََم ُسمِّ

َباُب َفْضِل ُموَسى َوُيوُنَس َعَلْيِهََم 

اَلُم*  السخ
6611  

 َبْينَََم ََيُوِديٌّ َيْعِرُض ِسْلَعَتُه ُأْعطَِي ِِبَا ... َرةَ َأبُو ُهَريْ 

ُه َخْيٌ ِمْن ُيوُنَس.. اْبُن َعبخاسر   الَ َينَْبِغي لَِعْبدر َأْن َيُقوَل إِنخ

ئِِم اْلَعْرشِ  َأبُو َسِعيدر  نَا بُِموَسى آِخٌذ بَِقائَِمةر ِمْن َقَوا ا َأ َذ  .َفإِ

 ُأرِسَل َمَلُك اْْلَْوِت إََِل ُموَسى ... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6611 َوِذْكِرِه َبْعدُ  َباُب َوَفاِة ُموَسى

  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6611 َباُب َقْولِِه َتَعاََل: "َلَقْد َكاَن ِِف ُيوُسَف.."
ِ

 ...َمْن َأْكَرُم النخاِس؟ ُسِئَل َرُسوُل اَّللخ

ْنَيا... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6616 ِعيَسى *: َأنَا َأْوََل النخاِس بِ َباُب َقْوِل النخبِيِّ   َأنَا َأْوََل النخاِس بِِعيَسى اْبن َمْرَيَم ِِف الدُّ

َتَها يخ ُه.. َأبُو ُهَرْيَرةَ   6611 ..."َباٌب: "َوإِِّنِّ ُأِعيُذَها بَِك َوُذرِّ يَْطاُن َيَمسُّ  َما ِمْن َمْوُلودر ُيوَلُد إِالخ َوالشخ

 َباُب َقْوِل ِعيَسى َعَلْيِه ا
ِ

اَلُم: آَمنُْت بِاَّللخ ُق َرَأى ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6611 لسخ  ...َرُجاًل َيْْسِ

 فهرس أطراف األحاديث  
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 كتــــاب فضائل الصحابة

 مناقب أيب بكر 

 .ِِف اْلَغاِر، َفَرأَيُْت آَثاَر.. ُكنُْت َمَع النخبِيِّ  َأبُو َبْكرر   6611 ..."َباُب َقْولِِه: "إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه 

: َلْو ُكنُْت ُمتخِخًذا َباُب َقْوِل النخبِيِّ 

 َخلِيالً 
6611  

  َأبُو َسِعيدر 
ِ

... َأنخ َرُسوَل اَّللخ نََْبِ
ِ
 َجَلَس َعََل اْْل

  اْبُن َعبخاسر 
ِ

ِذي َماَت.. َخَرَج َرُسوُل اَّللخ  ِِف َمَرِضِه الخ

ِه ْبن َأيب ...َكَتَب َأْهُل اْلكُ  ُمَلْيَكةَ  َعْبداللخ َبْيِ ِِف اْْلَدِّ  وَفِة إََِل اْبن الزُّ

يِق * َباُب َوْصِف النخبِيِّ  دِّ  ...َصِعَد ُأُحًدا َأنخ النخبِيخ  َأنَس ْبن َمالِكر   6611 َلُه بِالصِّ

   6611َبْكرر َبْعَد النخبِيِّ  َباُب َفْضِل َأيب

اَلِسلِ  َبَعَثُه َعََل َجْيشِ  َأنخ النخبِيخ  َعْمرو ْبن اْلَعاصِ   ..َذاِت السخ

ُ َبنْيَ النخاِس ِِف َزَمِن النخبِيِّ  اْبُن ُعَمر  ...ُكنخا ُنَخيِّ

د اْبُن اْْلَنَِفيخةِ  مخ  ُقْلُت ألَيب ُُمَ
ِ

 ؟: َأيُّ النخاِس َخْيٌ َبْعَد َرُسوِل اَّللخ

 إََِل اْستِْخاَلِفِه * َباُب إَِشاَرِة النخبِيِّ 
ٌة النخبِيخ  ن ُمْطِعمر ُجَبْي بْ   6611 َ  َفَأَمَرَها َأْن َتْرِجَع إَِلْيِه.. َأتَِت اْمَرأ

  َعاِئَشة  6611
ِ

 : َذاِك َلْو َكاَن..َواَرْأَساْه!. َفَقاَل َرُسوُل اَّللخ

َل بِِه َمَع ُعَمر ْبن اْْلَطخاِب*  َباُب َما ُفضِّ
  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6611

ِ
ْبِح َصاَلَة ا َصَلخ َرُسوُل اَّللخ  ...لصُّ

يِرِه، َفَتَكنخَفُه النخاُس.. ُوِضَع ُعَمُر  اْبُن َعبخاسر   6616  َعََل ََسِ

 َمنَاِقُب ُعَمر ْبن اْْلَطخاِب 

يِن * َباُب َشَهاَدِة النخبِيِّ  ... َأبُو َسِعيدر   6611 َلُه بِالدِّ  َبْينَا َأنَا َناِئٌم َرَأيُْت النخاَس ُيْعَرُضوَن َعََلخ

ْبُت  ُعَمر اْبنُ   6611 َلُه بِاْلِعْلِم * َشَهاَدِة النخبِيِّ َباُب  ، َفََشِ  ...َبيْنَا َأنَا َنائٌِم ُأتِيُت بَِقَدِح َلَبنر

 ..َبْينَا َأنَا َناِئٌم َرَأيُْتنِي َعََل َقِليبر َوَعَلْيَها َدْلٌو. َأبُو ُهَرْيَرةَ   6611 بُِطوِل اْستِْخاَلِفِه * َباُب إَِشاَرِة النخبِيِّ 

  6611 َلُه بِاْْلَنخِة * َباُب َشَهاَدِة النخبِيِّ 
  َأبُو ُهَرْيَرةَ 

ِ
 َقاَل... َبْينَا َنْحُن ُجُلوٌس ِعنَْد َرُسوِل اَّللخ

... َجابِر  بِنَْحِوِه، َوِفيِه: بَِقْْصر ِمْن َذَهبر

ْيَطانِ  َباُب َشَهاَدِة النخبِيِّ    اْسَتْأَذَن ُعَمُر  َوقخاصر  َأيب َسْعد ْبن  6611 *...َلُه بُِسُلوِك الشخ
ِ

 ... َعََل َرُسوِل اَّللخ

ُثوَن... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6611 َلُه بِاإِلْْلَاِم * َباُب َشَهاَدِة النخبِيِّ  دخ  َلَقْد َكاَن ِفيََم َقْبَلُكْم ِمَن األَُمِم ُُمَ
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َفَقتِِه لِْلَوْحِي *  َباُب ُمَوا

 ...َثاَلثر  َواَفْقُت َريبِّ ِِف  ُعَمر  6611

6611  

... اْبُن ُعَمر
ِ

 ْبُن ُأيَبٍّ َجاَء اْبنُُه َعْبُد اَّللخ
ِ

َ َعْبُد اَّللخ  ََلخا ُتُوِفِّ

  ُعَمر
ِ

َم َرُسوُل اَّللخ ْر...َفَتَبسخ  ، َوَقاَل: َأخِّ

ِه ْبَن ُأيَبٍّ َبْعَد َما ُدِفَن.. َأتَى النخبِيُّ  َجابِر  َعْبَداللخ

اَن  َباُب َمنَاِقِب  َأ ِِف َبْيتِِه ُثمخ َخَرَج، َفُقْلُت  َأبُو ُموَسى   6611ُعْثََمَن ْبن َعفخ  ...َأنخُه َتَوضخ

 َطالِبر  ْبن َأيبَعَِلِّ َباُب َمنَاِقِب 

  َوقخاصر  َسْعد ْبن َأيب   * 6616َباُب َمنِْزَلتِِه ِمَن النخبِيِّ 
ِ

 ...َخَرَج إََِل َتُبوَك  َأنخ َرُسوَل اَّللخ

َ َوَرُسوَلُه، َباُب َقْولِِه  : ُُيِبُّ اَّللخ

ُ َوَرُسوُلُه *  َوُُيِبُُّه اَّللخ
6611  

َيَة َغًدا َرُجاًل َيْفَتُح  َسْهل ْبن َسْعدر  ا  ...ألُْعِطنَيخ َهِذِه الرخ

لخَف َعِن النخبِيِّ  َسَلَمة ... َكاَن َعَِلٌّ َقْد ََّتَ  ِِف َخْيََبَ

 َعَِلّ  َسْهل ْبن َسْعدر   6611 َلُه: َأبَا ُتَرابر * َباُب َقْوِل النخبِيِّ 
ِ
 ...إَِلْيِه  إِْن َكاَنْت َأَحبخ َأْسََمء

 
ِ

   * 6611َباُب َمنَاِقِب َطْلَحَة ْبن ُعَبْيِد اَّللخ
 ِِف َبْعِض تِْلَك اأَليخاِم... ََلْ َيْبَق َمَع النخبِيِّ  َأبُو ُعْثََمنَ 

 ...ُت َيَد َطْلَحَة َشالخَء؛ َوَقى ِِبَا النخبِيخ َرَأيْ  َحاِزمر  َقْيس ْبن َأيب

ِم  ا َبْيِ ْبن اْلَعوخ  َباُب َمنَاِقِب الزُّ

هِ   6611  ...النخاَس َيْوَم اْْلَنَْدِق  َنَدَب النخبِيُّ  َجابِر ْبن َعْبداللخ

َبْيِ   6611 ِه ْبن الزُّ ِب ُجِعْلُت َأنَا َوعُ  َعْبداللخ  ...َمرُ ُكنُْت َيْوَم اأَلْحَزا

ُسول ..." َعاِئَشة  6611  والرخ
ِ
 "الخذيَن اْسَتَجاُبوا هلل

 َباُب َمنَاقِب َسْعد ْبن َأيب َوقخاصر 

 َسِهَر، َفَلَمخ َقِدَم اْْلَِدينََة َقاَل: َليَْت... َكاَن النخبِيُّ  َعاِئَشة  6611

6611  
...كِنَاَنَتُه( يَ  )َنَثَل ِِلَ النخبِيُّ  َوقخاصر  َسْعد ْبن َأيب  ْوَم ُأُحدر

 ََجََع َأبََوْيِه ألََحدر إاِلخ... َما َسِمْعُت النخبِيخ  َعَِلّ 

ِح  ا    6111َباُب َمنَاِقِب َأبُو ُعَبْيَدَة ْبن اْْلَرخ
َن إََِل النخبِيِّ  ُحَذْيَفة  ...َفَقاُلوا  َجاَء َأْهُل َنْجَرا

ةر َأِمينًا... َأنَس  إِنخ لُِكلِّ ُأمخ

 ...النخَهاِر ِِف َطاِئَفِة  َخَرَج النخبِيُّ  َأبُو ُهَرْيَرةَ    6116َمنَاِقِب اْْلََسِن َباُب 
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 ..َأنخُه َكاَن َيْأُخُذُه َواْْلََسَن َفَيُقوُل: اللخُهمخ َأِحبخُهََم  ُأَساَمة ْبن َزْيدر 

 َباُب َمنَاِقِب َفاطَِمةَ 
َرَمةَ   6111 ْسَور ْبن ََمْ

ِ
... َخَطَب بِنَْت َأيب إِنخ َعِليًّا  اْْل  َجْهلر

 ِعنَْدُه ََجِيًعا ََلْ ُتَغاَدْر.. إِنخا ُكنخا َأْزَواَج النخبِيِّ  َعاِئَشة  6111

 َباُب َمنَاِقِب َعاِئَشة *

َناِم َقْبَل َزَواِجَها* َباُب ُرْؤَيِة النخبِيِّ  َتنْيِ  َعاِئَشة  6111 َْلَا ِِف اْْلَ نَاِم َمرخ  ...ُأِريُتِك ِِف اْْلَ

 َمَعَها * َباُب َتَلطُِّف النخبِيِّ 
 إَِذا ُكنِْت َعنِّي َراِضَيًة، َوإَِذا ُكنِْت..إِِّنِّ ألَْعَلُم  َعاِئَشة  6111

 ...ُكنُْت َأْلَعُب بِاْلَبنَاِت ِعنَْد النخبِيِّ  َعاِئَشة  6111

بخِة النخبِيِّ   َْلَا * َباُب َُمَ
ْوَن ِِبََداَياُهْم َأنخ النخاَس َكاُنوا يَ  َعاِئَشة  6111  ...َتَحرخ

  َعاِئَشة  6111
ِ

:... َأنخ نَِساَء َرُسوِل اَّللخ  ُكنخ ِحْزَبنْيِ

 النخبِيِّ 
ِ
  َعاِئَشة  6111 ...*لَِيْوِمَها َباُب اْستِْبَطاء

ِ
ُر ِِف  إْن َكاَن َرُسوُل اَّللخ  ...َمَرِضهِ َلَيَتَعذخ

ِة ا ِة *َباُب َما َكاَنْت َعَلْيِه ِمْن ِشدخ  َكاَن إَِذا َخَرَج َأْقَرَع َبنْيَ نَِساِئِه.. َأنخ النخبِيخ  َعاِئَشة  6161 ْلَغْيَ

* 
ِ
.. َأبُو ُموَسى  6166 َباُب َفْضلَِها َعََل النَِّساء

ِ
َجاِل َكثٌِي، َوََلْ َيْكُمْل ِمَن النَِّساء  َكُمَل ِمَن الرِّ

اَلَم * يَل َعَلْيَها السخ  ِجَْبِ
ِ
ء اَلَم... َعاِئَشة  6161 َباُب إِْقَرا يُل ُيْقِرُئِك السخ  َيا َعائَِش، َهَذا ِجَْبِ

ةً  َعاِئَشة  6161 َزْرعر ألُمِّ َزْرعر * : َأنَا َلِك َكَأيب...َباُب  َة اْمَرأَ  ...َجَلَس إِْحَدى َعَْشَ

 َباُب َمنَاِقِب َخِدجَيَة *

َها * تَِها َعََل َغْيِ يخ  َها َمْرَيُم اْبنَُة ِعْمَراَن، َوَخْيُ نَِساِئَها...َخْيُ نَِسائِ  َعَِلّ   6161 َباُب َخْيِ

يُل النخبِيخ  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6161 َْلَا بِاْْلَنخِة * َباُب َشَهاَدِة النخبِيِّ  !  ، َفَقاَل: َياَأتَى ِجَْبِ
ِ

 ...َرُسوَل اَّللخ

َها * َباُب ِصَلِة النخبِيِّ   النخبِيِّ َما ِغْرُت عَ  َعاِئَشة  6161 ألَْهِل ُودِّ
ِ
 َما ِغْرُت..  ََل َأَحدر ِمْن نَِساء

 اْسَتْأَذَنْت َهاَلُة بِنُْت ُخَوْيلِدر ُأْخُت َخِدجَيَة... َعاِئَشة  6161 َْلَا * َباُب ُحْسِن َعْهِد النخبِيِّ 

 :... ُقْلَن لِلنخبِيِّ  َأنخ َبْعَض َأْزَواِج النخبِيِّ  َعاِئَشة  6161 َباُب َمنَاِقِب َزْينََب *

اَلُم َأتَى النخبِيخ  ُأَساَمة ْبن َزْيدر   6161 َباُب َمنَاِقِب ُأمِّ َسَلَمَة * يَل َعَلْيِه السخ  َوِعنَْدُه... َأنخ ِجَْبِ
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 َباُب َمنَاِقِب ُأمِّ ُسَلْيمر *
 ََلْ َيُكْن َيْدُخُل َبْيًتا بِاْْلَِدينَِة َغْيَ َبيِْت.. َأنخ النخبِيخ  َأنَس  6111

هِ َج   6116 ... ابِر ْبن َعْبداللخ
ِ
َمْيَصاء  َرَأيُْتنِي َدَخْلُت اْْلَنخَة، َفِإَذا َأنَا بِالرُّ

 َباُب َمنَاِقِب َزْيِد ْبن َحاِرَثَة َوُأَساَمة *
 َمْوََل  َأنخ َزْيَد ْبَن َحاِرَثَة  ُعَمر اْبنُ   6111

ِ
 ...َرُسوِل اَّللخ

َر َعَلْيِهْم ُأَساَمة  َبْعًثا، َبَعَث النخبِيُّ  ُعَمر اْبنُ   6111  ...َوَأمخ

 ...َقاَل لِباَِللر ِعنَْد َصاَلِة اْلَفْجرِ  َأنخ النخبِيخ  َأبُو ُهَرْيَرةَ    * 6111َباُب َمنَاِقِب باَللر 

 * َباُب َمنَاِقِب َأنَس ْبن َمالكر 
! َخاِدُمَك َأنٌَس، اْدُع... َأنَس  6111

ِ
ي: َيا َرُسوَل اَّللخ  َقاَلْت ُأمِّ

ُت بِِه َأَحًدا.. َأََسخ إَِِلخ النخبِيُّ  َأنَس  6111 ا َفََم َأْخََبْ  َِسًّ

لنَِي *  َوَنْحُن بِاْلَيَمِن... َبَلَغنَا ََمَْرُج النخبِيِّ  َأبُو ُموَسى  6111 َباُب َمنَاِقِب اْْلَُهاِجِريَن اأَلوخ

 ...َدَخَل اْْلاََلَء، َفَوَضْعُت َلُه   َأنخ النخبِيخ  اْبُن َعبخاسر   6111 َباُب َمنَاِقِب اْبن َعبخاسر *

ِه ْبن ُعَمر ْبن اْْلَطخاِب  ُجُل ِِف َحَياِة النخبِيِّ  اْبُن ُعَمر  6111 َباُب َمنَاِقِب َعْبداللخ  ...إَِذا َرَأى ُرْؤَيا  َكاَن الرخ

ِه ْبن َجْعَفرر *   6111 َباُب َمنَاِقِب َعْبداللخ
َبْيِ الْبن َجْعَفرر  َقاَل اْبنُ  ُمَلْيَكةَ  يباْبُن أَ   ...الزُّ

 َوَقْد ََحََل ُقَثَم َبنْيَ َيَدْيِه َواْلَفْضَل َخْلَفُه... اْبُن َعبخاسر 

 ْبن َمْسُعودر 
ِ

 َباُب َمنَاِقِب َعْبِد اَّللخ
 َقِدْمُت َأنَا َوَأِخي ِمَن اْلَيَمِن، َفَمَكْثنَا ِحينًا.. َأبُو ُموَسى  6116

 َوا َمْسُعودر  اْبنُ   6111
ِ

 َلَقْد َأَخْذُت ِمْن ِِف َرُسوِل اَّللخ
ِ

 ...َّللخ

وق   6111َباُب َمنَاِقِب ُأيَبِّ ْبن َكْعبر   ...ِعنَْد َعْبداللخهِ   ُذكَِر َعْبداللخِه ْبُن َمْسُعودر  َمْْسُ

مر  ِه ْبن َحَرا هِ    * 6111َباُب َمنَاِقِب َعْبداللخ  ...ُت َأْكِشُف الثخْوَب َعْن َوْجِههِ َجَعلْ يب َلخا ُقتَِل أَ  َجابِر ْبن َعْبداللخ

ِه ْبن َساَلمر   َباُب َمنَاِقِب َعْبداللخ
 ...َيُقوُل ألََحدر  َما َسِمْعُت النخبِيخ  َسْعد ْبن َأيب َوقخاصر   6111

 ...ُكنُْت َجالًِسا ِِف َمْسِجِد اْْلَِدينَةِ  َقْيس ْبن ُعَبادر   6111

 َباُب َمنَاِقِب َسْعد ْبن ُمَعاذر 
َْوِت َسْعد ْبن ُمَعاذر  َجابِر  6111

ِ
 .اْهَتزخ اْلَعْرُش ْل

ء  6111 ا ُة َحِريرر  ُأْهِدَيْت لِلنخبِيِّ  اْلََبَ  ...ُحلخ

 ...َطْلَحَة َيْشَتِكي َكاَن اْبٌن ألَيب َأنَس ْبن َمالِكر   6111 َطْلَحَة َوُأمِّ ُسَلْيمر * َباُب َمنَاِقِب َأيب
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َن َعََل َعْهِد النخبِيِّ  َأنَس   6111بِتر َباُب َمنَاِقِب َزْيِد ْبن َثا  َأْرَبَعٌة... ََجََع اْلُقْرآ

ِة إِْساَلِم َأيب    6116َذرٍّ اْلِغَفاِريِّ  َباُب ِقصخ
 َقاَل ألَِخيِه... ََلخا َبَلَغ َأبَا َذرٍّ َمْبَعُث النخبِيِّ  اْبُن َعبخاسر 

 َرُه َأْن َأْسَأَل َعنُْه...َفَجَعْلُت الَ َأْعِرُفُه، َوَأكْ  اْبُن َعبخاسر 

َنةِ ُكنُْت ِعنَْد النخبِيِّ  َأبُو ُموَسى   * 6111ُموَسى  َباُب َمنَاِقِب َأيب ْعَرا  ...، َوُهَو َناِزٌل بِاْْلِ

... َأبَاِمْن ُحننَْير َبَعَث  ََلخا َفَرَغ النخبِيُّ  َأبُو ُموَسى   * 6111َعاِمرر األَْشَعِريِّ  َباُب َمنَاِقِب َأيب  َعاِمرر

 ...َيُقوُلوَن: إِنخ َأبَا ُهَرْيَرَة ُيْكثُِر اْْلَِديَث  َأبُو ُهَرْيَرةَ    * 6111ُهَرْيَرَة  َباُب َمنَاِقِب َأيب

 َعَليِْه...، َفُأنِْزَلْت ُكنخا ُجُلوًسا ِعنَْد النخبِيِّ  َأبُو ُهَرْيَرةَ    * 6111َباُب َمنَاِقِب َسْلََمَن اْلَفاِرِِسِّ 

اِن ْبن َثابِتر  َباُب   * َمنَاِقِب َحسخ

اُن ُينِْشُد... َسِعيُد ْبن اْْلَُسيخِب   6111  َمرخ ُعَمُر  ِِف اْْلَْسِجِد َوَحسخ

ء  6111 ا اَن  َقاَل النخبِيُّ  اْلََبَ  : اْهُجُهْم...ِْلَسخ

وق  6111 اُن  َمْْسُ  ...َدَخْلنَا َعََل َعاِئَشة َوِعنَْدَها َحسخ

اُن النخبِيخ اْسَتأْ  َعاِئَشة  6111 ِكنَي. َذَن َحسخ  اْْلَُْشِ
ِ
 .ِِف ِهَجاء

 َباُب َمنَاِقِب َجِريِر ْبن َعْبداللخهِ 

 * اْلَبَجَِلِّ 

 ...ُمنُْذ َأْسَلْمُت  َما َحَجبَنِي النخبِيُّ  َجِرير  6111

 َأالَ ُتِرُُينِي ِمْن ِذي اْْلََلَصِة!... َجِرير  6116

  َعَِلّ   6111 َباُب َفْضِل َمْن َشِهَد َبْدًرا
ِ

ْقَداَد... َبَعَثنِي َرُسوُل اَّللخ
ِ
َبْيَ َواْْل  َأنَا َوالزُّ

 َباُب َمنَاِقِب ُقَرْيشر 
 ُقَرْيٌش، َواألَنَْصاُر، َوُجَهْينَُة، َوُمَزْينَُة... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111

 َركِْبَن اإِلبَِل  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111
ر
... َخْيُ نَِساء  نَِساُء ُقَرْيشر

 َعَلْيِهْم َأَْجَِعنَي *َباُب مَ 
ِ

ُن اَّللخ  نَاِقِب األَنَْصاِر ِرْضوا

 َعزخ َوَجلخ َْلُْم *
ِ

 ...َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة ِفينَا:  َجابِر  6111 َباُب َواَلَيِة اَّللخ

ْغِفَرِة * َباُب َدْعَوِة النخبِيِّ    6111 َْلُْم بِاْْلَ
ةِ َحِزْنُت َعََل َمْن ُأِصيَب بِ  َأنَس ْبن َمالِكر   ...اْْلَرخ

، لُِكلِّ َنبِيٍّ  َزْيد ْبن َأْرَقمَ 
ِ

 ...َقاَلِت األَنَْصاُر: َيا َرُسوَل اَّللخ

َْلُْم: َأنُْتْم َأَحبُّ  َباُب َقْوِل النخبِيِّ 

َِلخ 
 النخاِس إِ

 ...النَِساَء َوالِصْبَياَن ُمْقبِِلنَي  َرَأى النخبِيُّ  َأنَس ْبن َمالِكر   6111

ًة ِمَن األنَْصاِر َأتَِت النخبِيخ  ن َمالِكر َأنَس بْ   6111  ...َأنخ اْمَرأَ
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  6111 ِِبِْم * َباُب َوِصيخِة النخبِيِّ 
 ...األَنَْصاُر َكِرِِش َوَعْيَبتِي َأنَس ْبن َمالِكر 

ْلِح ِِف الطخَعامِ  اْبُن َعبخاسر 
ِ
 .َحتخى َيُكوُنوا ِِف النخاِس بَِمنِْزَلِة اْْل

ِمِهْم َوِخْدَمتِِهْم *َباُب تَ  ِد إِْكَرا   َأنَس ْبن َمالِكر   6111 َأكُّ
ِ

 ... َصِحْبُت َجِريَر ْبَن َعْبِد اَّللخ

نَي   * َباُب َمنَاِقِب اأَلْشَعِريِّ
نِ  َأبُو ُموَسى  6116 َت ُرْفَقِة األَْشَعِريِّنَي بِاْلُقْرآ  إِِّنِّ ألَْعِرُف َأْصَوا

 إَِذا َأْرَمُلوا ِِف اْلَغْزِو... إِنخ األَْشَعِريِّنيَ  َأبُو ُموَسى  6111

 َباُب ِذْكِر َأْسَلَم َوِغَفاَر َوُمَزْينََة َوُجَهْينَةَ 

ُ َْلَا َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 ، َوِغَفاُر َغَفَر اَّللخ ُ  .َأْسَلُم َساَْلََها اَّللخ

6111  
 :...َأنخ األَْقَرَع ْبَن َحابِسر َقاَل لِلنخبِيِّ  َأبُو َبْكَرةَ 

 َيْوَم اْلِقيَاَمِة ِمنْ  َرْيَرةَ َأبُو هُ 
ِ

ِزنَ  َخْيٌ ِعنَْد اَّللخ .. َوَهَوا  .َأَسدر

ْوِِسُّ َوَأْصَحاُبُه... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباُب َمنَاِقِب َدْوسر * و الدخ  َقِدَم ُطَفْيُل ْبُن َعْمرر

 ي ََتِيمر ُمنُْذ َثاَلثر َسِمْعُت...َما ِزْلُت ُأِحبُّ َبنِ  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباُب َمنَاِقِب َبنِي ََتِيمر *

ْلِف   َواْْلِ
ِ
 ...: َأبََلَغَك َأنخ ُقْلُت ألَنَس ْبن َمالِكر  َعاِصمر   6111 َباُب اإِلَخاء

 َباُب َفَضاِئِل َأْصَحاِب النخبِيِّ 

ئَاٌم َيْأِِت  َأبُو َسِعيدر   6111
 ...َعََل النخاِس َزَماٌن َفيَْغُزو فِ

6111  

ُكْم  ِعْمَران ْبن ُحَصنْير  ِذيَن َيُلوََنُمْ َخْيُ  ...َقْرِِّن، ُثمخ الخ

 ...ُثمخ جَيِيُء َقْوٌم َتْسبُِق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َيِمينَهُ  َمْسُعودر  اْبنُ 

 ُبِعْثُت ِمْن َخْيِ ُقُروِن َبنِي آَدَم َقْرًنا َفَقْرًنا... َأبُو ُهَرْيَرةَ 

َد َقْرَن النخبِيِّ   ِِف آِخِر َحَياتِِه.. َصَلخ النخبِيُّ  ُعَمر اْبنُ    * 6111َباُب َمْن َحدخ
ِ
 َصاَلَة اْلِعَشاء

 
ِ

 ...الَ َتُسبُّوا َأْصَحايِب؛ َفَلْو َأنخ َأَحَدُكْم  َأنَْفَق  َأبُو َسِعيدر   * 6116َباُب ََتِْريِم َسبِّ َأْصَحاِب َرُسوِل اَّللخ

َلةِ  اَئِة الَ َتَكاُد ََتُِد ِفيَها... ُعَمر اْبنُ   6111 * َباُب النخاِس َبْعَد اْلُعُصوِر اْْلَُفضخ
ِ
ََم النخاُس َكاإِلبِِل اَْل  إِنخ

 ِكَتاُب البِِّر َوالصَِّلِة

ْحَبِة؟  َباٌب: َمْن َأَحقُّ النخاِس بُِحْسِن الصُّ
  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111

ِ
 َفَقاَل:... َجاَء َرُجٌل إََِل َرُسوِل اَّللخ

ْهِد إاِلخ َثاَلَثٌة:... ََلْ  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 ْم ِِف اْْلَ  َيَتَكلخ
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اَهُد إاِلخ بِِإْذِن األَبََوْينِ  و  6111 َباٌب: الَ جُيَ ِه ْبن َعْمرر َهاِد.. َجاَء َرُجٌل إََِل النخبِيِّ  َعْبداللخ  َفاْسَتْأَذَنُه ِِف اْْلِ

َ  اْْلُِغَية ْبن ُشْعَبةَ   6111 َباُب ََتِْريِم اْلُعُقوِق * َهاِت...إِنخ اَّللخ َم َعَلْيُكْم ُعُقوَق األُمخ   َحرخ

ٌة َمَعَها  َعاِئَشة  6111 َباُب اإِلْحَساِن إََِل اْلَبنَاِت *  اْبنََتاِن َتْسَأُلنِي...َجاَءْتنِي اْمَرأَ

ِحمِ  ْزِق لِِصَلِة الرخ  ُه ِِف ِرْزِقِه، َوُينَْسَأ َلُه...َمْن َأَحبخ َأْن ُيْبَسَط لَ  َأنَس ْبن َمالِكر   6111 َباُب َمْن ُبِسَط َلُه ِِف الرِّ

 ُ َ َخَلَق اْْلَْلَق َحتخى إَِذا َفَرَغ  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباٌب: َمْن َوَصَل َوَصَلُه اَّللخ  ...إِنخ اَّللخ

 .الَ َيْدُخُل اْْلَنخَة َقاطِعٌ  ُجَبْي ْبن ُمْطِعمر   6111 َباُب إِْثِم اْلَقاطِعِ 

 َأنَا َوَكاِفُل اْلَيتِيِم ِِف اْْلَنخِة َهَكَذا... َسْهلر   6116 تِيًَم َباُب َفْضِل َمْن َيُعوُل يَ 

ْسِكنيِ 
ِ
اِعي َعََل األَْرَمَلِة َو اْْل ْسِكنِي َكاْْلَُجاِهِد... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباُب السخ

ِ
اِعي َعََل األَْرَمَلِة َواْْل  السخ

 َعزخ َوَجلخ 
ِ

اَعِة... َرُجاًل َسَأَل النخبِيخ  َأنخ  َأنَس  6111 َباُب َعاَلَمِة ُحبِّ اَّللخ  َعِن السخ

 َتَعاََل 
ِ

َقِة ِمَن اَّللخ
ِ
يَل... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباُب اْْل ُ اْلَعْبَد َناَدى ِجَْبِ  إَِذا َأَحبخ اَّللخ

نخَدةٌ  نخَدٌة؛  َفََم َتَعارَ  َعاِئَشة  6111 َباٌب: األَْرَواُح ُجنُوٌد ُُمَ  ...َف األَْرَواُح ُجنُوٌد ُُمَ

 َباُب َتَعاُوِن اْْلُْؤِمننَِي َبْعِضِهْم َبْعًضا
 اْْلُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلُبنَْياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا.. َأبُو ُموَسى  6111

ِهْم... النُّْعََمن ْبن َبِشير   6111 دِّ َُحِِهْم، َوَتَوا  َتَرى اْْلُْؤِمننَِي ِِف َتَرا

ائُِل َأوْ  َأبُو ُموَسى  6111 .."َيْشَفْع َشَفاَعةً َباُب َقْولِِه َتَعاََل: "َمْن   ...َصاِحُب  َأنخُه َكاَن إَِذا َأتَاُه السخ

الِِح *   َأبُو ُموَسى  6111 َباُب َمَثِل اْْلَلِيِس الصخ
ِ
ْوء الِِح َوالسخ  ...َمَثُل اْْلَلِيِس الصخ

يُل  َعاِئَشة  6111 َباُب اْلَوَصاِة بِاْْلَارِ   بِاْْلَاِر َحتخى َظنَنُْت... َما َزاَل ُيوِصينِي ِجَْبِ

 َرُجٌل، َفَقاَل: اْئَذُنوا َلُه.. اْسَتْأَذَن َعََل النخبِيِّ  َعاِئَشة  6116 َباُب اْْلَُداَراِة َمَع النخاسِ 

  6111 َباُب ُحْسِن اْْلُُلِق 
و اْبنُ  ًشا... ََلْ َيُكِن النخبِيُّ  َعْمرر  َفاِحًشا َواَل ُمَتَفحِّ

اًنا... ََلْ َيُكِن النخبِيُّ  َأنَس ْبن َمالِكر   َسبخاًبا َوالَ َلعخ

؛ َفِإنخ  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباُب َما ُينَْهى َعِن التخَحاُسِد َوالتخَداُبرِ  اُكْم َوالظخنخ  الظخنخ َأْكَذُب اْْلَِديِث..إِيخ

 ..َأَخاُه َفْوَق َثاَلِث َلَيالر  الَ َُيِلُّ لَِرُجلر َأْن ََيُْجرَ  َأبُو َأيُّوَب   6111 َباُب اْْلِْجَرةِ 
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ِديُد الخِذي.. َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباُب اْْلََذِر ِمَن اْلَغَضِب  ََم الشخ َعِة، إِنخ َ ِديُد بِالْصُّ  َلْيَس الشخ

َباِب َواللخْعنِ  در   6111 َباُب َما ُينَْهى ِمَن السِّ  َوَنْحُن ِعنَْدُه... اْسَتبخ َرُجاَلِن ِعنَْد النخبِيِّ  ُسَلْيََمن ْبن ُُصَ

 ..بَِطِريقر َوَجَد ُغْصَن َشْوكر َبْينَََم َرُجٌل َيْمِِش  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 ..َباُب َمْن َأَخَذ اْلُغْصَن َوَما ُيْؤِذي

امر   6111 َباُب َما ُيْكَرُه ِمَن النخِميَمةِ   ...َفِقيَل َلُه: إِنخ َرجاًل  ُكنخا َمَع ُحَذْيَفَة  ََهخ

ْدَق ََيِْدي إََِل اْلَِبِّ  َمْسُعودر  اْبنُ   6111 ا ُينَْهى َعِن اْلَكِذِب َباُب مَ   ...إِنخ الصِّ

ِذي ُيْصلُِح َبنْيَ النخاسِ  ِذي ُيْصلُِح َبنْيَ النخاسِ  ُكْلُثومر  ُأمّ   6111 َباٌب: َليَْس اْلَكاِذُب الخ اُب الخ  ...َلْيَس اْلَكذخ

ةر َفَكَسَع َرُجٌل ِمَن اْْلَُهاِجِرينَ  َجابِر  6116 يخةِ َباُب َما ُينَْهى ِمْن َدْعَوِة اْْلَاِهلِ   ...ُكنخا ِِف َغَزا

ْهرَ  ُ َعزخ  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباٌب: الَ َتُسبُّوا الدخ .. َقاَل اَّللخ : ُيْؤِذينِي اْبُن آَدَم َيُسبُّ  َوَجلخ

اَلِح * اَلِح  بُو ُهَرْيَرةَ أَ   6111 َباُب ََتِْريِم إَِشاَرِة اْْلُْسلِِم َعََل َأِخيِه بالسِّ  ...الَ ُيِشُي َأَحُدُكْم َعََل َأِخيِه بِالسِّ

 إَِذا َمرخ َأَحُدُكْم ِِف َمْسِجِدَنا َأْو ِِف ُسوِقنَا... َأبُو ُموَسى  6111 َباُب األَْخِذ بِنُُصوِل النخْبِل *

 ...اللخُهمخ َفَأيََُّم ُمْؤِمنر َسَبْبُتُه َفاْجَعْل َذلَِك  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 ..: َمْن آَذْيُتُه َفاْجَعْلهُ َباُب َقْوِل النخبِيِّ 

 ِكَتاُب اْلَمَظاِلِم َوالَغْصِب
ْلُم ُظُلََمٌت َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ْلُم ُظُلََمٌت َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ُعَمر اْبنُ   6111 َباٌب: الظُّ  .الظُّ

 اْْلُْسلُِم َأُخو اْْلُْسلِِم الَ َيْظلُِمُه، َواَل ُيْسلُِمُه.. ُعَمر اْبنُ   6111 هُ َباٌب: الَ َيْظلُِم اْْلُْسلُِم اْْلُْسلَِم َوالَ ُيْسلِمُ 

َ َلُيْمَِل لِلظخاَِلِ َحتخى إَِذا َأَخَذُه ََلْ ُيْفلِْتُه.. َأبُو ُموَسى  6111 ..."َباُب َقْولِِه: "َوَكَذلَِك َأْخُذ َربَِّك   إِنخ اَّللخ

ا أَ  ً
ِ

ا َأْو َمْظُلوًمااْنُْصْ َأَخاَك  َأنَس  6111 ْو َمْظُلوًماَباٌب: َأِعْن َأَخاَك َظاَل ً
ِ

 ...َظاَل

ِذيَن َظَلُموا َأنُْفَسُهْم  ْجِر َقاَل: الَ  ََلخا َمرخ النخبِيُّ  اْبُن ُعَمر  6161 *َباٌب الَ َتْدُخُلوا َمَساِكَن الخ  ..َتْدُخُلوا  بِاْْلِ

 ...َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة ألَِخيِه ِمْن ِعْرِضِه  َرْيَرةَ َأبُو هُ   6166 ...َباٌب: َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة 

 ...َخَلَص اْْلُْؤِمنُوَن ِمَن النخاِر ُحبُِسوا  إَِذا َأبُو َسِعيدر   6161 َباُب اْلِقَصاِص َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

 ِكَتاُب اْلَقَدِر

 اْحَتجخ آَدُم َوُموَسى، َفَقاَل َلُه ُموَسى: َيا آَدُم.. َرةَ َأبُو ُهَريْ   6161 َباُب َمِن اْحَتجخ بِالَقَدِر َعََل اْْلُِصيَبِة *
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ِ

 َأيُْعَرُف َأْهُل اْْلَنخةِ  ِعْمَران ْبن ُحَصنْير   6161 َباٌب: َجفخ اْلَقَلُم َعََل ِعْلِم اَّللخ
ِ

 ..َقاَل َرُجٌل َيا َرُسوَل اَّللخ

ا ُخلَِق َلُه * َ
ِ

ٌ َل  ... َجنَاَزةر ِِف َبِقيِع اْلَغْرَقدِ ُكنخا ِِف  َعَِلّ   6161 َباٌب: ُكلٌّ ُمَيْسخ

تِيِم *   6161 َباٌب: األَْعََمُل بِاْْلََوا
َمعُ  َمْسُعودر  اْبنُ   ...إنخ َخْلَق َأَحِدُكْم جُيْ

.. َأنَس ِحِم َمَلًكا، َفَيُقوُل: َأْي َربِّ ُ بِالرخ َل اَّللخ  َوكخ

نَ  ُ َعََل اْبُن آَدَم ِمَن الزِّ َمِم ِِمخا َقاَل  اْبُن َعبخاسر   6161 ا*َباُب َما َكَتَب اَّللخ  ...َما َرَأيُْت َشْيًئا َأْشَبَه بِاللخ

 َوَقْلبِِه"
ِ
ْرء  َُيْلُِف: الَ َوُمَقلِِّب اْلُقُلوِب. َأْكَثُر َما َكاَن النخبِيُّ  ُعَمر اْبنُ   6161 َباٌب: "َُيُوُل َبنْيَ اْْلَ

 ...َما ِمْن َمْوُلودر إاِلخ ُيوَلُد َعََل اْلِفْطَرةِ  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6161 اْلِفْطَرِة*َباٌب: َما ِمْن َمْوُلودر إاِلخ ُيوَلُد َعََل 

  6111 َباُب َمْن َيُموُت َوُهَو َصِغٌي *
  اْبُن َعبخاسر 

ِ
كِنَي.. ُسِئَل َرُسوُل اَّللخ  َعْن َأْوالَِد اْْلَُْشِ

يْ  َأبُو ُهَرْيَرةَ  َ ، َأَفَرأ
ِ

: َيا َرُسوَل اَّللخ  َت َمْن َيُموُت...َقاُلوا

 ِكَتاُب اْلِعْلِم

 َباُب َرْفِع اْلِعْلِم وُظُهوِر اْْلَْهلِ 
ُثُكُموُه َأَحٌد... َأنَس  6116 َثنخُكْم َحِديًثا اَل ُُيَدِّ  ألَُحدِّ

َماُن َوِِف  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 الَِزُل  َيتََقاَرُب الزخ : َوَتْكُثَر الزخ  ..ِرَواَيةر

ًعا  َعْمرو اْبنُ   6111 اْلِعْلُم؟َباٌب: َكْيَف ُيْقَبُض  َ الَ َيْقبُِض اْلِعْلَم اْنتَِزا  ...إِنخ اَّللخ

   6111َباُب إِْثِم َمْن َكَذَب َعََل النخبِيِّ 
 ...َلْيَس َكَكِذبر َعََل َأَحدر إِنخ َكِذًبا َعََلخ  اْْلُِغَية

و اْبنُ   ...َبلُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَيةً  َعْمرر

 َعاِءِكَتاُب الدُّ

 األَْسََمُء اْْلُْسنَى َفاْدُعوُه ِِبَا"*
ِ

خ
ِ

 تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن اْسًَم، ِماَئٌة إاِلخ َواِحًدا... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباٌب: "َوَّلل
ِ

خ
ِ

 َّلل

 َتَعاََل: "َوُهَو اْلَعِزيُز اْْلَِكيُم"
ِ

تَِك الخِذي  اْبُن َعبخاسر   6111 َباُب َقْوِل اَّللخ  الَ إََِلَ إالخ َأنَْت...َأُعوُذ بِِعزخ

 ...اْغِفْر ِِل َخِطيَئتِي، َوَجْهَِل  َربِّ  َأبُو ُموَسى  6111 .."اللخُهمخ اْغِفْر ِِل ": َباُب َقْوِل النخبِيِّ 

ْنَيا َحَسنَةً ":َباُب َقْوِل النخبِيِّ  نَا آتِنَا ِِف الدُّ  النخبِيِّ  َأنَس  6111 "َربخ
ِ
...: اللخ َكاَن َأْكَثُر ُدَعاء  ُهمخ

الِِح *  بِالَعَمِل الصخ
ِ

 اَّللخ
ِ
 َبْينَََم َثاَلَثُة َنَفرر َيْمُشوَن َأَخَذُهُم اْْلََطُر... ُعَمر اْبنُ   6111 َباُب ُدَعاء
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 ِعنَْد اْلَكْرِب 
ِ
َعاء   اْبُن َعبخاسر   6111 َباُب الدُّ

ِ
 َكاَن َيُقوُل ِعنَْد اْلَكْرِب... َأنخ َرُسوَل اَّللخ

 ُيْسَتَجاُب ألََحِدُكْم َما ََلْ َيْعَجْل... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6116 اُب لِْلَعْبِد َما ََلْ َيْعَجْل َباٌب: ُيْسَتجَ 

ُه اَل ُمْكِرَه َلهُ   اْغِفْر ِِل إِْن ِشْئَت... الَ َيُقْل َأَحُدُكُم: اللخُهمخ  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباٌب: لَِيْعِزِم اْْلَْسَأَلَة؛ َفإنخ

َيَكِة* َباُب َما َيُقوُل  َ... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 إَِذا َسِمَع ِصَياَح الدِّ َيَكِة َفاْسَأُلوا اَّللخ  إَِذا َسِمْعُتْم ِصَياَح الدِّ

 باْْلَْوِت َواْْلََياةِ 
ِ
َعاء   6111 َباُب الدُّ

 ...اْْلَْوَت لُِِضٍّ َنَزَل بِهِ الَ َيَتَمنخنَيخ َأَحٌد ِمنُْكُم  َأنَس

 ...َدَخْلنَا َعََل َخبخابر َنُعوُدُه، َوَقِد اْكَتَوى َحاِزمر  َقْيس ْبن َأيب

ِسنًا َفَلَعلخُه.. َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباُب ََتَنِّي اْْلَِريِض اْْلَْوَت  ا ُُمْ  الَ َيَتَمنخى َأَحُدُكُم اْْلَْوَت؛ إِمخ

 ِكَتاُب الذِّْكِر

ِه َعزخ  َباُب ِذْكِر النخبِيِّ  ُ َتَعاََل: َأنَا َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َوَجلخ  َوِرَواَيتِِه َعْن َربِّ  ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي يِب... َيُقوُل اَّللخ

 َعزخ َوَجلخ 
ِ

 َماَلِئَكًة َيُطوُفوَن ِِف الطُُّرِق َيْلَتِمُسوَن... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباُب َفْضِل ِذْكِر اَّللخ
ِ

خ
ِ

 إِنخ َّلل

ُ وَ  ُ َوْحَدُه، َأَعزخ ُجنَْدُه... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 ْحَدُه *َباُب َقوِل: الَ إََلَ إالخ اَّللخ  الَ إََِلَ إاِلخ اَّللخ

 
ِ

َة إاِلخ بِاَّللخ   6111 َباُب َقْوِل: الَ َحْوَل َواَل ُقوخ
  َأبُو ُموَسى

ِ
َف النخاُس  ََلخا َغَزا َرُسوُل اَّللخ  ..َخْيََبَ َأْْشَ

نَ  َجابِر ْ  َنَزْلنَا َسبخْحنَا... ا، َوإَِذاُكنخا إَِذا َصِعْدَنا َكَبخ

َحا... َعَِلّ   6111 َباُب التخْكبِِي َوالتخْسبِيِح ِعنَْد اْْلَنَامِ   َأنخ َفاطَِمَة َشَكْت َما َتْلَقى ِمْن َأثَِر الرخ

ْأ ُوُضوَءكَ إَِذا َأتَْيَت  اْلََبَاء ْبن َعاِزبر   6116 َباُب َما َيُقوُل إَِذا َنامَ   ... َمْضَجَعَك َفتََوضخ

 َتَعاََل 
ِ

 اَّللخ
ِ
َؤاِل بَِأْسََمء  اللخْيِل.. إَِذا َأَخَذ َمْضَجَعُه ِمنَ  َكاَن النخبِيُّ  ُحَذْيَفة  6111 ...َباُب السُّ

َءِة ِعنَْد اْْلَنَاِم * ِذ َواْلِقَرا ِشِه َفْلَينُْفْض... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباُب التخَعوُّ  إَِذا َأَوى َأَحُدُكْم إََِل ِفَرا

 َباُب َفْضِل التخْسبِيِح َوالتخْهلِيِل *

 َكلَِمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعََل اللَِّساِن، َثِقيَلَتاِن... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111

6111  
يَك َلُه... َأبُو ُهَرْيَرةَ  ُ َوْحَدُه الَ َْشِ  َمْن َقاَل الَ إََِلَ إاِلخ اَّللخ

ا َكاَن َكَمْن  َأبُو َأيُّوَب   َأْعَتَق َرَقَبًة...َمْن َقاَل َعَْشً

 َوبَِحْمِدِه؛ ِِف َيْومر ِماَئةَ  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111
ِ

 ..َمْن َقاَل: ُسْبَحاَن اَّللخ
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 َ ُت اْلَعاطُِس إَِذا ََلْ َُيَْمِد اَّللخ   6111 َباٌب: الَ ُيَشمخ
َت...َعَطَس َرُجاَلِن ِعنَْد النخبِيِّ  َأنَس  ، َفَشمخ

...إَِذا َعطَ  َأبُو ُهَرْيَرةَ 
ِ

خ
ِ

 َس َأَحُدُكْم َفْلَيُقِل: اْْلَْمُد َّلل

 ِكَتاُب التََّعوُِّذ

ْغَرمِ  ْأثَِم َواْْلَ ِذ ِمَن اَْلَ  َكاَن َيُقوُل: اللخُهمخ إِِّنِّ َأُعوُذ... َأنخ النخبِيخ  َعاِئَشة  6111 َباُب التخَعوُّ

ُذ ِمَن اْْلُْبن  َكاَن  َأنَس ْبن َمالِكر   6111 َباُب َما ُيَتَعوخ
ِ

 َيُقوُل: اللخُهمخ إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك.. َنبِيُّ اَّللخ

 
ِ
ِذ ِمْن َجْهِد اْلَباَلء   َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباُب التخَعوُّ

ِ
... َكاَن َرُسوُل اَّللخ

ِ
ُذ ِمْن َجْهِد اْلَباَلء  َيَتَعوخ

 ِكَتاُب التَّْوَبِة

  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6116 ْيَلةِ ِِف اْلَيْوِم َواللخ  َباُب اْستِْغَفاِر النخبِيِّ 
ِ

َ َوَأتُوُب إَِلْيِه ِِف اْلَيْوِم.. إِِّنِّ ألَْسَتْغِفرُ  َواَّللخ  اَّللخ

 َتَعاََل بَِتْوَبِة َعْبدِه *
ِ

  6111 َباُب َفَرِح اَّللخ
ِه ْبُن َمْسُعودر  َحِديَثنْيِ  اْْلَاِرث ْبن ُسَوْيدر  َثنَا َعْبداللخ  ...َحدخ

ا بِنَْحِوِه َُمْ  َأنَس  َتَْصً

"...َباُب  ِذيَن ُخلُِّفوا ِه ْبن َكْعِب   6111 : "َوَعََل الثخاَلَثِة الخ لخَف  َعْبداللخ ُث ِحنَي ََّتَ  ...َسِمْعُت َكْعَب ْبَن َمالِكر ُُيَدِّ

ِئيَل َرُج  َأبُو َسِعيدر   6111 َباُب َتْوَبِة َمْن َقَتَل تِْسَعًة َوتِْسِعنَي إْنَساًنا* ا َْسَ
 ٌل َقَتَل تِْسَعًة...َكاَن ِِف َبنِي إِ

ُ اْْلَْلَق َكَتَب ِِف كَِتابِِه، َفُهَو... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباٌب: إِنخ َرَْحَتِي َغَلَبْت َغَضبِي *  ََلخا َقََض اَّللخ

 
ر
َْحََة ِماَئَة ُجْزء ُ الرخ : َخَلَق - َجَعَل  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباٌب: َجَعَل اَّللخ ُ ا -َوِِف ِرَواَيةر  اَّللخ

ر
َْحََة ِماَئَة ُجْزء  ..لرخ

لَِدِة بَِوَلِدَها* ُ َأْرَحُم بِِعَباِده ِمَن الَوا ٌة ِمَن... َقِدَم َعََل النخبِيِّ  ُعَمر  6111 َباٌب: اَّللخ  َسْبٌي، َفِإَذا اْمَرأَ

 َباٌب: الَ َيْدُخُل َأَحٌد اْْلَنخةَ 

* 
ِ

 إاِلخ بَِرَْحَِة اَّللخ
6111  

ُدوا، َوَقارِ  َعاِئَشة ُه اَل ُيْدِخُل..َسدِّ وا؛ َفِإنخ ، َوَأبَِْشُ  ُبوا

... َأبُو ُهَرْيَرةَ   بَِفْضلر َوَرَْحَةر

... َأبُو ُموَسى  6111 ...*َباٌب: َما َأَحٌد َأْصََبُ َعََل َأًذى 
ِ

 َما َأَحٌد َأْصََبُ َعََل َأًذى َسِمَعُه ِمَن اَّللخ

 ُ ُرُكُم اَّللخ ذِّ  َتَعاََل: "َوُُيَ
ِ

 َباُب َقْوِل اَّللخ

 َنْفَسُه"
6111  

َم اْلَفَواِحَش  َمْسُعودر  اْبنُ  ؛ َولَِذلَِك َحرخ
ِ

 الَ َأَحَد َأْغَيُ ِمَن اَّللخ

... اْْلُِغَيةِ 
ِ

 َوالَ )َأَحَد( َأَحبُّ إَِلْيِه اْلُعْذُر ِمَن اَّللخ

  َأْسََمءَ 
ِ

َء َأْغَيُ ِمَن اَّللخ  .الَ َِشْ
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َ َيغَ  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6116 ةُ إِنخ اَّللخ ... اُر، َوَغْيَ  َأْن َيْأِِتَ
ِ

 اَّللخ

 َعََل اْْلُْؤِمِن *
ِ

َ ُيْدِِّن اْْلُْؤِمَن َفيََضُع َعَليِْه َكنََفهُ  اْبُن ُعَمر  6111 َباُب َسْْتِ اَّللخ  ...إِنخ اَّللخ

 َتَعاََل *
ِ

ْ  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباُب ِسَعِة َمْغِفَرِة اَّللخ : َفِإَذا َماَت...َيْعَمْل َخْيً  َقاَل َرُجٌل ََل  ا َقطُّ

!... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباُب َمْن َأْذَنَب َفاْسَتْغَفَر *  إِنخ َعْبًدا َأْذَنَب َذْنًبا، َفَقاَل: َربِّ

يَِّئاِت"*إ: " ..َباُب   ...َقاَل َفَجاَءُه َرُجٌل فَ  ُكنُْت ِعنَْد النخبِيِّ  َأنَس ْبن َمالِكر   6111 نخ اْْلََسنَاِت ُيْذِهْبَن السخ

 ِكَتاُب اْلُمَناِفِقنَي

 ِِف َسَفرر َأَصاَب النخاَس... َخَرْجنَا َمَع النخبِيِّ  َزْيد ْبن َأْرَقمَ   6111 َباُب َقْولِِه: "إَِذا َجاَءَك اْْلُنَاِفُقوَن"

نِيًّا َفَأْسَلَم(، َوَقرَ  َأنَس  6111 َباُب َمْن َكَفَر َبْعَد اإِلْساَلِم * ا َ اْلَبَقَرَة...َكاَن َرُجٌل )َنْْصَ  أ

ِة َمْن آَمَن ِمَن اْلَيُهوِد * ٌة ِمَن اْلَيُهوِد آلَمَن يِبَ اْلَيُهوُد. َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباُب ِقلخ  َلْو آَمَن يِب َعََشَ

 ِكَتاُب اْلِقَياَمِة

َباُب َقْولِِه: "َواألَْرُض ََجِيًعا َقْبَضُتُه َيْوَم 

 اْلِقَياَمِة" اآلَيةَ 

6111  
َ َيْقبُِض َيْوَم اْلِقَياَمِة األَْرَض، َوَتُكونُ  راْبُن ُعمَ   ...إِنخ اَّللخ

 بِنَْحِوِه، َوِفيِه: َأيَْن ُمُلوُك اأَلْرِض؟. َأبُو ُهَرْيَرةَ 

 النخاُس َيْوَم اْلِقَياَمِة َعََل َأْرضر َبْيَضاَء.. ُُيََْشُ  َسْهل ْبن َسْعدر   6111

ُ بَِقوْ  ُ بَِقْومر َعَذاًبا َأَصاَب اْلَعَذاُب... اْبُن ُعَمر  6116 مر َعَذاًباَباٌب: إَِذا َأنَْزَل اَّللخ  إَِذا َأنَْزَل اَّللخ

؟  َباٌب: َكْيَف اْْلََْشُ
6111  

ًة ُغْرالً... َعاِئَشة وَن ُحَفاًة ُعَرا  َُتََْشُ

َل َخْلقر ُنِعيُده.."ُثمخ َقاَل: "  اْبُن َعبخاسر   َكَم َبَدأنَا َأوخ

ِئَق: َراِغبنَِي... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111  ُُيََْشُ النخاُس َعََل َثاَلِث َطَرا

وَن َعََل ُوُجوِهِهمْ  َباُب َقْولِهِ  ِذيَن ُُيََْشُ ََشُ اْلَكافُِر  َأنَس  6111 ..""الخ ، َكيَْف ُُيْ
ِ

 ...َيا َنبِيخ اَّللخ

 َتَعاََل:
ِ

 َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتخى َيْذَهَب...َيْعَرُق النخاُس  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 .."َأالَ َيُظنُّ ُأوََلَِك "َباُب َقْوِل اَّللخ

 األَْرِض*
ِ
َ َيُقوُل ألَْهَوِن َأْهِل النخاِر َعَذاًبا َأنَس  6111 َباُب َطَلِب اْلَكاِفِر اْلِفَداَء بِِمْلء  ...إِنخ اَّللخ
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 ِكَتاُب اْلَجنَِّة

لُ  َا ََمْ ُل ُزْمَرةر َتْدُخُل اْْلَنخَة َعََل ُصوَرِة اْلَقَمِر... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 وَقةٌ َباُب َما َجاَء ِِف ِصَفِة اْْلَنخِة َوَأَنخ  َأوخ

 َأَحُدُكْم َفْلَيْجَتنِِب اْلَوْجَه... إَِذا َقاَتَل  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباٌب: َأْهُل اْْلَنخِة َعََل ُصوَرِة آَدِم *

بِّ َمَع َأْهِل اْْلَنخةِ  َ َيُقوُل ألَْهِل اْْلَنخِة: َيا َأْهَل اْْلَنخِة!... َأبُو َسِعيدر   6111 َباُب َكاَلِم الرخ  إِنخ اَّللخ

َءْوَن َأْهَل اْلُغَرِف ِمْن... َأبُو َسِعيدر   6111 َباُب َتَفاُضِل َأْهِل اْلَنخِة * ا  إِنخ َأْهَل اْْلَنخِة َيَْتَ

 َباُب ُنُزِل َأْهِل اْْلَنخِة *
 ْرُض َيْوَم اْلِقَياَمِة ُخْبَزًة َواِحَدًة...َتُكوُن األَ  َأبُو َسِعيدر   6116

ِه ْبُن َساَلمر  َأنَس  6111  ...بُِقُدومِ  َسِمَع َعْبداللخ

  6111 َباُب َقْولِِه: "َوظِلٍّ َِمُْدودر"

َها.. َسْهل ْبن َسْعدر  كُِب ِِف ظِلِّ ا  إِنخ ِِف اْْلَنخِة َلَشَجَرًة َيِسُي الرخ

كُِب اْْلَ  َسِعيدر و َأب ا يَع.الرخ ِ َر الْسخ َد اْْلَُضمخ  َوا

 "(." َوظِلٍّ َِمُدودر )َواْقَرُءوا إِْن ِشْئُتْم:  َأبُو ُهَرْيَرةَ 

َياِم" ِه ْبن َقْيسر   6111 َباٌب: "ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِِف اْْلِ ... َعْبداللخ َفةر وخ  إِنخ ِِف اْْلَنخِة َخْيَمًة ِمْن ُلْؤُلَؤةر ُُمَ

ِت... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 نخُة بِاْْلََكاِرِه *َباٌب: ُحِجَبِت اْْلَ  َهَوا  )ُحِجَبِت( النخاُر بِالشخ

 َباُب َأْكَثِر َأْهِل اْْلَنخِة *
6111  

َة... ُأَساَمة  ُقْمُت َعََل َباِب اْْلَنخِة، َفَكاَن َعامخ

 .بِنَْحِوهِ  ِعْمران ْبن ُحَصنْير 

ُكْم بِ  َحاِرَثة ْبن َوْهبر   6111 ...َأالَ ُأْخَِبُ  َأْهِل اْْلَنخِة؟ ُكلُّ َضِعيفر

 ِكَتاُب النَّاِر

ُلوَقةٌ  َا ََمْ  َناُرُكْم ُجْزٌء ِمْن َسْبِعنَي ُجْزًءا ِمْن َناِر... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباُب ِصَفِة النخاِر، َوَأَنخ

 َباُب َأْهَوِن َأْهِل النخاِر َعَذاًبا *
 َأْهِل النخاِر َعَذاًبا... َأْهَونَ  إِنخ  النُّْعََمن ْبن َبِشير   6111

؟... َعبخاس ْبن َعْبِداْْلُطخلِِب   6111
ر
ء ! َهْل َنَفْعَت َأبَا َطالِبر بَِِشْ

ِ
 َيا َرُسوَل اَّللخ

"   6116 َباُب َقْولِِه: "َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيدر
ِت اْْلَنخُة  َأبُو ُهَرْيَرةَ   َوالنخاُر، َفَقاَلِت النخاُر...ََتَاجخ

...َوَتُقوِل َهْل ِمْن َمِزيدر  " َأنَس  " َحتخى َيَضَع َربُّ
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ِئَب * َوا َْن َسيخَب السخ
ِ

  6111 َباُب اْلَوِعيِد ْل
رُّ ُقْصَبُه.. َأبُو ُهَرْيَرةَ  ِعيخ جَيُ  َرَأيُْت َعْمَرو ْبَن َعاِمرر اْْلَُزا

 ُيَسيُِّبوَن... إِنخ َأْهَل اإِلْساَلِم الَ  َمْسُعودر  اْبنُ 

 َما َبنْيَ َمنِْكَبِي اْلَكاِفِر َمِسَيُة َثاَلَثِة... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َبنْي َمنِْكَبي الَكاِفِر ِِف النخاِر * َباُب َما

 ِكَتاُب اْلِفَتِن

: "َوْيٌل لِْلَعَرِب ِمْن َباُب َقْوِل النخبِيِّ 

َب"  َْشٍّ َقِد اْقَْتَ
6111  

 ...َعَلْيَها َفِزًعا  َدَخَل  َأنخ النخبِيخ  َزْينَب بِنْت َجْحشر 

 َذاَت َلْيَلةر َفَقاَل: ُسْبَحاَن.. اْسَتْيَقَظ النخبِيُّ  ُأّم َسَلَمة

ِقِع اْلَقْطِر * َف النخبِيُّ  ُأَساَمة ْبن َزْيدر   6111 َباُب ُنُزوِل اْلِفَتِن َكَمَوا ِدينَةِ َعََل ُأُطمر ِمْن  َأْْشَ  ...آَطاِم اْْلَ

 : َأيُُّكْم َُيَْفُظ َحِديَث...َقاَل ُعَمُر  ُحَذْيَفة  6111 تِي ََتُوُج َكَمْوِج اْلَبْحرِ َباُب اْلِفْتنَِة الخ 

بََِم َكاَن َوبََِم ُهَو  َباُب إِْخَباِر النخبِيِّ 

 َكاِئٌن*

 ...َشيْئًاُخْطَبًة َما َتَرَك ِفيَها  َلَقْد َخَطَبنَا النخبِيُّ  ُحَذْيَفة  6111

... نخبِيُّ َقاَم ِفينَا ال ُعَمر  6111
ِ
َنا َعْن َبْدء  َمَقاًما َفَأْخََبَ

ِق"َباُب َقْوِل النخبِيِّ   َأالَ إِنخ اْلِفْتنََة َها ُهنَا... اْبُن ُعَمر  6111 : "اْلِفْتنَُة ِمْن ِقَبِل اْْلََْشِ

ى َوَقْيَْصَ * ْْسَ
  6111 َباُب َِنَاَيِة كِ

ى  َأبُو ُهَرْيَرةَ  ْْسَ
ى َفاَل كِ ْْسَ

 َبْعَدُه...إَِذا َهَلَك كِ

 .ِمْثُلهُ  َجابِر ْبن َسُمَرةَ 

...َلَتتخبُِعنخ َسنََن َمْن َقْبَلُكْم  َأبُو َسِعيدر   6116 "َلَتْتَبُعنخ َسنََن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم" ..:َباُب  ا بِِشَْبر  ِشَْبً

تِي َعََل َيَدْي ُأَغْيلَِمةر ُسَفَهاَء"..:َباُب   ...َهَذا اْْلَيُّ ِمْن ُقَرْيشر َُيْلُِك النخاَس  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 "َهاَلُك ُأمخ

 ...َسَتُكوُن فِتٌَن اْلَقاِعُد فِيَها َخْيٌ ِمَن اْلَقائِمِ  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباٌب: َتُكوُن ِفْتنٌَة اْلَقاِعُد ِفيَها َخْيٌ ِمَن اْلَقائِمِ 

 َخَرْجُت بِِساَلِحي َلَياِِلَ اْلِفْتنَِة، َفاْسَتْقَبَلنِي.. نَفاألَْح   6111 َباٌب: إَِذا اْلَتَقى اْْلُْسلََِمِن بَِسْيَفْيِهََم 

ًرا الِفَئُة اْلَباِغيُة * ... َأبُو َسِعيدر   6111 َباٌب: َتْقُتُل َعَمخ ٌر َلبِنََتنْيِ َلبِنََتنْيِ  ُكنخا َنْحِمُل َلبِنًَة َلبِنًَة، َوَعَمخ

اَعُة َباُب َقْولِِه  اَعُة َحتخى َيْقَتتَِل ِفَئَتاِن َفَيُكوَن... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 ...": "الَ َتُقوُم السخ  الَ َتُقوُم السخ

اِب َثِقيفر َوُمبِِيَها *   َأْسََمءَ   6111 َباُب ِذْكِر َكذخ
ِ

 َبيِْت...ِِف  َصنَْعُت ُسْفَرَة َرُسوِل اَّللخ

اَعُة َحتخى ُيْغَبَط َأْهُل اْلُقُبورِ  ... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباٌب: الَ َتُقوُم السخ ُجُل بَِقَْبِ اَعُة َحتخى َيُمرخ الرخ  الَ َتُقوُم السخ
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ُرَج َنارٌ  اَعُة َحتخى ََّتْ ُرَج َناٌر ِمْن َأْرِض... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 ..َباٌب: الَ َتُقوُم السخ اَعُة َحتخى ََّتْ  الَ َتُقوُم السخ

َماِن َحتخى ُتْعَبَد األَ  ِ الزخ اَعُة َحتخى َتْضَطِرَب َأَلَياُت... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6161 ْوَثانُ َباُب َتَغيُّ  الَ َتُقوُم السخ

... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6166 َباُب ِفْتنَِة َكنِْز الُفَراِت * ُت َأْن َُيِْْسَ َعْن َكنْزر  ُيوِشُك اْلُفَرا

كِ  ْ اَعُة َحتخى َأبُو ُهَرْيَرةَ   6161 َباُب ِقَتاِل الْتُّ َك... الَ َتُقوُم السخ ْ  ُتَقاتُِلوا الْتُّ

ُرَج  اَعُة َحتخى ََيْ ُرَج َرُجٌل  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6161 ..*َباٌب: الَ َتُقوُم السخ اَعُة َحتخى ََيْ  ...الَ َتُقوُم السخ

اَعُة *   6161 َباُب َمْن َتُقوُم َعَلْيِهُم السخ
اَعُة. ِمنْ  اْبُن َمْسُعودر  ِر النخاِس َمْن ُتْدِرْكُهُم السخ ا  ..ِْشَ

ُل... ِمْرَداس األَْسَلِميِّ  ُل َفاألَوخ اِْلُوَن األَوخ  َيْذَهُب الصخ

اَعُة  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6161 َباُب ِقَتاِل اْلَيُهودِ   َحتخى ُتَقاتُِلوا اْليَُهوَد...الَ َتُقوُم السخ

ِذي َيُؤمُّ اْلَبْيَت*  اْلَكْعَبَة، َفِإَذا َكاُنوا بَِبْيَداَء... َيْغُزو َجْيٌش  َعاِئَشة  6161 َباُب اْْلَْسِف بِاْْلَْيِش الخ

  6161 َباُب َهْدِم اْلَكْعَبةِ 
... َأبُو ُهَرْيَرةَ  َوْيَقَتنْيِ ُب اْلَكْعَبَة ُذو السُّ رِّ  َُيَ

 بِِه َأْسَوَد َأْفَحَج، َيْقَلُعَها... َكَأِّنِّ  اْبُن َعبخاسر 

ِة َما ِِف َأيِْدَِيْم* مخ ا؟... َوالَ  َكْيَف َأنُْتْم إَِذا ََلْ ََتَْتُبوا ِدينَاًرا َأبُو ُهَرْيَرةَ   6161 َباُب َمنِْع َأْهِل الذِّ  ِدْرََهً

  ُحَذْيَفةَ   6161 َباُب َرْفِع اأَلَماَنةِ 
ِ

َثنَا َرُسوُل اَّللخ ا.. َحدخ ، َرَأيُْت َأَحَدَُهَ  َحِديَثنْيِ

الِ  جخ  َباُب ِذْكِر الدخ

اِل َأْكَثَر.. َعنِ  ٌد النخبِيخ َما َسَأَل َأَح  اْْلُِغَية ْبن ُشْعبَةَ   6111 جخ  الدخ

د ْبن اْْلُنَْكِدرِ   6116 مخ ... ُُمَ
ِ

ِلُف بِاَّللخ ِه َُيْ  َرَأيُْت َجابَِر ْبَن َعْبداللخ

6111  
 ...َأنخ ُعَمر اْنَطَلَق ِِف َرْهطر ِمْن َأْصَحاِب  اْبُن ُعَمر

 .َمْكُتوٌب َبنْيَ َعْينَْيِه: َكاِفرٌ  َأنَس

اِل إَِذا َخَرَج َماًء َوَناًرا... ةَ ُحَذْيفَ   6111 جخ  إِنخ َمَع الدخ

ِدينَةَ  اُل اْْلَ جخ  َباٌب: الَ َيْدُخُل الدخ
  َأبُو َسِعيدر   6111

ِ
َثنَا َرُسوُل اَّللخ  َيْوًما َحِديًثا َطِوياًل... َحدخ

َة.. َأنَس  6111 اُل إاِلخ َمكخ جخ  َلْيَس ِمْن َبَلدر إاِلخ َسَيَطُؤُه الدخ

ُنُزوِل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َعَلْيِهََم  َباُب 

اَلمُ   السخ

 َوالخِذي َنْفِِس بَِيِدِه َلُيوِشَكنخ َأْن َينِْزَل ِفيُكُم.. َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111

 َنَزَل اْبُن َمْرَيَم ِفيُكْم... َكيَْف َأنْتُْم إَِذا َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111
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اَعَة َكَها ...:َباب ""ُبِعْثُت َأنَا َوالسخ   َسْهل ْبن َسْعدر   6111 َتنْيِ
ِ

 َقاَل بِِإْصَبَعْيِه َهَكَذا... َرَأيُْت َرُسوَل اَّللخ

اَعِة *  َباُب ُقْرِب ِقَياِم السخ
ِِّن... َأنَس  6111  َمرخ ُغاَلٌم لِْلُمِغَيِة َوَكاَن ِمْن َأْقَرا

ِب ُجَفاًة َيْأتُوَن... َعاِئَشة  6111  َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اأَلْعَرا

ْمِس ِمْن َمْغِرِِبَا *َباُب طُ  ْمُس... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6116 ُلوِع الشخ اَعُة َحتخى َتْطُلَع الشخ  الَ َتُقوُم السخ

ًجا" وِر َفَتْأتُوَن َأْفَوا  َما َبنْيَ النخْفَخَتنْيِ َأْرَبُعوَن... َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباٌب: "َيْوَم ُينَْفُخ ِِف الصُّ

* 
ِ
َجاِل... ُأَساَمة ْبن َزْيدر   6111 َباُب ِفْتنَِة النَِّساء  َما َتَرْكُت َبْعِدي ِفْتنًَة َأََضخ َعََل الرِّ

 ِكَتاُب الزُّْهِد َوالرََّقاِئِق

 َباٌب: َكْيَف َكاَن َعْيُش النخبِيِّ 

ْنَيا؟ يِهْم ِمَن الدُّ لِّ  َوَأْصَحابِِه َوََّتَ

ُهمخ اْرُزْق آَل  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 در ُقوتً  اللخ مخ  ا.ُُمَ

 إِْن ُكنخا َلنَنُْظُر إََِل اْْلاَِلِل، ُثمخ اْْلاَِلِل... َعاِئَشة  6111

6111  
در  َعاِئَشة مخ  َأْكَلَتنْيِ ِِف َيْومر إاِلخ... َما َأَكَل آُل ُُمَ

ًقا... َفََم َأْعَلُم النخبِيخ  َأنَس  َرَأى َرِغيًفا ُمَرقخ

َ النخبِيُّ  َعاِئَشة  6111 ... َلَقْد ُتُوِفِّ
ر
ء  َوَما ِِف َرِفِّ ِمْن َِشْ

ْنَيا َوالتخنَاُفِس ِفيَها َذُر ِمْن َزْهرِة الدُّ   َعْمرو ْبن َعْوفر   6111 َباُب َما ُُيْ
ِ

ِح... َأنخ َرُسوَل اَّللخ ا  َبَعَث َأبَا ُعَبْيَدَة ْبَن اْْلَرخ

ِئيَل: َأبَْرَص، َوَأْقَرَع... إِنخ  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 ...َباُب َحِديِث َأبَْرَص َوَأْعَمى وَأْقَرعَ  ا َْسَ
 َثاَلَثًة ِِف َبنِي إِ

.. َسْعد ْبن َأيب َوقخاصر   6111 ...: َما َلنَا َطَعامٌ َباُب َقْوِل َسْعدر 
ِ

ُل اْلَعَرِب َرَمى بَِسْهمر ِِف َسبِيِل اَّللخ  إِِّنِّ ألَوخ

ِجُع اْثنَاِن... َيْتَبُع اْْلَيَِّت  َأنَس  6116 َباُب َما َيْبَقى َمَع اْْلَيِِّت *  َثاَلَثٌة، َفَيْ

َل َعَلْيهِ  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 ...َباٌب: لَِينُْظْر إََِل َمْن ُهَو َأْسَفَل ِمنُْه   ...إَِذا َنَظَر َأَحُدُكْم إََِل َمْن ُفضِّ

ُم بِاْلَكلَِمِة ِمْن  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباُب ِحْفِظ اللَِّسانِ  ..إِنخ اْلَعْبَد َلَيَتَكلخ
ِ

ِن اَّللخ  ِرْضَوا

 ِكَتاُب َفَضاِئِل اْلُقْرآِن

 َمْن َقَرأَ بِاآلَيَتنْيِ ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة... َأبُو َمْسُعودر   6111 َباُب َفْضِل ُسوَرِة اْلَبَقَرةِ 

ُ َأَحٌد" َ ثُ  َأبُو َسِعيدر   6111 َباُب َفْضِل "ُقْل ُهَو اَّللخ ِن...َأيَْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َيْقَرأ  ُلَث اْلُقْرآ
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6111  
، َوَكاَن.. َأنخ النخبِيخ  َعاِئَشة ةر يخ  َبَعَث َرجاًل َعََل ََسِ

ُهْم  َأنَس  ...َكاَن َرُجٌل ِمَن األَنَْصاِر َيُؤمُّ

ِن َعََل َساِئِر اْلَكاَلمِ  ِذي َيْقَرأُ اْلُقْرآنَ  َأبُو ُموَسى  6111 َباُب َفْضِل اْلُقْرآ  ...َمَثُل اْْلُْؤِمِن الخ

ِن * َن َوُهَو َحاِفٌظ َلُه... َعاِئَشة  6111 َباُب َفْضِل ِحْفِظ اْلُقْرآ ُ اْلُقْرآ  َمَثُل الخِذي َيْقَرأ

ِكينَِة َواْْلَاَلِئَكِة ِعنَْد  َباُب ُنُزوِل السخ

نِ  َءِة اْلُقْرآ  ِقَرا

 بِِه..َكاَن َرُجٌل َيْقَرأُ ُسوَرَة اْلَكْهِف َوإََِل َجانِ  اْلََبَاء ْبن َعاِزبر   6111

 َبْينَََم ُهَو َيْقَرأُ ِمَن اللخْيِل... َأبُو َسِعيدر   6111

  6116 َباُب اْغتَِباِط َصاِحِب اْلُقْرآنِ 
... اْبُن ُعَمر ُ : َرُجٌل آَتاُه اَّللخ  الَ َحَسَد إاِلخ ِِف اْثنََتنْيِ

: َرُجٌل  َمْسُعودر  اْبنُ  ُ َماالً الَ َحَسَد إاِلخ ِِف اْثنََتنْيِ  ..آَتاُه اَّللخ

ِن َوَتَعاُهِدهِ   َباُب اْستِْذَكاِر اْلُقْرآ
ِن َكَمَثِل َصاِحِب... اْبُن ُعَمر  6111 ََم َمَثُل َصاِحِب اْلُقْرآ  إِنخ

 بِْئَس َما ألََحِدِهْم َأْن َيُقوَل: َنِسيُت آَيَة... َمْسُعودر  اْبنُ   6111

نِ   َما َأِذَن لِنَبِيٍّ َحَسِن...َما َأذِ  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباُب َمْن ََلْ َيَتَغنخ بِاْلُقْرآ
ر
ء ُ لَِِشْ  َن اَّللخ

نِ  َءِة لِْلُقْرآ ْوِت بِاْلِقَرا  ُأوتِيَت ِمْزَماًرا... َيا َأبَا ُموَسى، َلَقدْ  َأبُو ُموَسى  6111 َباُب ُحْسِن الصخ

ةِ  ابخ َءِة َعََل الدخ لر   6111 َباُب اْلِقَرا ِه ْبن ُمَغفخ   َعبْداللخ
ِ

...  َرَأيُْت َرُسوَل اَّللخ  َيْوَم اْلَفْتِح َعََل َناَقةر

ْيِل... َسِمَع النخبِيُّ  َعاِئَشة  6111 َباٌب: َهْل َيُقوُل: َنِسيُت آَيَة َكَذا َوَكَذا؟  َقاِرًئا َيْقَرأُ ِمَن اللخ

  6111 َباٌب: ِِف َكْم ُيْقَرأُ اْلُقْرآُن؟ *
مر َيْقَرأُ... ُعَمر  َسِمْعُت ِهَشاَم ْبَن َحِكيِم ْبن ِحَزا

، َفَلْم َأَزْل... اْبُن َعبخاسر  يُل َعََل َحْرفر  َأْقَرأَِِّن ِجَْبِ

َءِة النخبِيِّ  ِه * َباُب ِقَرا َن َعََل َغْيِ َ َأَمَرِِّن  َقاَل النخبِيُّ  َأنَس  6111 اْلُقْرآ : إِنخ اَّللخ يَبٍّ
 ...ألُ

ِه* َباُب اْستََِمِع النخبِيِّ  َن ِمْن َغْيِ .َقاَل ِِل النخبِيُّ  ْسُعودر مَ  اْبنُ   6111 اْلُقْرآ  ..: اْقَرأْ َعََلخ

 ِمْن َأْصَحاِب النخبِيِّ 
ِ
ء ا َ اْبُن َمْسُعودر  َعْلَقَمة   6116َباُب اْلُقرخ  ُسوَرَة.. ُكنخا بِِحْمَص، َفَقَرأ

َن َما اْئَتَلَفْت  َعَلْيِه  َباٌب: اْقَرُءوا اْلُقْرآ

 ُقُلوُبُكمْ 

ُ آَيًة َسِمَع النخبِيخ َأنخُه  َمْسُعودر  اْبنُ   6111  َقَرأَ.. َسِمَع َرُجاًل َيْقَرأ

َن َما اْئَتَلَفْت  ُجنَْدب  6111  َعَلْيِه ُقُلوُبُكْم... اْقَرُءوا اْلُقْرآ
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 ِكَتاُب التَّْفِسرِي

 ُسوَرُة اْلَبَقَرةِ 

ٌة" ِئيل َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 َباٌب: "َوُقوُلوا ِحطخ ا َْسَ
 الباب..." : "وادخلوا ِقيَل لَِبنِي إِ

ِِبَا"...َباُب  ء  6111 : "َوْأتُوا اْلُبُيوَت ِمْن َأبَْوا ا  َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة ِفينَا، َكاَنِت األَنَْصاُر إَِذا... اْلََبَ

ُسوُل بََِم ُأنِْزَل إَِلْيِه ِمْن َربِِّه"  ".."وإِْن ُتبُدوا َما ِف أنْفِسُكم. اْبُن ُعَمر  6111 َباٌب: "آَمَن الرخ

نَ  ُسوَرةُ   آِل ِعْمَرا

َكََمٌت"   َعاِئَشة  6111 َباٌب: "ِمنُْه آَياٌت ُُمْ
ِ

 ...َهِذِه اآلَيةَ  َتاَل َرُسوُل اَّللخ

ِذيَن َيْفَرُحونَ   َباٌب: "اَل ََتَْسَبنخ الخ

"  بََِم َأتَوا

 َرُسوِل... َأنخ ِرَجاالً ِمَن اْْلُنَافِِقنَي َعََل َعْهدِ  َأبُو َسِعيدر   6111

بِِه: اْذَهْب َيا َراِفُع... َوقخاصر َعْلَقَمة ْبن   6111 ا  َأنخ َمْرَواَن َقاَل لَِبوخ

 
ِ
 ُسوَرُة النَِّساء

 َتَعاََل:  َأنخُه َسَأَل َعائَِشةَ  ُعْرَوة  6111 َباٌب: "َوإِْن ِخْفُتْم َأالخ ُتْقِسُطوا ِِف اْلَيَتاَمى"
ِ

 ...َعْن َقْوِل اَّللخ

 "ومن كان غنًيا..."ِِف َقْولِِه َتَعاََل:  َعاِئَشة  6116 ْل بِاْْلَْعُروِف"َباٌب: "َوَمْن َكاَن َفِقًيا َفْلَيْأكُ 

 "فَم لكم ِف اْلنافقني فئتني..." َزْيد ْبن َثابِتر   6111 ..."َباٌب: "َفََم َلُكْم ِِف اْْلُنَاِفِقنَي ِفَئَتنْيِ 

ًدا  " ومن يقتل مؤمنًا..."ْت َهِذِه اآلَيُة: َنَزلَ  اْبُن َعبخاسر   6111 ..."َباٌب: "َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ

َْن َأْلَقى إَِلْيُكمُ 
ِ

َْن َأْلَقى إَِلْيُكمُ  اْبُن َعبخاسر   6111 ..."َباٌب: "َواَل َتُقوُلوا ْل
ِ

 ...""َوالَ َتُقوُلوا ْل

ٌة َخاَفْت ِمْن َبْعلَِها ٌة َخاَفْت ِمْن َبعْ  َعائَِشة  6111 ..."َباٌب: "َوإِِن اْمَرأَ  ..."لَِها ُنُشوًزا"َوإِِن اْمَرأَ

اِئَدةِ   ُسوَرُة اَْلَ

 َأنخ َرُجاًل ِمَن اْلَيُهوِد َقاَل َلُه: َيا َأِمَي اْْلُْؤِمننَِي... ُعَمر  6111 َباُب َقْولِِه: "اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم"

 ُسوَرُة األَنَْعامِ 

" .."ََلخا َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة: َمْسُعودر  اْبنُ   6111 َباٌب: "َوََلْ َيْلبُِسوا إِيََمََنُْم بُِظْلمر  " الخذيَن آمنُوا وَل َيلبِسوا

 ُسوَرُة األَنَْفالِ 
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: ُسوَرُة التخْوَبِة... َسِعيُد ْبن ُجَبْير   6111 َباُب َقْولِِه: "َيْسَأُلوَنَك َعِن األَنَْفاِل"  ُقْلُت الْبن َعبخاسر

ُ لِ  َِبُْم َباُب َقْولِِه: "َوَما َكاَن اَّللخ : اللخُهمخ إِْن َكانَ  َأنَس ْبن َمالِكر   6111 ..."ُيَعذِّ ... َقاَل َأبُو َجْهلر  َهَذا ُهَو اْْلَقخ

 ُسوَرُة ُهودر 

اَلَة َطَرَِفِ النخَهاِر" ةر ُقْبَلًة... اْبُن َمْسُعودر   6111 َباُب َقولِِه: "َوَأِقِم الصخ  َأنخ َرُجاًل َأَصاَب ِمِن اْمَرأَ

 ُسوَرُة اإِلَْسَ 
ِ
ء  ا

ِذيَن َيْدُعوَن  ُِم اْلَوِسيَلَة"، َقاَل: َكاَن َناٌس ِمَن.." َمْسُعودر  اْبنُ   6116 ..."َباٌب: "ُأوََلَِك الخ  إََِل َرِبِّ

وِح"  َحْرثر َوُهَو ُمتخِكٌئ...ِِف  َبْينَا َأنَا َمَع النخبِيِّ  اْبُن َمْسُعودر   6111 َباٌب: "َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ

 َوالَ ََتَْهْر بَِصاَلتَِك َوالَ َُّتَاِفْت ِِبَا"َباٌب: "
 ..."ِِف َقْولِِه َتَعاََل: "َوالَ ََتَْهْر بَِصاَلتَِك  اْبُن َعبخاسر   6111

 أنزلت.. "َوالَ ََتَْهْر بَِصاَلتَِك َوالَ َُّتَاِفْت ِِبَا" َعاِئَشة  6111

 ُسوَرُة اْلَكْهِف 

ِذيَن َكَفُروا ُجُل  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 ..."َباٌب: "ُأوََلَِك الخ ُه َلَيْأِِت الرخ ِمنُي َيْوَم اْلِقيَاَمِة..إِنخ  اْلَعظِيُم السخ

 ُسوَرُة َمْرَيمَ 

ِة"   6111 َباُب َقْولِِه: "َوَأنِْذْرُهْم َيْوَم اْْلَْْسَ
 ُيْؤَتى بِاْْلَْوِت َكَهْيَئِة َكْبشر َأْمَلَح... َأبُو َسِعيدر 

 ُل اْْلَنخِة إََِل اْْلَنخِة، َوَأْهُل النخاِر..إَِذا َصاَر َأهْ  اْبُن ُعَمر

 ْبن َواِئلر  ُكنُْت َرجاًل َقْينًا، َوَكاَن ِِل َعََل اْلَعاصِ  َخبخاب  6111 َباُب َقْولِِه: "َوَنِرُثُه َما َيُقوُل َوَيْأتِينَا َفْرًدا"

 ُسوَرُة اْْلَجِّ 

 َباٌب: "َهَذاِن َخْصََمنِ 

ِمْ   "اْخَتَصُموا ِِف َرِبِّ
6111  

 ..َهِذِه اآلَيةَ  ُيْقِسُم َقَسًَم إِنخ  َسِمْعُت َأبَا َذرٍّ  َقيْس ْبن ُعبَادر 

َْحَِن... َطالِبر  يبَعَِلّ ْبن أَ  ُثو َبنْيَ َيَدِي الرخ ُل َمْن جَيْ  َأنَا َأوخ

 ورُسوَرُة النُّ 

ِذيَن َجاُؤوا  َباُب َقْولِِه َتَعاََل: "إِنخ الخ

 ِمنُْكْم" اآلَيةَ بِاإِلْفِك ُعْصَبٌة 
6111  

  َعاِئَشة
ِ

ُرَج  َكاَن َرُسوُل اَّللخ  ...إَِذا َأَراَد َأْن ََيْ

؟ ُأّم َعاِئَشة
ِ

 ...َقاَلْت َعاِئَشُة: َسِمَع َرُسوُل اَّللخ

 ُسوَرُة اْلُفْرَقانِ 
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ِذيَن الَ َيْدُعونَ  َباُب َقْولِِه َتَعاََل:" ...َأنخ َناًسا مِ  اْبُن َعبخاسر   6111 .."*َوالخ ِك َكاُنوا َقْد َقَتُلوا ْ  ْن َأْهِل الَشِّ

ْجَدةِ   ُسوَرُة السخ

نَي.. َأبُو ُهَرْيَرةَ   6116 .."َباُب َقْولِِه:"َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي  اِْلِ ُ َتَعاََل: َأْعَدْدُت لِِعَباِدي الصخ  َيُقوُل اَّللخ

ِب   ُسوَرُة األَْحَزا

 "إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل... َعاِئَشة  6111 .."ِمْن َفْوِقُكمْ  َباُب قولِِه: "إِْذ َجاُءوُكمْ 

 ُسوَرُة "يس"

ُْسَتَقرٍّ َْلَا" َباُب َقْولِِه:
ِ

ْمُس ََتِْري ْل ْمُس. ألَيب َقاَل النخبِيُّ  َأبُو َذرٍّ   6111 "َوالشخ  َذرٍّ ِحنَي َغَرَبِت الشخ

َمرِ   ُسوَرُة الزُّ

َ َحقخ َقْدِرِه"َباُب َقْولِ    َمْسُعودر  اْبنُ   6111 ِه: "َوَما َقَدُروا اَّللخ
ِ

 ...َجاَء َحَْبٌ ِمَن اأَلْحَباِر إََِل َرُسوِل اَّللخ

َلْت   ُسوَرُة ُفصِّ

وَن   ...اْجَتَمَع ِعنَْد اْلَبْيِت ُقَرِشيخاِن َوَثَقِفيٌّ  َمْسُعودر  اْبنُ   6111 ..."َباُب َقْولِِه: "َوَما ُكنُْتْم َتْسَتِْتُ

َخانِ   ُسوَرُة الدُّ

ََمُء  وقر   6111 ..."َباٌب: "َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِِت السخ ُث ِِف كِنَْدَة، َفَقاَل  َمْْسُ  ...َبْينَََم َرُجٌل ُُيَدِّ

ى وُم.. َمْسُعودر  اْبنُ   6111 ..."َباٌب: "َيْوَم َنْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكَْبَ ُم، َوالرُّ َزا : اللِّ  .ََخٌْس َقْد َمَضنْيَ

 ُسوَرُة األَْحَقاِف 

ْفنَا إَِلْيَك َنَفًرا  َبْعُت النخبِيخ  َأبُو ُهَرْيَرةَ   6111 "*..َباُب َقْولِِه:"َوإِْذ َُصَ  َوَخَرَج ِْلَاَجتِِه، َفَكاَن... اتخ

ِت   ُسوَرُة اْْلُُجَرا

َتُكْم  ...اْفَتَقَد ثَ  َأنخ النخبِيخ  َأنَس  6111 ..."َباٌب: "اَل َتْرَفُعوا َأْصَوا  ابَِت ْبَن َقْيسر

 ُسوَرُة اْلَقَمرِ 

ْكِر  َن لِلذِّ َنا اْلُقْرآ ْ ُْت َعََل النخبِيِّ  َمْسُعودر  اْبنُ   6111 ..."َباٌب: "َوَلَقْد َيْسخ ... : َفَهْل َقَرأ كِرر  ِمْن ُمذخ

نِّ   ُسوَرُة اْْلِ
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 َتَعاََل: "ُقْل ُأوِحَي إَِِلخ َأنخُه 
ِ

َباُب َقْوِل اَّللخ

" اْسَتَمعَ  نِّ  َنَفٌر ِمَن اْْلِ

 ...ِِف َطاِئَفةر ِمْن َأْصَحابِهِ  اْنَطَلَق النخبِيُّ  َعبخاسر  اْبنُ   6116

6111  
َْحَِن ْبن  َعْبِدالرخ

ِه ْبن َمْسُعودر   َعْبداللخ
وًقا:  نِّ  َمْن آَذَن النخبِيخ َسَأْلُت َمْْسُ  ..بِاْْلِ

 ُسوَرُة اْلِقَياَمةِ 

ْك بِهِ  ْك بِِه لَِساَنَك"...ِِف َقْولِِه َتَعاََل:  اْبُن َعبخاسر   6111 لَِساَنَك" َباٌب: "اَل َُتَرِّ  "الَ َُتَرِّ

ِفنيَ   ُسوَرُة اْْلَُطفِّ

نَي"
ِ
نَي"  َقاَل: َيُقوُم.. اْبُن ُعَمر  6111 َباٌب: "َيْوَم َيُقوُم النخاُس لَِربِّ اْلَعاَْل

ِ
 "َيْوَم َيُقوُم النخاُس لَِربِّ اْلَعاَْل

 الْنِشَقاِق ُسوَرُة ا

َا َكاَنْت الَ َتْسَمُع َشيْئًا الَ  َعائَِشة  6111 َباٌب: "َفَسْوَف ُُيَاَسُب ِحَساًبا َيِسًيا"  َتْعِرُفُه إاِلخ... َأَنخ

ْمسِ   ُسوَرُة الشخ

ِه ْبن َزْمَعةَ   6111 َباُب َقْولِِه َتَعاََل: "إِِذ اْنَبَعَث َأْشَقاَها"*  ...ََيُْطُب َوَذَكَر النخاَقةَ   َأنخُه َسِمَع النخبِيخ  َعْبداللخ

 ُسوَرُة اللخْيلِ 

َكَر َواألُنَْثى" ِهيم  6111 َباٌب: "َوَما َخَلَق الذخ ... إِْبَرا
ِ
ْرَداء ِه َعََل َأبُو الدخ  َقِدَم َأْصَحاُب َعْبداللخ

َحى  ُسوَرُة الضُّ

َعَك َربَُّك َوَما َقََل"   نَ ُجنُْدب ْبن ُسْفَيا  6111 َباٌب: "َما َودخ
ِ

َلتَنْيِ  َفَلمْ  اْشَتَكى َرُسوُل اَّللخ يْ  ...َيُقْم َل

 ُسوَرة اْلَكْوَثرِ 

ا َأْعَطْينَاَك... َعائَِشة  6111 َباُب َقْولِِه: "إِنخا َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثَر"  َوُسِئَلْت َعْن َقْولِِه َتَعاََل: "إِنخ
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اة الصحيحني غري املكثرين، والغرض من ذلك: عبارة عن مجع وترتيب ملسانيد روا القسم هذ

، ن فعرشة وهم: أبو هريرةوا املكثربغري املكثرين، أم خاص ول املراجعة ملن حفظ الصحيحني، وهتسهي

 عائشة ، ابن عمر ، ابن عباس ، ابن عمرو ، ابن مسعوي ، أنس ، جابر ، أبو سعيد ، أبو موسى.

ا اجلمع: حرص األحايي  حتى يسهل استذكارها، ومل نذكر املكثرين هنا؛ ألن اهلدف من هذ

وأما لو كُثرت كأن جتمع أحايي  أيب هريرة مثاًل والتي قد تزيد عىل التسعني حديًثا يف املجلد الواحد 

وال يلزم أن تكون بداية  –وقد ُذكر الرواة ثم أطراف األحايي  ، إهنا تذهب الفائدة من هذا اجلمعف

 0.، ثم ُذكر الكتاب الذي وري فيه احلدي  ورقم الصفحة -بارزة فيه ولكن قد تكون بكلمة  احلدي 

 الصفحة الكتاب طرف احلديث الراوي م

 سعيد بن جبري 1
ايل يزعم أن موسى  020 ذكر األنبياء وفضلهم ...إن نوفًا البركر

 666 التفسري : سورة التوبة...قلت البن عباس 

 سفيان 2
 028 ذكر األنبياء وفضلهم ...يرحم اهلل موسى لو كان صرب

 063 فضائل الصحابة فرأيت هلم تسعة أوالي كلهم قد حفظ القرآن.

3 
عبداهلل بن أيب 

 مليكة

 033 فضائل الصحابة ...كتب أهل الكوفة إىل ابن الزبري 

 008 فضائل الصحابة ...قال ابن الزبري البن جعفر 

4 
جبري بن مطعم 

 

 034 فضائل الصحابة ..أمرها أن ترجع إليه.ف أتت امرأة إىل النبي 

لة ال يدخل اجلنة قاطع.  080 الرب والصِّ

 031 فضائل الصحابة ...وعنده نساء استأذن عمر عىل النبي سعد بن أيب  5

                                                           
رقام مع مراجعة أ -جزاهم اهلل خرًيا - هـ0426 عامظ 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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 الصفحة الكتاب طرف احلديث الراوي م
 041 فضائل الصحابة ...أال ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون وقاص 

 043 فضائل الصحابة ارم فداك أيب وأمي.

 061 فضائل الصحابة ...يقول ألحد ما سمعت النبي 

 603 الزهد والرقائق ...إين ألول العرب رمى بسهم 

6 
عمر بن 

 اخلطاب 

 038 فضائل الصحابة ...وافقت ريب يف ثالث

 038 فضائل الصحابة ...فعجبت بعُد من ُجرأيت عىل رسول اهلل 

ْبٌي،  قدم عىل النبي  بي...فإذا امرأة سر  601 التوبة من السَّ

 636 اْلِفترن مقامًا فأخربنا عن بدء اخللق... قام فينا النبي 

 608 فضائل القرآن ...سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ

 660 التفسري هنا..أمري املؤمنني آية يف كتابكم تقرءويا 

7 
سعيد بن 

 املسيب

لتها ُقبورهم.  041 فضائل الصحابة فأوَّ

 068 فضائل الصحابة ...مرَّ عمر يف املسجد وحساٌن ُينشد

8 
سهل بن سعد 

 الساعدي 

 040 فضائل الصحابة ...ألُعطني هذه الراية غدًا رجاًل 

 042 فضائل الصحابة ...قم أبا ترابُقم أبا تراب، 

لة أنا وكافل اليتيم يف اجلنة...  080 الرّب والصِّ

 623 القيامة ...ة عىل أرضحيرش الناس يوم القيام

 623 اجْلرنَّة ...إن يف اجلنة لشجرة يسري الراكب

 648 اْلِفترن ..ُبعثُت والساعة كهاتني.

 أبو عثامن 9
 042 فضائل الصحابة يف بعض تلك األيام... مل يبق مع النبي 

 004 فضائل الصحابة ... أن جربيل عليه السالم أتى النبي 

 042 فضائل الصحابة ... رأيت يد طلحة التي وقى هبا النبي  قيس بن أيب 11
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 الصفحة الكتاب طرف احلديث الراوي م
 610 الدعاء ...نعويه وقد اكتوى يخلنا عىل خّباب حازم

 

11 

عيل بن أيب 

 طالب 

 044 فضائل الصحابة ...مجع أبويه ألحد ما سمعت النبي 

 002 فضائل الصحابة ...خري نسائها مريم ابنة عمران

 063 فضائل الصحابة والزبري واملقداي... أنا بعثني النبي 

ْرقد ر ...كنا يف جنازة يف بقيع الغر در  033 اْلقر

ا. حر ْكر ..أنَّ فاطمة شكت ما تلقى من أثر الرَّ  614 الذِّ

 611 التفسري ...أنا أول من جيثو بني يدي الرمحن
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حذيفة بن 

 اليامن 

 044 ابةفضائل الصح ...جاء أهل نجران إىل النبي 

ْكر ...اللهم باسمك أموت وأحيا  610 الذِّ

 634 اْلِفترن ...: أيُّكم حيفظ حدي قال عمر 

 630 اْلِفترن ...خطبة ما ترك فيها شيئاً  لقد خطبنا النبي 

 643 اْلِفترن حديثني رأيت أحدمها.. حدثنا النبي 

 646 اْلِفترن ...إن مع الدجال إذا خرج ماء وناراً 

 

13 

أسامة بن زيد 

 

 040 فضائل الصحابة ...أنه كان يأخذه واحلسن فيقول

 004 فضائل الصحابة ... أن جربيل عليه السالم أتى النبي 

 631 اجْلرنَّة قمت عىل باب اجلنة فكان عامة من يخلها...

 634 اْلِفترن إين أرى مواقع الفتن يف بيوتكم كمواقع القْطر...

 643 اْلِفترن ...كت بعدي فتنة أرضُّ عىل الرجالما تر

 أبو برية 14
 001 فضائل الصحابة ...قالت أسامء: فلقد رأيت أبا موسى

 066 فضائل الصحابة واألخرى أليب موسى...إحدامها أليب عامر 

 008 فضائل الصحابة .اًل فكان عبداهلل ال ينام من الليل إال قلي سامل بن عبداهلل 15
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 الصفحة الكتاب طرف احلديث الراوي م
 640 اْلِفترن ... : ثم قام النبي ل ابن عمر قا

 

16 
 مرسوق

 061 فضائل الصحابة ...: من عبداهلل بن مسعويةخذوا القرآن من أربع

 068 فضائل الصحابة حصاٌن رزاٌن ما ُتزن بريبة ...

ث يف كِنْدٍة   611 التفسري ...فقال: جييء ُيخانٌ بينام رجٌل حيدِّ

 قيس بن ُعبراي 17
 061 فضائل الصحابة ...يف مسجد املدينة فدخل رجل جالًساكنت 

اًم إن هذه اآلية  سمعت أبا ذر  663 التفسري ...ُيْقِسُم قرسر

 

18 

الرباء بن عازب 

 

 062 فضائل الصحابة ...ملناييل سعد بن معاذ عجبون من لني هذهأت

 068 فضائل الصحابة ...حلسان: اْهُجهم  قال النبي 

ْكر ...يت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالةإذا أت  614 الذِّ

 606 فضائل القرآن ...كان رجل يقرأ سورة الكهف 

 660 التفسري ...كانت األنصار نزلت هذه اآلية فينا، 

 

19 
 قتاية

 063 فضائل الصحابة أربعة:... مجع القرآن عىل عهد النبي 

 624 القيامة .بىل وعزة ربنا

 600 الزهد والرقائق أكلون؟فعالم كانوا ي

21 
أبو ذر الغفاري 

 

 060 فضائل الصحابة ...وفيه: فجعلت ال أعرفه وأكره أن أسأل عنه

 616 التفسري ...قال له حني غربت الشمس أن النبي 

21 
جرير بن 

 عبداهلل 

 063 فضائل الصحابة ...منذ أسلمت ما حجبني النبي 

صر 
 063 فضائل الصحابة ...ة؟أال ُترحيني من ذي اخلرلِ

22 
زيد بن أرقم 

 

 012 فضائل الصحابة ...وإننا قد اتبعناكلكل نبي أتباع، 

 620 املنافقني ...كنت مع عمي فسمعت عبداهلل بن ُأيب 

 010 فضائل الصحابة ...ثم الذين يلوهنمخريكم قرين، عمران بن  



43 

 

 الصفحة الكتاب طرف احلديث الراوي م
ُف أهل اجلنة من أهل النار؟ حصني  23 رال ...أرُيْعرر در  032 قر

 631 اجلنة : قمت عىل باب اجلنة...بنحو حدي  أسامة 

 

24 

املغرية بن شعبة 

 

لة إن اهلل حرم عليكم عقوق األمهات...  013 الرّب والصِّ

 031 ْلمالعِ  ...إن كذبًا عيّل ليس ككذب عىل أحد

 608 التوبة ...وال أحد أحبَّ إليه العذر من اهلل عز وجل

ال سأل أحٌد النبي ما  جَّ  644 الِفتن ...عن الدَّ

25 
النعامن بن بشري 

 

لة ...ترى املؤمنني يف ترامحهم  082 الرّب والصِّ

 632 النار ...إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة

26 
أبو أيوب 

 األنصاري

لة ...ال حيل لرجٍل أن هيجر أخاه فوق ثالث ليال  084 الرّب والصِّ

ْكر ...قال عرًشا كان كمن أعتق من   616 الذِّ

27 
أسامء بنت أيب 

 بكر 

 608 التوبة ال يشء أغري من اهلل.

نرْعُت ُسْفرةر النبي   633 الِفتن يف بيت أيب بكر... صر

28 
جندب بن 

 سفيان 

 661 فضائل القرآن .اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم..

ُقم  اشتكى النبي   683 التفسري ...ليلتني أو ثالثاً قلم ير

 

29 

علقمة بن 

 وقاص

 603 فضائل القرآن ...كنا بحمٍص فقرأ ابن مسعوي سورة يوسف

ابه: اذهب يا رافع  663 التفسري ...أنَّ مروان قال لبروَّ

 682 التفسري فقدمت الشام فصليت ركعتني، ثم قلت...

 عروة 31
 003 ضائل الصحابةف ...ُتوفيت خدجية قبل خمرج النبي 

 663 التفسري أن عائشة ُسئلت عن قوله: )وإن خفتم ...(

 شعبة 31
 608 فضائل القرآن يوم الفتح عىل ناقة... أيت النبي ر

 661 فضائل القرآن .علميأكرب 
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 الصفحة الكتاب طرف احلديث  الراوي م
 032 فضائل الصحابة يف الغار... كنت مع النبي  أبو بكر الصديق 1

 033 فضائل الصحابة أيُّ الناس أحبُّ إليك؟... عمرو بن العاص 2

 034 فضائل الصحابة أليب: أي الناس خري؟لت ق بن احلنفيةحممد  3

 040 فضائل الصحابة يف خيرب... لف عن النبي خت كان عيلٌّ قد سلمة بن األكوع 4

 042 فضائل الصحابة كنت يوم األحزاب ُجعلت أنا وعمر... عبداهلل بن الزبري 5

 040 فضائل الصحابة يب جهل...خطب بنت أ أن عليًّا املسور بن خمرمة 6

 003 فضائل الصحابة ري.رش أو أهيم خفأهيم  عكرمة 7

 003 فضائل الصحابة فجلست يف احللق أسمع ما يقولون... شقيق 8

 011 فضائل الصحابة ... تخذوا(ونزلت: )يا أهيا الذين آمنوا ال ت عمرو 9

 014 فضائل الصحابة ...أن األقرع بن حابس قال للنبي  أبو بكرة 11

 010 لصحابةفضائل ا ال حلف يف اإلسالم... عاصم 11

لرة ...استبَّ رجالن عند النبي  سليامن بن رصي 12  080 الرّب والصِّ

لرة ال يدخل اجلنة قتَّات مهام 13  086 الرّب والصِّ

لرة ليس الكذاب الذي ُيْصلِح بني ... أم كلثوم بنت عقبة 14  086 الرّب والصِّ

 613 توبةال حدثنا ابن مسعوي حديثني: أحدمها... احلارث بن سويد 15

 613 التوبة قال أبو شهاب بيده فوق أنفه... أبو شهاب 16

ث... عبداهلل بن كعب 17  601 التوبة سمعت كعب بن مالك حيدَّ

 631 اجلنة أال أخربكم بأهل اجلنة؟... حارثة بن وهب 18

 632 النار هل نفعت أبا طالب بيشء؟... العباس بن عبداملطلب 19

 مسند الرواة الذين ليس هلم إال حديث واحد
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 الصفحة الكتاب طرف احلديث  الراوي م
 634 الفتن إال اهلل ويٌل للعرب... ال إله زينب بنت جحش 21

 634 الفتن سبحان اهلل! ماذا ُأنزل الليلة من الفتن... أم سلمة 21

 631 الفتن بنحو حدي  أيب هريرة: إذا هلك كرسى.. جابر بن سمرة 22

 638 الفتن خرجت بسالحي ليايل الفتن... األحنف 23

ل فاألوَّ  مرياس األسلمي 24  642 الفتن ل...يذهب الصاحلون األوَّ

 644 الفتن رأيت جابرًا حيلف باهلل أن ابن الصائد... حممد بن املنكدر 25

 600 الزهد والرقائق بع  أبا عبيدة إىل البحرين... أن النبي  عمرو بن عوف 26

 604 فضائل القرآن من قرأ باآليتني من آخر سورة البقرة... أبو مسعوي 27

 606 فضائل القرآن يقرأ من الليل...بينام هو  ُأسيد بن حضري 28

 608 ضائل القرآنف ...رأيت النبي عبداهلل بن مغفل: عن  بن قرةمعاوية  29

 608 فضائل القرآن يوم الفتح عىل ناقة... أيت النبي ر بن مغفلعبداهلل  31

 664 التفسري )فام لكم يف املنافقني فئتني( رجع ناٌس... زيد بن ثابت 32

يِّنًا خّباب بن األرت 33  663 التفسري ...كنت رجاًل قر

 610 التفسري أفاقت إال ... فّخرت مغشيًا عليها،  فام أم عائشة 34

 681 التفسري باجلّن... سألت مرسوقًا: من آذن النبي  عبدالرمحن بن عبداهلل 35

 682 التفسري خيطب وذكر الناقة...أنه سمع النبي  عبداهلل بن زمعة 36

 682 التفسري قدم أصحاب عبداهلل عىل أيب الدرياء... إبراهيم 37
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أحايي  اجلمع بني الصحيحني مع بيان معناها  الوارية يفقسم الكلامت الغريبة يف هذا ال تمجع

مقدمة كتاب فتح الباري  وهو )هدي الساري( معاين الكلامت:منها خذت الكتب التي أُ وباختصار، 

هو كتاب النهاية يف غريب احلدي  واألثر البن األثري رمحه و (النهايةرمحه اهلل، و) للحافظ ابن حجر

 إرشاف مركز حفا  الوحيني.ب -وفقهم اهلل-والعناية به طائفة من احلفا   وقد قام بجمع الغريب ،اهلل

رقم 
 املعنى الكلمة الغريبة احلديث

 كتــــاب ذكر األنبياء وفضلهم

 الَقُدوم 6611
 ،الَقُدوم بالتخفيف :وقيل .ى بغي ألف والمروَ ويُ  .هي قرية بالشام :قيل

 (1/111ار )النهاية َقُدوم النج :والتشديد

 أحق بالشك 6611
د نفي الشك عنهَم :قيل َل يشك ونحن كذلك ولو شك لكنُّا أوَل  :أي ،اْلرا

 (161بذلك منه إعظاًما إلبراهيم )هدي الساري 

 ركن شديد 6611
 ويوضع موضع القوة ،الناحية من اْلبل :وأصل الركن .عشية :أي

 (611)هدي الساري 

 ماء السَمء 6611

ألَنم  ؛أراد األنصار :وقيل .الغيث النتجاعهميريد العرب  :اْلطايب قال

 ينسبون إَل ماء السَمء وهو عامر والد عمرو اْللقب مزيقيا 

 (111)هدي الساري 

 (111وهو القفة )هدي الساري  ،هو الزنبيل لتَ كْ مِ  6611

ء ويفتح- َسًبا 6611  (611مذهًبا )هدي الساري  :أي -بسكون الرا

 (611أي جري اَلاء إَل أسفل )هدي الساري  :اْلرية ة اَلاءيَ رْ جِ  6611

 (116الكوة )هدي الساري  :أي الطخاق 6611

 (611رجعا )هدي الساري  :أي فاْرتدا 6611

 يب األلفاظ  غر
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 (611مغّطى به كله )هدي الساري  :أي ىجخ َس مُ  6611

 (661من أين ؟ )هدي الساري  :أي أنخى بأرضك 6611

 (161ْعل )هدي الساري ُج  :أي ْولنَ  6611

 فروة بيضاء 6611
قطعة يابسة من حشيش  :وقيل .الفروة وجه األرض ب:قال ابن عباس 

 (111)هدي الساري 

 (111كالبوق )هدي الساري  :قال ُماهد ورالصُّ  6611

ه 6611  (111َضب فيه َضبة شديدة )هدي الساري  :أي صكخ

 (111شبه الربوة من الْتاب )هدي الساري قطعة من الرمل مستطيلة ت :أي الكثيب 6611

 (111وهو كناية عن األصول )هدي الساري  -َجع معدن- معادن 6611

 (116أخصهم به وأقرِبم إليه )هدي الساري  :أي أوَل الناس 6616

ت 6616  (111إخوة من أب أمهاهتم شّتى )هدي الساري  :أي َعالخ

 كتــــاب فضائل الصحابة

 (111أفعل تفضيل من اْلنِّ وهو العطاء )هدي الساري  أَمنِّ إنخ مْن  6611

 (611)هدي الساري  ّل واْللة مثلثة اْلاء والكْس أشهر ِف اْْلِ  .أي مودته خلخة اإلسالم 6611

 (611كوة بني بيتني عليها باب صغي )هدي الساري  :أي َخْوخة 6611

ُبع 6611  يوم السخ

موضع  :وقيل .ي اسم موضع اْلحَشه :قيل -بضم اْلوحدة وبسكوَنا-

د .إذا افْتسها :تقول سبع الذئب الغنم .ظفره ِبا  .يوم اإلَهال :وقيل اْلرا

هو يوم عيد كان ِف  :وقيل .يفْتس السبع الراعي فينفرد الذئب بالغنم :وقيل

د يوم الذْعر...  :وقيل .اْلاهلية جيتمعون فيلتهون عن الغنم فيأكلها السُبع اْلرا

ن ْلا عند الفتن حني تْتك ال راعي ْلا ؟ )هدي الساري مَ  :ن اْلعنىواألصح أ

611) 

 (111أحاطوا به )هدي الساري  :أي تكنخفه الناس 6616
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ّي  6611  (611كناية عن ظهوره )هدي الساري  الرِّ

 اوبً نُ ذَ  6611
 وقيل ال تسمى بذلك إال إذا كان فيها ماء .الدلو العظيم :وبنُ قال الذخ 

 (611اري )هدي الس

 (116انقلبت دلًوا كبية )هدي الساري  :أي استحالت غرًبا 6611

 اعْبقريًّ  6611

العبقري من الرجال  :وقال أبو عبيدة .العْبقري عتاق الزرايب :قال ابن نمي

هو  :وقيل .ويطلق عَل السيد واللبيب والكبي والقوي ..الذي ليس فوقه ِشء

فأطلقته العرب عَل كل ما  -ة يسكنه اْلنموضع بالبادي-ر قَ بْ منسوب إَل عَ 

 (111كان عظيًَم ِف نفسه فائًقا ِف جنسه )هدي الساري 

6611 
َضب الناس 

 بعطن

 من إقامة اإلبل بمكاَنا بعد الَشب :وأصله .استقر أمرهم :أي

 (111)هدي الساري 

 وأغلظ أفظّ  6611
د به اْلفاضلة بل بمعنى فظ وغليظ  ضلة بتأويلوُيتمل اْلفا ..ليس اْلرا

 (111)هدي الساري 

 (661كلمة تصديق )هدي الساري  -بكْس اْلمزة- إيه يا ابن اْلطاب 6611

ا 6611  (111طريًقا واسًعا )هدي الساري  :أي فجًّ

ُثون 6611  ُُمَدخ

قيل  «..وال ُمدث من نبي» ب:وقرأ ابن عباس  .-بفتح الدال وتشديدها-

د د .من غي قصد ى الصواب عَل ألسنتهمرَ جُي  :اْلرا وهو  ،اإلْلام :وقيل اْلرا

 (611ِف مسلم بلفظ ملهمون )هدي الساري 

 (111وهو البناء الذي حوله )هدي الساري  -بضم أوله-ُقفُّ البئر  الُقفُّ  6611

 (611َيوضون )هدي الساري  :أي يدوكون 6611

 (111دعاهم فأجاب الزبي )هدي الساري  :أي ندب الناس 6611

 اريحو 6611
ويطلق  .سمي اْلواريون لبياض ثياِبم :وقيل .اْلواري الناُص :قال سفيان

اْلواري عَل اْلالص واْلليل واْلخلص والناصح واْلصيص واْلجاهد 
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 (611واْلفضل ومن يصحب الكبي ومن يصلح ْلالفة كبية )هدي الساري 

 القْرح 6611
 ارجة ِف اْلسدويطلق أيًضا عَل اْلراح والقروح اْل .ألم اْلراح :أي

 (111)هدي الساري 

 نثل كنانته 6611
 :ونثل ..ألَنا تكنها أي َتفظها :سميت بذلك .أي ما يضع فيها سهامه :كنانته

 (111 – 111أي صبها واستخرج ما فيها )هدي الساري 

 ُلَكع 6116
اْلحش الراضع وقال ذلك  :وقيل .هو الصغي ِف لغة بني َتيم :قال اْلروي

 (111سبيل اإلشفاق والرَحة )هدي الساري للحسن عَل 

 (611)هدي الساري  -من الريب-يشككني  :أي ينِ يبُ رِ يُ  6111

قة حرير 6111  ََسَ
 اْليد منه  :وقيل ،هو األبيض منه :قيل -بفتح السني والراء-

 (611)هدي الساري 

عن 6111  (111يتغيخبن ويدخلن البيت )هدي الساري  :أي يتقمخ

 العدل ينشدنك 6111
 ..سألتك باهلل أو ذكرتك به :واْلعنى ..سألت اهلل برفع صوِت :قيل أصله

 (111هو الصوت )هدي الساري  :والنشيد

ه 6111  (661أمده بالضم )هدي الساري  :ولألكثر ..أتبعه :أي أبدخ

 الرفيق األعَل 6111

َجاعة  بل هم: ذلك األزهري وقال أَ طخ وَخ  .هو اسم من أسَمء اهلل تعاَل :قيل

د بقوله  ،األنبياء وغيهم َِك َرِفيق﴿ وهو اْلرا  ا﴾َوَحُسَن ُأْوََلٓئ

 (611الرفيق األعَل اْلنة )هدي الساري  :وقال غيه

ة 6111  (661ما ُيدث للصوت فيمنع جهارته )هدي الساري  -بالضم والتشديد- ُبحخ

 ري ونحريَسحْ  6111
ْحر   أنه مات وهو مستند لصدرها :يدتر ..الرئة -بالفتح وسكون اْلاء-السخ

 (611ما بني جوفها وعنقها )هدي الساري 

6161 
أقرع وطارت 

 القرعة

أن يكتب األسَمء ِف أشياء  :وصفته ،هي رمي السهام عَل اْلطوط :القرعة

  ...وَيرجها أجنبي فمن خرج اسمه استحق
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 (111 – 111أي صارت ِف نصيبنا وقسمنا )هدي الساري  :وطارت القرعة

 (116هزيل )هدي الساري  :أي ْلم َجل غثٍّ  6161

 ُعَجره وُبَجره 6161

د، العقد التي َتتمع ِف اْلسد :العجر  .عيوبه :واْلرا

العروق  :وأصلها .اْلعايب :وقيل ،اْلموم -بضم أوله وفتح اْليم-الُبَجر و

 (111 – 661)هدي الساري . البطن :واألبجر العظيم ،اْلنعقدة ِف اْلسد

 لعشنخقا 6161
  .الطويل :أي -بفتح أوله وثانيه وتشديد النون ثم قاف-

 (111اْلريء )هدي الساري  :وقيل. اْلقدام الَشس :وقيل

 َفِهد 6161
معناه وثب  :وقيل .-والفهد معروف بكثرة النوم-جلس جلوس الفهد  :أي

 (111)هدي الساري  -وهو موصوف أيًضا بْسعة الوثوب-وثوب الفهد 

 (611أسد واستأسد )هدي الساري  :يقال ..صار كاألسد :أي -بوزن علم- دَ ِس أَ  6161

 (111َجع )هدي الساري  :أي لفخ  6161

 (161)هدي الساري  -هذا عَل رأي من رواه باْلعجمة-استقىص  :أي اشتفخ  6161

6161 
وال يولج الكف 

 ليعلم البث

 يستكشف عيبها ال :أي ،مدح :وقيل ...ال يتفقد أمورها :أي ،هو ذم :قيل

 (661)هدي الساري 

 (111روي بالغني اْلعجمة وأنكر أبو عبيد لكن له وجه )هدي الساري  غياياء 6161

 (111عاجز )هدي الساري  ِييٌّ عَ  :أي -باْلد- عياياء 6161

 طباقاء 6161

األَحق  :وقيل ،هو األَحق الذي انطبقت عليه أموره :قيل -بالفتح ِمدود-

، الثقيل الصدر عند اْلَمع :وقيل ،يِّهألنه ينطبق فمه من عِ  ؛ِييُّ عَ الْ  :وقيل ،مدْ فَ الْ 

 (111الذي ال يأِت النساء )هدي الساري  :وقيل

6161 
ك  شجخ

 أو فلخك

ك   .-والشج َمتص من اْلراح بالرأس والوجه-أي جرحك  :شجخ

 (111 – 111أي كْسك )هدي الساري  :كوفلخ 

 ألن جلد األرنب لني اْلس  ؛ن خلقه وعَشتهَضبه مثاًل ْلس سُّ اْلَْ  6161
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 (111)هدي الساري 

 ْرنبالزخ  6161
 كأَنا وصفته بطيب الريح أو بحسن الثناء  ،هو نوع من الطيب

 (611)هدي الساري 

 رفيع العَمد 6161
وقد يكنى بالعَمد عن نفس  ،إشارة إَل أن بيته عاِل السمك متسع األرجاء

 (111ساري الرجل ْلسبه وْشفه )هدي ال

 (111)هدي الساري  -وهو كناية عن طول القامة-َحالة السيف  :أي طويل النجاد 6161

 عظيم الرماد 6161

ألن من الزم ذلك كثرة الطبخ فتكثر النيان  ؛هو كناية عن كثرة األضياف

 هو ما يبقى من الفحم مذروًرا  «:رماًدا»وقوله  ..فتكثر الرماد

 (611)هدي الساري 

 كارِ بَ ْلَْ ا 6161

َتبس لتنحر  :فقيل «..كثيات اْلبارك»اختلف ِف قوْلا ِف حديث أم زرع 

 ُيلب لبنها لكثرة من يطرق من الضيفان  :وقيل ،فقلياًل ما تْسح

 (611)هدي الساري 

 اْلسارح 6161
أن إبله ال تغيب عن اْلي وال تْسح إَل اْلراعي البعيدة ولكنها تكون  :أي

 (611ن ْلَمَنا وألباَنا الضيفان )هدي الساري م َي رِ قْ لتُ  ؛بفنائه

6161  
ِ
 رْزهَ اْْل

 ويطلق عَل اْلعزفة وهي أكثر عند العرب ،عود الغناء :هو -بكْس اْليم-

 (611)هدي الساري 

َحني 6161  َبجخ
 .فرحني ففرحت :أي -بفتح اْليم وبكْسها وضعف اْلوهري الفتح-

 (661عظمني )هدي الساري  :وقيل

 (111كأنه أراد اْلَمعة )هدي الساري  -تصغي غنم- ةمَ يْ نَ غُ  6161

 (111)هدي الساري  -والصهيل صوت اْليل-خيل  :أي أهل صِهيل 6161

 أطيط 6161
 صوت اإلبل عند كظتها :وقيل ،هو صوت اْلحمل عند السي :قيل

 (611)هدي الساري 
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ياس دائس 6161  (611)هدي الساري دوس الطعام بعد حصده  :وهو ،اسم فاعل من الدِّ

 ُمنَقٍّ  6161

الذي ينقي  -جاء بكْس النون وال أعرفه وإنَم هو بالفتح- :قال أبو عبيد

 هو من النقيق وهو صوت اْلواِش كالدجاج -بالكْس- :وقال غيه ،الطعام

 (161)هدي الساري 

 أتَقنخح 6161

ح ِف الَشب ،أْشب حتى أروى أو زيادة عَل ذلك :أي ادة ِف كالزي :والتقمُّ

 باْليم أصح  :قال البخاري ،بالنون «أتقنخح»وروي  ..الشبع من األكل

 (111)هدي الساري 

 هاومُ كُ عُ  6161
ئر والرداح اْلملوءة  :األعكام  -وصفها بالسمن :واْلراد–األَحال والغرا

 (111)هدي الساري 

 (611ثقيلة ِمتلئة )هدي الساري  :أي -بالفتح- َرداح 6161

 (166قيل الشْطبة من جريد النخل وقيل عود ُمدد )هدي الساري  َشْطبة َمَسلِّ  6161

 رةَجفْ  6161
 هي من ولد الضأن ما مَض ْلا أربعة أشهر :-بالفتح–رة فْ اْْلَ 

 (616)هدي الساري 

ثنَ ال تُ  6161  (161ال تنقلها )هدي الساري  :أي قِّ

 (111دي الساري ال َتأل زواياه زبالة فيصي كالعش )ه :أي تعشيًشا 6161

6161  ْ  َخضاألوطاب َُت

 ،هو الذي حرك وعاؤه ليخرج زبده منه :واْلخيض من اللبن ،َترك :أي

ووقع ِف النسائي  ..وهو سقاء اللبن خاصة -َجع وطب- :واألوطاب

 «الوطاب»

 (111 - 111وهو القياس )هدي الساري 

اََسِ  6161  (611َجع اْلروة والسخاء مًعا )هدي الساري  :أي يًّ

 ًياَْشِ  6161
 ..أي فرًسا خياًرا :وقال ابن السكيت ،فرًسا يستَشي ِف مشيته ويتَمدى :أي

ة اَلال  (166خياره )هدي الساري  :وْشا
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 يًّاطِّ َخ  6161
 -موضع البحرين-رًُما منسوًبا إَل اْلط  :أي -بفتح أوله وحكي الكْس-

 (611)هدي الساري 

 اِريًّ َعًَم ثَ نَ  6161
ء :سمواال .أثروا إذا كثرت أمواْلم :يقال ،كثية :أي   الثرى والثروة والثرا

 (611اَلال والغنى )هدي الساري  -باْلد-

  ميي أهلك 6161
ِ
 (111ما يمتاره البدوي من الطعام )هدي الساري  :ةيَ اْْل

 (116من لؤلؤ ُموف )هدي الساري  :أي قصب 6161

 َخَشفة 6116
 لصوت الذي ليس بشديد هو ا -بفتحتني وبتسكني الثاِّن-

 (611)هدي الساري 

 (611أي حقيق ِبا )هدي الساري  :خليق لإلمارة خليًقا 6111

 (611ك فيهَم )هدي الساري تِ يَ ْش صوت مِ  :أي -بالفتح- َدفُّ نعليك 6111

 (611لبعد ديارهم ونسبهم ودينهم )هدي الساري  ؛أي اْلبشة :دار البعداء اءدَ عَ بُ الْ  6111

 كمةاْل 6111

 :وقال قتادة «.اْلكمة اإلصابة ِف غي النبوة: »--قال البخاري 

إَنا تطلق عَل الفقه والعلم بالدين وعَل ما ينفع من  :وقيل «.اْلكمة السنة»

 .موعظة ونحوها وعَل اْلكم باْلق وعَل اْلسنة وعَل الفهم عن اهلل ورسوله

 (611وقد وردت بمعنى النبوة )هدي الساري 

 أعزب 6111
ة أيًضا عزب :أي -بفتح الزاي-ب عزَ    .ال زوج له... ويقال للمرأ

 (116)هدي الساري  ِب زَ  عَ ََل ًبا عَ زَ عَ  لُّ دُ يَ  نْ ا مَ يَ : قال الشاعر

 وةرْ عُ  6111
 أذنه :وعروة الدلو .ما له أصل ِف النبت :وعروة الكأل .ِش يتمسك به :أي

 (111)هدي الساري 

 فِمنَْص  6111

وإنَم  ،-كَم فْسه ِف اْلديث-الوصيف  :وهو -كْسهاروي بفتح اْليم و-

 إذا خدمته  :يقال نصفت الرجل ،يقال ْلن يكون صغًيا 

 (161)هدي الساري 
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 (111ادفنوه )هدي الساري  :أي واارُ وَ  6111

 (111هو كناية عن اْلَمع )هدي الساري  أْعرستم الليلة 6111

 (111الساري  أي ارتفع وظهر )هدي :نزا منه اَلاء نزا  6111

 ةِمرَ نَ  6111
 الشملة اْلخططة من صوف :وهي ،أنَمر هَجع -بكْس اْليم-

 (161)هدي الساري 

 (611)هدي الساري  ؛هو جَبيل  روح القدس 6111

 (111يتغزل )هدي الساري  :أي ُيشبِّب 6111

 (611عفيفة )هدي الساري  :أي -بالفتح- انَص َح  6111

 (611)هدي الساري  -الثبات والوقار يلرزانة وهمن ا-عاقلة  :أي رزان 6111

 (611م )هدي الساري هَ تخ تُ  :أي َزنُّ تُ  6111

 (116ال تذكر أحًدا بسوء )هدي الساري  :أي ،اْلوع :ْرثالغَ  ىَغْرثَ  6111

 (111الغافالت عن الفواحش )هدي الساري  :أي ْلوم الغوافل 6111

 هااِص قَ عِ  6111
الشعر اْلضفور  :يصةقِ والعَ  ،هرُ بعضه عَل بعض وضفْ الشعر  ُل جعْ  :اصقَ العِ 

 (111)هدي الساري 

6111 
يًدا جيمعون 

بتي  قرا
 (111تطلق عَل النعمة واإلحسان ونحو ذلك )هدي الساري  :اليد

 (611ا )هدي الساري وًّ نُ و ُح نُ ا عليه َُيْ نَ َح  :يقال ،أشفقه :أي اهأْحنَ  6111

 تيبَ يْ ِرِِش وعَ كَ  6111

ء وبالشني اْلعجمةب-كِرِِش  ويطلق  ،َجاعتي وموضع ثقتي :أي -كْس الرا

مأخوذ من عيبة -أي موضع َسي  :وعيبتي ...الكرش عَل اْلَمعة من الناس

 (111 - 116)هدي الساري  -الثياب وهي ما َتفظ فيها

 (611نفد زادهم )هدي الساري  :أي أرملوا ِف الغزو 6111

أَنم كانوا يتعاقدون ويتحالفون عَل نْص بعضهم بعًضا  :ِف لْ أصل اْْلِ ِف  َف لْ ال حِ  6111
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 (611ويضعون أيدَيم َجيًعا ِف جفنة فيها طيب أو غيه )هدي الساري  اإلسالم

مَ  6111  نيظهر فيهم السِّ
وليس من -أنه ُيصل من كثرة األكل  :ووجه كونه عيًبا ،كثرة اللحم :أي

 (111)هدي الساري  -الصفات اْلحمودة

 (161يف )هدي الساري ِص ف ونَ َص نَ  :يقال ،نصفه :أي هفَ يِص نَ  6111

 ِكَتاُب البِِّر َوالصَِّلِة
 (111البغايا )هدي الساري  :وهي ،َجع مومسة وجيمع أيًضا عَل مواميس اْلومسات 6111

 (111هي منارة الراهب ومتعبده )هدي الساري  صومعته 6111

 (161هيئة )هدي الساري  :أي شارة 6111

 (111دفنهن أحياء )هدي الساري  :وأصله ،قتلهن :أي البنات وأد 6111

 إضاعة اَلال 6111
م :هو  اَلال هنا اْليوان :وقيل ،ترك القيام عليه :وقيل ،إنفاقه ِف اْلرا

 (111)هدي الساري 

 (111أي أخره )هدي الساري  :أنسأ اهلل ِف أجله ينسأ 6111

 ِحمالرخ  6111
ويقع عَل كل من جيمع  ،هم األقارب :وذوو الرحم ،-بفتح الراء وكْس اْلاء-

 (611بينهَم نسب من جهة النساء )هدي الساري 

 هْ مَ  6111
ثم  :أي «هْ مَ  مخ ثُ » :ستفهام كقوله ِف حديث موسىكلمة زجر ... وقد ترد لال

 (111واْلاء للسكت )هدي الساري (ما)يكون كأنخ أصله  ،ماذا

 َشْجنة 6111
اشتباك العروق واألغصان   :وأصله -حكي الفتح أيًضابضم أوله وبكْسه و-

 (111أي متداخل )هدي الساري  (شجونذو اْلديث )ومنه 

 األرملة 6111
 وقد يطلق عَل اْلحتاجة ،َّتتص بمن مات زوجها :وقيل ،هي التي ال زوج ْلا

 (611)هدي الساري 

 ُيذيك 6111
 اْلذيا واْلذية :سمواال ،أيًضاوحذيته  ،إذا أعطيته :يقال أحذيت الرجل

 (611)هدي الساري 
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 (1/111ودع الِشء يدعه ودًعا إذا تركه )النهاية  :يقال َوَدعه الناس 6116

6111 
سوا وال  ال َتسخ

سوا   َتسخ

سوا  السؤال عن العورات  :أنه باْليم :وقيل الفرق بينهَم .أي استخَبوا :َتسخ

وقال ِف موضع  ..ىبمعنً  َها :وقيل ،استكشاف ذلك بنفسه :وباْلاء ،من غيه

سوا » آخر ث :وقيل ،أي ال تسألوا عن الْس «ال َتسخ  التجسس التبحُّ

 (611  - 611)هدي الساري 

 (616ال تقاطعوا )هدي الساري  :أي ال تدابروا 6111

6111  َ  عةالْصُّ

وقيل للذي يملك  ،وهو الذي يْصع الناس بقوته -بضم الصاد وفتح الراء-

 هه وشيطانَ نفَس  :ألنه قهر أقوى أعدائه ؛«عةُص»نفسه عند الغضب 

 (111)هدي الساري 

 (161ريض اهلل عنه )هدي الساري  :أي شكر اهلل له 6111

 (111نَمم )هدي الساري  :أي قتخات 6111

 الفجور 6111
 ويطلق عَل الكذب  -بِّه بانفجار اَلاءُش - هو إكثار اْلعصية

 (111)هدي الساري 

 (161يه )هدي الساري وِ رْ يَ  :أي َينِْمي 6111

 َكَسع 6116

ويكون أيًضا إذا  ،أن يِضب بيده عَل ِشء أو برجله الكسع هو :قال اْلصنف

 أن يِضب بيده ورجله دبر إنسان :وقال اْلليل .رماه بسوء

 (111)هدي الساري 

 (111مة قبيحة )هدي الساري لك :أي ةنْتِنَ مُ  6116

 ِكَتاُب اْلَمَظاِلِم َوالَغْصِب
ه ِف الدخ  يتقاصون 6161  (111أي حاسبه )هدي الساري  :نيْ قاصخ

 ِكَتاُب اْلَقَدِر

 (611غلبه باْلجة وظهر عليه )هدي الساري  :أي حجخ  6161
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 ةَِمَْْص  6161
ما َيتْصه اإلنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب وقد 

 (6/111يتكىء عليه )النهاية 

سنَ  6161  (161)هدي الساري  َق رَ طْ أَ  :أي كخ

 (111القطعة من الدم )هدي الساري  :هي -بفتحتني- قةلَ عَ  6161

د، قطعة ْلم :أي مضغة 6161  (111)هدي الساري  -كَم ُصح به-القلب  :واْلرا

 (166)هدي الساري  ّي نِ اْلَْ  :أي نطفة 6161

 اللخمم 6161

-قيل ِف تفسيهخالف ما قال ابن عباس وقد  ﴾مَ للخمَ ٱ الخ ﴿إِ ه تعاَل يعني قولَ 

ر :وقيل ،-وهو أن يأِت بالذنب ثم ال يعاوده كل ما دون  :وقيل ،ترك اإلُصا

ما كان  :وقيل ،ِف الدنيا وال وعيد ِف األخرى ما َل يأت فيه حدٌّ  :وقيل ،الَشك

 دون الكبائر أنه ما :وحاصله ،وقول ابن عباس أقوى .ِف اْلاهلية

 (111)هدي الساري 

 (111تلد )هدي الساري  :أي جنْتَ تُ  6161

 (611مقطوعة األذن )هدي الساري  :أي جدعاء 6161

 ِكَتاُب اْلِعْلِم

 يتقارب الزمان 6111

ويؤيده أنخ ِف اْلديث  ،قْص الليل والنهار :وقيل ،اْلراد قْص األعَمر :قيل

ء ا :وقيل ،«يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر»ر اآلَخ  لناس ِف استوا

 (111)هدي الساري  اْلهل

ّح  6111  (111اْلرص الشديد )هدي الساري ـ: فْسه ِف األصل ب الشُّ

 اْلْرج 6111

 ٌم منهْ هي وَ  :قال عياض ،-بلغة اْلبشة- :وِف رواية ،القتل :فْسه ِف اْلديث

يمنع كوَنا  كوَنا عربية ال :قلت ..بعض الرواة وإال فهي عربية صحيحة قول

 فإن لغتهم توافق اللغة العربية ِف أشياء كثية ؛شةاْلب بلغة

 (116)هدي الساري 
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 يتقارب الزمان 6111

ويؤيده أنخ ِف اْلديث  ،قْص الليل والنهار :وقيل ،قْص األعَمر :قيل اْلراد

ء الناس ِف  :وقيل ،«يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر»اآلخر  استوا

 (111)هدي الساري  اْلهل

ًعا  يقبض العلم ال 6111  (111)هدي الساري  -أي يزيله-ال ينزع هذا العلم انتزا

 ِكَتاُب الدَُّعاِء

 يتَضاَغْون 6111
 ،ستجداء والذلةاال -ِمدود صوت- الضغاء :وقيل ،يصوتون باكني :أي

 (111هو الصياح والبكاء )هدي الساري : وقيل

 تْفتح اْلاتم 6111
وقد يطلق  ،ناية عن افتضاض عذرة البكروهو ك ،أي تكْسه :ال تفض اْلاتم

 (111عَل الوطء اْلرام )هدي الساري 

 َرقفَ  6111
 هو إناء يأخذ ستة عَش رطاًل  -بفتح الراء وجيوز إسكاَنا-

 (111)هدي الساري 

 (111أزال الشكوى )هدي الساري  :وأعتب ،يعْتف فيلوم نفسه :معناه لعله يستْعتب 6111

 ِكَتاُب الذِّْكِر

 (111من طرف اْلنْص إَل طرف اإلِبام )هدي الساري  :-بالكْس–الشَب  شَب 6111

 (116اْلرولة بني اْلِش والعدو )هدي الساري  :قال اْلليل هرولة 6111

 (611أحدقوا ِبم )هدي الساري  :أي ُيفوَنم 6111

 (111يثنون عليك )هدي الساري  :أي يمجدونك 6111

 وا عُ بَ رْ اِ  6111
وا أو ارفقوا  :وقيل معناه ،وا شأنكم وال تعجلوا مُ زَ لْ اِ  :أي  كفُّ

 (611)هدي الساري 

 (111وهو السالمة )هدي الساري  -من النجاء- منجا 6116

 (611طرفه الذي يَل اْلسد )هدي الساري  داخلة إزاره 6111

بَ  6111  (611السيل )هدي الساري  :قال ُماهد دالزخ
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 ِكَتاُب الذِّْكِر

6111 

6111 
 (116ومنه أعوذ بك من اْلرم )هدي الساري  ،كبية إَل الغاية أي: هرمة مرَ اْْلِ 

 (111ه )هدي الساري تَ دخ ِش  :أي -بفتحتني- َضَلع الدين 6111

 (611كثرة العيال وقلة اَلال )هدي الساري  :وقيل ،الشدة :قيل د البالءهْ َج  6111

 ِكَتاُب التَّْوَبِة

 (611اق الشقاء )هدي الساري ْل :أي ك الشقاءرَ دَ  6116

ى بغيهاوَ  6111 ده غيها )هدي الساري  :أي رخ  (111سْتها وأوهم بذكره أن مرا

 (611كتاب حاسب )هدي الساري  :أي الديوان 6111

 ِعْطفه 6111
هو أن يكون عَل اْلنكبني ألنه يقع عَل عطفي الرجل وَها  :قال ابن شميل

 (111جانبا عنقه )هدي الساري 

 (611حجة ومدافعة )هدي الساري  :أي جداًل  6111

رْ  6111  (111علوت سوره )هدي الساري  :أي ت جداًراتسوخ

 (111األنباط هم نصارى الشام الذين عمروها )هدي الساري  نبطي 6111

6111 
 هوان

 وال مْضَيعة

د -بكْس الضاد وسكوَنا وفتح ما بعدها-  اْلوضع الذي يضيع فيه :واْلرا

 (111ف قدره )هدي الساري وال يعر

 (611أوقدته )هدي الساري  :أي هْرتُ جَ َس  6111

 (111َجًعا بعد َجع )هدي الساري  :أي فوًجا فوًجا 6111

6111 

وجهه من يَبق 

الْسور = يَبق 

 أسارير وجهه

ر :واْلمع ،َس وَسر :واحدها ،خطوط اْلبهة :أي  :وَجع اْلمع ،أَسا

 (611أسارير )هدي الساري 

 (611الرجوع )هدي الساري  :والتوبة ،ت توبتهلَ بِ قُ  :أي عليه يَب تِ  6111
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 (611زَحتهم )هدي الساري  :حطمة الناس ُيطمكم الناس 6111

 (111البعد )هدي الساري  :والنأي ،تباعد :أي ناء بصدره 6111

دوا وقاربوا  6111  سدِّ
د ،القصد ِف األمر :السداد بوا من الصواب ال تغلوا وال تقْصوا واقر :واْلرا

 (111)هدي الساري 

 (111)هدي الساري  -أي يغالبه-يشادده  :أصلها -بتشديد الدال- لن يشادخ  6111

 ِكَتاُب اْلُمَناِفِقنَي

 (1/111أشد البغض )النهاية  :اْلقت ِف األصل ومقتك 6111

 (111طرحته )هدي الساري  :أي لفظته 6111

 ِكَتاُب اْلِقَياَمِة

 (1/116اْلبز اْلواري )النهاية  :يعني يٍّ قَ نَ  ةِ َص رْ قُ  6111

ء 6111  (111ليست خالصة البياض )هدي الساري  عفرا

 (111غي َمتتنني )هدي الساري  :أي ْراًل غُ  6111

 يلجمهم 6111
 يصل إَل أفواههم حتى يصي موضع اللجام من الدابة :أي

 (111)هدي الساري 

 ِكَتاُب اْلَجنَِّة

 (111الدهن الذي داخل العظم )هدي الساري  :أي اقهامخ س 6111

ة 6111  (666هو العود اْلندي )هدي الساري  األَُلوخ

 (611عرقهم )هدي الساري  :أي مهُ ْشحُ رَ  6111

يدُّ ال 6111  رِّ
ء ،كأنه نسب إَل الدار تشبيًها بصفائه ،الشديد اإلنارة :أي الكوكب  :وقال الفرا

 (6/111م اْلقدار )النهاية الدري عند العرب هو العظي

 (111الغارب )هدي الساري  :وِف رواية ،الذاهب اَلايض :أي الغابر 6111
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 قفُ اأْلُ  6111
 نواحي السَمء واألرض  :وهي ،-باْلد-آفاق  :َجعه -بضمتني-

 (661)هدي الساري 

 (616الرغيف )هدي الساري  :اْلراد خبزة واحدة 6116

 (111يضمها )هدي الساري  :وقيل ،ميلهايقلبها وي :أي يتكفؤها 6116

 مٌ ااَل بَ  6116

لوا ْلا ْشًحا غي مَ  :أما باالم  ،ولعل اللفظة عَبانية ،يِضٍّ رْ فقد َتحخ

لعل اليهودي أراد التعمية فقطع اْلجاء وقدم أحد اْلرفني عَل  :قال اْلطايب

 ،وهو الثور الوحِش -بوزن َلْعي-يريد أَلٌْي  ،اآلخر وهي الم ألف وياء

 (6/11وهذا أقرب ما وقع ِل فيه )النهاية  :قال .فصحف الراوي الياء بالباء

 (611جيمع )هدي الساري  :أي َيْتف ْلم 6111

 (161اْليتان )هدي الساري  :والنِّينان ،أي حوًتا :كبد النون زيادة كبد اْلوت 6111

 (111اْلاضع الذي يذل نفسه هلل تعاَل )هدي الساري  :هو متضعِّف 6111

 ُعُتلٍّ  6111
 الشديد من كل ِشء  :وقيل ،اْلاِف الغليظ :هو -بالتشديد-

 (111)هدي الساري 

اظ 6111  َجوخ
 غي ذلك :وقيل ،هو البطني القصي :آخره ظاء معجمة -العخ بوزن فَ -

 (611)هدي الساري 

 ِكَتاُب النَّاِر

 (611الساري  اْلتجاِف من باطنه عَل األرض )هدي :هو هيأَخص قدم 6111

ْرجل 6111
ِ
 (111ر )هدي الساري دْ قِ  :أي اْل

 (111ما يسخن فيه اَلاء من نحاس وغيه )هدي الساري  :أي ُقْمُقمالْ  6111

 َضْحضاح 6111
 -واستعي هنا للنار-ما رقخ من اَلاء عَل وجه األرض  :أصله

 (111)هدي الساري 

 (6/111أراذْلم و أدواَنم )النهاية  :أي سقطهم 6116
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 طْ قَ  طْ قَ  6116
بزيادة نون وكله بمعنى  «قطني قطني» :وِف رواية ،-بسكون الطاء وبكْسها-

 (111حسبي وبمعنى التقليل )هدي الساري 

 (611ينقبض وينضم )هدي الساري  :أي ىوَ زْ يُ  6116

 (116أمعاءه )هدي الساري  :أي -بضم القاف وسكون الصاد- هُقْصبَ  6111

 ويل 6111

ويح كلمة زجر ْلن  :وقال سيبويه ،مة تقال ْلن وقع ِف هلكة يستحقهاهي كل

 ،وقيل هو اْلزن ،ويل كلمة ردع :وقيل ،أْشف عَل هلكة وويل ْلن وقع فيها

 (111واد ِف جهنم )هدي الساري  :وقيل ،أشق العذاب :وقيل

 ِكَتاُب اْلِفَتِن

 (111)هدي الساري  أُ طَ فيه وَُيْ  طُ لَ غْ ما يُ  :وهو -َجع أغلوطة- األغاليط 6111

 (111طريقهم )هدي الساري  :أي -بفتح أوله- َسنَن 6116

ْفرة 6111  السُّ
د الذي يصنع للمسافر :أصل السفرة ،زاًدا :أي د ل ِِف عمِ ثم استُ  ،الزا  وعاء الزا

دة والراوية )هدي الساري   (111كاْلزا

 ذات النطاقني 6111

 :وقيل ،َنا كانت َتعل ْلا نطاًقا فوق نطاقأل ب؛ت به أسَمء بنت أيب بكر يَ مِّ ُس 

د إَل أبيها ألنه  ؛والثاِّن أصح .كان ْلا اثنان تلبس إحداَها وَتمل ِف اآلخر الزا

 (166جاء عنها ُصُيا ِف الصحيح )هدي الساري 

د بالشكاة شكاة 6111  (161الذم والعيب )هدي الساري  :ويرا

 اتَأَليَ  6161
 اْلقعدة  :أي -بفتح وسكون-ية َجع َألْ  -بفتح أوله والالم-

 (666)هدي الساري 

 ( 611كشف )هدي الساري  :أي -بفتحتني– َْس َح  ِْسَ َُيْ  6166

 ُذْلف األنوف 6161

فطس  :أي -بتحريك الالم-سم الذلف واال ،-بضم الذال وسكون الالم-

 ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته :وقيل ،هو قْص األنف وانبطاحه :وقيل، األنوف

 (611ي الساري )هد
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 اْلطرقة انُّ جَ اْلَْ  6161
الْتسة التي أطبقت  :أي -بالتشديد وفتح الطاء وبالسكون وَّتفيف الراء-

 (111بالعقب )هدي الساري 

 (611بلد )هدي الساري  :وكرمان ،جيل من العجم :اْلوز خوز وكرمان 6161

 ةالَ فَ ُح  6161
 -بالثاء–و مثل اْلثالة وه ،-كرديء التمر ونفايته-رذالة من الناس  :أي

 (6/111)النهاية 

 نْي تَ قَ يْ وَ السُّ  6161
رَها لدقتهَم وَحوشتهَم -تصغي الساقني-  وهي صفة السودان غالًبا ،صغخ

 (111)هدي الساري 

 (111بعيد ما بني الفخذين )هدي الساري  :أي أْفحج 6161

6161 
جذر قلوب 

 الرجال

د ِبا ى ما إذا َتكن ِف قلب العبد إذا قام بأداء بمعن :وقيل ،التكليف :قيل اْلرا

 األصل من كل ِشء :-بالفتح وجيوز الكْس-واْلذر  ،التكاليف

 (611 - 661)هدي الساري 

 (116أثر الِشء الصغي منه )هدي الساري  :فْسه ِف األصل الَوْكت 6161

 اَْلْجل 6161
ِف األيدي هي النفاخات التي َّترج  :-بفتح أوله وسكون ثانيه وقد تفتح-

 (111)هدي الساري  ماءً  ِملوءةً 

 (161ورم )هدي الساري  :أي -بكْس الفاء- َنِفط 6161

 (111أي حسن اْليئة )هدي الساري  :غالًما ظريًفا ما أظرفه 6161

 (616وهو اسم ما خبأته )هدي الساري  تَبأَ َخ  6111

ْخ  6111  الدُّ
 قاله اْلطايب .لنخيلوقيل نبت موجود بني ا ،هو لغة ِف الدخان :قيل

 (611اه عياض )هدي الساري ووهخ 

 ةزَ مْ رَ  6111

ي- «زمرة» :وِف رواية  :وِف رواية -برائني- «رمرمة» :وِف رواية -بتقديم الزا

َتريك الشفتني بكالم من  :-بمعجمتني-هو  :قال عياض وغيه ،-بزايني-

 ،ااكن جدًّ صوت خفي س :وبمهملتني ،ال يتحرك فيه اللسان اْليشوم واْللق
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صوت  :وبتقديم الزاي ،صوت خفي بتحريك الشفتني ال يفهم :وبتقديم الراء

 (611)هدي الساري  من داخل الفم

باخ 6111  السِّ
 ،-وقد يسكن ثانيه-هي أرض ماْلة  :-بفتحتني وخاء معجمة-ذات َسَبخة 

 (611سباخ )هدي الساري  :واْلمع

 ليط حوضهيَ  6116
 إذا ألزقه  :الط الِشء بالِشءيقال  ،يصلحه ويطينه :أي

 (116)هدي الساري 

 َعْجب الذنب 6111
وهو مكان الذنب من  ،هو العظم اْلحدد أسفل الصلب :-بفتح ثم سكون-

 (111ذوات األربع )هدي الساري 

 ِكَتاُب الزُّْهِد َوالرََّقاِئِق

 (1/111بقدر ما يمسك الرمق من اْلطعم )النهاية  :أي وًتاقُ  6111

 (111هدي الساري جلدها )بشويت  :أي يًطامِ َس  6111

 ُسْكُرجة 6111
ء والتشديد-هي  إناء صغي يؤكل فيه الِشء  -بضم السني والكاف والرا

 (6/111)النهاية  -وهي فارسية-القليل من األدم 

 ِخوان 6111
 وشذخ من أثبت ِف أوله َهزة ،هو اَلائدة اْلعدة لألكل :-بكْس أوله وضمه-

 (611)هدي الساري  -ع أخبلفظ َج-

ء 6111  ُعََشا
 وهي التي مَض ْلملها عَشة أشهر :-بضم أوله وفتح ثانيه ِمدود-

 (111)هدي الساري 

 تقطعت يب اْلبال 6111
 الضخم اْلرتفع منه :وقيل ،وهو اْلستطيل من الرمل :-َجع حبل-

 (611)هدي الساري 

 ورق اْلُْبلة 6111
وهو  «إال اْلبلة» :ووقع ْلسلم ،-هو يشبه اللوبياو-اْلُْبلة ثمر السمر  :قيل

 (611ثمر الطلح )هدي الساري  :وقيل ،اْلبلة ثمر العضاه :وقيل ،السمر

ر وعدم الغذاء مُ ه من أكلهم ورق السخ ِس بْ أراد أن نجوهم كان َيرج بُعْْس ليُ لنضع كَم تضع  6111
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 (111اَلألوف )هدي الساري  الشاة

 (611ما َيالطه ِشء من ثفل الطعام إذا خرج )هدي الساري  :أي ما له ِخْلطٌ  6111

ُرِّن 6111  (116توبخني عَل التقصي فيه )هدي الساري  :أو ،توقفني عليه :أي تَعزِّ

 ِكَتاُب َفَضاِئِل اْلُقْرآِن

َفرة 6111  السخ

 ،بينهم أي أصلحت ُت رْ فَ َس  :يقال -واحدهم سافر-هم اْلالئكة  :قال

 ئكة إذا نزلت بوحي إليه وتأديته كالسفي الذي يصلح بني القومت اْلاللَ عِ وُج 

 (111)هدي الساري 

 (166اْلبل الطويل )هدي الساري  :-بالتحريك–والشطن  ،بحبلني :أي نْي َشَطنَ  6111

 (611أي انكشاف وذهاب عن مكاَنم )هدي الساري  جولةً  ت الفرسالَ َج  6111

 (111اري إهالكه )هدي الس :أي هَكتِ لَ هَ  6116

6111  ُ لَ عَ اْْل  (111)هدي الساري  -وهو اْلبل-اْلشدودة ِف العقال  :أي ةقخ

ًيا 6111  (116زوااًل أو تفلًتا )هدي الساري  :أي تفصِّ

 (611ما أعلم إعالمه )هدي الساري  :وقيل ،ما استمع كاستَمعه :أي ن اهللذِ ما أَ  6111

 يتغنى 6111

 :وِف رواية ،تغانيت وتغنيت أي استغنيت :قالي ،يستغني به ::قال ابن عيينة 

اْلراد َتزين  :وقيل ،وكل رفع صوت عند العرب يقال له غناء «جيهر به»

ءة وترجيعها معناه جيعله هجياه وتسلية نفسه وذكر لسانه ِف كل  :وقيل ،القرا

 (111حالة كَم كانوا يفعلون بالشعر والرجز )هدي الساري 

ع 6111  (616ر )هدي الساري أي يكر :يرجع رجخ

 (11)هدي الساري  َلا قرأ سورة الفتح صوهو حكاية ترجيعه  آآآ 6111

 بخْبُتهلَ  6111
-واللخبة  ،-وهو بالتشديد والتخفيف-َجع عليه ثوبه عند صدره ِف لبته  :أي

 (111اْلنحر )هدي الساري  :-بالفتح والتشديد

 ِكَتاُب التَّْفِسرِي
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 (611عنخا ذنوبنا )هدي الساري  ُحطخ  :أي ِحطخة 6111

 زلًفا 6111
 ومنه سميت اْلزدلفة ،ساعات بعد ساعات :زلفى

 (616ألن الزلف منزلة بعد منزلة )هدي الساري 

 (116سعف النخل )هدي الساري  :وهو -واحد العسب- العسيب 6111

د )هدي الساري  :أي أملح 6111  (111ِف صوفه بياض وسوا

 يَشئبون 6111
 هو :وقال األصمعي ،هو مد العنق كاْلتطاول :-مز وتشديد اْلوحدةباْل-

 (111رفع الرأس )هدي الساري 

 (111الصائغ )هدي الساري  :أي َقْينًا 6111

 (611ك عَل ركبتيه )هدي الساري رَ بَ  :أي ،َجع جاثر  -ا رَ بوزن عَ -ا ثَ َج  جيثو 6111

 هْودج 6111
 وهو كاْلحفة عليه قبة ،اْلْودج ما تركب فيه اْلرأة عَل اْلمل

 (111)هدي الساري 

ي- ْزع أظفارَج  6111  (611خرز معروف )هدي الساري  :-بإسكان الزا

 (661الكذب )هدي الساري  :أصل اإلفك اإلفك 6111

 (161من مريض )هدي الساري  أفقُت  :أي ُت هْ قَ نَ  6111

 اصعنَ اْلَْ  6111
صعيد أفيح » :ء ِف اْلديثوجا ،أراها مواضع خارج اْلدينة :قال األزهري

 (111)هدي الساري  «خارج اْلدينة

 (111اْلالء )هدي الساري  :-بفتح أوله -الكنيف فنُ كُ الْ  6111

 اِمْرطِهَ  6111

 :وقال اْلليل .قاله النِض بن شميل ،هو الدرع من خز أخِض :-بكْس اْليم-

  «ِف مرط مرحل من شعر أسود»ويؤيده قوله  ،كساء

 (111)هدي الساري 

 (611ه )هدي الساري يُ رْ أي ينقطع َج  :-باْلمز- يْرقأ 6111

 (111أعيبه )هدي الساري  :أي أغمصه عليها 6111
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 (111)هدي الساري يقوم بعذري  :أي «َمْن يعذرِّن ؟»قال  :أي ،طلب اْلعذرة استعذر 6111

 (111يشقها )هدي الساري  :أي فالق كبدي 6111

 (111)هدي الساري  انقبض وارتفع :أي قلص 6111

حاء 6111  الَُبَ
 ويقال لشدة اْلمى أيًضا  ،هو شدة الكرب :-الءعَ بوزن فُ -

 (611)هدي الساري 

 ََمناْْلُ  6111
 وهو شذور تصنع من الفضة أمثال اللؤلؤ :-بالضم والتخفيف-

 (611)هدي الساري 

6111 
أَحي سمعي 

 وبْصي
 (611ري اْلنع )هدي السا :وأصله ،-مأخوذ من اِْلَمى-

 (111) هدي الساري  -وهو االرتفاع-من السمو  :وأصله ،تضاهيني :أي تساميني 6111

 (111)هدي الساري  -وكنى هنا بذلك عن اْلَمع-ثوِبا الذي يسْتها  :أي كنف أنثى 6111

 (161بَرْعدة )هدي الساري  :أي نافض 6111

 َبْلهَ  6116

ب وبمعنى :بمعنى تأِت -بفتح أوله وسكون الالم وفتح اْلاء- غي  :اإلَضا

 فهي بمعنى غي ال غي  :ل عليها منِخ دْ فحيث أُ  ،وكيف

 (611)هدي الساري 

 َحَْب  6111

ُ  :-بفتح أوله وكْسه-
ِ

 :وقيل ،أي العاَلِ  «كعب األحبار»وقوله  ،همأي عاْل

  ،سمي بذلك للحَب الذي يكتب به

 ََبِ حْ اْلَْ  ُل ََحْ  َْبِ اْْلِ  مِ اْس بِ  هُ َمخ َس     ََم نخ ا إِ َْبً َح  وُّ عُ دْ اْلَْ  اَِلُ عَ الْ وَ : وقال الشاعر

 (611)هدي الساري 

 (616أي صهره )هدي الساري  :-بالتحريك- ْلَم َخَتنٌ  6111

 (111وفْسه ِف اْلديث بيوم بدر )هدي الساري  ،ل القضيةْص فَ  :أي اللِّزام 6111

 (611ي عَل الطلب )هدي الساري نِّ عِ أَ  :أي ابغني 6111
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 (161يتمسح )هدي الساري  :أي أْستنِفض 6111

 (111يَمرس )هدي الساري  :أي يعالج من التنزيل 6111

 (111الشهامة ِف شدة وْش )هدي الساري  :وهي -من العرامة- عارم 6111

 (161يشي إَل الريح اْلارجة من الدبر بصوت )هدي الساري  سج من األنفُ رُ ِما ََيْ  6111

6111  
ِ
 (116اْلكان )هدي الساري  :وبفتح أوله ،أي اإلناء يتطهر به :-بكْس أوله- ةرَ هَ طْ اْْل

 (611غطى النهار بظلمته )هدي الساري  :وقيل ،استوى :وقيل ،أظلم :أي سجى 6111

 (111أبغض )هدي الساري  :أي قَل 6111

 الكوثر 6111
من الكثرة  «لعَ وْ فَ »وقيل  ،النبوة :وقيل ،القرآن :وقيل ،هو َنر صغي ِف اْلنة

 (111اْلي الكثي )هدي الساري  :ومعناه
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يف الرجوع إىل احلدي   ليخترص للحافظ الوقت واجلهد ويساعدهإعداي هذا الفهرس  تم

ذكر رقم احلدي  يف صحيحي البخاري ومسلم، ويف ، ب الذي حيتاجه يف الصحيحني أو أحد رشوحها،

يفصلون  -يف الغالب -تفي بذكر أوهلا؛ اختصاًرا، وألن الرشاح ضع اكامو عدةحال تكرر احلدي  يف 

وقد أخذت أرقام أحايي  حييلون بعُد عىل ذلك املوضع،  ثم رشح احلدي  يف أول موضع يذكر فيه،

، وأما تحقيق: حممد زهري النارصب (عن الطبعة السلطانية املصورة)طبعة يار طوق النجاة البخاري من 

 .حممد فؤاي عبدالباقييار إحياء الرتاث العريب بتحقيق: ا طبعة صحيح مسلم فقد اعتمدن

رقم 
 صحيح مسلم صحيح البخاري طرف احلديث الراوي  احلديث

 كتــــاب ذكر األنبياء وفضلهم
ِهيُم َبْعَد َثََمننَِي َسنًَة َواْخَتَتَن بِاْلَقُدومِ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6611  1111 1111 .اْخَتَتَن إِْبَرا

ِهيَم إِْذ َقاَل... َرْيَرةَ هُ  َأبُو  6611 كِّ ِمْن إِْبَرا  616 1111 َنْحُن َأَحقُّ بِالشخ

اَلُم  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6611 ِهيُم َعَلْيِه السخ  1116 1111 إاِلخ َثاَلَث ...ََلْ َيْكِذْب إِْبَرا

6611  
 1111 1116 َعبخاسر ... ْبنَقاَل: ُقْلُت ال ُجَبْير  ْبن َسِعيدُ 

َي اْْلَِِضَ َأنخُه َجَلَس َعََل َفْرَوةر ... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  - 1111 إِنخََم ُسمِّ

6611  

 1111 1161 َبْينَََم ََيُوِديٌّ َيْعِرُض ِسْلَعَتُه ُأْعطَِي ِِبَا ... ُهَرْيَرةَ  َأبُو

ُه َخْيٌ ِمْن ُيوُنَس.. َعبخاسر  اْبنُ   1111 1161 الَ َينَْبِغي لَِعْبدر َأْن َيُقوَل إِنخ

ئِِم اْلَعْرشِ  َسِعيدر  وَأبُ  نَا بُِموَسى آِخٌذ بَِقائَِمةر ِمْن َقَوا ا َأ َذ  - 1111 .َفإِ

 1111 6111 ُأْرِسَل َمَلُك اْْلَْوِت إََِل ُموَسى ... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6611

  األول أرقام األحاديث يف
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  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6611
ِ

 1111 1111 ...َمْن َأْكَرُم النخاِس؟ ُسِئَل َرُسوُل اَّللخ

ْنَيا... اْبنَأنَا َأْوََل النخاِس بِِعيَسى  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6616  1111 1111 َمْرَيَم ِِف الدُّ

ُه.. ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6611 يَْطاُن َيَمسُّ  1111 1111 َما ِمْن َمْوُلودر ُيوَلُد إِالخ َوالشخ

ُق َرَأى ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6611  1111 1111 ...َرُجاًل َيْْسِ

 ل الصحابةكتــــاب فضائ

 1116 1111 ِِف اْلَغاِر، َفَرأَيُْت آَثاَر... ُكنُْت َمَع النخبِيِّ  َبْكرر  َأبُو  6611

6611  

  َسِعيدر  َأبُو
ِ

... َأنخ َرُسوَل اَّللخ نََْبِ
ِ
 1111 1111 َجَلَس َعََل اْْل

  َعبخاسر  اْبنُ 
ِ

ِذي َماَت.. َخَرَج َرُسوُل اَّللخ  1111 111 ِِف َمَرِضِه الخ

هِ عَ  ... اْبنَكَتَب َأْهُل اْلُكوَفِة إََِل  ُمَلْيَكةَ  َأيب ْبن ْبداللخ َبْيِ ِِف اْْلَدِّ  - 1111 الزُّ

 1161 1111 ...َصِعَد ُأُحًدا َأنخ النخبِيخ  َمالِكر  ْبن َأنَس  6611

6611  

اَلِسلِ  َأنخ النخبِيخ  اْلَعاصِ  ْبن َعْمرو  1111 1111 ..َبَعَثُه َعََل َجْيِش َذاِت السخ

ُ َبنْيَ النخاِس ِِف َزَمِن النخبِيِّ  ُعَمر اْبنُ   - ... 1111ُكنخا ُنَخيِّ

د  يبُقْلُت ألَ  اْْلَنَِفيخةِ  اْبنُ  ُُمَمخ
ِ

 - 1116 ؟: َأيُّ النخاِس َخْيٌ َبْعَد َرُسوِل اَّللخ

ٌة النخبِيخ  ُمْطِعمر  ْبن ُجَبْي   6611 َ  1111 1111 ْن َتْرِجَع إَِلْيِه..َفَأَمَرَها أَ  َأتَِت اْمَرأ

  َواَرْأَساْه! َعاِئَشة  6611
ِ

 1111 1111 : َذاِك َلْو َكاَن..َفَقاَل َرُسوُل اَّللخ

  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6611
ِ

ْبِح  َصَلخ َرُسوُل اَّللخ  1111 1116 ...َصاَلَة الصُّ

يِرِه، َفَتَكنخَفُه ال ُوِضَع ُعَمُر  َعبخاسر  اْبنُ   6616  1111 1111 نخاُس..َعََل ََسِ

... َسِعيدر  َأبُو  6611  1111 1116 َبْينَا َأنَا َناِئٌم َرَأيُْت النخاَس ُيْعَرُضوَن َعََلخ

ْبُت  ُعَمر اْبنُ   6611 ، َفََشِ  1116 1111 ...َبيْنَا َأنَا َنائٌِم ُأتِيُت بَِقَدِح َلَبنر

 1111 1116 يبر َوَعَلْيَها َدْلٌو...َبْينَا َأنَا َناِئٌم َرَأيُْتنِي َعََل َقلِ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6611

  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6611
ِ

 1111 1111 ...َقاَل  َبْينَا َنْحُن ُجُلوٌس ِعنَْد َرُسوِل اَّللخ
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... َجابِر  - 1111 بِنَْحِوِه، َوِفيِه: بَِقْْصر ِمْن َذَهبر

  اْسَتْأَذَن ُعَمُر  َوقخاصر  َأيب ْبن َسْعد  6611
ِ

  ... 1111 1111َعََل َرُسوِل اَّللخ

ُثوَن... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6611 دخ  1111 1111 َلَقْد َكاَن ِفيََم َقْبَلُكْم ِمَن األَُمِم ُُمَ

 1111 111 ...َواَفْقُت َريبِّ ِِف َثاَلثر  ُعَمر  6611

6611  

... ُعَمر اْبنُ 
ِ

 ْبُن ُأيَبٍّ َجاَء اْبنُُه َعْبُد اَّللخ
ِ

َ َعْبُد اَّللخ  1111 6111 ََلخا ُتُوِفِّ

  َمرعُ 
ِ

َم َرُسوُل اَّللخ ْر...َفَتَبسخ  - 1116 ، َوَقاَل: َأخِّ

ِه ْبَن ُأيَبٍّ َبْعَد َما ُدِفَن.. َأتَى النخبِيُّ  َجابِر  1111 6111 َعْبَداللخ

َأ ِِف َبْيتِِه ُثمخ َخَرَج، َفُقْلُت  ُموَسى َأبُو  6611  1111 1111 ...َأنخُه َتَوضخ

 أَ  َوقخاصر  َأيب ْبن َسْعد  6616
ِ

 1111 1161 ...َخَرَج إََِل َتُبوَك  نخ َرُسوَل اَّللخ

6611  

َيَة َغًدا َرُجاًل َيْفَتُح  َسْعدر  ْبن َسْهل ا  1111 1111 ...ألُْعِطنَيخ َهِذِه الرخ

لخَف َعِن النخبِيِّ  َسَلَمة ... َكاَن َعَِلٌّ َقْد ََّتَ  1111 1111 ِِف َخْيََبَ

 إِْن َكانَ  َسْعدر  ْبن َسْهل  6611
ِ
 1111 1111 ...إَِلْيِه   َعَِلّ ْت َأَحبخ َأْسََمء

6611  
 1161 1111 ِِف َبْعِض تِْلَك اأَليخاِم... ََلْ َيْبَق َمَع النخبِيِّ  ُعْثََمنَ  َأبُو

 - ... 1111َرَأيُْت َيَد َطْلَحَة َشالخَء؛ َوَقى ِِبَا النخبِيخ  َحاِزمر  َأيب ْبن َقْيس

هِ َعْبدا ْبن َجابِر  6611  1161 1661 ...النخاَس َيْوَم اْْلَنَْدِق  َنَدَب النخبِيُّ  للخ

َبْيِ  ْبن َعْبداللخهِ   6611 ِب ُجِعْلُت َأنَا َوُعَمرُ  الزُّ  1161 1111 ...ُكنُْت َيْوَم اأَلْحَزا

ُسول ..." َعاِئَشة  6611  والرخ
ِ
 1161 1111 "الخذيَن اْسَتَجاُبوا هلل

 1161 1116 َسِهَر، َفَلَمخ َقِدَم اْْلَِدينََة َقاَل: َليَْت... َكاَن النخبِيُّ  َعاِئَشة  6611

6611  
... )َنَثَل ِِلَ النخبِيُّ  َوقخاصر  َأيب ْبن َسْعد  1161 1111 كِنَاَنَتُه( َيْوَم ُأُحدر

 1166 1111 ََجََع َأبََوْيِه ألََحدر إاِلخ... َما َسِمْعُت النخبِيخ  َعَِلّ 

َن إََِل النخبِيِّ َجاَء  ُحَذْيَفة  6111  1111 1111 ...َفَقاُلوا  َأْهُل َنْجَرا
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ةر َأِمينًا... َأنَس  1161 1111 إِنخ لُِكلِّ ُأمخ

6116  
 1116 1611 ...النخَهاِر ِِف َطاِئَفِة  َخَرَج النخبِيُّ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو

 - 1111 ..: اللخُهمخ َأِحبخُهََم َأنخُه َكاَن َيْأُخُذُه َواْْلََسَن َفَيُقوُل  َزْيدر  ْبن ُأَساَمة

ْسَور  6111
ِ
َرَمةَ  ْبن اْْل ... َأبُوَخَطَب بِنَْت  إِنخ َعِليًّا  ََمْ  1111 1111 َجْهلر

 1111 1111 ِعنَْدُه ََجِيًعا ََلْ ُتَغاَدْر.. إِنخا ُكنخا َأْزَواَج النخبِيِّ  َعاِئَشة  6111

تَ  َعاِئَشة  6111 نَاِم َمرخ ...ُأِريُتِك ِِف اْْلَ  1111 1166 نْيِ

 1111 1111 إَِذا ُكنِْت َعنِّي َراِضَيًة، َوإَِذا ُكنِْت..إِِّنِّ ألَْعَلُم  َعاِئَشة  6111

 ... 1611 1111ُكنُْت َأْلَعُب بِاْلَبنَاِت ِعنَْد النخبِيِّ  َعاِئَشة  6111

ْوَن ِِبََداَياُهْم  َعاِئَشة  6111  1116 1111 ...َأنخ النخاَس َكاُنوا َيَتَحرخ

  َعاِئَشة  6111
ِ

:... َأنخ نَِساَء َرُسوِل اَّللخ  1111 1116 ُكنخ ِحْزَبنْيِ

  َعاِئَشة  6111
ِ

ُر ِِف  إْن َكاَن َرُسوُل اَّللخ  1111 6111 ...َمَرِضهِ َلَيَتَعذخ

 1111 1166 َكاَن إَِذا َخَرَج َأْقَرَع َبنْيَ نَِساِئِه.. َأنخ النخبِيخ  َعاِئَشة  6161

..كَ  ُموَسى َأبُو  6166
ِ
َجاِل َكثٌِي، َوََلْ َيْكُمْل ِمَن النَِّساء  1116 1161 ُمَل ِمَن الرِّ

اَلَم... َعاِئَشة  6161 يُل ُيْقِرُئِك السخ  1111 1116 َيا َعائَِش، َهَذا ِجَْبِ

ةً  َعاِئَشة  6161 َة اْمَرأَ  1111 1611 ...َجَلَس إِْحَدى َعَْشَ

 1111 1111 اَن، َوَخْيُ نَِساِئَها...َخْيُ نَِساِئَها َمْرَيُم اْبنَُة ِعْمرَ  َعَِلّ   6161

يُل النخبِيخ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6161 !  ، َفَقاَل: َياَأتَى ِجَْبِ
ِ

 1111 1111 ...َرُسوَل اَّللخ

 النخبِيِّ  َعاِئَشة  6161
ِ
 1111 1161 َما ِغْرُت..  َما ِغْرُت َعََل َأَحدر ِمْن نَِساء

 1111 1116 ُخَوْيلِدر ُأْخُت َخِدجَيَة...اْسَتْأَذَنْت َهاَلُة بِنُْت  َعاِئَشة  6161

 ...: 6111 1111ُقْلَن لِلنخبِيِّ  َأنخ َبْعَض َأْزَواِج النخبِيِّ  َعاِئَشة  6161

اَلُم َأتَى النخبِيخ  َزْيدر  ْبن ُأَساَمة  6161 يَل َعَلْيِه السخ  1116 1111 َوِعنَْدُه... َأنخ ِجَْبِ
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 1111 1111 َيُكْن َيْدُخُل َبْيًتا بِاْْلَِدينَِة َغْيَ َبيِْت..ََلْ  َأنخ النخبِيخ  َأنَس  6111

هِ  ْبن َجابِر  6116 ... َعْبداللخ
ِ
َمْيَصاء  1111 1111 َرَأيُْتنِي َدَخْلُت اْْلَنخَة، َفِإَذا َأنَا بِالرُّ

 َمْوََل  َأنخ َزْيَد ْبَن َحاِرَثَة  ُعَمر اْبنُ   6111
ِ

 ... 1111 1111َرُسوِل اَّللخ

َر َعَلْيِهْم  َبَعَث النخبِيُّ  ُعَمر نُ ابْ   6111  1111 1111 ... ُأَساَمةَبْعًثا، َوَأمخ

 1111 6611 ...َقاَل لِباَِللر ِعنَْد َصاَلِة اْلَفْجرِ  َأنخ النخبِيخ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

! َخاِدُمَك َأنٌَس، اْدُع... َأنَس  6111
ِ

ي: َيا َرُسوَل اَّللخ  1116 1111 َقاَلْت ُأمِّ

ُت بِِه َأَحًدا.. َأََسخ إَِِلخ النخبِيُّ  َأنَس  6111 ا َفََم َأْخََبْ  1111 1111 َِسًّ

 1111 1611 َوَنْحُن بِاْلَيَمِن... َبَلَغنَا ََمَْرُج النخبِيِّ  ُموَسى َأبُو  6111

 1111 611 ...َدَخَل اْْلاََلَء، َفَوَضْعُت َلُه  َأنخ النخبِيخ  َعبخاسر  اْبنُ   6111

ُجُل ِِف َحَياِة النخبِيِّ  ُعَمر نُ ابْ   6111  1111 6616 ...إَِذا َرَأى ُرْؤَيا  َكاَن الرخ

6111  
َبْيِ ال ُمَلْيَكةَ  يبأَ  اْبنُ   ... 1111 1111َجْعَفرر  ْبنَقاَل اْبُن الزُّ

 - 1111 َوَقْد ََحََل ُقَثَم َبنْيَ َيَدْيِه َواْلَفْضَل َخْلَفُه... َعبخاسر  اْبنُ 

 1111 1111 َقِدْمُت َأنَا َوَأِخي ِمَن اْلَيَمِن، َفَمَكْثنَا ِحينًا.. وَسىمُ  َأبُو  6116

  َمْسُعودر  اْبنُ   6111
ِ

 َلَقْد َأَخْذُت ِمْن ِِف َرُسوِل اَّللخ
ِ

 ... 1111 1111َواَّللخ

وق  6111  1111 1111 ...َعْبداللخهِ ِعنَْد   ْبُن َمْسُعودر  َعْبداللخهِ ُذكَِر  َمْْسُ

هِ عَ  ْبن َجابِر  6111  1116 6111 ...َجَعْلُت َأْكِشُف الثخْوَب َعْن َوْجِههِ  َأيبَلخا ُقتَِل  ْبداللخ

 1111 1161 ...َيُقوُل ألََحدر  َما َسِمْعُت النخبِيخ  َأيب َوقخاصر  ْبن َسْعد  6111

 1111 1161 ...ُكنُْت َجالًِسا ِِف َمْسِجِد اْْلَِدينَةِ  ُعَبادر  ْبن َقْيس  6111

َْوِت  اْهَتزخ  َجابِر  6111
ِ

 1111 1111 .ُمَعاذر  ْبن َسْعداْلَعْرُش ْل

ء  6111 ا ُة َحِريرر  ُأْهِدَيْت لِلنخبِيِّ  اْلََبَ  1111 1111 ...ُحلخ

 1611 1111 ...َطْلَحَة َيْشَتِكي يبَكاَن اْبٌن ألَ  َمالِكر  ْبن َأنَس  6111
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َن َعََل َعْهِد النخبِيِّ  َأنَس  6111  1111 1161 َأْرَبَعٌة... ََجََع اْلُقْرآ

6116  
 1111 1116 َقاَل ألَِخيِه... ََلخا َبَلَغ َأبَا َذرٍّ َمْبَعُث النخبِيِّ  َعبخاسر  اْبنُ 

 - 1111 َفَجَعْلُت الَ َأْعِرُفُه، َوَأْكَرُه َأْن َأْسَأَل َعنُْه... َعبخاسر  اْبنُ 

ْعَرا ُكنُْت ِعنَْد النخبِيِّ  ُموَسى َأبُو  6111  1111 1111 ...َنةِ ، َوُهَو َناِزٌل بِاْْلِ

...ِمْن ُحننَْير َبَعَث  ََلخا َفَرَغ النخبِيُّ  ُموَسى َأبُو  6111  1111 1111 َأبَا َعاِمرر

 1111 1111 ...َيُقوُلوَن: إِنخ َأبَا ُهَرْيَرَة ُيْكثُِر اْْلَِديَث  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

 1111 1111 َعَليِْه...ِزَلْت ، َفُأنْ ُكنخا ُجُلوًسا ِعنَْد النخبِيِّ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

اُن ُينِْشُد... اْْلَُسيخِب  ْبن َسِعيدُ   6111  1111 1161 َمرخ ُعَمُر  ِِف اْْلَْسِجِد َوَحسخ

ء  6111 ا اَن  َقاَل النخبِيُّ  اْلََبَ  1111 1161 : اْهُجُهْم...ِْلَسخ

وق  6111 اُن  َعاِئَشةَدَخْلنَا َعََل  َمْْسُ  1111 1611 ...َوِعنَْدَها َحسخ

اُن النخبِيخ  َعاِئَشة  6111 ِكنَي. اْسَتْأَذَن َحسخ  اْْلَُْشِ
ِ
 1111 1611 .ِِف ِهَجاء

 1111 1111 ...ُمنُْذ َأْسَلْمُت  َما َحَجبَنِي النخبِيُّ  َجِرير  6111

 1111 1111 َأالَ ُتِرُُينِي ِمْن ِذي اْْلََلَصِة!... َجِرير  6116

  َعَِلّ   6111
ِ

ْقَداَد...َأنَ  َبَعَثنِي َرُسوُل اَّللخ
ِ
َبْيَ َواْْل  1111 1111 ا َوالزُّ

 1111 1111 ُقَرْيٌش، َواألَنَْصاُر، َوُجَهْينَُة، َوُمَزْينَُة... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

 َركِْبَن اإِلبَِل  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111
ر
... َخْيُ نَِساء  1111 1111 نَِساُء ُقَرْيشر

 1111 1116 ..َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة ِفينَا:  َجابِر  6111

6111  
ةِ َحِزْنُت عَ  َمالِكر  ْبن َأنَس  1111 1111 ...ََل َمْن ُأِصيَب بِاْْلَرخ

، لُِكلِّ َنبِيٍّ  َأْرَقمَ  ْبن َزْيد
ِ

 - 1111 ...َقاَلِت األَنَْصاُر: َيا َرُسوَل اَّللخ

 1111 1611 ...النَِساَء َوالِصْبَياَن ُمْقبِِلنَي  َرَأى النخبِيُّ  َمالِكر  ْبن َأنَس  6111

ًة ِمَن األنَْصاِر َأتَِت النخبِيخ  َمالِكر  ْبن َأنَس  6111  ... 1111 1111َأنخ اْمَرأَ

 1161 1111 ...األَنَْصاُر َكِرِِش َوَعْيَبتِي َمالِكر  ْبن َأنَس  6111
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ْلِح ِِف الطخَعامِ  َعبخاسر  اْبنُ 
ِ
 - 1111 .َحتخى َيُكوُنوا ِِف النخاِس بَِمنِْزَلِة اْْل

  َمالِكر  نبْ  َأنَس  6111
ِ

  ... 1111 1161َصِحْبُت َجِريَر ْبَن َعْبِد اَّللخ

نِ  ُموَسى َأبُو  6116 َت ُرْفَقِة األَْشَعِريِّنَي بِاْلُقْرآ  1111 1111 إِِّنِّ ألَْعِرُف َأْصَوا

 1111 1111 إِنخ األَْشَعِريِّنَي إَِذا َأْرَمُلوا ِِف اْلَغْزِو... ُموَسى َأبُو  6111

ُ َْلَا ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111 ، َوِغَفاُر َغَفَر اَّللخ ُ  1161 1161 .َأْسَلُم َساَْلََها اَّللخ

6111  
 ...: 1161 1111َأنخ األَْقَرَع ْبَن َحابِسر َقاَل لِلنخبِيِّ  َبْكَرةَ  َأبُو

 َيْوَم اْلِقيَاَمِة ِمنْ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو
ِ

ِزنَ  َخْيٌ ِعنَْد اَّللخ .. َوَهَوا  1116 1111 .َأَسدر

ْوِِسُّ َوَأْصَحاُبُه... ُهَرْيَرةَ  وَأبُ   6111 و الدخ  1111 1111 َقِدَم ُطَفْيُل ْبُن َعْمرر

 1111 1111 َما ِزْلُت ُأِحبُّ َبنِي ََتِيمر ُمنُْذ َثاَلثر َسِمْعُت... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

 1111 1111 ...: َأبََلَغَك َأنخ ُقْلُت ألَنَس ْبن َمالِكر  َعاِصمر   6111

ئَاٌم َيْأِِت  َسِعيدر  َأبُو  6111
 1111 1111 ...َعََل النخاِس َزَماٌن َفيَْغُزو فِ

6111  

ُكْم  ُحَصنْير  ْبن ِعْمَران ِذيَن َيُلوََنُمْ َخْيُ  1111 1111 ...َقْرِِّن، ُثمخ الخ

 1111 1116 ...ُثمخ جَيِيُء َقْوٌم َتْسبُِق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َيِمينَهُ  َمْسُعودر  اْبنُ 

 1111 1111 ُبِعْثُت ِمْن َخْيِ ُقُروِن َبنِي آَدَم َقْرًنا َفَقْرًنا... ةَ ُهَرْيرَ  َأبُو

 ِِف آِخِر َحَياتِِه.. َصَلخ النخبِيُّ  ُعَمر اْبنُ   6111
ِ
 1111 116 َصاَلَة اْلِعَشاء

 1116 1111 ...الَ َتُسبُّوا َأْصَحايِب؛ َفَلْو َأنخ َأَحَدُكْم  َأنَْفَق  َسِعيدر  َأبُو  6116

اَئِة الَ َتَكاُد ََتُِد ِفيَها... ُعَمر اْبنُ   6111
ِ
ََم النخاُس َكاإِلبِِل اَْل  1111 1111 إِنخ

 ِكَتاُب البِِّر َوالصَِّلِة
  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

ِ
 1111 1116 َفَقاَل:... َجاَء َرُجٌل إََِل َرُسوِل اَّللخ

ْهِد إاِلخ َثاَلثَ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111 ْم ِِف اْْلَ  1111 1111 ٌة:...ََلْ َيَتَكلخ

و ْبن َعْبداللخهِ   6111 َهاِد.. َجاَء َرُجٌل إََِل النخبِيِّ  َعْمرر  1111 1111 َفاْسَتْأَذَنُه ِِف اْْلِ
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َهاِت... ُشْعَبةَ  ْبن اْْلُِغَية  6111 َم َعَلْيُكْم ُعُقوَق األُمخ َ َحرخ  111 1111 إِنخ اَّللخ

ٌة َمَعَها  َعاِئَشة  6111  1111 1111 َتاِن َتْسَأُلنِي...اْبنَ َجاَءْتنِي اْمَرأَ

 1111 1111 َمْن َأَحبخ َأْن ُيْبَسَط َلُه ِِف ِرْزِقِه، َوُينَْسَأ َلُه... َمالِكر  ْبن َأنَس  6111

َ َخَلَق اْْلَْلَق َحتخى إَِذا َفَرَغ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111  1111 1111 ...إِنخ اَّللخ

 1111 1111 .َة َقاطِعٌ الَ َيْدُخُل اْْلَنخ  ُمْطِعمر  ْبنُجَبْيِ   6111

 1111 1111 َأنَا َوَكاِفُل اْلَيتِيِم ِِف اْْلَنخِة َهَكَذا... َسْهلر   6116

ْسِكنِي َكاْْلَُجاِهِد... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111
ِ
اِعي َعََل األَْرَمَلِة َواْْل  1111 1111 السخ

اَعِة... َأنخ َرُجاًل َسَأَل النخبِيخ  َأنَس  6111  1111 1611 َعِن السخ

يَل:... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111 ُ اْلَعْبَد َناَدى ِجَْبِ  1111 1111 إَِذا َأَحبخ اَّللخ

نخَدٌة؛  َفََم َتَعاَرَف  َعاِئَشة  6111  1111 1111 ...األَْرَواُح ُجنُوٌد ُُمَ

 1111 1111 اْْلُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلُبنَْياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا.. ُموَسى َأبُو  6111

ِهْم... َبِشير  ْبن ََمنالنُّعْ   6111 دِّ َُحِِهْم، َوَتَوا  1111 1166 َتَرى اْْلُْؤِمننَِي ِِف َتَرا

ائُِل َأوْ  ُموَسى َأبُو  6111  1111 1111 ...َصاِحُب  َأنخُه َكاَن إَِذا َأتَاُه السخ

  ُموَسى َأبُو  6111
ِ
ْوء الِِح َوالسخ  1111 1111 ...َمَثُل اْْلَلِيِس الصخ

يُل بِاْْلَاِر َحتخى َظنَنُْت... َما َزاَل  َعاِئَشة  6111  1111 1161 ُيوِصينِي ِجَْبِ

 1116 1111 َرُجٌل، َفَقاَل: اْئَذُنوا َلُه.. اْسَتْأَذَن َعََل النخبِيِّ  َعاِئَشة  6116

6111  
و اْبنُ  ًشا... ََلْ َيُكِن النخبِيُّ  َعْمرر  1116 1111 َفاِحًشا َواَل ُمَتَفحِّ

اًنا... ُكِن النخبِيُّ ََلْ يَ  َمالِكر  ْبن َأنَس  - 1111 َسبخاًبا َوالَ َلعخ

؛ َفِإنخ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111 اُكْم َوالظخنخ  1111 1111 الظخنخ َأْكَذُب اْْلَِديِث..إِيخ

 1111 1111 ..الَ َُيِلُّ لَِرُجلر َأْن ََيُْجَر َأَخاُه َفْوَق َثاَلِث َلَيالر  َأيُّوَب  َأبُو  6111

ِديُد الخِذي.. ةَ ُهَرْيرَ  َأبُو  6111 ََم الشخ َعِة، إِنخ َ ِديُد بِالْصُّ  1111 1661 َلْيَس الشخ
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در  ْبن ُسَلْيََمن  6111  1161 1661 َوَنْحُن ِعنَْدُه... اْسَتبخ َرُجاَلِن ِعنَْد النخبِيِّ  ُُصَ

 6161 111 ..بَِطِريقر َوَجَد ُغْصَن َشْوكر َبْينَََم َرُجٌل َيْمِِش  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

امر   6111  6111 1111 ...َفِقيَل َلُه: إِنخ َرجاًل  ُكنخا َمَع ُحَذْيَفَة  ََهخ

ْدَق ََيِْدي إََِل اْلَِبِّ  َمْسُعودر  اْبنُ   6111  1111 1111 ...إِنخ الصِّ

ِذي ُيْصلُِح َبنْيَ النخاسِ  ُكْلُثومر  ُأمّ   6111 اُب الخ  1111 1111 ...َلْيَس اْلَكذخ

ةر  َجابِر  6116  1111 1111 ...َفَكَسَع َرُجٌل ِمَن اْْلَُهاِجِرينَ  ُكنخا ِِف َغَزا

ُ َعزخ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111 .. َقاَل اَّللخ : ُيْؤِذينِي اْبُن آَدَم َيُسبُّ  1111 1616 َوَجلخ

اَلِح  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111  1161 1111 ...الَ ُيِشُي َأَحُدُكْم َعََل َأِخيِه بِالسِّ

 1161 1111 ُكْم ِِف َمْسِجِدَنا َأْو ِِف ُسوِقنَا...إَِذا َمرخ َأَحدُ  ُموَسى َأبُو  6111

 116 1116 ...اللخُهمخ َفَأيََُّم ُمْؤِمنر َسَبْبُتُه َفاْجَعْل َذلَِك  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

 ِكَتاُب اْلَمَظاِلِم َوالَغْصِب
ْلُم ُظُلََمٌت َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ُعَمر اْبنُ   6111  1111 1111 .الظُّ

 1111 1111 اْْلُْسلُِم َأُخو اْْلُْسلِِم الَ َيْظلُِمُه، َواَل ُيْسلُِمُه.. ُعَمر اْبنُ   6111

َ َلُيْمَِل لِلظخاَِلِ َحتخى إَِذا َأَخَذُه ََلْ ُيْفلِْتُه.. ُموَسى َأبُو  6111  1111 1111 إِنخ اَّللخ

ا َأْو َمْظُلوًمااْنُْصْ َأَخاَك  َأنَس  6111 ً
ِ

 1111 1111 ...َظاَل

ْجِر َقاَل: الَ  ا َمرخ النخبِيُّ ََلخ  ُعَمر اْبنُ   6161  1111 111 ..َتْدُخُلوا  بِاْْلِ

 1116 1111 ...َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة ألَِخيِه ِمْن ِعْرِضِه  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6166

 1111 1111 ...َخَلَص اْْلُْؤِمنُوَن ِمَن النخاِر ُحبُِسوا  إَِذا َسِعيدر  َأبُو  6161

 ِكَتاُب اْلَقَدِر

 1111 1111 اْحَتجخ آَدُم َوُموَسى، َفَقاَل َلُه ُموَسى: َيا آَدُم.. ُهَرْيَرةَ  وَأبُ   6161

 َأيُْعَرُف َأْهُل اْْلَنخةِ  ُحَصنْير  ْبن ِعْمَران  6161
ِ

 1111 1111 ..َقاَل َرُجٌل َيا َرُسوَل اَّللخ
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 1111 6111 ...ُكنخا ِِف َجنَاَزةر ِِف َبِقيِع اْلَغْرَقدِ  َعَِلّ   6161

6161  
َمعُ  ْسُعودر مَ  اْبنُ   1111 1111 ...إنخ َخْلَق َأَحِدُكْم جُيْ

.. َأنَس ِحِم َمَلًكا، َفَيُقوُل: َأْي َربِّ ُ بِالرخ َل اَّللخ  1111 1111 َوكخ

َمِم ِِمخا َقاَل  َعبخاسر  اْبنُ   6161  1111 1111 ...َما َرَأيُْت َشْيًئا َأْشَبَه بِاللخ

 1111 1161 َُيْلُِف: الَ َوُمَقلِِّب اْلُقُلوِب. بِيُّ َأْكَثُر َما َكاَن النخ  ُعَمر اْبنُ   6161

 1111 6111 ...َما ِمْن َمْوُلودر إاِلخ ُيوَلُد َعََل اْلِفْطَرةِ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6161

6111  
  َعبخاسر  اْبنُ 

ِ
كِنَي.. ُسِئَل َرُسوُل اَّللخ  1111 6111 َعْن َأْوالَِد اْْلَُْشِ

: َيا ُهَرْيَرةَ  َأبُو يَْت َمْن َيُموُت... َقاُلوا ، َأَفَرأَ
ِ

 1111 1111 َرُسوَل اَّللخ

 ِكَتاُب اْلِعْلِم

ُثُكُموُه َأَحٌد... َأنَس  6116 َثنخُكْم َحِديًثا اَل ُُيَدِّ  1116 1116 ألَُحدِّ

َماُن َوِِف  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111 الَِزُل  َيتََقاَرُب الزخ : َوَتْكُثَر الزخ  611 1111 ..ِرَواَيةر

ًعا  ْمروعَ  اْبنُ   6111 َ الَ َيْقبُِض اْلِعْلَم اْنتَِزا  1111 1111 ...إِنخ اَّللخ

6111  
 1 6116 ...َلْيَس َكَكِذبر َعََل َأَحدر إِنخ َكِذًبا َعََلخ  اْْلُِغَية

و اْبنُ   - 1116 ...َبلُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَيةً  َعْمرر

 ِكَتاُب الدَُّعاِء

 تِْسَعٌة  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111
ِ

خ
ِ

 1111 1161 َوتِْسُعوَن اْسًَم، ِماَئٌة إاِلخ َواِحًدا...َّلل

تَِك الخِذي الَ إََِلَ إالخ َأنَْت... َعبخاسر  اْبنُ   6111  1161 1111 َأُعوُذ بِِعزخ

 1161 1111 ...اْغِفْر ِِل َخِطيَئتِي، َوَجْهَِل  َربِّ  ُموَسى َأبُو  6111

 النخبِيِّ  َأنَس  6111
ِ
...: اللخ َكاَن َأْكَثُر ُدَعاء  1111 1111 ُهمخ

 1111 1161 َبْينَََم َثاَلَثُة َنَفرر َيْمُشوَن َأَخَذُهُم اْْلََطُر... ُعَمر اْبنُ   6111

  َعبخاسر  اْبنُ   6111
ِ

 1111 1111 َكاَن َيُقوُل ِعنَْد اْلَكْرِب... َأنخ َرُسوَل اَّللخ
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 1111 1111 ُيْسَتَجاُب ألََحِدُكْم َما ََلْ َيْعَجْل... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6116

 1111 1111 اْغِفْر ِِل إِْن ِشْئَت... الَ َيُقْل َأَحُدُكُم: اللخُهمخ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

َ... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111 َيَكِة َفاْسَأُلوا اَّللخ  1111 1111 إَِذا َسِمْعُتْم ِصَياَح الدِّ

6111  
 1111 1116 ...هِ اْْلَْوَت لُِِضٍّ َنَزَل بِ الَ َيَتَمنخنَيخ َأَحٌد ِمنُْكُم  َأنَس

 1116 1111 ...َدَخْلنَا َعََل َخبخابر َنُعوُدُه، َوَقِد اْكَتَوى َحاِزمر  َأيب ْبن َقْيس

ِسنًا َفَلَعلخُه.. ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111 ا ُُمْ  1111 1111 الَ َيَتَمنخى َأَحُدُكُم اْْلَْوَت؛ إِمخ

 ِكَتاُب الذِّْكِر

ُ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111  1111 1111 ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي يِب...  َتَعاََل: َأنَاَيُقوُل اَّللخ

 َماَلِئَكًة َيُطوُفوَن ِِف الطُُّرِق َيْلَتِمُسوَن... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111
ِ

خ
ِ

 1111 1111 إِنخ َّلل

ُ َوْحَدُه، َأَعزخ ُجنَْدُه... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111  1111 1661 الَ إََِلَ إاِلخ اَّللخ

6111  
 ََلخ  ُموَسى َأبُو

ِ
َف النخاُس  ا َغَزا َرُسوُل اَّللخ  1111 1111 ..َخْيََبَ َأْْشَ

َنا، َوإَِذا َجابِر ْ  - 1111 َنَزْلنَا َسبخْحنَا... ُكنخا إَِذا َصِعْدَنا َكَبخ

َحا... َعَِلّ   6111  1111 1661 َأنخ َفاطَِمَة َشَكْت َما َتْلَقى ِمْن َأثَِر الرخ

ْأ ُوُضوَءَك ا َأتَْيَت إِذَ  َعاِزبر  ْبن اْلََبَاء  6116  1161 1166 ...َمْضَجَعَك َفتََوضخ

 1166 1161 اللخْيِل.. إَِذا َأَخَذ َمْضَجَعُه ِمنَ  َكاَن النخبِيُّ  ُحَذْيَفة  6111

ِشِه َفْلَينُْفْض... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111  1161 1111 إَِذا َأَوى َأَحُدُكْم إََِل ِفَرا

 1111 1111 َخِفيَفَتاِن َعََل اللَِّساِن، َثِقيَلَتاِن...َكلَِمَتاِن  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

6111  
يَك َلُه... ُهَرْيَرةَ  َأبُو ُ َوْحَدُه الَ َْشِ  1116 1111 َمْن َقاَل الَ إََِلَ إاِلخ اَّللخ

ا َكاَن َكَمْن َأْعَتَق َرَقَبًة... َأيُّوَب  َأبُو  1111 1111 َمْن َقاَل َعَْشً

 َوبَِحْمِدِه؛ ِِف َيْومر ِماَئةَ َمْن  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111
ِ

 1116 1111 ..َقاَل: ُسْبَحاَن اَّللخ

َت...َعَطَس َرُجاَلِن ِعنَْد النخبِيِّ  َأنَس  6111  1116 1116 ، َفَشمخ
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... ُهَرْيَرةَ  َأبُو
ِ

خ
ِ

 1111 1111 إَِذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفْلَيُقِل: اْْلَْمُد َّلل

 ِكَتاُب التََّعوُِّذ

 111 1111 َكاَن َيُقوُل: اللخُهمخ إِِّنِّ َأُعوُذ... َأنخ النخبِيخ  ةَعاِئَش   6111

  َمالِكر  ْبن َأنَس  6111
ِ

 1111 1111 َيُقوُل: اللخُهمخ إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك.. َكاَن َنبِيُّ اَّللخ

  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111
ِ

... َكاَن َرُسوُل اَّللخ
ِ
ُذ ِمْن َجْهِد اْلَباَلء  1111 1111 َيَتَعوخ

 ِكَتاُب التَّْوَبِة

  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6116
ِ

َ َوَأتُوُب إَِلْيِه ِِف اْلَيْوِم.. إِِّنِّ ألَْسَتْغِفرُ  َواَّللخ  1111 1111 اَّللخ

6111  
َثنَا  ُسَوْيدر  ْبن اْْلَاِرث  1111 1111 ...ْبُن َمْسُعودر  َحِديَثنْيِ  َعْبداللخهِ َحدخ

ا  َأنَس َتَْصً  1111 1111 بِنَْحِوِه َُمْ

لخَف  َكْعِب  ْبن َعْبداللخهِ   6111 ُث ِحنَي ََّتَ  1111 1111 ...َسِمْعُت َكْعَب ْبَن َمالِكر ُُيَدِّ

ِئيَل َرُجٌل َقَتَل تِْسَعًة... َسِعيدر  َأبُو  6111 ا َْسَ
 1111 1111 َكاَن ِِف َبنِي إِ

ُ اْْلَْلَق َكَتَب ِِف كَِتابِِه، َفهُ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111  1116 1111 َو...ََلخا َقََض اَّللخ

: َخَلَق - َجَعَل  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111   -َوِِف ِرَواَيةر
ر
َْحََة ِماَئَة ُجْزء ُ الرخ  1111 1111 ..اَّللخ

ٌة ِمَن... َقِدَم َعََل النخبِيِّ  ُعَمر  6111  1111 1111 َسْبٌي، َفِإَذا اْمَرأَ

6111  
ُه اَل  َعاِئَشة وا؛ َفِإنخ ، َوَأبَِْشُ ُدوا، َوَقاِرُبوا  1161 1111 ُيْدِخُل..َسدِّ

... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  16 11 بَِفْضلر َوَرَْحَةر

... ُموَسى َأبُو  6111
ِ

 1111 1111 َما َأَحٌد َأْصََبُ َعََل َأًذى َسِمَعُه ِمَن اَّللخ

6111  

َم اْلَفَواِحَش  َمْسُعودر  اْبنُ  ؛ َولَِذلَِك َحرخ
ِ

 1111 1111 الَ َأَحَد َأْغَيُ ِمَن اَّللخ

... ةاْْلُِغيَ 
ِ

 6111 1161 َوالَ )َأَحَد( َأَحبُّ إَِلْيِه اْلُعْذُر ِمَن اَّللخ

  َأْسََمءَ 
ِ

َء َأْغَيُ ِمَن اَّللخ  1111 1111 .الَ َِشْ

ةُ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6116 َ َيَغاُر، َوَغْيَ ... إِنخ اَّللخ  َأْن َيْأِِتَ
ِ

 1116 1111 اَّللخ
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ُ  ُعَمر اْبنُ   6111 َ ُيْدِِّن اْْل  1111 1111 ...ْؤِمَن َفيََضُع َعَليِْه َكنََفهُ إِنخ اَّللخ

ْ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111 : َفِإَذا َماَت... َقاَل َرُجٌل ََل ا َقطُّ  1111 1111 َيْعَمْل َخْيً

!... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111  1111 1111 إِنخ َعْبًدا َأْذَنَب َذْنًبا، َفَقاَل: َربِّ

 1111 1111 ...َفَجاَءُه َرُجٌل َفَقاَل  يِّ ُكنُْت ِعنَْد النخبِ  َمالِكر  ْبن َأنَس  6111

 ِكَتاُب اْلُمَناِفِقنَي

 1111 1111 ِِف َسَفرر َأَصاَب النخاَس... َخَرْجنَا َمَع النخبِيِّ  َأْرَقمَ  ْبن َزْيد  6111

َ اْلَبَقَرَة... َأنَس  6111 نِيًّا َفَأْسَلَم(، َوَقَرأ ا  1116 1161 َكاَن َرُجٌل )َنْْصَ

ٌة ِمَن الْ  َرةَ ُهَريْ  َأبُو  6111  1111 1116 َيُهوِد آلَمَن يِبَ اْلَيُهوُد.َلْو آَمَن يِب َعََشَ

 ِكَتاُب اْلِقَياَمِة

6111  
َ َيْقبُِض َيْوَم اْلِقَياَمِة األَْرَض، َوَتُكونُ  ُعَمر اْبنُ   1111 1161 ...إِنخ اَّللخ

 1111 1161 ؟.بِنَْحِوِه، َوِفيِه: َأيَْن ُمُلوُك اأَلْرضِ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو

 1111 1116 النخاُس َيْوَم اْلِقَياَمِة َعََل َأْرضر َبْيَضاَء.. ُُيََْشُ  َسْعدر  ْبن َسْهل  6111

ُ بَِقْومر َعَذاًبا َأَصاَب اْلَعَذاُب... ُعَمر اْبنُ   6116  1111 1611 إَِذا َأنَْزَل اَّللخ

6111  
ًة ُغْرالً... َعاِئَشة وَن ُحَفاًة ُعَرا  1111 1111 َُتََْشُ

َل َخْلقر ُنِعيُده.."ُثمخ َقاَل: "  َعبخاسر  نُ ابْ   1111 1111 َكَم َبَدأنَا َأوخ

ِئَق: َراِغبنَِي... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111  1116 1111 ُُيََْشُ النخاُس َعََل َثاَلِث َطَرا

ََشُ اْلَكافُِر  َأنَس  6111 ، َكيَْف ُُيْ
ِ

 1111 1111 ...َيا َنبِيخ اَّللخ

 1111 1111 َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتخى َيْذَهَب...ْعَرُق النخاُس يَ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

َ َيُقوُل ألَْهَوِن َأْهِل النخاِر َعَذاًبا َأنَس  6111  1111 1111 ...إِنخ اَّللخ

 ِكَتاُب اْلَجنَِّة

ُل ُزْمَرةر َتْدُخُل اْْلَنخَة َعََل ُصوَرِة اْلَقَمِر... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111  1111 1111 َأوخ
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 1116 1111 َأَحُدُكْم َفْلَيْجَتنِِب اْلَوْجَه... إَِذا َقاَتَل  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

َ َيُقوُل ألَْهِل اْْلَنخِة: َيا َأْهَل اْْلَنخِة!... َسِعيدر  َأبُو  6111  1111 1111 إِنخ اَّللخ

َءْوَن َأْهَل اْلُغَرِف ِمْن... َسِعيدر  َأبُو  6111 ا  1116 1111 إِنخ َأْهَل اْْلَنخِة َيَْتَ

 1111 1111 َتُكوُن األَْرُض َيْوَم اْلِقَياَمِة ُخْبَزًة َواِحَدًة... َسِعيدر  َأبُو  6116

 161 1111 ...بُِقُدومِ  ْبُن َساَلمر  َعْبداللخهِ َسِمَع  َأنَس  6111

6111  

َها.. َسْعدر  ْبن َسْهل كُِب ِِف ظِلِّ ا  1111 1111 إِنخ ِِف اْْلَنخِة َلَشَجَرًة َيِسُي الرخ

يَع. َسِعيدر و َأب ِ َر الْسخ َد اْْلَُضمخ كُِب اْْلََوا ا  1111 1111 الرخ

 - 1111 "(." َوظِلٍّ َِمُدودر )َواْقَرُءوا إِْن ِشْئُتْم:  ُهَرْيَرةَ  َأبُو

هِ   6111 ... َقْيسر  ْبن َعْبداللخ َفةر وخ  1111 1111 إِنخ ِِف اْْلَنخِة َخْيَمًة ِمْن ُلْؤُلَؤةر ُُمَ

ِت... ْيَرةَ ُهرَ  َأبُو  6111 َهَوا  1111 1111 )ُحِجَبِت( النخاُر بِالشخ

6111  
َة... ُأَساَمة  1111 1111 ُقْمُت َعََل َباِب اْْلَنخِة، َفَكاَن َعامخ

 1111 1116 .بِنَْحِوهِ  ُحَصنْير  ْبن ِعْمران

... َوْهبر  ْبن َحاِرَثة  6111 ُكْم بَِأْهِل اْْلَنخِة؟ ُكلُّ َضِعيفر  1111 1111 َأالَ ُأْخَِبُ

 ِكَتاُب النَّاِر

 1111 1111 َناُرُكْم ُجْزٌء ِمْن َسْبِعنَي ُجْزًءا ِمْن َناِر... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

 161 1116 َأْهَوَن َأْهِل النخاِر َعَذاًبا... إِنخ  َبِشير  ْبن النُّْعََمن  6111

! َهْل َنَفْعَت َأبَ  َعْبِداْْلُطخلِِب  ْبن َعبخاس  6111
ِ

؟...َيا َرُسوَل اَّللخ
ر
ء  111 1111 ا َطالِبر بَِِشْ

6116  
ِت اْْلَنخُة  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  1111 1111 َوالنخاُر، َفَقاَلِت النخاُر...ََتَاجخ

...يدر زِ مَ  نْ مِ  ْل هَ  ولِ قُ تَ وَ  " َأنَس  1111 1111 " َحتخى َيَضَع َربُّ

6111  
ِعيخ جَيُ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  1111 1111 رُّ ُقْصَبُه..َرَأيُْت َعْمَرو ْبَن َعاِمرر اْْلَُزا

 - 1111 ُيَسيُِّبوَن... إِنخ َأْهَل اإِلْساَلِم الَ  َمْسُعودر  اْبنُ 

 1111 1116 َما َبنْيَ َمنِْكَبِي اْلَكاِفِر َمِسَيُة َثاَلَثِة... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111
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 ِكَتاُب اْلِفَتِن

6111  
 1111 1111 ...َها َفِزًعا َدَخَل َعَليْ  َأنخ النخبِيخ  َجْحشر  َزْينَب بِنْت

 - 661 َذاَت َلْيَلةر َفَقاَل: ُسْبَحاَن.. اْسَتْيَقَظ النخبِيُّ  َسَلَمة ُأمّ 

َف النخبِيُّ  َزْيدر  ْبن ُأَساَمة  6111 ِدينَةِ َعََل ُأُطمر ِمْن  َأْْشَ  1111 6111 ...آَطاِم اْْلَ

 611 111 ...: َأيُُّكْم َُيَْفُظ َحِديَث َقاَل ُعَمُر  ُحَذْيَفة  6111

 1116 1111 ...َشيْئًاُخْطَبًة َما َتَرَك ِفيَها  َلَقْد َخَطَبنَا النخبِيُّ  ُحَذْيَفة  6111

... َقاَم ِفينَا النخبِيُّ  ُعَمر  6111
ِ
َنا َعْن َبْدء  1116 1611 َمَقاًما َفَأْخََبَ

 1111 1111 َأالَ إِنخ اْلِفْتنََة َها ُهنَا... ُعَمر اْبنُ   6111

6111  
ى َبْعَدهُ  إَِذا َهَلَك  َرْيَرةَ هُ  َأبُو ْْسَ

ى َفاَل كِ ْْسَ
 1161 1611 ...كِ

 1161 1616 .ِمْثُلهُ  َسُمَرةَ  ْبن َجابِر

...َلَتتخبُِعنخ َسنََن َمْن َقْبَلُكْم  َسِعيدر  َأبُو  6116 ا بِِشَْبر  1111 1111 ِشَْبً

 1161 1111 ...َهَذا اْْلَيُّ ِمْن ُقَرْيشر َُيْلُِك النخاَس  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

 1111 1116 ...َسَتُكوُن فِتٌَن اْلَقاِعُد فِيَها َخْيٌ ِمَن اْلَقائِمِ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

 1111 1111 َخَرْجُت بِِساَلِحي َلَياِِلَ اْلِفْتنَِة، َفاْسَتْقَبَلنِي.. األَْحنَف  6111

ٌر َلبِنَ  َسِعيدر  َأبُو  6111 ...ُكنخا َنْحِمُل َلبِنًَة َلبِنًَة، َوَعَمخ  1161 111 َتنْيِ َلبِنََتنْيِ

اَعُة َحتخى َيْقَتتَِل ِفَئَتاِن َفَيُكوَن... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111  611 1111 الَ َتُقوُم السخ

  َأْسََمءَ   6111
ِ

 1111 1111 َبيِْت...ِِف  َصنَْعُت ُسْفَرَة َرُسوِل اَّللخ

اَعُة َحتخى َيُمرخ ال ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111 ...الَ َتُقوُم السخ ُجُل بَِقَْبِ  611 1661 رخ

ُرَج َناٌر ِمْن َأْرِض... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111 اَعُة َحتخى ََّتْ  1111 1661 الَ َتُقوُم السخ

اَعُة َحتخى َتْضَطِرَب َأَلَياُت... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6161  1111 1661 الَ َتُقوُم السخ

ُت َأْن َُيِْْسَ َعنْ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6166 ... ُيوِشُك اْلُفَرا  1111 1661 َكنْزر
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َك... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6161 ْ اَعُة َحتخى ُتَقاتُِلوا الْتُّ  1161 1111 الَ َتُقوُم السخ

ُرَج َرُجٌل  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6161 اَعُة َحتخى ََيْ  1161 1111 ...الَ َتُقوُم السخ

6161  
اَعُة... ِمنْ  َمْسُعودر  اْبنُ  ِر النخاِس َمْن ُتْدِرْكُهُم السخ ا  1111 1111 ِْشَ

ُل... األَْسَلِميِّ  ِمْرَداس ُل َفاألَوخ اِْلُوَن األَوخ  - 1611 َيْذَهُب الصخ

اَعُة  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6161  1111 1111 َحتخى ُتَقاتُِلوا اْليَُهوَد...الَ َتُقوُم السخ

 1111 1661 َيْغُزو َجْيٌش اْلَكْعَبَة، َفِإَذا َكاُنوا بَِبْيَداَء... َعاِئَشة  6161

6161  
... ُهَرْيَرةَ  َأبُو َوْيَقَتنْيِ ُب اْلَكْعَبَة ُذو السُّ رِّ  1111 6116 َُيَ

 - 6111 بِِه َأْسَوَد َأْفَحَج، َيْقَلُعَها... َكَأِّنِّ  َعبخاسر  اْبنُ 

ا؟... َوالَ  َكْيَف َأنُْتْم إَِذا ََلْ ََتَْتُبوا ِدينَاًرا ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6161  1111 1611 ِدْرََهً

  ُحَذْيَفةَ   6161
ِ

َثنَا َرُسوُل اَّللخ ا.. َحدخ ، َرَأيُْت َأَحَدَُهَ  611 1111 َحِديَثنْيِ

اِل َأْكَثَر.. َعنِ  َما َسَأَل َأَحٌد النخبِيخ  ُشْعبَةَ  ْبن اْْلُِغَية  6111 جخ  1111 1611 الدخ

د  6116 .. َعْبداللخهِ َرَأيُْت َجابَِر ْبَن  اْْلُنَْكِدرِ  ْبن ُُمَمخ
ِ

ِلُف بِاَّللخ  1111 1111 .َُيْ

6111  
 1111 6111 ...اْنَطَلَق ِِف َرْهطر ِمْن َأْصَحاِب  ُعَمرَأنخ  ُعَمر اْبنُ 

 1111 1616 .َمْكُتوٌب َبنْيَ َعْينَْيِه: َكاِفرٌ  َأنَس

اِل إَِذا َخَرَج َماًء َوَناًرا... ُحَذْيَفةَ   6111 جخ  1111 1111 إِنخ َمَع الدخ

َثنَا َرُسوُل ا َسِعيدر  َأبُو  6111  َحدخ
ِ

 1111 1611 َيْوًما َحِديًثا َطِوياًل... َّللخ

َة.. َأنَس  6111 اُل إاِلخ َمكخ جخ  1111 6116 َلْيَس ِمْن َبَلدر إاِلخ َسَيَطُؤُه الدخ

 611 1111 َوالخِذي َنْفِِس بَِيِدِه َلُيوِشَكنخ َأْن َينِْزَل ِفيُكُم.. ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

 611 1111 َنَزَل اْبُن َمْرَيَم ِفيُكْم... ْم إَِذاَكيَْف َأنْتُ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

  َسْعدر  ْبن َسْهل  6111
ِ

 1111 1111 َقاَل بِِإْصَبَعْيِه َهَكَذا... َرَأيُْت َرُسوَل اَّللخ

ِِّن... َأنَس  6111  1111 1611 َمرخ ُغاَلٌم لِْلُمِغَيِة َوَكاَن ِمْن َأْقَرا

ِب ُج  َعاِئَشة  6111  1111 1166 َفاًة َيْأتُوَن...َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اأَلْعَرا
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ْمُس... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6116 اَعُة َحتخى َتْطُلَع الشخ  611 1616 الَ َتُقوُم السخ

 1111 1161 َما َبنْيَ النخْفَخَتنْيِ َأْرَبُعوَن... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111

َجالِ  َزْيدر  ْبن ُأَساَمة  6111  1111 1111 ...َما َتَرْكُت َبْعِدي ِفْتنًَة َأََضخ َعََل الرِّ

 ِكَتاُب الزُّْهِد َوالرََّقاِئِق

ُهمخ اْرُزْق آَل  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111 در ُقوًتا. اللخ مخ  6111 1111 ُُمَ

 1111 1111 إِْن ُكنخا َلنَنُْظُر إََِل اْْلاَِلِل، ُثمخ اْْلاَِلِل... َعاِئَشة  6111

6111  
در  َعاِئَشة مخ  1111 1111 َيْومر إاِلخ...َأْكَلَتنْيِ ِِف  َما َأَكَل آُل ُُمَ

ًقا... َفََم َأْعَلُم النخبِيخ  َأنَس  - 1111 َرَأى َرِغيًفا ُمَرقخ

َ النخبِيُّ  َعاِئَشة  6111 ... َلَقْد ُتُوِفِّ
ر
ء  1116 1111 َوَما ِِف َرِفِّ ِمْن َِشْ

  َعْوفر  ْبن َعْمرو  6111
ِ

ِح...َبَعَث َأبَا ُعَبْيَدَة ْبَن ا َأنخ َرُسوَل اَّللخ ا  1116 1611 ْْلَرخ

ِئيَل: َأبَْرَص، َوَأْقَرَع... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111 ا َْسَ
 1111 1111 إِنخ َثاَلَثًة ِِف َبنِي إِ

.. َأيب َوقخاصر  ْبن َسْعد  6111
ِ

ُل اْلَعَرِب َرَمى بَِسْهمر ِِف َسبِيِل اَّللخ  1111 1161 إِِّنِّ ألَوخ

ِجُع اْثنَاِن...َيْتَبُع اْْلَيَِّت َثاَلَثٌة، فَ  َأنَس  6116  1111 1161 َيْ

َل َعَلْيهِ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111  1111 1111 ...إَِذا َنَظَر َأَحُدُكْم إََِل َمْن ُفضِّ

.. ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111
ِ

ِن اَّللخ ُم بِاْلَكلَِمِة ِمْن ِرْضَوا  1111 1111 إِنخ اْلَعْبَد َلَيَتَكلخ

 111 1111 ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة... َمْن َقَرأَ بِاآلَيَتنْيِ  َمْسُعودر  َأبُو  6111

 ِكَتاُب َفَضاِئِل اْلُقْرآِن

ِن... َسِعيدر  َأبُو  6111 َ ُثُلَث اْلُقْرآ  166 1161 َأيَْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َيْقَرأ

6111  
، َوَكاَن.. َأنخ النخبِيخ  َعاِئَشة ةر يخ  161 1111 َبَعَث َرجاًل َعََل ََسِ

ُهْم َكاَن َرُج  َأنَس  - 111 ...ٌل ِمَن األَنَْصاِر َيُؤمُّ

َن... ُموَسى َأبُو  6111 ِذي َيْقَرأُ اْلُقْرآ  111 1111 َمَثُل اْْلُْؤِمِن الخ
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َن َوُهَو َحاِفٌظ َلُه... َعاِئَشة  6111 ُ اْلُقْرآ  111 1111 َمَثُل الخِذي َيْقَرأ

 111 1166 َوإََِل َجانِبِِه.. َكاَن َرُجٌل َيْقَرأُ ُسوَرَة اْلَكْهِف  َعاِزبر  ْبن اْلََبَاء  6111

 111 1161 َبْينَََم ُهَو َيْقَرأُ ِمَن اللخْيِل... َسِعيدر  َأبُو  6111

6116  
... ُعَمر اْبنُ  ُ : َرُجٌل آَتاُه اَّللخ  161 1111 الَ َحَسَد إاِلخ ِِف اْثنََتنْيِ

: َرُجٌل  َمْسُعودر  اْبنُ  ُ الَ َحَسَد إاِلخ ِِف اْثنََتنْيِ  161 1616 َماالً..آَتاُه اَّللخ

ِن َكَمَثِل َصاِحِب... ُعَمر اْبنُ   6111 ََم َمَثُل َصاِحِب اْلُقْرآ  111 1116 إِنخ

 111 1111 بِْئَس َما ألََحِدِهْم َأْن َيُقوَل: َنِسيُت آَيَة... َمْسُعودر  اْبنُ   6111

 َما َأِذَن لِنَبِيٍّ َحَسِن... ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111
ر
ء ُ لَِِشْ  111 1111 َما َأِذَن اَّللخ

 111 1111 ُأوتِيَت ِمْزَماًرا... َيا َأبَا ُموَسى، َلَقدْ  ُموَسى َأبُو  6111

هِ   6111 لر  ْبن َعبْداللخ   ُمَغفخ
ِ

... َرَأيُْت َرُسوَل اَّللخ  111 1111 َيْوَم اْلَفْتِح َعََل َناَقةر

ْيِل... َسِمَع النخبِيُّ  َعاِئَشة  6111  111 1111 َقاِرًئا َيْقَرأُ ِمَن اللخ

6111  
مر َيْقَرأُ... ْبنَسِمْعُت ِهَشاَم ْبَن َحِكيِم  ُعَمر  161 1111 ِحَزا

، َفَلْم َأَزْل... َعبخاسر  اْبنُ  يُل َعََل َحْرفر  161 1161 َأْقَرأَِِّن ِجَْبِ

َ َأَمَرِِّن  َقاَل النخبِيُّ  َأنَس  6111 : إِنخ اَّللخ يَبٍّ
 111 1111 ...ألُ

.يُّ َقاَل ِِل النخبِ  َمْسُعودر  اْبنُ   6111  111 1111 ..: اْقَرأْ َعََلخ

َ اْبُن َمْسُعودر  َعْلَقَمة  6116  116 1116 ُسوَرَة.. ُكنخا بِِحْمَص، َفَقَرأ

ُ آَيًة َسِمَع النخبِيخ  َمْسُعودر  اْبنُ   6111  - 1111 َقَرأَ.. َأنخُه َسِمَع َرُجاًل َيْقَرأ

َن َما اْئَتَلَفْت  ُجنَْدب  6111  1111 1111 ِه ُقُلوُبُكْم...َعَليْ  اْقَرُءوا اْلُقْرآ

 ِكَتاُب التَّْفِسرِي

ِئيل ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111 ا َْسَ
 1161 1111 : "وادخلوا الباب..."ِقيَل لَِبنِي إِ

ء  6111 ا  1111 6111 َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة ِفينَا، َكاَنِت األَنَْصاُر إَِذا... اْلََبَ



81 

 

 - 1111 ".."وإن تبدوا ما ِف أنفسكم. ُعَمر اْبنُ   6111

  َعاِئَشة  6111
ِ

 1111 1111 ...َهِذِه اآلَيةَ  َتاَل َرُسوُل اَّللخ

 1111 1111 َرُسوِل... َأنخ ِرَجاالً ِمَن اْْلُنَافِِقنَي َعََل َعْهدِ  َسِعيدر  َأبُو  6111

بِِه: اْذَهْب َيا َراِفُع... َوقخاصر  ْبن َعْلَقَمة  6111 ا  1111 1111 َأنخ َمْرَواَن َقاَل لَِبوخ

 َتَعاََل:  َعائَِشةنخُه َسَأَل أَ  ُعْرَوة  6111
ِ

 1161 1111 ...َعْن َقْوِل اَّللخ

 1161 1111 "ومن كان غنًيا..."ِِف َقْولِِه َتَعاََل:  َعاِئَشة  6116

 1111 1111 "فَم لكم ِف اْلنافقني فئتني..." َثابِتر  ْبن َزْيد  6111

 1111 1111 " ومن يقتل مؤمنًا..."َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة:  َعبخاسر  اْبنُ   6111

َْن َأْلَقى إَِلْيُكمُ  َعبخاسر  اْبنُ   6111
ِ

 1111 1116 ...""َوالَ َتُقوُلوا ْل

ٌة َخاَفْت ِمْن َبْعلَِها ُنُشوًزا َعائَِشة  6111  1116 1116 ...""َوإِِن اْمَرأَ

 1161 1111 َأنخ َرُجاًل ِمَن اْلَيُهوِد َقاَل َلُه: َيا َأِمَي اْْلُْؤِمننَِي... ُعَمر  6111

.."لبِ وا وَل يَ آمنُ  ذينَ " الخ ََلخا َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة: َمْسُعودر  اْبنُ   6111  611 1111 سوا

: ُسوَرُة التخْوَبِة... ْبنُقْلُت ال ُجَبْير  ْبن َسِعيدُ   6111  1116 1111 َعبخاسر

: اللخُهمخ إِْن َكانَ  َمالِكر  ْبن َأنَس  6111 ... َقاَل َأبُو َجْهلر  1111 1111 َهَذا ُهَو اْْلَقخ

ةر ُقْبَلًة... َمْسُعودر  اْبنُ   6111  1111 1111 َأنخ َرُجاًل َأَصاَب ِمِن اْمَرأَ

ُِم اْلَوِسيَلَة"، َقاَل: َكاَن َناٌس ِمَن.." َمْسُعودر  اْبنُ   6116  1111 1161 إََِل َرِبِّ

 1111 1116 َحْرثر َوُهَو ُمتخِكٌئ...ِِف  َبْينَا َأنَا َمَع النخبِيِّ  َمْسُعودر  اْبنُ   6111

 111 1111 ..."ِِف َقْولِِه َتَعاََل: "َوالَ ََتَْهْر بَِصاَلتَِك  َعبخاسر  اْبنُ   6111

 111 1111 أنزلت.. "َوالَ ََتَْهْر بَِصاَلتَِك َوالَ َُّتَاِفْت ِِبَا" َعاِئَشة  6111

ُجُل  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111 ُه َلَيْأِِت الرخ ِمنُي َيْوَم اْلِقيَاَمِة..إِنخ  1111 1111 اْلَعظِيُم السخ

6111  
 1111 1111 ُيْؤَتى بِاْْلَْوِت َكَهْيَئِة َكْبشر َأْمَلَح... َأبُو َسِعيدر 

 1111 1111 إَِذا َصاَر َأْهُل اْْلَنخِة إََِل اْْلَنخِة، َوَأْهُل النخاِر.. ُعَمر اْبنُ 



88 

 

 1111 1116 َواِئلر  ْبن ُكنُْت َرجاًل َقْينًا، َوَكاَن ِِل َعََل اْلَعاصِ  َخبخاب  6111

6111  
 1111 1111 ..َهِذِه اآلَيةَ  ُيْقِسُم َقَسًَم إِنخ  َسِمْعُت َأبَا َذرٍّ  ُعبَادر  ْبن َقيْس

َْحَِن... َطالِبر  َأيب ْبن َعَِلّ  ُثو َبنْيَ َيَدِي الرخ ُل َمْن جَيْ  - 1111 َأنَا َأوخ

6111  
  َعاِئَشة

ِ
ُرَج  َكاَن َرُسوُل اَّللخ  1111 1111 ...إَِذا َأَراَد َأْن ََيْ

؟ َعاِئَشة ُأمّ 
ِ

 - 1111 ...َقاَلْت َعاِئَشُة: َسِمَع َرُسوُل اَّللخ

... َعبخاسر  اْبنُ   6111 ِك َكاُنوا َقْد َقَتُلوا ْ  611 1161 َأنخ َناًسا ِمْن َأْهِل الَشِّ

نَي.. ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6116 اِْلِ ُ َتَعاََل: َأْعَدْدُت لِِعَباِدي الصخ  1111 1111 َيُقوُل اَّللخ

 1111 1611 "إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل... ِئَشةَعا  6111

ْمُس. يبألَ  َقاَل النخبِيُّ  َذرٍّ  َأبُو  6111  611 1611 َذرٍّ ِحنَي َغَرَبِت الشخ

  َمْسُعودر  اْبنُ   6111
ِ

 ... 1166 1111َجاَء َحَْبٌ ِمَن اأَلْحَباِر إََِل َرُسوِل اَّللخ

...اْجتَ  َمْسُعودر  اْبنُ   6111  1111 1161 َمَع ِعنَْد اْلَبْيِت ُقَرِشيخاِن َوَثَقِفيٌّ

وقر   6111 ُث ِِف كِنَْدَة، َفَقاَل  َمْْسُ  1111 1111 ...َبْينَََم َرُجٌل ُُيَدِّ

وُم... َمْسُعودر  اْبنُ   6111 ُم، َوالرُّ َزا : اللِّ  1111 1111 ََخٌْس َقْد َمَضنْيَ

َبْعُت النخبِيخ  ُهَرْيَرةَ  َأبُو  6111  - 611 َرَج ِْلَاَجتِِه، َفَكاَن...َوَخ  اتخ

... َأنخ النخبِيخ  َأنَس  6111  611 1161 اْفَتَقَد َثابَِت ْبَن َقْيسر

ُْت َعََل النخبِيِّ  َمْسُعودر  اْبنُ   6111 ... : َفَهْل َقَرأ كِرر  111 1111 ِمْن ُمذخ

 111 1116 ...ِِف َطاِئَفةر ِمْن َأْصَحابِهِ  اْنَطَلَق النخبِيُّ  َعبخاسر  اْبنُ   6116

6111  
َْحَِن   ْبنَعْبِدالرخ

هِ   َمْسُعودر  ْبن َعْبداللخ
وًقا:  نِّ  َمْن آَذَن النخبِيخ َسَأْلُت َمْْسُ  111 1111 ..بِاْْلِ

ْك بِِه لَِساَنَك"...ِِف َقْولِِه َتَعاََل:  َعبخاسر  اْبنُ   6111  111 1111 "الَ َُتَرِّ

نَي"  َقاَل: َيُقوُم.."َيْوَم َيُقوُم النخاُس لِرَ  ُعَمر اْبنُ   6111
ِ
 1111 1111 بِّ اْلَعاَْل

َا َكاَنْت الَ َتْسَمُع َشيْئًا الَ  َعائَِشة  6111  1111 1111 َتْعِرُفُه إاِلخ... َأَنخ
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 1111 1111 ...ََيُْطُب َوَذَكَر النخاَقةَ  َأنخُه َسِمَع النخبِيخ  َزْمَعةَ  ْبن َعْبداللخهِ   6111

ِهيم  6111 ... َأيبَعََل  َعْبداللخهِ اُب َقِدَم َأْصحَ  إِْبَرا
ِ
ْرَداء  6111 1111 الدخ

  ُسْفَيانَ  ْبن ُجنُْدب  6111
ِ

َلتَنْيِ  َفَلمْ  اْشَتَكى َرُسوُل اَّللخ يْ  - 1111 ...َيُقْم َل

ا َأْعَطْينَاَك... َعائَِشة  6111  111 1111 َوُسِئَلْت َعْن َقْولِِه َتَعاََل: "إِنخ
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يوي الرجوع إىل الطرق ليحفظها، وذلك  قد ع بني الصحيحنياجلم يتم الطالب حفظحني 

لرغبته التوسع يف علم احلدي ، فيحتاج إىل الرجوع لألصول ليبح  عن طريق كل حدي ، وهو عمل 

شاق الختالف ترتيب اجلمع بني الصحيحني عن ترتيب صحيحي البخاري ومسلم، فتم  إعداي هذا 

 ختصار وقته وجهده.الفهرس رغبة يف التسهيل عىل الطالب وا

رقم 
 طرف احلديث الطريق احلديث

 كتــــاب ذكر األنبياء وفضلهم

ِهيُم َبْعَد َثََمننَِي َسنًَة َواْخَتَتَن بِاْلَقُدومِ  عن أيب هريرة، عن األعرج، أبو الزناد  6611  .اْخَتَتَن إِْبَرا

6611  
الرَحن وسعيد بن  عن أيب سلمة بن عبد، ابن شهاب

 عن أيب هريرة، اْلسيب
ِهيَم إِْذ َقاَل... كِّ ِمْن إِْبَرا  َنْحُن َأَحقُّ بِالشخ

اَلُم  عن أيب هريرة، عن ُممد، أيوب  6611 ِهيُم َعَلْيِه السخ  إاِلخ َثاَلَث ...ََلْ َيْكِذْب إِْبَرا

6611  
 َعبخاسر ... ْبنَقاَل: ُقْلُت ال سعيد بن جبي

َي  عن أيب هريرة، عن َهام بن منبه، معمر  اْْلَِِضَ َأنخُه َجَلَس َعََل َفْرَوةر ... إِنخََم ُسمِّ

6611  

 َبْينَََم ََيُوِديٌّ َيْعِرُض ِسْلَعَتُه ُأْعطَِي ِِبَا ... عن أيب هريرة، األعرج

ُه َخْيٌ ِمْن ُيوُنَس.. عن ابن عباس، عن أيب العالية، قتادة  الَ َينَْبِغي لَِعْبدر َأْن َيُقوَل إِنخ

ئِِم اْلَعْرشِ  عن أيب سعيد ،عن أبيه، عمرو بن ُييى نَا بُِموَسى آِخٌذ بَِقائَِمةر ِمْن َقَوا ا َأ َذ  .َفإِ

 ُأْرِسَل َمَلُك اْْلَْوِت إََِل ُموَسى ... عن أيب هريرة، عن أبيه، عن ابن طاووس، معمر  6611

6611  
  عن أيب هريرة، أِّن سعيد بن أيب سعيد، عبيد اهلل

ِ
 ...نخاِس؟َمْن َأْكَرُم ال ُسِئَل َرُسوُل اَّللخ

 الكريم ابن الكريم ابن الكريم.... عبدالصمد، ثنا عبدالرَحن بن عبدالله، عن أبيه، عن ابن عمر

 طرق األحاديث
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6616  
عن ، هو ِف البخاري من طريق هالل بن عَل

 عن أيب هريرة، عبدالرَحن بن أيب عمرة
ْنَيا... اْبنَأنَا َأْوََل النخاِس بِِعيَسى   َمْرَيَم ِِف الدُّ

ُه.. عن أيب هريرة، عيد بن اْلسيبعن س، الزهري  6611 يَْطاُن َيَمسُّ  َما ِمْن َمْوُلودر ُيوَلُد إِالخ َوالشخ

ُق َرَأى ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم  عن أيب هريرة، عن َهام، أنا معمر، عبدالرزاق  6611  ...َرُجاًل َيْْسِ

 كتــــاب فضائل الصحابة

 ِِف اْلَغاِر، َفَرأَيُْت آَثاَر... النخبِيِّ  ُكنُْت َمعَ  ثني أبو بكر، ثنا أنس، ثنا ثابت، َهام  6611

6611  

يعني –عن عبيد ، أبو النِض موَل عمر بن عبيد اهلل

 عن أيب سعيد اْلدري، -ابن حنني
 
ِ

... َأنخ َرُسوَل اَّللخ نََْبِ
ِ
 َجَلَس َعََل اْْل

  عن ابن عباس، عكرمة
ِ

ِذي َماَت.. َخَرَج َرُسوُل اَّللخ  ِِف َمَرِضِه الخ

رواه مرة قال: حدثنا سليَمن بن حرب، أنا َحاد بن 

 زيد، عن أيوب، عن عبدالله بن أيب مليكة
... اْبنَكَتَب َأْهُل اْلُكوَفِة إََِل  َبْيِ ِِف اْْلَدِّ  الزُّ

 ...َصِعَد ُأُحًدا َأنخ النخبِيخ  سعيد، عن قتادة، عن أنس  6611

6611  

اَلِسلِ  َأنخ النخبِيخ  اسخالد اْلذاء، عن أيب عثَمن، ثني عمرو بن الع  ..َبَعَثُه َعََل َجْيِش َذاِت السخ

ُ َبنْيَ النخاِس ِِف َزَمِن النخبِيِّ  نافع، عن ابن عمر  ...ُكنخا ُنَخيِّ

رواه مرة قال: حدثنا ُممد بن كثي، أنا سفيان، ثنا 

 جامع بن أيب راشد، ثنا أبو يعَل، عن ُممد ابن اْلنفية
 يبُقْلُت ألَ 

ِ
 ؟: َأيُّ النخاِس َخْيٌ َبْعَد َرُسوِل اَّللخ

6611  
إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ُممد بن جبي بن 

 مطعم، عن أبيه
ٌة النخبِيخ  َ  َفَأَمَرَها َأْن َتْرِجَع إَِلْيِه.. َأتَِت اْمَرأ

6611  

رواه البخاري مرتني باإلسناد واللفظ ذاته قال: حدثنا 

ن بن بالل، عن ُييى بن سعيد ُييى بن ُييى، أنا سليَم

 قال: سمعت القاسم بن ُممد قال: قالت عائشة

 
ِ

 : َذاِك َلْو َكاَن..َواَرْأَساْه!. َفَقاَل َرُسوُل اَّللخ

  أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة  6611
ِ

ْبِح  َصَلخ َرُسوُل اَّللخ  ...َصاَلَة الصُّ
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يِرِه، َفَتَكنخَفُه النخاُس.. ُوِضَع ُعَمُر  ة أنه سمع ابن عباسعمر بن سعيد، عن ابن أيب مليك  6616  َعََل ََسِ

... ابن شهاب، عن أيب أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد  6611  َبْينَا َأنَا َناِئٌم َرَأيُْت النخاَس ُيْعَرُضوَن َعََلخ

ْبُت َبيْنَا َأنَا  ة بن عبدالله بن عمر أن ابن عمر قالابن شهاب، عن َحز  6611 ، َفََشِ  ...َنائٌِم ُأتِيُت بَِقَدِح َلَبنر

 َبْينَا َأنَا َناِئٌم َرَأيُْتنِي َعََل َقِليبر َوَعَلْيَها َدْلٌو... أِّن سعيد أن أبا هريرة أخَبه أن رسول اهلل، ابن شهاب  6611

6611  
  َبْينَا َنْحُن ُجُلوٌس ِعنَْد َرُسولِ  ابن شهاب، أِّن سعيد بن اْلسيب أن أبا هريرة قال:

ِ
 َقاَل: َبْينَا... اَّللخ

... ُممد بن اْلنكدر، عن جابر  بِنَْحِوِه، َوِفيِه: بَِقْْصر ِمْن َذَهبر

6611  
ابن شهاب، أِّن عبداْلميد بن عبدالرَحن بن زيد أن ُممد بن 

 سعد بن أيب وقاص أخَبه أن أباه سعد بن أيب وقاص قال:
  اْسَتْأَذَن ُعَمُر 

ِ
 ... َعََل َرُسوِل اَّللخ

ُثوَن... سعد بن إبراهيم، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة  6611 دخ  َلَقْد َكاَن ِفيََم َقْبَلُكْم ِمَن األَُمِم ُُمَ

 ...َواَفْقُت َريبِّ ِِف َثاَلثر  عمر بن اْلطاب  6611

6611  

  عبيد اهلل، عن نافع، عن ابن عمر
ِ

 ْبُن ُأيَبٍّ َجاَء اْبنُُه َعْبُد اَّللخ
ِ

َ َعْبُد اَّللخ  ...ََلخا ُتُوِفِّ

ابن شهاب، أِّن عبيد اهلل بن عبدالله، عن ابن عباس، 

 عن عمر
 
ِ

َم َرُسوُل اَّللخ ْر...َفَتَبسخ  ، َوَقاَل: َأخِّ

ِه ْبَن ُأيَبٍّ َبْعَد َما ُدِفَن.. َأتَى النخبِيُّ  سفيان، عن عمرو سمع جابراً   َعْبَداللخ

َأ ِِف َبْيتِِه ُثمخ َخَرَج، َفُقْلُت  و موسىْشيك بن أيب نمر، عن سعيد بن اْلسيب، أِّن أب  6611  ...َأنخُه َتَوضخ

  شعبة، عن اْلكم، عن مصعب بن سعد، عن أبيه  6616
ِ

 ...َخَرَج إََِل َتُبوَك  َأنخ َرُسوَل اَّللخ

6611  
َيَة َغًدا َرُجاًل َيْفَتُح  أبو حازم، أِّن سهل بن سعد ا  ...ألُْعِطنَيخ َهِذِه الرخ

لخَف َعِن النخبِيِّ  أِّن عبيد، عن سلمة حاتم، عن يزيد، ... َكاَن َعَِلٌّ َقْد ََّتَ  ِِف َخْيََبَ

  أبو حازم، عن سهل  6611
ِ
 ...إَِلْيِه   َعَِلّ إِْن َكاَنْت َأَحبخ َأْسََمء

6611  
 ِِف َبْعِض تِْلَك اأَليخاِم... ََلْ َيْبَق َمَع النخبِيِّ  معتمر، عن أبيه، عن أيب عثَمن

 ...َرَأيُْت َيَد َطْلَحَة َشالخَء؛ َوَقى ِِبَا النخبِيخ  خالد، عن قيس بن أيب حازم ابن أيب

 ...النخاَس َيْوَم اْْلَنَْدِق  َنَدَب النخبِيُّ  ُممد بن اْلنكدر، عن جابر  6611
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ِب ُجِعْلُت َأنَا َوعُ  هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالله بن الزبي  6611  ...َمرُ ُكنُْت َيْوَم اأَلْحَزا

6611  
هشام، عن أبيه، عن عائشة. ورواه مسلم مرة عن 

 البهي، عن عروة
ُسول ..."  والرخ

ِ
 "الخذيَن اْسَتَجاُبوا هلل

6611  
ُييى بن سعيد، أنا عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: 

 سمعت عائشة
 َسِهَر، َفَلَمخ َقِدَم اْْلَِدينََة َقاَل: َليَْت... َكاَن النخبِيُّ 

6611  
... )َنَثَل ِِلَ النخبِيُّ  اْلسيب سمعت سعد بن أيب وقاصسعيد بن   كِنَاَنَتُه( َيْوَم ُأُحدر

 ََجََع َأبََوْيِه ألََحدر إاِلخ... َما َسِمْعُت النخبِيخ  سعد بن إبراهيم، عن عبدالله بن شداد، عن عَل

6111  
َن إََِل  أبو إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة  ...َفَقاُلوا  النخبِيِّ  َجاَء َأْهُل َنْجَرا

ةر َأِمينًا... خالد، عن أيب قالبة، ثني أنس  إِنخ لُِكلِّ ُأمخ

6116  

عبيد اهلل بن أيب يزيد، عن نافع بن جبي بن مطعم، 

 عن أيب هريرة
 ...النخَهاِر ِِف َطاِئَفِة  َخَرَج النخبِيُّ 

 ..َن َيْأُخُذُه َواْْلََسَن َفَيُقوُل: اللخُهمخ َأِحبخُهََم َأنخُه َكا معتمر سمعت أيب، ثنا أبو عثَمن، عن أسامة

... َأيبَخَطَب بِنَْت  إِنخ َعِليًّا  الزهري، ثني عَل بن حسني أن اْلسور بن َمرمة قال:  6111  َجْهلر

 ا ََلْ ُتَغاَدْر..ِعنَْدُه ََجِيعً  إِنخا ُكنخا َأْزَواَج النخبِيِّ  فراس، عن عامر، عن مْسوق قال: حدثتني عائشة  6111

... هشام، عن أبيه، عن عائشة  6111 َتنْيِ نَاِم َمرخ  ُأِريُتِك ِِف اْْلَ

 إَِذا ُكنِْت َعنِّي َراِضَيًة، َوإَِذا ُكنِْت..إِِّنِّ ألَْعَلُم  هشام، عن أبيه، عن عائشة  6111

 ...ُكنُْت َأْلَعُب بِاْلَبنَاِت ِعنَْد النخبِيِّ  هشام، عن أبيه، عن عائشة  6111

ْوَن ِِبََداَياُهْم  هشام، عن أبيه، عن عائشة  6111  ...َأنخ النخاَس َكاُنوا َيَتَحرخ

6111  
هو ِف البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، 

 عن عائشة
 
ِ

:... َأنخ نَِساَء َرُسوِل اَّللخ  ُكنخ ِحْزَبنْيِ

  هشام، عن عروة، عن عائشة  6111
ِ

رُ  إْن َكاَن َرُسوُل اَّللخ  ...َمَرِضهِ ِِف  َلَيَتَعذخ

 َكاَن إَِذا َخَرَج َأْقَرَع َبنْيَ نَِساِئِه.. َأنخ النخبِيخ أبو نعيم، ثنا عبدالواحد بن أيمن، ثني ابن أيب مليكة،   6161
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 عن القاسم، عن عائشة

َجاِل َكثٌِي، َوََلْ َيْكُمْل  شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مرة اْلمداِّن، عن أيب موسى  6166 .. َكُمَل ِمَن الرِّ
ِ
 ِمَن النَِّساء

اَلَم... أبو سلمة بن عبدالرَحن، عن عائشة  6161 يُل ُيْقِرُئِك السخ  َيا َعائَِش، َهَذا ِجَْبِ

ةً  هشام بن عروة، عن عبدالله بن عروة، عن عروة، عن عائشة  6161 َة اْمَرأَ  ...َجَلَس إِْحَدى َعَْشَ

 اِئَها َمْرَيُم اْبنَُة ِعْمَراَن، َوَخْيُ نَِساِئَها...َخْيُ نَِس  هشام، أِّن أيب سمعت عبدالله بن جعفر سمعت عليا  6161

يُل النخبِيخ  ُممد بن فضيل، عن عَمرة، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة  6161 !  ، َفَقاَل: َياَأتَى ِجَْبِ
ِ

 ...َرُسوَل اَّللخ

 النخبِيِّ  عن عائشة، عن أبيه، هشام  6161
ِ
 ْرُت..َما غِ   َما ِغْرُت َعََل َأَحدر ِمْن نَِساء

 اْسَتْأَذَنْت َهاَلُة بِنُْت ُخَوْيلِدر ُأْخُت َخِدجَيَة... عن عائشة، عن أبيه، هشام  6161

6161  
رواه البخاري مرة قال: ثنا موسى بن إسَمعيل، ثنا أبو 

نة، عن فراس، عن الشعبي، عن مْسوق، عن عائشة  عوا
 :...ُقْلَن لِلنخبِيِّ  َأنخ َبْعَض َأْزَواِج النخبِيِّ 

اَلُم َأتَى النخبِيخ  عن أسامة، ثنا أبو عثَمن، معتمر سمعت أيب  6161 يَل َعَلْيِه السخ  َوِعنَْدُه... َأنخ ِجَْبِ

 ََلْ َيُكْن َيْدُخُل َبْيًتا بِاْْلَِدينَِة َغْيَ َبيِْت.. َأنخ النخبِيخ  عن أنس، عن إسحاق بن عبدالله، َهام  6111

...َرَأيْ  عن جابر، ُممد بن اْلنكدر  6116
ِ
َمْيَصاء  ُتنِي َدَخْلُت اْْلَنخَة، َفِإَذا َأنَا بِالرُّ

 َمْوََل  َأنخ َزْيَد ْبَن َحاِرَثَة  موسى بن عقبة، ثني ساَل، عن عبدالله بن عمر  6111
ِ

 ...َرُسوِل اَّللخ

َر َعَلْيِهْم  َبَعَث النخبِيُّ  عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر  6111  ... اَمةُأَس َبْعًثا، َوَأمخ

 ...َقاَل لِباَِللر ِعنَْد َصاَلِة اْلَفْجرِ  َأنخ النخبِيخ  أبو حيان، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة  6111

! َخاِدُمَك َأنٌَس، اْدُع... شعبة، عن قتادة، عن أنس  6111
ِ

ي: َيا َرُسوَل اَّللخ  َقاَلْت ُأمِّ

ُت بِِه َأَحًدا.. يُّ َأََسخ إَِِلخ النخبِ  معتمر سمعت أيب سمعت أنس بن مالك  6111 ا َفََم َأْخََبْ  َِسًّ

6111  
ُممد بن العالء، ثنا أبو أسامة، ثنا بريد بن عبدالله، عن 

 أيب هريرة
 َوَنْحُن بِاْلَيَمِن... َبَلَغنَا ََمَْرُج النخبِيِّ 

6111  
هاشم بن القاسم، ثنا ورقاء، عن عبيد اهلل بن أيب 

 يزيد، عن ابن عباس
 ...َخَل اْْلاََلَء، َفَوَضْعُت َلُه دَ  َأنخ النخبِيخ 
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ُجُل ِِف َحَياِة النخبِيِّ  الزهري، عن ساَل، عن ابن عمر  6111  ...إَِذا َرَأى ُرْؤَيا  َكاَن الرخ

6111  
َبْيِ ال حبيب الشهيد، عن ابن أيب مليكة  ...َجْعَفرر  ْبنَقاَل اْبُن الزُّ

 َواْلَفْضَل َخْلَفُه... َوَقْد ََحََل ُقَثَم َبنْيَ َيَدْيهِ  ابن عباس

 َقِدْمُت َأنَا َوَأِخي ِمَن اْلَيَمِن، َفَمَكْثنَا ِحينًا.. أبو إسحاق، عن األسود بن يزيد، عن أيب موسى  6116

  األعمش، عن شقيق قال: خطبنا عبدالله فقال:  6111
ِ

 َلَقْد َأَخْذُت ِمْن ِِف َرُسوِل اَّللخ
ِ

 ...َواَّللخ

 ...َعْبداللخهِ ِعنَْد  ْبُن َمْسُعودر  َعْبداللخهِ ُذكَِر  براهيم، عن مْسوقشعبة، عن عمرو بن مرة، عن إ  6111

 ...َجَعْلُت َأْكِشُف الثخْوَب َعْن َوْجِههِ  َأيبَلخا ُقتَِل  ُممد بن اْلنكدر سمعت جابر بن عبدالله  6111

6111  
مالك، عن أيب النِض موَل عمر بن عبيد اهلل، عن 

 يهعامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أب
 ...َيُقوُل ألََحدر  َما َسِمْعُت النخبِيخ 

 ...ُكنُْت َجالًِسا ِِف َمْسِجِد اْْلَِدينَةِ  ُممد بن سيين، عن قيس بن عباد  6111

َْوِت  األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر  6111
ِ

 .ُمَعاذر  ْبن َسْعداْهَتزخ اْلَعْرُش ْل

ء  6111 ُة َحِريرر   ُأْهِدَيْت لِلنخبِيِّ  شعبة، عن أيب إسحاق، عن الَبا  ...ُحلخ

 ...َطْلَحَة َيْشَتِكي يبَكاَن اْبٌن ألَ  عن أنس بن مالك، عن أنس بن سيين، عبدالله بن عون  6111

َن َعََل َعْهِد النخبِيِّ  قتادة، عن أنس  6111  َأْرَبَعٌة... ََجََع اْلُقْرآ

6116  
 َقاَل ألَِخيِه... النخبِيِّ  ََلخا َبَلَغ َأبَا َذرٍّ َمْبَعُث  اْلثنى، عن أيب َجرة، عن ابن عباس

 َفَجَعْلُت الَ َأْعِرُفُه، َوَأْكَرُه َأْن َأْسَأَل َعنُْه... ابن عباس، عن أيب ذر

َنةِ ُكنُْت ِعنَْد النخبِيِّ  أبو أسامة، عن بريد بن عبدالله، عن أيب بردة، عن أيب موسى  6111 ْعَرا  ...، َوُهَو َناِزٌل بِاْْلِ

...ِمْن ُحننَْير َبَعَث  ََلخا َفَرَغ النخبِيُّ  يد بن عبدالله، عن أيب بردة، عن أيب موسىأبو أسامة، عن بر  6111  َأبَا َعاِمرر

 ...َيُقوُلوَن: إِنخ َأبَا ُهَرْيَرَة ُيْكثُِر اْْلَِديَث  ابن شهاب، عن األعرج، عن أيب هريرة  6111

 َعَليِْه...، َفُأنِْزَلْت النخبِيِّ ُكنخا ُجُلوًسا ِعنَْد  ثور، عن أيب الغيث، عن أيب هريرة  6111

اُن ُينِْشُد... الزهري، عن سعيد بن اْلسيب  6111  َمرخ ُعَمُر  ِِف اْْلَْسِجِد َوَحسخ
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ء  6111 اَن  َقاَل النخبِيُّ  شعبة، عن عدي بن ثابت، عن الَبا  : اْهُجُهْم...ِْلَسخ

اُن  َعاِئَشةَعََل َدَخْلنَا  عن مْسوق، عن أيب الضحى، -وهو األعمش–سليَمن   6111  ...َوِعنَْدَها َحسخ

اُن النخبِيخ  هشام، عن أبيه، عن عائشة  6111 ِكنَي. اْسَتْأَذَن َحسخ  اْْلَُْشِ
ِ
 .ِِف ِهَجاء

 ...ُمنُْذ َأْسَلْمُت  َما َحَجبَنِي النخبِيُّ  قيس بن أيب حازم، عن جرير  6111

 ِرُُينِي ِمْن ِذي اْْلََلَصِة!...َأالَ تُ  بيان وإسَمعيل، عن قيس بن أيب حازم، عن جرير  6116

6111  

سفيان، ثنا عمرو بن دينار، ثني اْلسن بن ُممد بن 

عَل أنه سمع عبيد اهلل بن أيب رافع كاتب عَل قال: 

 سمعت علياً 

 
ِ

ْقَداَد... َبَعَثنِي َرُسوُل اَّللخ
ِ
َبْيَ َواْْل  َأنَا َوالزُّ

 ُقَرْيٌش، َواألَنَْصاُر، َوُجَهْينَُة، َوُمَزْينَُة... ةسعد ثني عبدالرَحن بن هرمز األعرج، عن أيب هرير  6111

6111  
ابن طاووس، عن أبيه وأبو الزناد، عن األعرج، عن 

 أيب هريرة
 َركِْبَن اإِلبَِل 

ر
... َخْيُ نَِساء  نَِساُء ُقَرْيشر

 ...َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة ِفينَا:  ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر  6111

6111  

ا إسَمعيل بن عبدالله، ثني رواه البخاري مرة: ثن

إسَمعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى بن عقبة، 

 ثني عبدالله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك

ةِ َحِزْنُت عَ   ...ََل َمْن ُأِصيَب بِاْْلَرخ

، لُِكلِّ َنبِ  شعبة، عن عمرو سمعت أبا َحزة، عن زيد بن أرقم
ِ

 ...يٍّ َقاَلِت األَنَْصاُر: َيا َرُسوَل اَّللخ

 ...النَِساَء َوالِصْبَياَن ُمْقبِِلنَي  َرَأى النخبِيُّ  عبدالعزيز، عن أنس  6111

ًة ِمَن األنَْصاِر َأتَِت النخبِيخ  شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس  6111  ...َأنخ اْمَرأَ

6111  

 ...األَنَْصاُر َكِرِِش َوَعْيَبتِي شعبة سمعت قتادة، عن أنس

، ثنا -ابن الغسيل–ن حنظلة عبدالرَحن بن سليَمن ب

 عكرمة، عن ابن عباس
ْلِح ِِف الطخَعامِ 

ِ
 .َحتخى َيُكوُنوا ِِف النخاِس بَِمنِْزَلِة اْْل

  شعبة، عن يونس بن عبيد، عن ثابت البناِّن، عن أنس  6111
ِ

 ... َصِحْبُت َجِريَر ْبَن َعْبِد اَّللخ
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6116  
له، ُممد بن العالء، ثنا أبو أسامة، ثنا بريد بن عبدال

 عن أيب بردة، عن أيب موسى
نِ  َت ُرْفَقِة األَْشَعِريِّنَي بِاْلُقْرآ  إِِّنِّ ألَْعِرُف َأْصَوا

6111  
ُممد بن العالء، ثنا أبو أسامة، ثنا بريد بن عبدالله، 

 عن أيب بردة، عن أيب موسى
 إِنخ األَْشَعِريِّنَي إَِذا َأْرَمُلوا ِِف اْلَغْزِو...

ُ َْلَا ُممد، عن أيب هريرةعبدالوهاب، عن أيوب، عن   6111 ، َوِغَفاُر َغَفَر اَّللخ ُ  .َأْسَلُم َساَْلََها اَّللخ

6111  
 :...َأنخ األَْقَرَع ْبَن َحابِسر َقاَل لِلنخبِيِّ  عبدالرَحن بن أيب بكرة، عن أبيه

 َيْوَم اْلِقيَاَمِة ِمنْ  أيوب، عن ُممد، عن أيب هريرة
ِ

.. َوهَ  َخْيٌ ِعنَْد اَّللخ ِزنَ َأَسدر  .َوا

ْوِِسُّ َوَأْصَحاُبُه... أبو الزناد أن عبدالرَحن قال: قال أبو هريرة:  6111 و الدخ  َقِدَم ُطَفْيُل ْبُن َعْمرر

 َما ِزْلُت ُأِحبُّ َبنِي ََتِيمر ُمنُْذ َثاَلثر َسِمْعُت... أيب زرعة، عن أيب هريرة  6111

 ...نخ : َأبََلَغَك أَ ُقْلُت ألَنَس ْبن َمالِكر  عن عاصم قال:  6111

ئَاٌم َيْأِِت  ثنا أبو سعيد، عن عمرو سمعت جابر بن عبدالله، سفيان  6111
 ...َعََل النخاِس َزَماٌن َفيَْغُزو فِ

6111  

شعبة، ثنا أبو َجرة سمعت زهدم بن مِضب سمعت 

 عمران بن حصني
ُكْم  ِذيَن َيُلوََنُمْ َخْيُ  ...َقْرِِّن، ُثمخ الخ

 ...ُثمخ جَيِيُء َقْوٌم َتْسبُِق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َيِمينَهُ  مسعود إبراهيم، عن عبيدة، عن عبدالله بن

، ثنا يعقوب بن عبدالرَحن، رواه مرة: ثنا قتيبة بن سعيد

 عن أيب هريرة، عن سعيد اْلقَبي، عن عمرو
 ُبِعْثُت ِمْن َخْيِ ُقُروِن َبنِي آَدَم َقْرًنا َفَقْرًنا...

6111  
بن عمر وأبو بكر بن أيب  الزهري، ثني ساَل بن عبدالله

 حثمة أن عبدالله بن عمر قال:
 ِِف آِخِر َحَياتِِه.. َصَلخ النخبِيُّ 

ِ
 َصاَلَة اْلِعَشاء

 ...الَ َتُسبُّوا َأْصَحايِب؛ َفَلْو َأنخ َأَحَدُكْم  َأنَْفَق  األعمش سمعت ذكوان ُيدث عن أيب سعيد  6116

اَئِة الَ َتَكاُد ََتُِد ِفيَها... عمر الزهري، أِّن ساَل بن عبدالله أن عبدالله بن  6111
ِ
ََم النخاُس َكاإِلبِِل اَْل  إِنخ

 ِكَتاُب البِِّر َوالصَِّلِة
  عن أيب هريرة، عن أيب زرعة، عَمرة بن القعقاع بن شَبمة  6111

ِ
 َفَقاَل:... َجاَء َرُجٌل إََِل َرُسوِل اَّللخ
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ْهِد إاِلخ َثاَلَثٌة:...ََلْ  جرير بن حازم، عن ُممد بن سيين، عن أيب هريرة  6111 ْم ِِف اْْلَ   َيَتَكلخ

6111  
حبيب بن أيب ثابت سمعت أبا العباس الشاعر وكان 

 ال يتهم ِف حديثه، سمعت عبدالله بن عمرو
َهاِد.. َجاَء َرُجٌل إََِل النخبِيِّ   َفاْسَتْأَذَنُه ِِف اْْلِ

َهاِت... إِنخ  الشعبي، عن وراد موَل اْلغية بن شعبة، عن اْلغية  6111 َم َعَلْيُكْم ُعُقوَق األُمخ َ َحرخ  اَّللخ

6111  
الزهري، ثني عبدالله بن أيب بكر أن عروة بن الزبي 

 حدثته قالت: أخَبه أن عائشة زوج النبي 
ٌة َمَعَها   اْبنََتاِن َتْسَأُلنِي...َجاَءْتنِي اْمَرأَ

 ِِف ِرْزِقِه، َوُينَْسَأ َلُه... َمْن َأَحبخ َأْن ُيْبَسَط َلهُ  ابن شهاب، أِّن أنس بن مالك  6111

6111  
معاوية بن أيب مزرد سمعت عمي سعيد بن يسار 

 ُيدث عن أيب هريرة
َ َخَلَق اْْلَْلَق َحتخى إَِذا َفَرَغ   ...إِنخ اَّللخ

6111  
ابن شهاب أن ُممد بن جبي بن مطعم قال: إن جبي 

 ابن مطعم أخَبه أنه سمع
 .الَ َيْدُخُل اْْلَنخَة َقاطِعٌ 

 َأنَا َوَكاِفُل اْلَيتِيِم ِِف اْْلَنخِة َهَكَذا... عبدالعزيز بن أيب حازم، عن أبيه، عن سهل  6116

ْسِكنِي َكاْْلَُجاِهِد... مالك، عن أيب الغيث، عن أيب هريرة  6111
ِ
اِعي َعََل األَْرَمَلِة َواْْل  السخ

اَعِة.. َأنخ َرُجاًل َسَأَل النخبِيخ  ثابت، عن أنس  6111  .َعِن السخ

يَل:... عن أيب صالح، عن أيب هريرة  6111 ُ اْلَعْبَد َناَدى ِجَْبِ  إَِذا َأَحبخ اَّللخ

6111  
قال البخاري: قال الليث، عن ُييى بن سعيد، عن 

 عمرة، عن عائشة
نخَدٌة؛  َفََم َتَعاَرَف   ...األَْرَواُح ُجنُوٌد ُُمَ

6111  
أبو بردة بريد بن أيب بردة، أِّن جدي أبو بردة، عن أبيه 

 موسىأيب 
 اْْلُْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلُبنَْياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا..

ِهْم... عامر قال: سمعت النعَمن بن بشي  6111 دِّ َُحِِهْم، َوَتَوا  َتَرى اْْلُْؤِمننَِي ِِف َتَرا

ائُِل َأوْ  بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى  6111  ...َصاِحُب  َأنخُه َكاَن إَِذا َأتَاُه السخ

  د، عن أيب بردة، عن أيب موسىبري  6111
ِ
ْوء الِِح َوالسخ  ...َمَثُل اْْلَلِيِس الصخ
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يُل بِاْْلَاِر َحتخى َظنَنُْت... ُييى بن سعيد، أِّن أبو بكر بن ُممد، عن عمرة، عن عائشة  6111  َما َزاَل ُيوِصينِي ِجَْبِ

 َرُجٌل، َفَقاَل: اْئَذُنوا َلُه..  النخبِيِّ اْسَتْأَذَن َعََل  ابن اْلنكدر، عن عروة بن الزبي أن عائشة أخَبته أنه  6116

6111  
ًشا... ََلْ َيُكِن النخبِيُّ  األعمش، عن أيب وائل، عن مْسوق، عن عبدالله بن عمرو  َفاِحًشا َواَل ُمَتَفحِّ

اًنا ََلْ َيُكِن النخبِيُّ  ، عن هالل، عن أنس-هو فليح بن سليَمن–أبو ُييى   ...َسبخاًبا َوالَ َلعخ

؛ َفِإنخ  األعرج، عن أيب هريرة  6111 اُكْم َوالظخنخ  الظخنخ َأْكَذُب اْْلَِديِث..إِيخ

6111  
ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أيب أيوب 

 األنصاري
 ..الَ َُيِلُّ لَِرُجلر َأْن ََيُْجَر َأَخاُه َفْوَق َثاَلِث َلَيالر 

ِديُد الخِذي.. ةابن شهاب، عن سعيد بن اْلسيب، عن أيب هرير  6111 ََم الشخ َعِة، إِنخ َ ِديُد بِالْصُّ  َلْيَس الشخ

 َوَنْحُن ِعنَْدُه... اْسَتبخ َرُجاَلِن ِعنَْد النخبِيِّ  األعمش، عن عدي بن ثابت، ثنا سليَمن بن ُصد  6111

6111  
مالك، عن سمي موَل أيب بكر، عن أيب صالح السَمن، 

 عن أيب هريرة
 ..بَِطِريقر َوَجَد ُغْصَن َشْوكر َبْينَََم َرُجٌل َيْمِِش 

 ...َفِقيَل َلُه: إِنخ َرجاًل  ُكنخا َمَع ُحَذْيَفَة  إبراهيم، عن َهام قال:  6111

ْدَق ََيِْدي إََِل اْلَِبِّ  أيب وائل، عن عبدالله بن مسعود  6111  ...إِنخ الصِّ

6111  
ابن شهاب أن َحيد بن عبدالرَحن أخَبه أن أمه أم 

 أَنا سمعت كلثوم بنت عقبة أخَبته
ِذي ُيْصلُِح َبنْيَ النخاسِ  اُب الخ  ...َلْيَس اْلَكذخ

ةر َفَكَسَع َرُجٌل ِمَن اْْلَُهاِجِرينَ  قال عمرو: سمعت جابر بن عبدالله قال:  6116  ...ُكنخا ِِف َغَزا

ُ َعزخ  الزهري، عن سعيد بن اْلسيب، عن أيب هريرة  6111 : ُيْؤِذينِي اْبُن آَدمَ  َقاَل اَّللخ .. َوَجلخ  َيُسبُّ

اَلِح  عبدالرزاق، عن معمر، عن َهام سمعت أبا هريرة  6111  ...الَ ُيِشُي َأَحُدُكْم َعََل َأِخيِه بِالسِّ

 إَِذا َمرخ َأَحُدُكْم ِِف َمْسِجِدَنا َأْو ِِف ُسوِقنَا... أبو أسامة، عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى  6111

 ...اللخُهمخ َفَأيََُّم ُمْؤِمنر َسَبْبُتُه َفاْجَعْل َذلَِك  ريرةابن شهاب، أِّن سعيد بن اْلسيب، عن أيب ه  6111

 ِكَتاُب اْلَمَظاِلِم َوالَغْصِب
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6111  
عبدالعزيز اَلاجشون، أنا عبدالله بن دينار، عن 

 عبدالله بن عمر
ْلُم ُظُلََمٌت َيْوَم اْلِقَياَمةِ   .الظُّ

ُ  ابن شهاب أن ساَل أخَبه أن عبدالله بن عمر أخَبه  6111  ْسلُِم َأُخو اْْلُْسلِِم الَ َيْظلُِمُه، َواَل ُيْسلُِمُه..اْْل

َ َلُيْمَِل لِلظخاَِلِ َحتخى إَِذا َأَخَذُه ََلْ ُيْفلِْتُه.. أبو معاوية، ثنا بريد بن أيب بردة، عن أيب بردة، عن أيب موسى  6111  إِنخ اَّللخ

ا َأْو َمْظُلوًماَظااْنُْصْ َأَخاَك  عبيد اهلل بن أيب بكر بن أنس، عن أنس  6111 ً
ِ

 ...َل

ْجِر َقاَل: الَ  ََلخا َمرخ النخبِيُّ  الزهري، عن ساَل، عن ابن عمر  6161  ..َتْدُخُلوا  بِاْْلِ

 ...َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة ألَِخيِه ِمْن ِعْرِضِه  مالك، عن سعيد اْلقَبي، عن أيب هريرة  6166

، عن أيب سعيد  6161  ...َخَلَص اْْلُْؤِمنُوَن ِمَن النخاِر ُحبُِسوا  إَِذا قتادة، عن أيب اْلتوكل الناجيِّ

 ِكَتاُب اْلَقَدِر

 اْحَتجخ آَدُم َوُموَسى، َفَقاَل َلُه ُموَسى: َيا آَدُم.. سفيان، عن عمرو، عن طاووس سمعت أبا هريرة  6161

6161  
يزيد سمعت مطرف بن عبدالله بن الشخي ُيدث 

 عن عمران بن حصني
 َأيُْعَرُف َأْهُل اْْلَنخةِ َقاَل َرُجٌل َيا َرُسو

ِ
 ..َل اَّللخ

 ...ُكنخا ِِف َجنَاَزةر ِِف َبِقيِع اْلَغْرَقدِ  سعد بن عبيدة، عن أيب عبدالرَحن السلمي، عن عَل  6161

6161  
 ...إنخ َخْلَق َأَحِدُكْم جُيَْمعُ  األعمش سمعت زيد بن وهب سمعت عبدالله بن مسعود

.. نس، عن أنسَحاد، عن عبيد اهلل بن أيب بكر بن أ ِحِم َمَلًكا، َفَيُقوُل: َأْي َربِّ ُ بِالرخ َل اَّللخ  َوكخ

َمِم ِِمخا َقاَل  ابن طاووس، عن أبيه، عن عبدالله بن عباس  6161  ...َما َرَأيُْت َشْيًئا َأْشَبَه بِاللخ

 الَ َوُمَقلِِّب اْلُقُلوِب. َُيْلُِف: َأْكَثُر َما َكاَن النخبِيُّ  موسى بن عقبة، عن ساَل، عن عبدالله بن عمر  6161

 ...َما ِمْن َمْوُلودر إاِلخ ُيوَلُد َعََل اْلِفْطَرةِ  أِّن أبو سلمة بن عبدالرَحن أن أبا هريرة قال:، الزهري  6161

6111  
  أبو بَش، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس

ِ
كِنَي.. ُسِئَل َرُسوُل اَّللخ  َعْن َأْوالَِد اْْلَُْشِ

يَْت َمْن َيُموُت... ، عن َهام، عن أيب هريرةعبدالرزاق، أنا معمر ، َأَفَرأَ
ِ

: َيا َرُسوَل اَّللخ  َقاُلوا

 ِكَتاُب اْلِعْلِم
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ُثُكُموُه َأَحٌد... قتادة، أنا أنس  6116 َثنخُكْم َحِديًثا اَل ُُيَدِّ  ألَُحدِّ

َماُن َوِِف  الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة  6111 : َوَتْكثُ  َيتََقاَرُب الزخ الَِزُل ِرَواَيةر  ..َر الزخ

ًعا  عروة، عن عبدالله بن عمرو  6111 َ الَ َيْقبُِض اْلِعْلَم اْنتَِزا  ...إِنخ اَّللخ

6111  

 ...َلْيَس َكَكِذبر َعََل َأَحدر إِنخ َكِذًبا َعََلخ  سعد بن عبيد، عن عَل بن ربيعة، عن اْلغية

رواه مرة قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن َملد، أنا 

ثنا حسان بن عطية، عن أيب كبشة، عن  األوزاعي،

 عبدالله بن عمرو

 ...َبلُِّغوا َعنِّي َوَلْو آَيةً 

 ِكَتاُب الدَُّعاِء

 تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن اْسًَم، ِماَئٌة إاِلخ َواِحًدا... أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة  6111
ِ

خ
ِ

 َّلل

6111  
أبو معمر، ثنا عبدالوارث، ثنا حسني اْلعلم، ثني 

 بدالله بن بريدة، عن ُييى بن يعمر، عن ابن عباسع
تَِك الخِذي الَ إََِلَ إالخ َأنَْت...  َأُعوُذ بِِعزخ

 ...اْغِفْر ِِل َخِطيَئتِي، َوَجْهَِل  َربِّ  أبو إسحاق، عن ابن أيب موسى، عن أبيه  6111

 النخبِيِّ  عبدالعزيز، عن أنس  6111
ِ
...َكاَن َأْكَثُر ُدَعاء  : اللخُهمخ

 َبْينَََم َثاَلَثُة َنَفرر َيْمُشوَن َأَخَذُهُم اْْلََطُر... افع، عن عبدالله بن عمرن  6111

  قتادة، عن أيب العالية، عن ابن عباس  6111
ِ

 َكاَن َيُقوُل ِعنَْد اْلَكْرِب... َأنخ َرُسوَل اَّللخ

6116  
مالك، عن ابن شهاب، عن أيب عبيد موَل ابن أزهر، 

 عن أيب هريرة
 ِدُكْم َما ََلْ َيْعَجْل...ُيْسَتَجاُب ألََح 

 اْغِفْر ِِل إِْن ِشْئَت... الَ َيُقْل َأَحُدُكُم: اللخُهمخ  عبدالرزاق، عن معمر، عن َهام سمع أبا هريرة  6111

6111  
رواه الشيخان كالَها عن قتيبة، ثنا الليث، عن جعفر 

 بن ربيعة، عن األعرج، عن أيب هريرة
َيَكِة  َ...إَِذا َسِمْعُتْم ِصَياَح الدِّ  َفاْسَأُلوا اَّللخ

6111  
 ...اْْلَْوَت لُِِضٍّ َنَزَل بِهِ الَ َيَتَمنخنَيخ َأَحٌد ِمنُْكُم  عن أنس، عن عبدالعزيز بن صهيب، إسَمعيل بن علية

 ...َدَخْلنَا َعََل َخبخابر َنُعوُدُه، َوَقِد اْكَتَوى إسَمعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم
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6111  
اسمه سعد بن عبيد موَل –د الزهري، عن أيب عبي

 عبدالرَحن بن أزهر، عن أيب هريرة
ِسنًا َفَلَعلخُه.. ا ُُمْ  الَ َيَتَمنخى َأَحُدُكُم اْْلَْوَت؛ إِمخ

 ِكَتاُب الذِّْكِر

ُ َتَعاََل: َأنَا األعمش سمعت أبا صالح، عن أيب هريرة  6111  ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي يِب... َيُقوُل اَّللخ

 َماَلِئَكًة َيُطوُفوَن ِِف الطُُّرِق َيْلَتِمُسوَن... يب صالح، عن أيب هريرةاألعمش، عن أ  6111
ِ

خ
ِ

 إِنخ َّلل

ُ َوْحَدُه، َأَعزخ ُجنَْدُه... أيب هريرة  6111  الَ إََِلَ إاِلخ اَّللخ

6111  
  أبو عثَمن، عن أيب موسى

ِ
َف النخاُس  ََلخا َغَزا َرُسوُل اَّللخ  ..َخْيََبَ َأْْشَ

َنا، َوإَِذا الرَحن، عن ساَل بن أيب اْلعدحصني بن عبد ْ  َنَزْلنَا َسبخْحنَا... ُكنخا إَِذا َصِعْدَنا َكَبخ

َحا... ابن أيب ليَل، ثنا عَل بن أيب طالب  6111  َأنخ َفاطَِمَة َشَكْت َما َتْلَقى ِمْن َأثَِر الرخ

ء  6116 ْأ وُ إَِذا َأتَْيَت  سعد بن عبيدة، عن الَبا  ...ُضوَءَك َمْضَجَعَك َفتََوضخ

 اللخْيِل.. إَِذا َأَخَذ َمْضَجَعُه ِمنَ  َكاَن النخبِيُّ  عبداْللك، عن ربعي، عن حذيفة  6111

6111  
عبيد اهلل بن عمر، ثني سعيد بن أيب سعيد اْلقَبي، 

 عن أبيه، عن أيب هريرة
ِشِه َفْلَينُْفْض...  إَِذا َأَوى َأَحُدُكْم إََِل ِفَرا

6111  
بن القعقاع، عن أيب زرعة، ُممد بن فضيل، ثنا عَمرة 

 عن أيب هريرة
 َكلَِمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعََل اللَِّساِن، َثِقيَلَتاِن...

6111  

مالك، عن سمي موَل أيب بكر، عن أيب صالح، عن 

 أيب هريرة
يَك َلُه... ُ َوْحَدُه الَ َْشِ  َمْن َقاَل الَ إََِلَ إاِلخ اَّللخ

دة، عن أيب عبداْللك بن عمرو، ثنا عمر بن أيب زائ

 إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن أيب أيوب
ا َكاَن َكَمْن َأْعَتَق َرَقَبًة...  َمْن َقاَل َعَْشً

 َوبَِحْمِدِه؛ ِِف َيْومر ِماَئةَ  مالك، عن سمي موَل أيب صالح، عن أيب هريرة  6111
ِ

 ..َمْن َقاَل: ُسْبَحاَن اَّللخ

6111  
َت...َد النخبِيِّ َعَطَس َرُجاَلِن ِعنْ  سليَمن التيمي سمعت أنساً   ، َفَشمخ

...رواه مرة قال: حدثنا مالك بن إسَمعيل، ثنا عبدالعزيز 
ِ

خ
ِ

 إَِذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفْلَيُقِل: اْْلَْمُد َّلل
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ابن أيب سلمة، أنا عبدالله بن دينار، عن أيب صالح، عن 

 أيب هريرة

 ِكَتاُب التََّعوُِّذ

 َن َيُقوُل: اللخُهمخ إِِّنِّ َأُعوُذ...َكا َأنخ النخبِيخ  عائشة  6111

  أنس بن مالك  6111
ِ

 َيُقوُل: اللخُهمخ إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك.. َكاَن َنبِيُّ اَّللخ

  أيب هريرة  6111
ِ

... َكاَن َرُسوُل اَّللخ
ِ
ُذ ِمْن َجْهِد اْلَباَلء  َيَتَعوخ

  الزهري، أِّن أبو سلمة بن عبدالرَحن قال: قال أبو هريرة  6116
ِ

َ َوَأتُوُب إَِلْيِه ِِف اْلَيْوِم.. إِِّنِّ ألَْسَتْغِفرُ  َواَّللخ  اَّللخ

 ِكَتاُب التَّْوَبِة

6111  
َثنَا  األعمش، عن عَمرة بن عمي، عن اْلارث بن سويد  ...ْبُن َمْسُعودر  َحِديَثنْيِ  َعْبداللخهِ َحدخ

ا  َهام، ثنا قتادة، عن أنس َتَْصً  بِنَْحِوِه َُمْ

لخَف  بن مالك سمعت كعب بن مالكعبدالله بن كعب   6111 ُث ِحنَي ََّتَ  ...َسِمْعُت َكْعَب ْبَن َمالِكر ُُيَدِّ

ِئيَل َرُجٌل َقَتَل تِْسَعًة... قتادة، عن أيب الصديق الناجي، عن أيب سعيد  6111 ا َْسَ
 َكاَن ِِف َبنِي إِ

ُ اْْلَْلَق َكَتَب  أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة  6111  ِِف كَِتابِِه، َفُهَو... ََلخا َقََض اَّللخ

: َخَلَق - َجَعَل  أنا سعيد بن اْلسيب أن أبا هريرة قال: سمعت، الزهري  6111   -َوِِف ِرَواَيةر
ر
َْحََة ِماَئَة ُجْزء ُ الرخ  ..اَّللخ

6111  
ابن أيب مريم، ثنا أبو غسان، ثني زيد بن أسلم، عن 

 أبيه، عن عمر بن اْلطاب
ٌة ِمَن...َسْبٌي، فَ  َقِدَم َعََل النخبِيِّ   ِإَذا اْمَرأَ

6111  
ُه اَل ُيْدِخُل.. عن عائشة، عن أيب سلمة بن عبدالرَحن، موسى بن عقبة وا؛ َفِإنخ ، َوَأبَِْشُ ُدوا، َوَقاِرُبوا  َسدِّ

... الزهري، أِّن عبيد موَل ابن أزهر أن أبا هريرة قال:  بَِفْضلر َوَرَْحَةر

6111  
 األعمش، عن سعيد بن جبي، عن أيب عبدالرَحن

 السلمي، عن أيب موسى األشعري
...

ِ
 َما َأَحٌد َأْصََبُ َعََل َأًذى َسِمَعُه ِمَن اَّللخ

َم اْلَفَواِحَش قال عمرو: قلت: سمعته ، عن عبدالله موقوفاً ، أبو وائل  6111 ؛ َولَِذلَِك َحرخ
ِ

 الَ َأَحَد َأْغَيُ ِمَن اَّللخ
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 قلت ورفعه؟ قال: نعم، من عبدالله؟ قال: نعم

... اْلغية
ِ

 َوالَ )َأَحَد( َأَحبُّ إَِلْيِه اْلُعْذُر ِمَن اَّللخ

ُييى، عن أيب سلمة أن عروة بن الزبي حدثه عن أمه 

 يقول: أسَمء أَنا سمعت رسول اهلل 
 
ِ

َء َأْغَيُ ِمَن اَّللخ  .الَ َِشْ

ةُ  ُييى، عن أيب سلمة أنه سمع أبا هريرة  6116 َ َيَغاُر، َوَغْيَ   إِنخ اَّللخ
ِ

... اَّللخ  َأْن َيْأِِتَ

6111  

عن صفوان بن ُمرز اَلازِّن قال: بينَم أنا أمِش مع ، قتادة

ابن عمر آخذ بيده إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت 

 يقول ِف النجوى؟ فقال: سمعت رسول اهلل 

َ ُيْدِِّن اْْلُْؤِمَن َفيََضُع َعَليِْه َكنََفهُ   ...إِنخ اَّللخ

ْ  رةأبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هري  6111 : َفِإَذا َماَت... َقاَل َرُجٌل ََل ا َقطُّ  َيْعَمْل َخْيً

6111  
إسحاق، عن عبدالله سمعت عبدالرَحن بن أيب 

 عمرة سمعت أبا هريرة
...!  إِنخ َعْبًدا َأْذَنَب َذْنًبا، َفَقاَل: َربِّ

6111  
عمرو بن عاصم الكاليب، ثنا َهام بن ُييى، ثنا 

 س بن مالكإسحاق بن عبدالله بن أيب طلحة، عن أن
 ...َفَجاَءُه َرُجٌل َفَقاَل  ُكنُْت ِعنَْد النخبِيِّ 

 ِكَتاُب اْلُمَناِفِقنَي

 ِِف َسَفرر َأَصاَب النخاَس... َخَرْجنَا َمَع النخبِيِّ  أبو إسحاق، عن زيد بن أرقم  6111

6111  
ورواه مرة قال: حدثنا أبو معمر، ثنا عبدالوارث، ثنا 

 عبدالعزيز، عن أنس
َ اْلَبَقَرَة...َكاَن رَ  نِيًّا َفَأْسَلَم(، َوَقَرأ ا  ُجٌل )َنْْصَ

ٌة ِمَن الْ  قرة، عن ُممد، عن أيب هريرة  6111  َيُهوِد آلَمَن يِبَ اْلَيُهوُد.َلْو آَمَن يِب َعََشَ

 ِكَتاُب اْلِقَياَمِة

6111  
َ َيْقبُِض َيْوَم الْ  عن ابن عمر، عن نافع، طريق ِف البخاري: عبيد اهلل  ...ِقَياَمِة األَْرَض، َوَتُكونُ إِنخ اَّللخ

 بِنَْحِوِه، َوِفيِه: َأيَْن ُمُلوُك اأَلْرِض؟. عن أيب هريرة، عن سعيد، ابن شهاب

 النخاُس َيْوَم اْلِقَياَمِة َعََل َأْرضر َبْيَضاَء.. ُُيََْشُ  ثني أبو حازم سمعت سهل بن سعد، ُممد بن جعفر  6111



010 

 

ُ بَِقْومر َعَذاًبا َأَصاَب اْلَعَذاُب... عمر أنه سمع ابن عمر ابن شهاب، أِّن َحزة بن عبدالله بن  6116  إَِذا َأنَْزَل اَّللخ

6111  

ثني ، عن عبدالله بن أيب مليكة، حاتم بن أيب صغية

 القاسم بن ُممد بن أيب بكر أن عائشة قالت:
ًة ُغْرالً... وَن ُحَفاًة ُعَرا  َُتََْشُ

جبي، عن شعبة، عن اْلغية بن النعَمن، عن سعيد بن 

 ابن عباس
َل َخْلقر ُنِعيُده.."ُثمخ َقاَل: "   َكَم َبَدأنَا َأوخ

ِئَق: َراِغبنَِي... وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أيب هريرة  6111  ُُيََْشُ النخاُس َعََل َثاَلِث َطَرا

6111  
يونس بن ُممد البغدادي، عن شيبان، عن قتادة، 

 عن أنس بن مالك
 ،

ِ
ََشُ اْلَكافُِر َيا َنبِيخ اَّللخ  ...َكيَْف ُُيْ

 َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتخى َيْذَهَب...َيْعَرُق النخاُس  ثور بن يزيد، عن أيب الغيث، عن أيب هريرة  6111

َ َيُقوُل ألَْهَوِن َأْهِل النخاِر َعَذاًبا شعبة، عن أيب عمران اْلوِّن، عن أنس يرفعه  6111  ...إِنخ اَّللخ

 ِكَتاُب اْلَجنَِّة

ُل ُزْمَرةر َتْدُخُل اْْلَنخَة َعََل ُصوَرِة اْلَقَمِر... بو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرةأ  6111  َأوخ

 َأَحُدُكْم َفْلَيْجَتنِِب اْلَوْجَه... إَِذا َقاَتَل  عبدالرزاق، عن معمر، عن َهام، عن أيب هريرة  6111

6111  
مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب 

 سعيد اْلدري
َ َيُقوُل ألَْهِل اْْلَنخِة: َيا َأْهَل اْْلَنخِة!...  إِنخ اَّللخ

6111  
مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن 

 أيب سعيد اْلدري
َءْوَن َأْهَل اْلُغَرِف ِمْن... ا  إِنخ َأْهَل اْْلَنخِة َيَْتَ

6116  
الليث، عن خالد، عن سعيد بن أيب هالل، عن زيد بن 

 بن يسار، عن أيب سعيد اْلدريأسلم، عن عطاء 
 َتُكوُن األَْرُض َيْوَم اْلِقَياَمِة ُخْبَزًة َواِحَدًة...

 ...بُِقُدومِ  ْبُن َساَلمر  َعْبداللخهِ َسِمَع  َحيد، عن أنس  6111

6111  
قال إسحاق بن إبراهيم، أنا اْلغية بن سلمة، ثنا 

 وهيب، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد
َها..إِنخ ِِف اْْلَنخِة َلَش  كُِب ِِف ظِلِّ ا  َجَرًة َيِسُي الرخ
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 -يعني اْلديث السابق-قال أبو حازم: فحدثت به

 النعَمن بن أيب عياش، فقال: حدثني أبو سعيد
يَع. ِ َر الْسخ َد اْْلَُضمخ كُِب اْْلََوا ا  الرخ

 "(.ودر " َوظِلٍّ َِمدُ )َواْقَرُءوا إِْن ِشْئُتْم:  أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة

... عبدالله بن قيس  6111 َفةر وخ  إِنخ ِِف اْْلَنخِة َخْيَمًة ِمْن ُلْؤُلَؤةر ُُمَ

ِت... أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة  6111 َهَوا  )ُحِجَبِت( النخاُر بِالشخ

6111  
َة... التيمي، عن أيب عثَمن، عن أسامة  ُقْمُت َعََل َباِب اْْلَنخِة، َفَكاَن َعامخ

 .بِنَْحِوهِ  حصني عمران بن

... معبد بن خالد سمعت حارثة بن وهب  6111 ُكْم بَِأْهِل اْْلَنخِة؟ ُكلُّ َضِعيفر  َأالَ ُأْخَِبُ

 ِكَتاُب النَّاِر

 َناُرُكْم ُجْزٌء ِمْن َسْبِعنَي ُجْزًءا ِمْن َناِر... أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة  6111

 َأْهَوَن َأْهِل النخاِر َعَذاًبا... إِنخ  أبو إسحاق، عن النعَمن بن بشي  6111

6111  
عبداْللك، عن عبدالله بن اْلارث بن نوفل، عن 

 عباس بن عبد اْلطلب
؟...

ر
ء ! َهْل َنَفْعَت َأبَا َطالِبر بَِِشْ

ِ
 َيا َرُسوَل اَّللخ

6116  
ِت اْْلَنخُة  عبدالرزاق، أنا معمر، عن َهام، عن أيب هريرة  اُر...َوالنخاُر، َفَقاَلِت النخ ََتَاجخ

...يدر زِ مَ  نْ مِ  ْل هَ  ولِ قُ تَ وَ  " قتادة، عن أنس  " َحتخى َيَضَع َربُّ

6111  

الزهري قال: سمعت سعيد بن اْلسيب قال: البحية 

التي يمنع درها للطواغيت، وال ُيلبها أحد من 

الناس، والسائبة: التي يسيبوَنا آلْلتهم. قال: وقال 

 أبو هريرة:

رُّ ُقْصَبُه..َرَأيُْت َعْمَرو ْبَن َعامِ  ِعيخ جَيُ  رر اْْلَُزا

رواه مرة قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن أيب 

 قيس، عن هزيل، عن عبدالله
 ُيَسيُِّبوَن... إِنخ َأْهَل اإِلْساَلِم الَ 

 َما َبنْيَ َمنِْكَبِي اْلَكاِفِر َمِسَيُة َثاَلَثِة... الفضيل، عن أيب حازم، عن أيب هريرة  6111
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 ِكَتاُب اْلِفَتِن

6111  

ابن شهاب، عن عروة بن الزبي أن زينب بنت أيب 

 سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أيب سفيان، عن زينب
 ...َدَخَل َعَلْيَها َفِزًعا  َأنخ النخبِيخ 

 َذاَت َلْيَلةر َفَقاَل: ُسْبَحاَن.. اْسَتْيَقَظ النخبِيُّ  الزهري، عن هند، عن أم سلمة

َف النخبِيُّ  اب، أِّن عروة سمعت أسامةابن شه  6111 ِدينَةِ َعََل ُأُطمر ِمْن  َأْْشَ  ...آَطاِم اْْلَ

 : َأيُُّكْم َُيَْفُظ َحِديَث...َقاَل ُعَمُر  أبو وائل، عن حذيفة  6111

 ...َشيْئًاُخْطَبًة َما َتَرَك ِفيَها  َلَقْد َخَطَبنَا النخبِيُّ  األعمش، عن أيب وائل، عن حذيفة  6111

... َقاَم ِفينَا النخبِيُّ  عمر معلقاً   6111
ِ
َنا َعْن َبْدء  َمَقاًما َفَأْخََبَ

 َأالَ إِنخ اْلِفْتنََة َها ُهنَا... عبدالله أن عبدالله بن عمر قال: عن ساَل بن، الزهري  6111

6111  
ى َبْعَدهُ  إَِذا َهَلَك  أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة ْْسَ

ى َفاَل كِ ْْسَ
 ...كِ

 .ِمْثُلهُ  لك، عن جابر بن سمرةعبداْل

...َلَتتخبُِعنخ َسنََن َمْن َقْبَلُكْم  زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن  أيب سعيد  6116 ا بِِشَْبر  ِشَْبً

 ...َهَذا اْْلَيُّ ِمْن ُقَرْيشر َُيْلُِك النخاَس  شعبة، عن أيب التياح، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة  6111

6111  
بن عبدالرَحن وابن  ابن شهاب، عن أيب سلمة

 اْلسيب أن أبا هريرة قال: قال:
 ...َسَتُكوُن فِتٌَن اْلَقاِعُد فِيَها َخْيٌ ِمَن اْلَقائِمِ 

6111  

َحاد، عن رجل َل يسمه، عن اْلسن قال: خرجت 

بسالحي... اْلديث قال َحاد بن زيد: فذكرت هذا اْلديث 

إنَم أليوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن ُيدثاِّن به، فقاال: 

 عن أيب بكرةاْلديث اْلسني عن األحنف بن قيس روى هذا 

 َخَرْجُت بِِساَلِحي َلَياِِلَ اْلِفْتنَِة، َفاْسَتْقَبَلنِي..

6111  

خالد اْلذاء، عن عكرمة قال: قال ِل ابن عباس والبنه 

عَل: انطلقا إَل أيب سعيد فاسمعا منه حديثه، فانطلقنا فإذا 

فاحتبى، ثم أنشأ ُيدثنا هو ِف حائط يصلحه، فأخذ رداءه 

 حتى أتى ذكر بناء اْلسجد فقال:

... ٌر َلبِنََتنْيِ َلبِنََتنْيِ  ُكنخا َنْحِمُل َلبِنًَة َلبِنًَة، َوَعَمخ
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اَعُة َحتخى َيْقَتتَِل ِفَئَتاِن َفَيُكوَن... معمر، عن َهام، عن أيب هريرة  6111  الَ َتُقوُم السخ

  ، عن أسَمء-اً وحدثتني فاطمة أيض–هشام، أِّن أيب   6111
ِ

 َبيِْت...ِِف  َصنَْعُت ُسْفَرَة َرُسوِل اَّللخ

... أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة  6111 ُجُل بَِقَْبِ اَعُة َحتخى َيُمرخ الرخ  الَ َتُقوُم السخ

ُرَج َناٌر ِمْن أَ  الزهري قال سعيد بن اْلسيب: أِّن أبو هريرة  6111 اَعُة َحتخى ََّتْ  ْرِض...الَ َتُقوُم السخ

اَعُة َحتخى َتْضَطِرَب َأَلَياُت... الزهري قال سعيد بن اْلسيب: أِّن أبو هريرة  6161  الَ َتُقوُم السخ

6166  

عقبة بن خالد، ثنا عبيد اهلل، عن خبيب بن 

 -جد عبيد اهلل بن خبيب–عبدالرَحن، عن جده 

 حفص بن عاصم، عن أيب هريرة

ُت َأْن َُيِْْسَ َعْن َكنْ  ...ُيوِشُك اْلُفَرا  زر

َك... األعرج قال: قال أبو هريرة  6161 ْ اَعُة َحتخى ُتَقاتُِلوا الْتُّ  الَ َتُقوُم السخ

ُرَج َرُجٌل  ثور، عن أيب الغيث، عن أيب هريرة  6161 اَعُة َحتخى ََيْ  ...الَ َتُقوُم السخ

6161  
اَعُة... ِمنْ  ابن مسعود ِر النخاِس َمْن ُتْدِرْكُهُم السخ ا  ِْشَ

ُل... م، عن مرداس األسلميقيس بن أيب حاز ُل َفاألَوخ اِْلُوَن األَوخ  َيْذَهُب الصخ

6161  
رواه البخاري مرة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، 

 عن عَمرة بن القعقاع، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة
اَعُة   َحتخى ُتَقاتُِلوا اْليَُهوَد...الَ َتُقوُم السخ

6161  

نا ُممد بن الصباح، ثنا رواه البخاري مرة قال: حدث

إسَمعيل بن زكرياء، عن ُممد بن سوقة، عن نافع ابن 

 جبي بن مطعم، ثتني عائشة

 َيْغُزو َجْيٌش اْلَكْعَبَة، َفِإَذا َكاُنوا بَِبْيَداَء...

6161  

... ابن شهاب، عن سعيد بن اْلسيب أن أبا هريرة قال: َوْيَقَتنْيِ ُب اْلَكْعَبَة ُذو السُّ رِّ  َُيَ

مرة قال: حدثنا عمرو بن عَل، ثنا ُييى بن سعيد، ثنا  رواه

 عبيد اهلل بن األخنس، ثني ابن أيب مليكة، عن ابن عباس
 بِِه َأْسَوَد َأْفَحَج، َيْقَلُعَها... َكَأِّنِّ 

6161  
رواه مرة قال: وقال أبو موسى، ثنا هاشم بن القاسم، 

 ثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة
ا؟... َوالَ  ْم إَِذا ََلْ ََتَْتُبوا ِدينَاًراَكْيَف َأنْتُ   ِدْرََهً
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  األعمش، عن زيد بن وهب، ثنا حذيفة  6161
ِ

َثنَا َرُسوُل اَّللخ ا.. َحدخ ، َرَأيُْت َأَحَدَُهَ  َحِديَثنْيِ

اِل َأْكثَ  َعنِ  َما َسَأَل َأَحٌد النخبِيخ  إسَمعيل، ثني قيس قال: قال ِل اْلغية بن شعبة:  6111 جخ  َر..الدخ

... َعْبداللخهِ َرَأيُْت َجابَِر ْبَن  شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن ُممد بن اْلنكدر  6116
ِ

ِلُف بِاَّللخ  َُيْ

6111  

الزهري، أِّن ساَل بن عبدالله، عن ابن عمر أنه أخَبه 

 أن عمر
 ...اْنَطَلَق ِِف َرْهطر ِمْن َأْصَحاِب  ُعَمرَأنخ 

 .ْينَْيِه: َكاِفرٌ َمْكُتوٌب َبنْيَ عَ  قتادة سمعت أنساً 

6111  
عبداْللك، عن ربعي بن حراش قال: قال عقبة بن 

 عمرو ْلذيفة: أال َتدثنا ما سمعت من رسول اهلل 
اِل إَِذا َخَرَج َماًء َوَناًرا... جخ  إِنخ َمَع الدخ

6111  
الزهري، أِّن عبيد اهلل بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 

 أن أبا سعيد قال:
 
ِ

َثنَا َرُسوُل اَّللخ  َيْوًما َحِديًثا َطِوياًل...  َحدخ

َة.. إسحاق، ثني أنس  6111 اُل إاِلخ َمكخ جخ  َلْيَس ِمْن َبَلدر إاِلخ َسَيَطُؤُه الدخ

 َوالخِذي َنْفِِس بَِيِدِه َلُيوِشَكنخ َأْن َينِْزَل ِفيُكُم.. ابن شهاب أن سعيد بن اْلسيب سمع أبا هريرة  6111

6111  
قتادة األنصاري أن ابن شهاب، عن نافع موَل أيب 

 أبا هريرة قال:
 َنَزَل اْبُن َمْرَيَم ِفيُكْم... َكيَْف َأنْتُْم إَِذا

  أبو حازم، ثنا سهل بن سعد  6111
ِ

 َقاَل بِِإْصَبَعْيِه َهَكَذا... َرَأيُْت َرُسوَل اَّللخ

ِِّن... قتادة، عن أنس  6111  َمرخ ُغاَلٌم لِْلُمِغَيِة َوَكاَن ِمْن َأْقَرا

ِب ُجَفاًة َيْأتُوَن... أبيه، عن عائشةهشام، عن   6111  َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اأَلْعَرا

ْمُس... أبو الزناد، عن عبدالرَحن، عن أيب هريرة  6116 اَعُة َحتخى َتْطُلَع الشخ  الَ َتُقوُم السخ

 َما َبنْيَ النخْفَخَتنْيِ َأْرَبُعوَن... األعمش، عن أيب صالح، عن أيب هريرة  6111

َجاِل... عت أبا عثَمن النهدي، عن أسامةسليَمن التيمي سم  6111  َما َتَرْكُت َبْعِدي ِفْتنًَة َأََضخ َعََل الرِّ

 ِكَتاُب الزُّْهِد َوالرََّقاِئِق

ُهمخ اْرُزْق آَل  عَمرة، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة  6111 در ُقوًتا. اللخ مخ  ُُمَ
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6111  
ابن أيب حازم، عن أبيه، عن يزيد بن رومان، عن 

 ئشةعروة، عن عا
 إِْن ُكنخا َلنَنُْظُر إََِل اْْلاَِلِل، ُثمخ اْْلاَِلِل...

6111  

در  مسعر، عن هالل، عن عروة، عن عائشة مخ  َأْكَلَتنْيِ ِِف َيْومر إاِلخ... َما َأَكَل آُل ُُمَ

َهام ين ُييى، عن قتادة قال: كنا نأِت أنس بن مالك 

 وخّبازه قائم، قال: كلوا...
ًقا... نخبِيخ َفََم َأْعَلُم ال  َرَأى َرِغيًفا ُمَرقخ

َ النخبِيُّ  هشام، عن أبيه، عن عائشة  6111 ... َلَقْد ُتُوِفِّ
ر
ء  َوَما ِِف َرِفِّ ِمْن َِشْ

6111  

الزهري، عن عروة بن الزبي أنه أخَبه أن اْلسور بن 

وهو حليف لبني –َمرمة أخَبه أن عمرو بن عوف 

 -ي عامر بن لؤي، وكان شهد بدرًا مع النب

 
ِ

ِح... َأنخ َرُسوَل اَّللخ ا  َبَعَث َأبَا ُعَبْيَدَة ْبَن اْْلَرخ

6111  
َهام، ثنا إسحاق بن عبدالله، ثني عبدالرَحن بن أيب 

 عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول اهلل 
ِئيَل: َأبَْرَص، َوَأْقَرَع... ا َْسَ

 إِنخ َثاَلَثًة ِِف َبنِي إِ

.. عداً إسَمعيل، ثنا قيس سمعت س  6111
ِ

ُل اْلَعَرِب َرَمى بَِسْهمر ِِف َسبِيِل اَّللخ  إِِّنِّ ألَوخ

6116  
سفيان، ثنا عبدالله بن أيب بكر بن عمرو بن حزم سمع 

 أنس بن مالك
ِجُع اْثنَاِن...  َيْتَبُع اْْلَيَِّت َثاَلَثٌة، َفَيْ

َل َعَلْيهِ  إَِذا َنَظَر َأَحُدُكْم إََِل َمنْ  أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة  6111  ...ُفضِّ

6111  

رواه مرة قال: حدثنا عبدالله بن مني سمع أبا النِض، 

، عن أبيه، -يعني ابن دينار–ثنا عبدالرَحن بن عبدالله 

 عن أيب صالح، عن أيب هريرة

..
ِ

ِن اَّللخ ُم بِاْلَكلَِمِة ِمْن ِرْضَوا  إِنخ اْلَعْبَد َلَيَتَكلخ

 ِكَتاُب َفَضاِئِل اْلُقْرآِن

 َمْن َقَرأَ بِاآلَيَتنْيِ ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة... براهيم، عن عبدالرَحن بن يزيد، عن أيب مسعودإ  6111

6111  
ثنا ، ثنا األعمش، ثنا أيب، رواه مرة: حدثنا عمر بن حفص

 عن أيب سعيد، إبراهيم والضحاك اْلَشقي
ِن... َ ُثُلَث اْلُقْرآ  َأيَْعِجُز َأَحُدُكْم َأْن َيْقَرأ
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6111  

رو، عن ابن أيب هالل أن أبا الرجال ُممد بن عم

عبدالرَحن حدثه عن أمه عمرة بنت عبدالرَحن 

 ، عن عائشةوكانت ِف حجر عائشة زوج النبي 

، َوَكاَن.. َأنخ النخبِيخ  ةر يخ  َبَعَث َرجاًل َعََل ََسِ

ُهْم َكاَن َرُجٌل ِمَن األَنَْص  قال البخاري: وقال عبيد اهلل، عن ثابت، عن أنس  ...اِر َيُؤمُّ

َن... قتادة، عن أنس، عن أيب موسى األشعري  6111 ِذي َيْقَرأُ اْلُقْرآ  َمَثُل اْْلُْؤِمِن الخ

6111  
قتادة سمعت زرارة بن أوىف ُيدث عن سعد بن 

 هشام، عن عائشة
َن َوُهَو َحاِفٌظ َلُه... ُ اْلُقْرآ  َمَثُل الخِذي َيْقَرأ

ء  6111  ٌل َيْقَرأُ ُسوَرَة اْلَكْهِف َوإََِل َجانِبِِه..َكاَن َرُج  أبو إسحاق، عن الَبا

6111  
يزيد بن اْلاد، ثني عبدالله بن خباب، عن أيب سعيد 

 اْلدري، عن أسيد بن حضي
 َبْينَََم ُهَو َيْقَرأُ ِمَن اللخْيِل...

6116  

... الزهري، عن ساَل، عن أبيه ُ : َرُجٌل آَتاُه اَّللخ  الَ َحَسَد إاِلخ ِِف اْثنََتنْيِ

سَمعيل بن أيب خالد سمعت قيس بن أيب حازم إ

 سمعت عبدالله بن مسعود
: َرُجٌل  ُ َماالً..الَ َحَسَد إاِلخ ِِف اْثنََتنْيِ  آَتاُه اَّللخ

ِن َكَمَثِل َصاِحِب... نافع، عن ابن عمر  6111 ََم َمَثُل َصاِحِب اْلُقْرآ  إِنخ

 َأْن َيُقوَل: َنِسيُت آَيَة... بِْئَس َما ألََحِدِهمْ  أبو وائل، عن عبدالله بن مسعود  6111

 َما َأِذَن لِنَبِيٍّ َحَسِن... أبو سلمة، عن أيب هريرة  6111
ر
ء ُ لَِِشْ  َما َأِذَن اَّللخ

 ُأوتِيَت ِمْزَماًرا... َيا َأبَا ُموَسى، َلَقدْ  أبو بردة، عن أيب موسى  6111

  شعبة، عن معاوية بن قرة، عن عبدالله بن مغفل  6111
ِ

...  َرَأيُْت َرُسوَل اَّللخ  َيْوَم اْلَفْتِح َعََل َناَقةر

ْيِل... َسِمَع النخبِيُّ  هشام، عن أبيه، عن عائشة  6111  َقاِرًئا َيْقَرأُ ِمَن اللخ

6111  

ابن شهاب، عن عروة بن الزبي، عن عبدالرَحن بن 

 عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن اْلطاب
مر َيْقَرأُ  ْبنَسِمْعُت ِهَشاَم ْبَن َحِكيِم   ...ِحَزا

، َفَلْم َأَزْل...ابن شهاب، عن عبيد اهلل بن عبدالله بن عتبة بن  يُل َعََل َحْرفر  َأْقَرأَِِّن ِجَْبِ
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 مسعود، عن ابن عباس

َ َأَمَرِِّن  َقاَل النخبِيُّ  قتادة، عن أنس بن مالك  6111 : إِنخ اَّللخ يَبٍّ
 ...ألُ

. النخبِيُّ َقاَل ِِل  األعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن ابن مسعود  6111  ..: اْقَرأْ َعََلخ

َ اْبُن َمْسُعودر  األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود  6116  ُسوَرَة.. ُكنخا بِِحْمَص، َفَقَرأ

6111  
شعبة، عن عبداْللك بن ميْسة، عن النزال بن سَبة، 

 عن عبدالله بن مسعود
ُ آَيًة َسِمَع النخبِيخ   َقَرأَ..  َأنخُه َسِمَع َرُجاًل َيْقَرأ

َن َما اْئَتَلَفْت  أبو عمران اْلوِّن، عن جندب  6111  َعَلْيِه ُقُلوُبُكْم... اْقَرُءوا اْلُقْرآ

 ِكَتاُب التَّْفِسرِي

ِئيل معمر، عن َهام بن منبه أنه سمع أبا هريرة  6111 ا َْسَ
 : "وادخلوا الباب..."ِقيَل لَِبنِي إِ

ء  6111  َيُة ِفينَا، َكاَنِت األَنَْصاُر إَِذا...َنَزَلْت َهِذِه اآل أبو إسحاق سمعت الَبا

6111  
شعبة، عن خالد اْلذاء، عن مروان األصفر، عن 

 قال: أحسبه ابن عمر رجل من أصحاب النبي 
 ".."وإن تبدوا ما ِف أنفسكم.

6111  

قال الشيخان: حدثنا عبدالله بن مسلمة، ثنا يزيد بن 

إبراهيم التسْتي، عن ابن أيب مليكة، عن القاسم بن 

 مد، عن عائشةُم

 
ِ

 ...َهِذِه اآلَيةَ  َتاَل َرُسوُل اَّللخ

6111  
سعيد بن أيب مريم، أنا ُممد بن جعفر، ثني زيد بن 

 أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد
 َرُسوِل... َأنخ ِرَجاالً ِمَن اْْلُنَافِِقنَي َعََل َعْهدِ 

6111  
ابن جريج، عن ابن أيب مليكة أن علقمة بن وقاص 

 وانأخَبه أن مر
بِِه: اْذَهْب َيا َراِفُع... ا  َأنخ َمْرَواَن َقاَل لَِبوخ

 َتَعاََل:  َعائَِشةَأنخُه َسَأَل  ابن شهاب، أِّن عروة بن الزبي أنه سأل  6111
ِ

 ...َعْن َقْوِل اَّللخ

 "ومن كان غنًيا..."ِِف َقْولِِه َتَعاََل:  هشام، عن أبيه، عن عائشة  6116

 "فَم لكم ِف اْلنافقني فئتني..." عن زيد بن ثابت، ن يزيدعن عبدالله ب، عن عدي، شعبة  6111
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6111  
سعيد بن جبي قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة 

 فرحلت فيها إَل ابن عباس فسألته عنها، فقال:
 " ومن يقتل مؤمنًا..."َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة: 

َْن أَ  سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس  6111
ِ

 ..."ْلَقى إَِلْيُكمُ "َوالَ َتُقوُلوا ْل

ٌة َخاَفْت ِمْن َبْعلَِها ُنُشوًزا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة  6111  ...""َوإِِن اْمَرأَ

6111  
عن عمر بن ، عن طارق بن شهاب، قيس بن مسلم

 اْلطاب
 َأنخ َرُجاًل ِمَن اْلَيُهوِد َقاَل َلُه: َيا َأِمَي اْْلُْؤِمننَِي...

.."لبِ وا وَل يَ آمنُ  ذينَ " الخ ََلخا َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة: لقمة، عن عبداللهاألعمش، عن إبراهيم، عن ع  6111  سوا

: ُسوَرُة التخْوَبِة... ْبنُقْلُت ال هشيم، أنا أبو بَش، عن سعيد بن جبي قال:  6111  َعبخاسر

6111  
صاحب  -وهو ابن كرديد–شعبة، عن عبداْلميد 

 الزيادي سمع أنس بن مالك
 : ... اللخُهمخ إِْن َكانَ َقاَل َأبُو َجْهلر  َهَذا ُهَو اْْلَقخ

6111  
، ثنا سليَمن التيمي، عن أيب -وهو ابن زريع-يزيد 

 عثَمن، عن ابن مسعود
ةر ُقْبَلًة...  َأنخ َرُجاًل َأَصاَب ِمِن اْمَرأَ

ُِم اْلَوِسيَلَة"، َقاَل: َكاَن " سليَمن، عن إبراهيم، عن أيب معمر، عن ابن مسعود  6116  َناٌس ِمَن..إََِل َرِبِّ

 َحْرثر َوُهَو ُمتخِكٌئ...ِِف  َبْينَا َأنَا َمَع النخبِيِّ  األعمش، ثنا إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود  6111

 ..."ِِف َقْولِِه َتَعاََل: "َوالَ ََتَْهْر بَِصاَلتَِك  عن ابن عباس، عن سعيد بن جبي، ثنا أبو بَش، هشيم  6111

 أنزلت.. الَ ََتَْهْر بَِصاَلتَِك َوالَ َُّتَاِفْت ِِبَا""وَ  هشام، عن أبيه، عن عائشة  6111

ُجُل  أبو الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة  6111 ُه َلَيْأِِت الرخ ِمنُي َيْوَم اْلِقيَاَمِة..إِنخ  اْلَعظِيُم السخ

6111  

 ُيْؤَتى بِاْْلَْوِت َكَهْيَئِة َكْبشر َأْمَلَح... األعمش، ثنا أبو صالح، عن أيب سعيد

بدالله، أنا عمر بن ُممد بن زيد، عن أبيه أنه حدثه ع

 عن ابن عمر
 إَِذا َصاَر َأْهُل اْْلَنخِة إََِل اْْلَنخِة، َوَأْهُل النخاِر..

 َواِئلر  ْبن ُكنُْت َرجاًل َقْينًا، َوَكاَن ِِل َعََل اْلَعاصِ  األعمش، عن أيب الضحى، عن مْسوق، عن خباب  6111

 ..َهِذِه اآلَيةَ  ُيْقِسُم َقَسًَم إِنخ  َسِمْعُت َأبَا َذرٍّ  عن قيس أبو هاشم، عن أيب ُملز،  6111
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َْحَِن... سليَمن، ثنا أبو ُملز، عن قيس بن عباد، عن عَل ُثو َبنْيَ َيَدِي الرخ ُل َمْن جَيْ  َأنَا َأوخ

6111  

الزهري، عن عروة بن الزبي وسعيد بن اْلسيب 

دالله بن وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد اهلل بن عب

 عتبة، عن عائشة

 
ِ

ُرَج  َكاَن َرُسوُل اَّللخ  ...إَِذا َأَراَد َأْن ََيْ

؟ أم عائشة
ِ

 ...َقاَلْت َعاِئَشُة: َسِمَع َرُسوُل اَّللخ

6111  
ابن جريج قال يعَل: إن سعيد بن جبي أخَبه عن ابن 

 عباس
... ِك َكاُنوا َقْد َقَتُلوا ْ  َأنخ َناًسا ِمْن َأْهِل الَشِّ

نَي.. عمش، ثنا أبو صالح، عن أيب هريرةاأل  6116 اِْلِ ُ َتَعاََل: َأْعَدْدُت لِِعَباِدي الصخ  َيُقوُل اَّللخ

 "إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل... عائشة  6111

مْ  يبألَ  َقاَل النخبِيُّ  األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أيب ذر  6111  ُس.َذرٍّ ِحنَي َغَرَبِت الشخ

  إبراهيم، عن عبيدة، عن عبدالله بن مسعود  6111
ِ

 ...َجاَء َحَْبٌ ِمَن اأَلْحَباِر إََِل َرُسوِل اَّللخ

... منصور، عن ُماهد، عن أيب معمر، عن عبدالله  6111  اْجَتَمَع ِعنَْد اْلَبْيِت ُقَرِشيخاِن َوَثَقِفيٌّ

ُث ِِف كِنَْدَة، َفَقاَل  َبْينَََم َرُجٌل  منصور واألعمش، عن أيب الضحى، عن مْسوق  6111  ...ُُيَدِّ

6111  
منصور واألعمش، عن أيب الضحى، عن مْسوق، 

 ابن مسعود
وُم... ُم، َوالرُّ َزا : اللِّ  ََخٌْس َقْد َمَضنْيَ

6111  
عمرو بن ُييى بن سعيد بن عمرو اْلكي، عن جده، 

 عن أيب هريرة
َبْعُت النخبِيخ   َوَخَرَج ِْلَاَجتِِه، َفَكاَن... اتخ

6111  
ثنا أزهر بن ، ل البخاري مرتني: حدثنا عَل بن عبداللهقا

 عن أنس، أنبأِّن موسى بن أنس، أنا ابن عون، أسعد
... َأنخ النخبِيخ   اْفَتَقَد َثابَِت ْبَن َقْيسر

ُْت َعََل النخبِيِّ  أبو إسحاق، عن األسود بن يزيد، عن عبدالله  6111 ... : َفَهْل َقَرأ كِرر  ِمْن ُمذخ

6116  
ن ة، عن أيب بَش، عن سعيد بن جبي، عن ابن أبو عوا

 عباس
 ...ِِف َطاِئَفةر ِمْن َأْصَحابِهِ  اْنَطَلَق النخبِيُّ 
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6111  
أبو أسامة، عن مسعر، عن معن بن عبدالرَحن 

 سمعت أيب قال:
وًقا:  نِّ  َمْن آَذَن النخبِيخ َسَأْلُت َمْْسُ  ..بِاْْلِ

ْك بِِه لَِساَنَك"...ِِف َقْولِِه َتَعاََل:  ابن عباسموسى بن أيب عائشة، عن سعيد بن جبي، عن   6111  "الَ َُتَرِّ

نَي"  َقاَل: َيُقوُم.. نافع، عن ابن عمر  6111
ِ
 "َيْوَم َيُقوُم النخاُس لَِربِّ اْلَعاَْل

َا َكاَنْت الَ َتْسَمُع َشيْئًا الَ  عائشة  6111  َتْعِرُفُه إاِلخ... َأَنخ

 ...ََيُْطُب َوَذَكَر النخاَقةَ  َأنخُه َسِمَع النخبِيخ  بن زمعةهشام، عن أبيه أنه أخَبه عبدالله   6111

هِ َقِدَم َأْصَحاُب  األعمش، عن إبراهيم قال:  6111 ... َأيبَعََل  َعْبداللخ
ِ
ْرَداء  الدخ

  األسود بن قيس سمعت جندب بن سفيان  6111
ِ

َلتَنْيِ  َفَلمْ  اْشَتَكى َرُسوُل اَّللخ يْ  ...َيُقْم َل

ا َأْعَطْينَاَك... عن أيب عبيدة، عن عائشةأبو إسحاق،   6111  َوُسِئَلْت َعْن َقْولِِه َتَعاََل: "إِنخ



 

 
 

 

 

 حفظه الله          أحمد بن محمد الصقعوب /الشيخ

 3222305550 جوال

 www.alsagoub.com الموقع الإلكتروني

 sagoub@hotmail.com البريد الإلكتروني

يحتوي الموقع صفحة خاصة بحفاظ السنة، تجد فيها عددًا من الملفات المفيدة لحافظ الجمع بين 

 جارب الحفاظ ومشاعرهم.الصحيحين، وكذلك ت

 السنةمركز حفاظ 

 الأدبي النادي خلف  ،خالد الملك طريق ،يدةبر  ،القصيم المكان

 م 33:33 الساعة إلى المغرب صلاة بعد من، الأربعاء إلى الأحد من أوقات الدوام

 3220305555 جوال

 mhhss1436@gmail.com البريد الإلكتروني

هذه المذكرة موسوعة شاملة لكل الأعمال المتعلقة بالجمع بين ختامًا.. نطمح  أن تكون 

الصحيحين والزوائد، ويوجد عدد من الأعمال الجاري إعدادها كبعض المقدمات المهمة 

لحافظ السنة، وكذلك جمع الإشكالات والأجوبة عنها، وغيرها من الأعمال، ونسعد 

 الحفاظ على مطلوبهم، و من أراد  بكل اقتراح أو ملحظ من شأنه أن يحسن هذا العمل ويعين

 ،  والله ولي التوفيق. 3225592553 على جوال ف بشأن )إتمام المنة( التواصل

 لوسائل التواص
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماس اخل اجلـزء

 للحفاظالجمع بين الصحيحين 

 

 مبركز حفاظ السنة                                 إعداد اللجنة العلمية 
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 رقم الصفحة املوضوع   

 2 فهرسال 1

 3 املقدمة 2

 4 نبذة عن برنامج حفظ السنة 3

 8 أهداف الربنامج وآليته  4

 01 كيف تعتني بكتابك؟ 5

 02 إحصائية الكتب التسعة 6

 :من اجلمع بني الصحيحني ام ملفات اجلزء اخل

 03 فهرس ال 7

 01 تحزيب  ال 8

 08 األخطاء الشائعة 9

 21 حايي األأطراف  فهرس 11

 41 غري املكثرين رواةالمسند  11

 33 مسند من ليس له إال حدي  واحد  12

 38 لفا  األغريب  13

 22 وأرقامها يف األصول طرق األحايي  14

 011 وسائل التواصل 15
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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 
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 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
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 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  
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ُ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 
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 ...َ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 ...



41 

 

 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 
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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

 024 فضائل الصحابة واهلل لقد رأيتني وإن عمر مُلوثقي ... سعيد بن زيد  67

 023 فضائل الصحابة استقبل واهلل احلسُن بن عيل معاويةر ... احلسن 68

 021 فضائل الصحابة أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس  ... القاسم بن حممد 69

 021 فضائل الصحابة السالم عليك يا ابن ذي اجلناحني ... الشعبي 71

 022 فضائل الصحابة إن كنت إنام اشرتيتني لنفسك فأمسكني... بالل  71

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



32 

 

 042 الفتن ملا كان ابن زياي ومروان بالشام ... أبو املنهال 85

 043 الفتن اعدي ستًّا بني يدي الساعة ... عوف بن مالك  86

قاق كنا عند أيب هريرة وعليه ثوبان ممشقان... حممد بن سريين 87  043 الرِّ

 048 فضائل القرآن وأخربين خارجة بن زيد بن ثابت ... ابن شهاب 88

ك 89  048 قرآنفضائل ال إين عند عائشة إذ جاءها عراقي ... يوسف بن ماهر

 041 فضائل القرآن خريكم من تعلم القرآن وعلمه. عثامن بن عفان  91

 031 فضائل القرآن فلم ُأجبه.. كنت يف املسجد فدعاين النبي  أبو سعيد بن املعىل 91

 038 التفسري أتريد أن ُتقاتل ابن الزبري فُتِحل حرم اهلل؟... ابن أيب مليكة 92

 012 التفسري بن كعب عن املعوذتني ... سألت ُأيب زر بن حبيش 93

... قيس بن أيب حازم 94  13 اإلمارة يخل أبو بكر عىل امرأة من أرمْحرسر

 

 

 

 

 

  



38 

 

 

 
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 
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 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 



13 

 

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
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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



12 

 

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
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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 



83 

 

 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 



011 

 

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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 ،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  
 

  

 املشرف على مركز حفاظ السنة
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 الربنامج:أواًل: اهلدف من 
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.

 
 

 :ثانيًا: الكتب املعتمدة يف هذا الربنامج مرتبة على النحو التالي
 ام ،صحيح البخاري وصحيح مسلم  :إىل ثالثة أقسام وُقسِّ

 : أحايي  0311قسم املتفق عليه. 

 :حديثاً  431قسم مفريات البخاري. 

  :حديثاً  381قسم مفريات مسلم. 

 حديثاً  0331ن أيب ياوي عىل الصحيحني:زوائد  سن. 

 :حديثاً  330زوائد جامع الرتمذي  عىل الصحيحني وأيب ياوي. 

  :حديثاً  033زوائد 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 011زوائد 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 اصسنة
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 عمر هذا الربنامج: ثالثًا:

يف مدينة  - حفظه اهلل -بدأت حلق احلفظ هلذا الربنامج عىل يد شيخنا حييى بن عبد العزيز اليحيى 

ه وفهمه وقد طرح اهلل لربناجمه القبول فأقبل طلبة العلم عليه وتنافسوا يف حفظ،  هـ0411بريدة 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 الصحيحنيجتاوز وقد 

 

 شرط القبول:رابعًا: 
 . وضبطهكاماًل  آن الكريمالقر يشرتط لقبول الطالب يف هذا الربنامج حفظ

 

 : والفهم فظملحقات مساعدة على احل: خامًسا

  :وهو مما يعني عىل احلفظ وصحة النطق لأللفا ، ، للجمع بني الصحيحنيالتسجيل الصويت

 وكذلك يساعد عىل املراجعة ورسوخ احلفظ وإتقانه.

 مأخوذ من فتح الباري ، لامت الغريبة واملشكلةلكل توضيحوهو عبارة عن  يحني:غريب الصح

 .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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 : منهج الشيخ يف  اختيار أحاديث الصحيحني: دًساسا
 :ًقسم املتفق عليه أوال :- 

وتصل   ،ا عليهالشيخ باللفظ الذي اتفق 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  اعتامث ومنهج الشيخ يف ترتيب األحادي

 الباب يف موضع واحد.

 
 
 

 :الشيخ حفظه اهلل يف  اختيار أحاديث السنن : منهجسابًعا
 ها.سقطه إال إن كان فيه زياية فيوريكل حدي  سبق ذكره يف الصحيحني فإنه ي 

 و معنى معني أثبته.كل حدي  فيه فائدة يف حكم أو مسألة رشعية أو فائدة لغوية أ 

 عىل صحته أو  دمني أو املتأخرين أو املعارصينأي حدي  نص أحد من العلامء املعتربين من املتق

  حسنه أثبته.

 ينص أحد من العلامء عىل صحته أو حسنه تركه وأحلقه يف قسم الضعيفة لالستظهار. وما مل 
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 وصايا ملن التحق بهذا الربنامج: :ثامنًا
فهي األصُل  ،وأثره يف العلم كبري فاحرص عىل حفِظ ما تقدُر عليه منها ،سنة فضله عظيمحفظ ال 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 فحفظ 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. امسًا:خ

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 ،ملها وضم النظري إىل النظريم بتأاحرص 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 تساعده يف احلفاظ على كتابه العناية ببعض األمور اليت من شأنها حلافظحيسن با
 منها من واقع جتربة: شيًئاليك ، وإاالستفادة الكاملة منه

 الكتاب يصبح ،احلافظ للكتاب ومحله اليومي له بسبب مالزمة، فحني استالمهمن  تغليف الكتاب -0

، وستعيش سنني من عمرك فحمل 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، وفحاسبها إن 

 ت.قرص

، 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

 فلت معناه.يرسع ت أوتشعر بحاجتك له، 

 .هوأحاييث هعدي أبوابكذلك و يف أوله -حسب ترتيبه يف اجلمع – كتاب كل كتابة رقم -3

 عىل ضبطها، وهو من املُلح. ليساعدك ،تظليل األبواب بالقلم الفسفوري -1

 ؟نسختككحف تعتين ب
 



00 

 

، ب، أو سؤال أهل العلم عنهايف الكتحلها  عن تقييد اإلشكاالت يف آخر الكتاب للبح  -8

 م وتبقى سنني مشكلة عليك.ذهبها بل ترتاكفرتكها ال يُ 

يوجد يف ، وذلك بعد ختم الكتاب، ليكون لك وري يومي منه، وفحزيب الكتاب للمراجعة -1

 للحزب. اوجهً  03بمعدل  صفحة التحزيب فحزيب 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 فحت اسم كل راٍو ليس له إال حدي  واحد يف  -00

 اجلزء الذي فحفظه.

حيسن بك أن فحرض قلم رصاص، وتطلب من مسّمعك أن يضع خًطا فحت 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 فحقيق 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 82 314 034 0 اجلزء األول

 يوًما 43 يوًما 31 يوًما 83 318 031 0 اجلزء الثاين

 يوًما 48 يوًما 34 يوًما 13 412 011 0 اجلزء الثال 

 ًمايو 41 يوًما 34 يوًما 81 343 031 0 اجلزء الرابع

 يوًما 010 يوًما 228 يوًما 342 0311 383 4 املتفق عليه

 يوًما 42 يوًما 33 يوًما 84 431 031 0 مفريات البخاري

 يوًما 33 يوًما 10 أيام 013 318 200 0 مفريات مسلم

 يوًما 233 يوًما 333 يوًما 330 2301 0130 3 بني الصحيحني اجلمع

 يوًما 003 يوًما 031 ًمايو 223 0331 431 2 زوائد أيب ياوي

 زوائد الرتمذي
0 

 يوًما 31 يوًما 31 يوم 011 330 211

 يوًما 03 يوًما 21 يوًما 31 033 31 زوائد النسائي

 يوًما 08 يوًما 23 يوًما 33 084 31 0 زوائد ابن ماجه

 يوًما 431 يوًما 304 يوًما 121 4132 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 20 011 42 زوائد الدارمي

 يوًما 31 يوًما 18 يوًما 001 348 233 2 زوائد مسند أمحد

 يوًما 331 يوًما 841 يوًما 0231 3303 2301 02 الكتب التسعة

 إححائحة اصكتب اصتسعة
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 ايي عدي األح عدي األوجه الصفحة الكتاب 

 2 0 0 أحايي  املقدمة 

 41 03 2 كتاب اإليامن 0

 14 4 03 كتاب الوضوء 2

 5 2 01 كتاب الغسل 3

 3 0 20 كتاب احليض  4

 2 0 22 كتاب خصال الفطرة 3

 86 24 23 كتاب الصالة 3

 11 3 41 كتاب اجلمعة 1

 1 0 31 كتاب العيدين 8

 2 0 30 كتاب السفر 1

 2 0 32 كتاب االستسقاء 01

 28 1 33 كتاب اجلنائز 00

 13 3 32 كتاب الزكاة 02

 9 3 38 كتاب الصيام 03

 16 1 10 كتاب احلج 04

 15 4 18 كتاب النكاح 03

 1 0 82 كتاب الطالق 03

 فهرس اجلزء اصسادس
 

 اجلمع بني اصحيحينين ــم
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 1 0 83 كتاب العدة 01

 2 0 84 كتاب الرضاع 08

 3 0 83 كتاب النفقات 01

 5 2 83 كتاب العتق 21

 8 2 88 يوعكتاب الب 20

 1 0 11 كتاب املزارعة 22

 1 0 10 كتاب الوقف 23

 2 2 12 كتاب النذور 24

 1 0 14 كتاب األيامن 23

 1 0 13 كتاب فحريم الدماء وذكر القصاص والدية 23

 2 2 13 كتاب احلدوي 21

 1 0 18 كتاب القضاء والشهايات 28

 1 0 11 كتاب الضيافة 21

 17 4 011 كتاب اجلهاي 31

 6 4 014 كتاب السري 30

 11 1 018 كتاب اهلجرة واملغازي 32

 14 3 003 كتاب اإلمارة 33

 1 0 021 كتاب الصيد والذبائح 34

 2 0 020 كتاب األضاحي 33
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 6 2 022 كتاب األرشبة 33

 16 3 024 كتاب األطعمة 31

 12 3 021 كتاب اللباس والزينة 38

 14 3 032 كتاب األيب 31

 5 2 033 اب الرقىكت 41

 4 0 031 كتاب الطب والطرية والكهانة 40

 1 0 038 كتاب احليات وغريها 42

 2 0 031 كتاب الرؤيا 43

  041 3 16كتاب فضائل النبي  44

 4 0 043 كتاب ذكر األنبياء وفضلهم 43

 24 02 041 كتاب فضائل الصحابة 43

 21 3 031 كتاب الرب والصلة 41

 2 0 034 مكتاب الظل 48

 7 3 033 كتاب القدر 41

 2 0 038 كتاب العلم 31

 13 3 031 كتاب الدعاء 30

 12 4 012 كتاب الذكر 32

 5 2 013 كتاب التوبة 33

 6 2 018 كتاب املنافقني 34

 6 2 081 كتاب اجلنة 33
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 5 2 082 كتاب النار 33

 31 04 084 كتاب الفتن 31

 9 3 018 كتاب الزهد والرقائق 38

 9 4 210 كتاب فضائل القرآن 31

 25 1 213 كتاب التفسري 31

 وجًها 200 عدي األوجه:

 كتاًبا 31عدي الكتب: 

 حديًثا 318 عدي األحايي :
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اهلدف من هذا التحزيب مساعدة احلافظ عىل التقسيم املناسب لوريه، بحي  جيمع بني تساوي عدي  

الصفحات والوقوف عىل هنايات املوضوعات واألحايي ، فيجعل له ورًيا يومًيا أو أسبوعًيا باملقدار 

فيها، وقد  يسهل عليه ضبط املقدار واأليام التي ينجز اجلزءالذي يناسبه حسب ضبطه وما حيتاجه، ف

 املقدار جللسة مجاعية يلتقي احلفا  فيها ملذاكرة حمفوظهم وما يتعلق به من فوائد وإشكاالت. يكون

 وجه للحزب تقريًبا 30مبعدل التحزيب 
 ص إىل ص من 
 31 باب تسوية الصفوف واقامتها 0 أحايي  املقدمة 0

 30 هناية كتاب اجلنائز 30 مني االمام باب استحباب ي 2

 13 هناية كتاب النذور 32 بداية كتاب الزكاة 3

 001 اإلمارة هناية كتاب 14 بداية كتاب األيامن 4

 031 باب من فضائل سلامن وصهيب وبالل 021 بداية كتاب الصيد والذبائح 3

 011 املنافقني هناية كتاب 031 باب من فضائل أيب ذر   3

 200 هناية كتاب التفسري 081 داية  كتاب اجلنةب 1

 وجه للحزب تقريًبا 00مبعدل التحزيب 
 ص إىل ص من 
 32 هناية كتاب االستسقاء 0 أحايي  املقدمة 0

 011 هناية كتاب السري 33 بداية كتاب اجلنائز 2

 038 هناية كتاب فضائل الصحابة 018 بداية كتاب اهلجرة واملغازي 3

 200 هناية كتاب التفسري 031 تاب الرب والصلةبداية ك 4

 يب  اصتيز
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 وجه للحزب تقريًبا 50التحزيب مبعدل 
 ص إىل ص من 
 04 باب شفاعة النبي ملن هاجر... 0 أحايي  املقدمة 0

 31 باب تسوية الصفوف واقامتها 03 كتاب الوضوءبداية  2

 43 هناية كتاب الصالة 30 باب استحباب يمني االمام  3

 30 هناية كتاب اجلنائز 41 بداية كتاب اجلمعة  4

 11 هناية كتاب احلج 32 بداية كتاب الزكاة 3

 13 هناية كتاب النذور 18 بداية كتاب النكاح 3

 011 هناية كتاب السري 14 بداية كتاب األيامن 1

 001 اإلمارة هناية كتاب 018 بداية كتاب اهلجرة واملغازي 8

 034 األدب هناية كتاب 021 بداية كتاب الصيد والذبائح 1

 031 باب من فضائل سلامن وصهيب وبالل 033 بداية كتاب الرقى 01

 033 هناية كتاب الرب والصلة 031 باب من فضائل أيب ذر   00

 011 املنافقني هناية كتاب 034 ية كتاب الظلمبدا 02

 014 باب فتنة الدجال ويأجوج ومأجوج 081 بداية  كتاب اجلنة 03

 200 هناية كتاب التفسري 014 باب بقاء رشار الناس ... 04
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 نستوعب ومل الصواب، بيان مع اخلاطئ نطقها ذكرنا نطقها، يف اخلطأ يكثر التي الكلامت بعض هذه

 من للحافظ بد وال لنظائرها، احلافظ ليتنبه أمثلة أورينا إنام فيها، احلفا  خيطئ التي لامتالك

 النسخة من ذلك يف وتستفيد النطق، باختالف خيتلف قد املعنى ألن األلفا  نطق بدقة العناية

 لك. املسمع وتصويبات الصوتية

 

 مالحظات الصواب اخلطأ رقم الصفحة
 بفتح النون اللعانرني اللعاننِي 03

يَّف تِضْيف 23  بفتح الضاي والياء تضر

رفة 33  بضم اخلاء ُخرفة خر

 نيالغ حتفب ةريالغر ب ةريغِ الب 33

 بضم اجليم جُتدَّ  جِتد 12

ُْثلوا ثِّلواتر  014  التاء وتسكني امليمبفتح  تر

 الذالبفتح  ينذر وحي ِذينوحي 013

ره 121  بتسكني العني شْعره شعر

 بضم الدال األُيم األْيم 023

وايي 133  بكرس السني ِسوايي سر

ْجأة 133 اءة الفر  اهلمزة عىل السطر الُفجر

  الدالبكرس والسدايِ  والسدايُ  171

 عند عالمة احلذف )...( يفّضل قول )احلديث( حتى تعرف أن هناك تتمة للحديث

 األخطاء اصشائعة
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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

 وفحقيق الفائدة املرجوة من احلفظ. استذكارها، ورسعة

 َأَحاِديُث اْلُمَقدَِّمِة
رقم  الباب

 طرف احلديث الراوي  احلديث
 َكِذًبا َأنْ  أبو هريرة  1 َسِمعَ  َباُب النَّْهِي َعِن اْْلَِديِث بُِكلِّ َما

ِ
ْرء َث  َكَفى بِاْْلَ  ...ُُيَدِّ

 َباُب ا
ِ
َعَفاء َواَيِة َعِن الضُّ اُبونَ َيُكوُن ِِف آِخِر  أبو هريرة  2 لنَّْهِي َعِن الرِّ اُلوَن َكذَّ َماِن َدجَّ  ...الزَّ

 ِكَتاُب اإِلمَياِن

ُك؟ ْ ُل: التَّْوِحيُد َأِم الِّشِّ اَُم َأوَّ   ِِحَار   ِعَياض ْبن  3 َباب ٌ: َأُّيُّ
ِ
ِِ َقاَل َذاَت َيْوم  ِِف  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ََتِ ْْ  .. ُخ

 ِِ ؟ َباُب َقْولِ ُ   اْْلََكمِ  ُمَعاِوَية ْبن  4 لِْلَجاِرَيِة: َأيَْن اَّللَّ
ِ
ََْس  َبْينَا َأنَا ُأَصِّلِّ َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ...إِْذ َع

 ِِ َ الَ َينَامُ إِ " :َباٌب ِِف َقْولِ   أبو موسى  5 "نَّ اَّللَّ
ِ
 ...اَمت  بَِخْمِس َكلِ  َقاَم ِفينَا َرُسوُل اَّللَّ

 ِِ   أبو ذر  6 ""ُنوٌر َأنَّى َأَراهُ  :َباٌب ِِف َقْولِ
ِ
 ..: َهْل َرَأيَْت َربََّك؟َسَأْلُت َرُسوَل اَّللَّ

 ُ ُِ الَ إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ َم َأنَّ
ُِ الَ  عثامن  7 َباُب َفْضِل َمْن َعلِ ُ  َمْن َماَت َوُهَو َيْعَلُم َأنَّ  ..إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

ُ َباُب َفْض  ُ  َمْن َشِهَد َأْن الَ  عَادة  8 ...ِل َمْن َشِهَد َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ  ...إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

 ُِ َُ ُ ُمْسَتْيِقنًا ِِبَا َقْل   أبو هريرة  9 َباُب َمْن َقاَل الَ إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ
ِ
 ...َبْكر   َمَعنَا َأبُو ُكنَّا ُقُعوًدا َحْوَل َرُسوِل اَّللَّ

 َوَكْْسِ األَْوَثانِ بَ 
ِ
 ...ُكنُْت َوَأنَا ِِف اْْلَاِهلِيَِّة َأُظنُّ َأنَّ النَّاَس َعَل  عمرو بن عَسة  11 اُب األَْمِر بَِتْوِحيِد اَّللَّ

 َباُب ُوُجوِب اإِلْخاَلصِ 
َ الَ َينُْظُر إََِل  أبو هريرة  11 لُِكمْ إِنَّ اَّللَّ  ..ُصَوِرُكْم َوَأْمَوا

 َقاَل ا أبو هريرة  12
ِ
َكاء َ ََاَرَك َوَتَعاََل: َأنَا َأْغنَى الِّشُّ ُ َت  ..َّللَّ

 فهرس أطراف األحاديث  
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ِِ  أبو هريرة  13 َل النَّاِس ُيْقََض َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْي  ..إِنَّ َأوَّ

هُ  ى َوالَ َتُُضُّ الِِح َفِهَي ُبِّْشَ   أبو ذر  14 َباٌب: إَِذا ُأثْنَِي َعَل الصَّ
ِ
ُج ِقيَل لَِرُسوِل اَّللَّ  ..َل َيْعَمُل : َأَرَأيَْت الرَّ

 َباُب َجاِمِع َأْوَصاِف اإِلْساَلمِ 
ِِ  ُسْفَيان ْبن  15 َِْداللَّ ! ُقْل ِِل ِِف اإِلْساَلمِ  َع

ِ
 ...ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ

  َمالِك   َعْوف ْبن  16
ِ
 ...َثاَمنَِيةً  تِْسَعًة َأوْ  ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

 َباُب ََتِْريِم اْلِكْبِ 

17  
 أبو سعيد

 وأبو هريرة
َياُء ِرَداُؤهُ  اْلِعزُّ   ...إَِزاُرُه، َواْلِكْبِ

ََّةِ  ابن مسعود  18  ِمْثَقاُل َح
ِِ  ..الَ َيْدُخُل النَّاَر َأَحٌد ِِف َقْلَِ

ُ َيْوَم اْلِقَياَمةِ  أبو هريرة  19  ... َثاَلَثٌة الَ ُيَكلُِّمُهُم اَّللَّ

تِي ُتْدِخُل ا   جابر  21 ْْلَنَّةَ َباُب َبَياِن األَْعاَمِل الَّ
ِ
 ..َفَقاَل: َأَرَأيَْت  َأنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل اَّللَّ

 بِيَِدِه!َوالَِّذي َنْفُس  أبو هريرة  21 ...َباُب ُوُجوِب اإِلياَمِن بِِرَساَلِة َنَِيِّنَا 
د  مَّ  ...الَ َيْسَمُع ِِب َأَحدٌ  ُُمَ

ا َوبِاإِلْساَلمِ   َربًّ
ِ
ا العَاس  22 ... َباٌب: َمْن َرِِضَ بِاَّللَّ  َربًّ

ِ
 ...َذاَق َطْعَم اإِلياَمِن َمْن َرِِضَ بِاَّللَّ

 َباٌب: اإِلياَمُن َيِزيُد َوَينُْقُص 
ََِة َيْوَم اْلِعيدِ  طارق بن شهاب  23 ْْ ُل َمْن َبَدَأ بِاْْلُ  ...َأوَّ

َِِّْل إاِلَّ َكانَ  ابن مسعود  24  َق
ة  ُ ِِف ُأمَّ ُِ اَّللَّ  ...َما ِمْن َنَِيٍّ َبَعَث

ُِ َعَمٌل  ، اْبُن ُجدْ  عائشة  25 َباٌب: َمْن َماَت َعَل اْلُكْفِر الَ َينَْفُع
ِ
 ...َعاَن َكاَن ِِف ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ

ََُّة اْْلُْؤِمننَِي ِمَن اإِلياَمنِ   ...َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه! الَ َتْدُخُلوَن اْْلَنََّة َحتَّى أبو هريرة  26 َباٌب: َُمَ

  27 اْلَوْسَوَسُة ِمَن اإِلياَمنِ  َباٌب:
ِيِّ  أبو هريرة  ..َفَسَأُلوهُ  َجاَء َناٌس ِمْن َأْصَحاِب النََّ

ِيُّ  ابن مسعود  ...َعِن اْلَوْسَوَسةِ  ُسِئَل النََّ

َّْْعنِ  ا ِِبِْم ُكفْ  أبو هريرة  28 ...َباُب إِْطاَلِق اْسِم اْلُكْفِر َعَل ال  ...رٌ اْثنََتاِن ِِف النَّاِس ُُهَ

 ُِ ، َوَبَياِن َأنَّ َِْد اآلبِِق َكاِفًرا َباُب َتْسِمَيِة اْلَع

ُِ َصاَلةٌ  ََُل َل  الَ ُتْق

ِِ َفَقْد َكَفرَ  جرير  29 لِي َْد  َأبََق ِمْن َمَوا  ...َأيُّاَم َع

ُِ َصاَلٌة. جرير  31 ََْل َل َُْد ََلْ ُتْق  إَِذا َأبََق اْلَع

ُِ َباُب َكْوِن اإِلْساَلِم َُّيِْدُم َما  ََْل َْد  31 َق ِْحَِن َع َنا َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص  ِشاَمَسةَ  ْبناالرَّ  ...َحَُضْ

ْنَيا َواآلِخَرةِ  ِِ ِِف الدُّ  اْْلُْؤِمِن بَِحَسنَاتِ
ِ
ء َ الَ َيْظلُِم ُمْؤِمنًا َحَسنَةً  أنس  32 َباُب َجَزا  ...إِنَّ اَّللَّ
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ِ
ََاَلء ُأ بِاْل  َباٌب: اْْلُْؤِمُن ُيَكفَّ

ُِ َخْيٌ َعَجًَ  صهيب  33  ..ا ألَْمِر اْْلُْؤِمِن! إِنَّ َأْمَرُه ُكلَّ

  جابر  34
ِ
ائِِب  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ..َدَخَل َعَل ُأمِّ السَّ

 
ِ
 بَِرُسوِل اَّللَّ

ِ
ء ا   أنس   35َباُب اإِلْْسَ

ِ
يُل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ..َوُهَو َيْلَعُب  َأتَاُه ِجْبِ

 ُ   ابن مسعود  36 نَْتَهىَباٌب ِِف ِذْكِر ِسْدَرِة اْْل
ِ
َي بَِرُسوِل اَّللَّ ِِ إِ  ََلَّا ُأْْسِ  ...ََل اْنُتِهَي بِ

 "َما َكَذَب الُفؤاُد َما َرَأى"... ابن عَاس  37 "َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى" ...َباُب َمْعنَى 

ِيِّ  ُل النَّاسِ " َباٌب ِِف َقْوِل النََّ ُل  أنس  38 .."َأنَا َأوَّ  ...َشِفيع  ِِف اْْلَنَّةِ  َأنَا َأوَّ

ِيِّ   النََّ
ِ
ِِ َشَفَقًة َعَليِْهمْ  َباُب ُدَعاء ِِ َوُبَكائِ تِ ِهيمَ  َأنَّ النََِّيَّ  ابن عمرو  39 ألُمَّ  َعزَّ َوَجلَّ ِِف إِْبَرا

ِ
 ..َتاَل َقْوَل اَّللَّ

ِديَن ِمَن النَّارِ   َباُب ُخُروِج اْْلَُوحِّ
 ..َأْهِل اْْلَنَِّة ُدُخوالً اْْلَنَّةَ  إِِّنِّ ألَْعَلُم آِخرَ  أبو ذر  41

ُرُج ِمَن النَّاِر َأْرَبَعٌة،  أنس  41  ََيْ
ِ
 ..َفيُْعَرُضوَن َعَل اَّللَّ

ِيِّ  َْن َهاَجَر  َباُب َشَفاَعِة النََّ
ِ
ْوِِسَّ  جابر  42 ...ْل و الدَّ َفيَْل ْبَن َعْمر  ُّْ  ...َأتَى النََِّيَّ  َأنَّ ال

 ِكَتاُب اْلُوُضوِء

ُُّْرِق َوالظِّاَللِ  اَننْيِ  أبو هريرة  43 َباُب النَّْهِي َعِن التََّخِّلِّ ِِف ال ُقوا اللَّعَّ  ...اتَّ

 اْْلَاَجةِ 
ِ
ِِ لَِقَضاء ِِ ْبن  44 َباُب َما ُيْسَتََتُ بِ َْداللَّ   َجْعَفر   َع

ِ
ُِ َذاَت  َأْرَدَفنِي َرُسوُل اَّللَّ  ...َيْوم  َخْلَف

َباغِ َباُب َطَهاَرِة ُجُلوِد  ْيَتِة بِالدِّ : إِنَّا َنُكوُن بِاْْلَْغِرِب  َوْعَلةَ  اْبن  45 اْْلَ ََّاس   ...َسَأْلُت اْبَن َع

 
ِ
 َباُب َفْضِل الُوُضوء

 ََتْلُ  أبو مالك األشعري  46
ِ
َّ
ِ
ُر اإِلياَمِن، َواْْلَْمُد َّلل ْْ ُُّْهوُر َش  ...ال

َََسةَ  َعْمرو ْبن  47 ُب َوُض  َع  ...وَءُه َفَيَتَمْضَمُض َما ِمنُْكْم َرُجٌل ُيَقرِّ

 َعَل اْْلََكاِرهِ 
ِ
ََاِغ اْلُوُضوء ُكْم َعَل َما أبو هريرة  48 َباُب َفْضِل إِْس اَيا َأالَ َأُدلُّ َْ  اْْلَ

ِِ ُ بِ  ..َيْمُحو اَّللَّ

َهاَرةِ  َّْ  َُمَلِّ ال
ِ
ء كَ  عمر  49 َباُب ُوُجوِب اْستِيَعاِب ََجِيِع َأْجَزا َأ َفََتَ ِِ  َأنَّ َرُجاًل َتَوضَّ  ..َمْوِضَع ُظُفر  َعَل َقَدِم

نْيِ    عِّل  51 َباُب التَّْوِقيِت ِِف اْْلَْسِح َعَل اْْلُفَّ
ِ
 ...َثاَلَثَة َأيَّام  َوَلَيالَِيُهنَّ  َجَعَل َرُسوُل اَّللَّ

 
ِ
ْكِر اْْلُْسَتَحبِّ َعِقَب اْلُوُضوء َََة ْبِن َعاِمر    51 َباُب الذِّ  ..اإِلبِِل، َفَجاَءْت َنْوَبتِي َكاَنْت َعَلْينَا ِرَعاَيةُ  ُعْق

 َواِحد  
 
ِت ُكلَِّها بُِوُضوء َلَوا ِز الصَّ ِيَّ  بريدة  52 َباُب َجَوا ِت َيْوَم اْلَفْتِح  َأنَّ النََّ َلَوا  ...َصلَّ الصَّ
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 ِمْن ُْلُوِم اإِلبِلِ 
ِ
  َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ   53 َباُب اْلُوُضوء

ِ
ُأ : أَ َأنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل اَّللَّ  ...َأتََوضَّ

ِت النَّارُ   ِِمَّا َمسَّ
ِ
ََاِب الُوُضوء ْح

ئُوا  أبو هريرة  54 َباُب اْستِ ِت النَّاُر. َتَوضَّ  ِِمَّا َمسَّ

ََّْعامَ  ِز َأْكِل اْْلُْحِدِث ال ِيَّ  ابن عَاس  55 َباُب َجَوا َعام   َأنَّ النََّ َْ ، َفُأِِتَ بِ
ِ
 ..َخَرَج ِمَن اْْلَاَلء

 لِْلَعْودِ َباُب اْستِحْ 
ِ
ُِ ُثمَّ َأَراَد َأنْ  أبو سعيد  56 ََاِب اْلُوُضوء  ...إَِذا َأتَى َأَحُدُكْم َأْهَل

 ِكَتاُب الُغْسِل

 
ِ
اء  ِمَن اَْلَ

ِ
اء   عائشة  57 َباُب َنْسِخ اَْلَ

ِ
ُجلِ  إِنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل اَّللَّ  ..َعِن الرَّ

ِز َنْوِم اْْلُنُِب  ِِ   58 َباُب َجَوا َْداللَّ  ...َسَأْلُت َعاِئَشَة: َكْيَف َكاَن َيْصنَُع َرُسوُل اَّلّل  َأِِب َقْيس   ْبن َع

 ِِف ُغْسِل اْْلَنَاَبةِ 
ِ
اء   ابن عَاس  59 َباُب اْلَقْدِر اْْلُْسَتَحبِّ ِمَن اَْلَ

ِ
 َكاَن َيْغَتِسُل بَِفْضِل َمْيُموَنَة. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 بِِحْفِظ اْلَعوْ 
ِ
ُِ َثِقيل  َوَعَِّلَّ إَِزاٌر َخِفيٌف  اْلسور  61 َرةِ َباُب االْعتِنَاء  َأِْحُِل

ََْلُت بَِحَجر   ...َأْق

ُجلِ  أبو سعيد  61 َباُب ََتِْريِم النََّظِر إََِل اْلَعْوَراِت  ُجُل إََِل َعْوَرِة الرَّ  ...الَ َينُْظُر الرَّ

 ِكَتاُب اْلَحْيِض

 َباُب َطَهاَرِة ُسْؤِر اْْلَاِئضِ 

 ...َحاَضِت اْْلَْرأَُة فِيِهْم ْلَيُهوَد َكاُنوا إَِذا َأنَّ ا أنس  62

  أبو هريرة  63
ِ
 ...ِِف اْْلَْسِجِد َفَقاَل  َبْيناََم َرُسوُل اَّللَّ

ُِ  عائشة  64 ُب َوَأنَا َحاِئٌض، ُثمَّ ُأنَاِوُل  ...ُكنُْت َأْْشَ

 ِكَتاُب ِخَصاِل اْلِفْطَرِة

َرةِ َباُب التَّْوِقيِت ِِف َبْعِض ِخَصاِل  ْْ اِرِب، َوَتْقلِيِم األَْظَفارِ  أنس  65 اْلِف  ..ُوقَِّت َلنَا ِِف َقصِّ الشَّ

كِ  َوا ِيَّ  عائشة  66 َباُب السِّ ِك. َأنَّ النََّ َوا ُِ َبَدَأ بِالسِّ  َكاَن إَِذا َدَخَل َبْيَت

 ِكَتاُب الصَّاَلِة

ِجيِع ِِف األََذانِ  ْ ُذوَرة وَأب  67 َباُب الَتَّ ُِ َهَذا األََذاَن:  َأنَّ َنَِيَّ  َُمْ َم  َعلَّ
ِ
ُ َأْكَبُ اَّللَّ  ..اَّللَّ

ُنوَن َأْطَوُل النَّاِس َأْعنَاًقا َيْوَم اْلِقَياَمِة. معاوية  68 َباُب َفْضِل األََذانِ   اْْلَُؤذِّ

اَلةِ  ِك َواْلُكْفرِ  جابر  69 َباُب ُكْفِر َتاِرِك الصَّ ْ ُجِل َوَبنْيَ الِّشِّ  ..إِنَّ َبنْيَ الرَّ
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ْجَدَة َفَسَجَد اْعَتَزَل  هريرةأبو   71 َ اْبُن آَدَم السَّ  ..إَِذا َقَرأ

ٌت  َرا َلَواُت اْلَْمُس ُمَكفِّ ُت اْْلَْمُس، َواْْلُْمَعُة إََِل اْْلُْمَعةِ  أبو هريرة  71 ...َباٌب: الصَّ َلَوا  ...الصَّ

ِت اْْلَْمسِ  َلَوا  َباُب َأْوَقاِت الصَّ
ْهِر إَِذا زَ  ابن عمرو  72 ْمُس َوَكاَن ظِلُّ َوْقُت الظُّ  ..اَلِت الشَّ

  أبو موسى  73
ِ
ُِ َأتَاُه َساِئٌل َيْسأَ  َعْن َرُسوِل اَّللَّ ُِ َأنَّ  ...ُل

ِل اْلَوْقِت  ْهِر ِِف َأوَّ ََاِب َتْقِديِم الظُّ ََّاب    74 َباُب اْستِْح   َخ
ِ
  َأتَْينَا َرُسوَل اَّللَّ

ِ
ْمَضاء  َحرَّ الرَّ

ِِ  ..َفَشَكْوَنا إَِلْي

اَلِة ِفيَهاَباُب األَ  تِي ُِهَِي َعِن الصَّ  ْوَقاِت الَّ

ة اْلِغَفاِرّي  وَأب  75   َبْْصَ
ِ
صِ  َصلَّ بِنَا َرُسوُل اَّللَّ  ..اْلَعْْصَ بِاْْلَُخمَّ

ََة ْبن  76   َعاِمر   ُعْق
ِ
 َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

 ...َينَْهاَنا َثاَلُث َساَعات 

َََسة  77 ، َأْخِبْ  عمرو بن َع
ِ
ُِ َيا َنَِيَّ اَّللَّ ُ َوَأْجَهُل  ..ِِّن َعامَّ َعلََّمَك اَّللَّ

اَلِة َعْن َوْقتَِها اْْلُْخَتارِ  ِهَيِة َتْأِخِي الصَّ   78 َباُب َكَرا
ءُ  أبو ذر  ...َكْيَف َأنَْت إَِذا َكاَنْت َعَلْيَك ُأَمَرا

: َوََيْنُُقوَِهَا ابن مسعود ِِ  ...بِنَْحِوِه َمْوُقوًفا، َوِفي

َس َعَل التَّْقَوى َباُب اْْلَْسِجدِ    أبو سعيد  79 الَِّذي ُأسِّ
ِ
 ..ِِف َبْيِت َبْعضِ  َدَخْلُت َعَل َرُسوِل اَّللَّ

 َمَساِجُدَها أبو هريرة  81 َباُب َفْضِل اْْلََساِجدِ 
ِ
 ...َأَحبُّ اْلَاَِلِد إََِل اَّللَّ

ََُصاِق ِِف اْْلَْسِجدِ   َباُب النَّْهِي َعِن ال
ي  81 خِّ ِيِّ  عَداللَِّ بن الشِّ ُِ َصلَّ َمَع النََّ عَ َأنَّ  ...، َقاَل: َفَتنَخَّ

تِي: َحَسنَُها َوَسيُِّئَها أبو ذر  82  ..ُعِرَضْت َعَِّلَّ َأْعاَمُل ُأمَّ

اَلةِ   َباُب َفْضِل اْْلَْْشِ إََِل الصَّ
، ُثمَّ َمَشى إََِل َبْيت  ِمنْ  أبو هريرة  83

ِِ َر ِِف َبْيتِ َْهَّ  ...َمْن َت

ُِ َأْقََص َبْيت  كَ  ُأَِبّ   84  ...اَن َرُجٌل ِمَن األَنَْصاِر َبْيُت

 إََِل اْْلََساِجِد إَِذا ََلْ 
ِ
َباُب ُخُروِج النَِّساء

ِِ ِفْتنَةٌ  تَّْب َعَلي  َيََتَ
85  

  َقاَل  َزْينَب الثََّقِفيَّة
ِ
 ...َشِهَدْت إِْحَداُكنَّ  : إَِذاَلنَا َرُسوُل اَّللَّ

ة   أبو هريرة  ...َأَصاَبْت َبُخوًرا َفاَل َتْشَهدْ  َأيُّاَم اْمَرأَ

  86 َباُب َما َيُقوُل إَِذا َدَخَل اْْلَْسِجدَ 
يْد وأب  ُِحَ

َسيْد وأو أب  أُ
 ...َحُدُكُم اْْلَْسِجَد َفْلَيُقلِ َدَخَل أَ  إَِذا

نُ  َن اْْلَُؤذِّ   وَأب  87 َباُب النَّْهِي َعِن اْْلُُروِج ِمَن اْْلَْسِجِد إَِذا َأذَّ
ِ
ْعَثاء  ...ُكنَّا ُقُعوًدا ِِف اْْلَْسِجِد َمَع َأِِب ُهَرْيَرَة  الشَّ

ِة ِِف اْْلَْسِجدِ  الَّ ًة ِِف اْْلَْسِجدِ َمْن َسِمَع َرُجاًل  أبو هريرة  88 َباُب النَّْهِي َعْن َنْشِد الضَّ  ..َينُْشُد َضالَّ
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 ...َأنَّ َرُجاًل َنَشَد ِِف اْْلَْسِجِد، َفَقاَل: َمْن َدَعا  بريدة

 :...َرُجٌل َأْعَمى َفَقاَل  َأتَى النََِّيَّ  أبو هريرة  89 َباٌب: ََيُِب إْتَياِن اْْلَْسِجِد َعَل َمْن َسِمَع النَِّداءَ 

َعامِ  َّْ ِة ال اَلِة بَِحُْضَ َهِة الصَّ ََّْعامِ  عائشة  91 َباُب َكَرا ِة ال  ...الَ َصاَلَة بَِحُْضَ

 َوالصُّ 
ِ
 َِْح ِِف ََجَاَعة  َباُب َفْضِل َصاَلِة اْلِعَشاء

  جندب  91
ِ
ِة اَّللَّ ََْح َفُهَو ِِف ِذمَّ  ...َمْن َصلَّ الصُّ

92  
َْد ِْحَِن َع  ْبناالرَّ

 َأِِب َعْمَرةَ 
اَن   ...اْْلَْسِجَد  َدَخَل ُعْثاَمُن ْبُن َعفَّ

وِع ِِف َناِفَلة  َبْعد  ُ اَلُة  أبو هريرة  93 ...َباُب ََتِْريِم الِّشُّ يَمِت الصَّ
ْكُتوَبُة. َفالَ إَِذا ُأقِ  َصاَلَة إاِلَّ اْْلَ

اَلِة ُطوُل الُقنُوِت  اَلِة ُطوُل  جابر  94 َباٌب: َأْفَضُل الصَّ  اْلُقنُوِت. َأْفَضُل الصَّ

اَلِة إاِلَّ  َلَقْد َرَأيْتُنَا َوَما ابن مسعود  95 َباٌب: َصاَلُة اْْلاََمَعِة ِمْن ُسنَِن اْْلَُدى  ...َيتََخلَُّف َعِن الصَّ

اَلةِ َباٌب  ُن إَِذا َدَحَضْت، َفالَ  جابر بن سمرة  96 : َمَتى َيُقوُم النَّاُس لِلصَّ  ...ُيِقيمُ  َكاَن باَِلٌل ُيَؤذِّ

  أبو مسعود  97 َباٌب: َمْن َأَحقَّ بِاإِلَماَمِة؟
ِ
 ...َيُؤمُّ اْلَقْوَم َأْقَرُؤُهْم لِِكَتاِب اَّللَّ

اصِّ  ُفوِف األَُوِل والَتَّ   جابر بن سمرة  98 ..ِفيَها َباُب إَِْتَاِم الصُّ
ِ
َنا ِحَلًقا َخَرَج َعَلْينَا َرُسوُل اَّللَّ  ...َفَرآ

ُفوِف َوإَِقاَمتَِها   99 َباُب َتْسِوَيِة الصُّ
  أبو مسعود

ِ
ََنَا ِِف  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

اَلةِ َيْمَسُح َمنَاكِ  ..الصَّ

ِذيَن َيُلوَِهُْم  ابن مسعود  ...-َثاَلًثا-ُثمَّ الَّ

ََاِب َيِمنِي اإِلَمامِ بَ  ْح
ء  111 اُب اْستِ   البا

ِ
ْينَا َخْلَف َرُسوِل اَّللَّ َْنَا ُكنَّا إَِذا َصلَّ ََ  ..َأْح

لِ  فِّ األَوَّ  َباُب َفْضِل الصَّ
ُْلَا،  أبو هريرة  111 َجاِل َأوَّ َها آِخُرَهاَخْيُ ُصُفوِف الرِّ  ..َوَْشُّ

  أبو سعيد  112
ِ
ًرا َرَأى ِِف  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ِِ َتَأخُّ  ..َأْصَحابِ

 َباُب َأْدِعَيِة االْستِْفَتاِح 

فَّ َوَقْد َحَفَزُه النََّفُس  أنس  113  ..َأنَّ َرُجاًل َجاَء َفَدَخَل الصَّ

  َبْيناََم َنْحُن ُنَصِّلِّ َمَع َرُسولِ  ابن عمر  114
ِ
 ...إِْذ َقاَل  اَّللَّ

  عِّل  115
ِ
ُِ َكاَن إَِذا َقا َعْن َرُسوِل اَّللَّ الَةِ َأنَّ  ..َم إََِل الصَّ

 اْلَكلِاَمِت  َأنَّ ُعَمَر  عَدة  116
ِ
 ...َكاَن ََيَْهُر ِِبَُؤاَلء

ى ُِ َرَأى النََِّيَّ  وائل بن ُحْجر  117 ..َباُب َوْضِع َيِدِه اْلُيْمنَى َعَل اْلُيْْسَ ِِ ِحنَي َدَخَل  َأنَّ اَلةِ َرَفَع َيَدْي  ...ِِف الصَّ



23 

 

َءِة الْ  ْ ِفيَها بُِأمِّ اْلُقْرآنِ  أبو هريرة  118 َفاَِتَِة ِِف ُكلِّ َرْكَعة  َباُب ُوُجوِب ِقَرا  ..َمْن َصلَّ َصاَلًة ََلْ َيْقَرأ

 ِِ َتُم بِ ِِ َوَُيْ اَلِة َوَما ُيْفَتَتُح بِ   عائشة  119 َباُب َما ََيَْمُع ِصَفَة الصَّ
ِ
اَلَة  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ..بِالتَّْكَِيِ َيْسَتْفتُِح الصَّ

ِِ َبا َءِة َخْلَف إَِماِم ْأُموِم َعْن َجْهِرِه بِاْلِقَرا ن  111 ُب َِهِْي اَْلَ   عمرا
ِ
ْهرِ  َصلَّ بِنَا َرُسوُل اَّللَّ  ...َصاَلَة الظُّ

َِْح  َءِة ِِف َصاَلِة الصُّ ائِب  111 َباُب اْلِقَرا ِيُّ  عَداللَِّ بن السَّ ََْح  َصلَّ َلنَا النََّ ةَ الصُّ  ...بَِمكَّ

ُكوعِ  َباُب َنْسِخ  نْيِ ِعنَْد الرُّ َِيِق َبنْيَ اْلَكفَّ ْْ  ..َأَصلَّ ِِف َداِرِه، َفَقاَل:  َأتَْينَا اْبَن َمْسُعود   اأَلْسَود َوَعْلَقَمة  112 التَّ

ُكوعِ  ُِ ِمَن الرُّ   أبو سعيد  113 َباُب َما َيُقوُل إَِذا َرَفَع َرْأَس
ِ
ُِ ِمَن  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ ُكوعِ اإَِذا َرَفَع َرْأَس  ..لرُّ

ُجودِ   َباُب َفْضِل السُّ

  َمْعَدان  114
ِ
 :..، َفُقْلُت َلِقيُت َثْوَباَن َمْوََل َرُسوِل اَّللَّ

  بن َكْعب َربِيَعة  115
ِ
ِِ ، ُكنُْت َأبِيُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ ُِ بَِوُضوِئ  ..َفَأتَْيُت

ِِ  أبو هريرة  116 َُْد ِمْن َربِّ  ...َأْقَرُب َما َيُكوُن اْلَع

ُجودِ َبا ُكوِع َوالسُّ ِِ َوُسُجوِدهِ  َأنَّ َرُسوَل  عائشة  117 ُب َما ُيَقاُل ِِف الرُّ  ..َكاَن َيُقوُل ِِف ُرُكوِع

ُكوعِ  ِيَّ  عِّل  118 َباُب َما ُيَقاُل ِِف الرُّ  .. َكاَن إَِذا َرَكَع َقاَل: اللَُّهمَّ َلَك  َأنَّ النََّ

ُجودِ   َباُب َما ُيَقاُل ِِف السُّ

  أبو هريرة  119
ِ
 ...َكاَن َيُقوُل ِِف ُسُجوِدهِ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

  عائشة  121
ِ
 ...َلْيَلًة ِمَن اْلِفَراشِ  َفَقْدُت َرُسوَل اَّللَّ

ُهمَّ َلَك  َأنَّ النََِّيَّ  عِّل  121  ..َكاَن إَِذا َسَجَد َقاَل: اللَّ

اَلِة،   الصَّ
ِ
َْاِن ِِف َأثْنَاء ْي ِز َلْعِن الشَّ َباُب َجوا

ُِ َوالتَّ  ِذ ِمنْ  َعوُّ

  أبو الدرداء  122
ِ
 ...َفَسِمْعنَاُه َيُقوُل  َقاَم َرُسوُل اَّللَّ

ِيَّ  ُعثْاَمن بن أِب الَعاص  123 ُِ َأتَى النََّ   َرُسوَل  َفَقاَل: َيا َأنَّ
ِ
 ...اَّللَّ

اَلةِ  أَِس ِِف الصَّ ْعِر َوَعْقِص الرَّ ُِ َرأَ  ابن عَاس  124 َباُب النَّْهِي َعْن َكفِّ الشَّ ِِ ْبَن اْْلَاِرِث ُيَصِّلِّ َأنَّ ََْداللَّ  ...ى َع

اَلةِ    125 َباُب ِصَفِة اْْلُُلوِس ِِف الصَّ
  عَداللِ بن الزبي

ِ
اَلةِ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ...إَِذا َقَعَد ِِف الصَّ

ِيَّ  ابن عمر اَلِة َوَضعَ  َأنَّ النََّ  ..َكاَن إَِذا َجَلَس ِِف الصَّ

ِز اإِلْقعَ   َعَل اْلَقَدَمنْيِ َباُب َجَوا
ِ
 َعَل اْلَقَدَمنْيِ  طاوس  126 اء

ِ
 ..ُقْلنَا الْبِن َعََّاس  ِِف اإِلْقَعاء

ََّاس   اَلِة َكاَم َرَواُه اْبُن َع ِد ِِف الصَّ   ابن عَاس  127 َباُب التََّشهُّ
ِ
ُمنَاُيَعلُِّمنَا  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ َد َكاَم ُيَعلِّ  ..التََّشهُّ

دِ  اَلِة َكاَم َرَواُه َأبُو ُموَسى َباُب التََّشهُّ َّْان  128 ِِف الصَّ ْيُت َمَع َأِِب ُموَسى قال:  بن عَداللَِّ ِح  ...َصاَلةً  َصلَّ
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اَلمِ  ََْل السَّ  َق
ِ
َعاء دِ  َأنَّ النََِّيَّ  عِّل  129 َباُب الدُّ  ..َكاَن ِمْن آِخِر َما َيُقوُل َبنْيَ التََّشهُّ

اَلةِ  ْهِو ِِف الصَّ ِِ َفَلْم َيْدِر َكمْ ِِف َصالَ إَِذا َشكَّ َأَحُدُكْم  أبو سعيد  131 َباُب السَّ  ... تِ

اَلةِ  اَلِم لِلتَّْحِليِل ِمَن الصَّ   سعد  131 َباُب السَّ
ِ
ِِ  ُكنُْت َأَرى َرُسوَل اَّللَّ  ..ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِ

اَلمِ    جابر بن سمرة  132 َباُب النَّْهِي َعِن اإِلَشاَرِة بِاْلَيِد ِعنَْد السَّ
ِ
ْينَا َمَع َرُسوِل اَّللَّ اَلمُ  ُكنَّا إَِذا َصلَّ  ..ُقْلنَا: السَّ

َها اَلِة اْْلَْكُتوَبِة بَِغْيِ ائِب ابن ُأْخت َنِمر    133 َباُب النَّْهِي َعْن َوْصِل الصَّ ْيُت َمَع ُمَعاِوَيَة  السَّ  ..اْْلُُمَعَة ِِف اْْلَْقُصوَرةِ  َصلَّ

ْكرِ  ََاِب الذِّ ْح
اَلةِ  َباُب اْستِ  َبْعَد الصَّ

134  
  ثوبان

ِ
ِِ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ َف ِمْن َصاَلتِ  ..إَِذا اْنَْصَ

ِيُّ  عائشة َم ََلْ َيْقُعْد إاِلَّ ِمْقَدارَ  َكاَن النََّ  ...إَِذا َسلَّ

َبْيِ َيُقوُل ِِف ُدُبِر ُكلِّ َصاَلة  ِحنيَ  أبو الزبي  135  ..َكاَن اْبُن الزُّ

َ ِِف ُدُبِر ُكلِّ َصاَلة  َثاَلًثا َوَثاَلثنِيَ  َمنْ  أبو هريرة  136 َََّح اَّللَّ  ..َس

ََاِب َرْكَعَتي ُسنَِّة اْلَفْجرِ  ْح
ْنَيا َوَما ِفيَها. عائشة  137 َباُب اْستِ  َرْكَعَتا اْلَفْجِر َخْيٌ ِمَن الدُّ

 َباُب َما ُيْقَرأُ ِِف ُسنَِّة اْلَفْجرِ 
  أبو هريرة  138

ِ
َ ِِف َرْكَعَتِي اْلَفْجِر:قَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ...َرأ

  ابن عَاس  139
ِ
 ..اْلَفْجرَكاَن َيْقَرأُ ِِف َرْكَعَتِي  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

َِْح   ...َأُكنَْت ُُتَالُِس  :ُقْلُت ِْلَابِِر ْبِن َسُمَرَة  سامك  141 َباُب َفْضِل اْْلُُلوِس ِِف ُمَصالَُّه َبْعَد الصُّ

ََاِب َصالَ  ْح
َحىَباُب اْستِ  ..ُيْصَُِح َعَل ُكلِّ ُساَلَمى ِمْن َأَحِدُكْم َصَدَقةٌ  أبو ذر  141 ِة الضُّ

ابِنيَ  َحى زيد بن أرقم  142 َباُب َصاَلِة األَوَّ ُِ َرَأى َقْوًما ُيَصلُّوَن ِمَن الضُّ  ...َأنَّ

ََةِ 
تِ ا نَِّة الرَّ   أم حَيَة  143 َباُب َفْضِل السُّ

ِ
َّ
ِ
َْد  ُمْسلِم  ُيَصِّلِّ َّلل  ...َما ِمْن َع

 ِِ ََاِب َصاَلِة النَّاِفَلِة ِِف َبْيتِ ْح
اَلَة ِِف َمْسِجِدِه  جابر  144 َباُب اْستِ  ...إَِذا َقََض َأَحُدُكُم الصَّ

 ِِ ْيِل َوِقَياِم  ِِف َصاَلِة اللَّ
ِ
َعاء   أبو سلمة بن عَدالرِحن  145 َباُب الدُّ

ِ
 َكاَن َنَِيُّ اَّللَّ

 
ء  ...َسَأْلُت َعاِئَشَة: بَِأيِّ ََشْ

َءِة ِِف َصاَلِة اللَّيلِ  ِْْويِل اْلِقَرا ََاِب َت ِيِّ  حذيفة  146 َباُب اْستِْح ، َفاْفَتَتَح  َصلَّْيُت َمَع النََّ  ...َذاَت َلْيَلة 

ْيِل َوَمْن َناَم َعنَْها َأْو َمِرَض   َباُب َجاِمِع َصاَلِة اللَّ

  َأنَّ َسْعَد ْبَن ِهَشام  َأَراَد َأْن َيْغُزوَ  ُزَراَرةَ   147
ِ
 ..ِِف َسَِيِل اَّللَّ

، َأوْ  عمر  148 ِِ ُِ  َمْن َناَم َعْن ِحْزبِ  ِمنْ
 
ء  ..َعْن ََشْ

َعاءُ  ْيِل َساَعٌة ُمْسَتَجاٌب ِفيَها الدُّ ِفُقَها َرُجٌل ُمْسلِمٌ  جابر  149 َباٌب: ِِف اللَّ ْيِل َلَساَعًة اَل ُيَوا  ..إِنَّ ِِف اللَّ
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ُِ َباٌب: َمْن َخاَف َأْن الَ َيُقوَم ِمْن آ َل ْيِل َفْلُيوتِْر َأوَّ ُِ  جابر  151 ِخِر اللَّ َل ْيِل َفْلُيوتِْر َأوَّ  ...َمْن َخاَف َأْن الَ َيُقوَم ِمْن آِخِر اللَّ

َباُب َلْيَلِة اْلَقْدِر َوَأْرَجى َأْوَقاِت َطَلََِها، 

 َوَبَياِن َعاَلَماِِتَا

يْش بن ِزرّ   151 ََ  ...ْلُت َفقُ  َكْعب   َقاَل: َسَأْلُت ُأَِبَّ ْبنَ  ُح

  أبو هريرة  152
ِ
 ...َتَذاَكْرَنا َلْيَلَة اْلَقْدِر ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

 ِكَتاُب اْلُجُمَعِة

ْمُس َيْوُم اْْلُُمَعةِ  أبو هريرة  153 َباُب َفْضِل َيْوِم اْْلُُمَعةِ  ِِ الشَّ  ..َخْيُ َيْوم  َطَلَعْت َعَلْي

تِي ِِف َيْوِم اْْلُ  اَعِة الَّ  ...ِهَي َما َبنْيَ َأْن ََيْلَِس اإِلَماُم إََِل َأْن ُتْقََض  أبو موسى  154 ُمَعةِ َباٌب ِِف السَّ

اَُم َسِمَعا َرُسوَل  ابن عمر وأبو هريرة  155 َباُب التَّْغلِيِظ ِِف َتْرِك اْْلُُمَعةِ    َأِهَّ
ِ
هِ  اَّللَّ ِد ِمنَْبِ  ..َيُقوُل َعَل َأْعَوا

ََةِ َباُب َما ُيَقاُل ِِف اْستِْفَتاِح اْْلُ  َة، َوَكاَن ِمْن َأْزِد َشنُوَءةَ  ابن عَاس  156 ْْ  ..َأنَّ ِضاَمًدا َقِدَم َمكَّ

ََةِ  ْْ ََْهاَمِت ِِف اْْلُ ُ ِيِّ  بن َحاتِم َعِدّي   157 َباُب اْجتِنَاِب اْْل ََْب ِعنَْد النََّ  ...َفَقاَل: َأنَّ َرُجاًل َخ

َءِة ُسوَرِة  ََةِ  "ق"َباُب ِقَرا ْْ   بنت حارثةأم هشام   158 ِِف اْْلُ
ِ
 ...َلَقْد َكاَن َتنُّوُرَنا َوَتنُّوُر َرُسوِل اَّللَّ

ََةِ  ْْ ََة ُعاَمَرة  159 َباُب َذمِّ َرْفِع اْلَيَدْيِن ََجِيًعا ِِف اْْلُ ُِ َرَأى بِِّْشَ ْبَن َمْرَواَن عَ  بن ُرَؤْي نَْبِ َراِفًعاَأنَّ
ِ
 ...َل اْْل

ََةِ  ْْ ِيِّ  فاعةأبو ر  161 َباُب التَّْعلِيِم ِِف اْْلُ ُُْب  اْنَتَهْيُت إََِل النََّ  ...َوُهَو ََيْ

  ْبِن َبِشي   النُّْعاَمن  161 َباُب َما ُيْقَرأُ ِِف َصاَلِة اْْلُُمَعةِ 
ِ
ُ ِِف اْلِعيَدْيِن َوِِف اْْلُُمَعةِ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ...َيْقَرأ

ََةِ  ْْ اَلِة َواْْلُ ِفيِف الصَّ   ةَ ْبِن َسُمرَ  َجابِر  162 َباُب ََتْ
ِ
ُِ ُكنُْت ُأَصِّلِّ َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ...، َفَكاَنْت َصاَلُت

اَلِة َبْعَد اْْلُُمَعةِ  ْيُتْم َبْعَد اْْلُُمَعِة َفَصلُّوا َأْرَبًعا أبو هريرة  163 َباُب الصَّ  ..إَِذا َصلَّ

 ِكَتاُب اْلِعيَدْيِن

يْد  164 َباُب َما ُيْقَرأُ ِِف َصاَلِة اْلِعيَدْينِ  ََ ُِع ِ اللَّ اِب  بن عَداللَّ َّْ َل َأبَا َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَ  ..َواِقد   َسأَ

 ِكَتاُب السََّفِر

َها  َباُب َصاَلِة اْْلَُساِفِريَن َوَقْْصِ
 ..."اٌح نَ ُج  مْ كُ يْ لَ عَ  َس يْ لَ فَ : " لُِعَمَر ُقْلُت  َيْعَل بن ُأَميَّة  165

: َكيْ  ُموَسى بن َسَلمة  166 ََّاس  َة َسَأْلُت اْبَن َع  ...َف ُأَصِّلِّ إَِذا ُكنُْت بَِمكَّ

 ِكَتاُب االْسِتْسَقاِء
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َُْروا ْ نَُة بَِأْن الَ َُت نَُة بَِأْن الَ  أبو هريرة  167 َباٌب: َلْيَسِت السَّ نَةُ  َليَْسِت السَّ َُْروا، َوَلِكِن السَّ ْ  ..َُت

َْرُ  ُِ اْْلَ ََ  َأَصاَبنَا وَ  أنس  168 َباُب َحْْسِ الثَّوِب َحتَّى ُيِصي
ِ
رٌ  َنْحُن َمَع َرُسوِل اَّللَّ َْ  ...َم

 ِكَتاُب اْلَجَناِئِز

ََاِب ِعَياَدِة اْْلَْرَض  ْح
  ابن عمر  169 َباُب اْستِ

ِ
 ..إِْذ َجاَءُه َرُجٌل  ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرُسوِل اَّللَّ

 َباُب َفْضِل ِعَياَدِة اْْلَِريضِ 
ُ  ثوبان  171  ..ْسلَِم ََلْ َيَزْل إِنَّ اْْلُْسلَِم إَِذا َعاَد َأَخاُه اْْل

َ َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل َيْوَم اْلِقَياَمِة: َيا اْبنَ  أبو هريرة  171  ...إِنَّ اَّللَّ

ا  أم سلمة  172 َباُب َما ُيَقاُل ِعنَْد اْْلَِريِض َأِو اْْلَيِِّت  يَِّت َفُقوُلوا َخْيً ِريَض َأِو اْْلَ ُتُم اْْلَ  ..إَِذا َحَُضْ

ُ َباُب َتْلِقنِي اْْلَوْ  نُوا َمْوَتاُكْم الَ  أبو سعيد  173 َتى: الَ إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ . َلقِّ ُ  إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

 َتَعاََل ِعنَْد اْْلَْوِت 
ِ
 َباُب األَْمِر بُِحْسِن الظَّنِّ بِاَّللَّ

ِيَّ  جابر  174 ِِ بَِثاَلث  َيُقوُل: َسِمْعُت النََّ ََْل َوَفاتِ  ..َق

َْد   جابر  175 ََْعُث ُكلُّ َع . ُي ِِ  َعَل َما َماَت َعَلْي

ُِ إَذا ُحُِضَ   َل
ِ
َعاء يِِّت َوالدُّ   أم سلمة  176 َباٌب ِِف إِْغاَمِض اْْلَ

ِ
 ..َعَل َأِِب َسَلَمَة َوَقْد َشقَّ  َدَخَل َرُسوُل اَّللَّ

وِح إَِذا َخَرَجْت  ي اْْلَاَلِئَكِة لِلرُّ اَها َمَلَكانِ إَِذا َخَرَجْت ُروُح اْْلُْؤمِ  أبو هريرة  177 َباُب َتَلقِّ  ..ِن َتَلقَّ

ََةِ   َوإِنَّا أم سلمة  178 َباُب َما ُيَقاُل ِعنَْد اْْلُِصي
ِ
َّ
ِ
ٌََة َفَيُقوُل: إِنَّا َّلل ُِ ُمِصي َُ  ُتِصي

َْد   ...َما ِمْن َع

 َعَل اْْلَيِِّت 
ِ
ََُكاء  ..َوِِف َأْرِض ََلَّا َماَت َأبُو َسَلَمَة ُقْلُت: َغِريٌب  أم سلمة  179 َباُب ال

ُِ بَ  ََ ُِ َوَلٌد َفَيْحَتِس ُِ َقْد َماَت ِِلَ اْبنَانِ ُقْلُت ألَِِب ُهَرْيَرَة  أبو حسان  181 اُب َفْضِل َمْن َيُموُت َل  ..: إِنَّ

 ِِ ُعوا ِفي ِِ َأْرَبُعوَن ُمْسلاًِم ُشفِّ   181 َباٌب: َمْن َصلَّ َعَلْي
ُِ بُِقَدْيد  َأْو بُِعْسَفاَن،  ابن عَاس ُِ َماَت اْبٌن َل  ..َفَقاَل:َأنَّ

ٌة ِمَن اْْلُْسلِِمنَي  عائشة  ُأمَّ
ِِ  ...َما ِمْن َميِّت  ُتَصِّلِّ َعَلْي

ِحن   182 َباُب التَّْكَِِي َعَل اْْلَنَاَزةِ  ُ َعَل َجنَاِئِزَنا   َليَْل ِببن أاعَدالرَّ  ...َأْرَبًعاَكاَن َزْيٌد ُيَكبِّ

اَلةِ   لِْلَميِِّت ِِف الصَّ
ِ
َعاء   عوف بن مالك  183 َباُب الدُّ

ِ
 ...َعَل َجنَاَزة   َصلَّ َرُسوُل اَّللَّ

اَلِة َعَل اْْلَنَاَزِة ِِف اْْلَْسِجدِ  َ َسْعُد ْبُن َأِِب َوقَّاص  َأْرَسَل  عائشة  184 َباُب الصَّ َا ََلَّا ُتُوِفِّ  ...َأِهَّ

 ُِ اَلَة َعَل اْلَقاتِِل َنْفَس ِيُّ  ةجابر بن سمر  185 َباُب َتْرِك اإِلَماِم الصَّ ُِ بَِمَشاِقَص  ُأِِتَ النََّ  ...بَِرُجل  َقَتَل َنْفَس
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َف    جابر بن سمرة  186 َباُب ُرُكوِب اْْلَُصِّلِّ َعَل اْْلَنَاَزِة إَذا اْنَْصَ
ِ
ْحَداِح  َعَل اْبنِ  َصلَّ َرُسوُل اَّللَّ  ...الدَّ

َِِن َعَل اْْلَيِِّت  ِِ  َأنَّ َسْعَد ْبَن َأِِب َوقَّاص   سعدعامر بن   187 َباٌب ِِف اللَّْحِد َوَنْصِب اللَّ  ..َقاَل ِِف َمَرِض

  ابن عَاس  188 َباُب َجْعِل اْلَقِْيَفِة ِِف اْلَقْبِ 
ِ
ُء. َقِْيَفةٌ  ُجِعَل ِِف َقْبِ َرُسوِل اَّللَّ  َِحَْرا

 ...: َأالَ َأبَْعُثَك َعَل َما َبَعَثنِيَقاَل ِِل َعِِّلٌّ  اْْلَيَّاِج األََسِديِّ  أبو  189 َباُب األَْمِر بَِتْسِوَيِة اْلَقْبِ 

 ِِ  َعَلْي
ِ
  جابر  191 َباُب النَّْهِي َعْن َُتِْصيِص اْلَقْبِ َواْلَِنَاء

ِ
َص اْلَقْبُ  َِهَى َرُسوُل اَّللَّ  ...َأْن َُيَصَّ

َباُب النَّْهِي َعِن اْْلُُلوِس َعَل اْلَقْبِ 

 ِِ اَلِة َعَلْي  َوالصَّ

َُوِر، َواَل ُتَصلُّوا إَِلْيَها. ِويِّ َمْرَثد  اْلَغنَ  أبو   191 ُسوا َعَل اْلُق
 الَ َُتْلِ

ُِ  أبو هريرة  192 لَِس َأَحُدُكْم َعَل ََجَْرة  َفُتْحِرَق ثَِياَب  ..ألَْن ََيْ

 ُِ ِذ ِمنْ ، َوالتََّعوُّ ََاِت َعَذاِب اْلَقْبِ ِيُّ  زيد بن ثابت  193 َباُب إِْث ََنِ  َبْيناََم النََّ
اِر ِِف َحاِئط  لِ  ..َعَل َبْغَلة  ي النَّجَّ

َُورِ  ََاِب ِزَياَرِة اْلُق ْح
َُوِر َفُزوُروَها. بريدة  194 َباُب اْستِ  َِهَْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُق

ِيِّ  ُِ َعزَّ َوَجلَّ  َباُب اْستِْئَذاِن النََّ َََكى َوَأبَْكى َمنْ  َزاَر النََِّيُّ  أبو هريرة  195 ...َربَّ ، َف
ِِ
ُِ  َقْبَ ُأمِّ  ...َحْوَل

 
ِ
َعاء َُوِر، َوالدُّ َباُب َما ُيَقاُل ِعنَْد ُدُخوِل اْلُق

 ألَْهلَِها
196  

ي؟ ُممد بن قيس ُثُكْم َعنِّي َوَعْن ُأمِّ ُِ َقاَل َيْوًما: َأالَ ُأَحدِّ  ..َأنَّ

َ َلنَا َوَلُكُم اْلَعاِفَيَة. بريدة  َأْسَأُل اَّللَّ

 ِكَتاُب الزََّكاِة

 
ِ
َعاةِ  َباُب إِْرَضاء   جرير  197 السُّ

ِ
ِب إََِل َرُسوِل اَّللَّ  ..َجاَء َناٌس ِمَن األَْعَرا

َفِة ُقُلوُِبُمْ   اْْلَُؤلَّ
ِ
َْاء   رافع بن خديج  198 َباُب إِْع

ِ
َْى َرُسوُل اَّللَّ  ..ْبَن َحْرب   ُسْفَيانَ  َأبَا َأْع

ِيِّ  َدَقةِ  َباُب َتْرِك اْستِْعاَمِل آِل النََّ ُ   199 َعَل الصَّ لِِب  َّْلب بن ربيعةعَد اْْل َّْ ُ ِد اْْل َْ ََّاُس ْبُن َع  ...اْجَتَمَع َربِيَعُة ْبُن اْْلَاِرِث َواْلَع

َدَقةِ    جرير  211 َباُب اْْلَثِّ َعَل الصَّ
ِ
 ...ِِف َصْدِر النََّهارِ  ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

َِْعاِمَئِة ِضْعف   َدَقُة بَِس ، َفَقاَل:َجاَء َرُج  أبو مسعود  211 َباٌب: الصَّ ُْوَمة   ...ٌل بِنَاَقة  ََمْ

َدَقِة ِِف اْْلََساِكنيِ   ...َفَسِمَع َصْوًتا َبْينَا َرُجٌل بَِفاَلة  ِمَن األَْرضِ  أبو هريرة  212 َباُب الصَّ

َدَقَة َوَأْعاَمَل اْلِبِّ  َََح ِمنُْكُم  أبو هريرة  213 َباُب َمْن ََجََع الصَّ  ...اْليَْوَم َصائِاًم؟َمْن َأْص

َدَقِة َيَقُع َعَل ُكلِّ َنوع  ِمَن اْْلَْعُروِف  ُِ ُخلَِق ُكلُّ إِْنَسان  ِمْن َبنِي آَدَم َعَل ِستِّنيَ  عائشة  214 َباٌب: اْسُم الصَّ  ..إِنَّ
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َُْد ِمْن َماِل َمواَلهُ  دَ  ُعَمْي  َمْوََل آِِب اللَّْحم  215 َباُب َما َأنَْفَق اْلَع  ..ِمْسِكنيٌ   َْلاًْم، َفَجاَءِِّن  َأَمَرِِّن َمْوالََي َأْن ُأَقدِّ

 ...َقْد َأْفَلَح َمْن َأْسَلَم، َوُرِزَق َكَفاًفا ابن عمرو  216 َباٌب ِِف اْلَكَفاِف َواْلَقنَاَعةِ 

 َباُب النَّْهِي َعِن اْْلَْسَأَلةِ 
 الَ َيْسَأُلنِيالَ ُتْلِحُفوا ِِف  معاوية  217

ِ
ْسَأَلِة، َفَواَّللَّ  ...اْْلَ

َْلُْم َتَكثًُّرا مَ  أبو هريرة  218  ...ْن َسَأَل النَّاَس َأْمَوا

ْسَأَلةُ  ُِ اْْلَ لُّ َل
  قَيصة  219 َباُب َمْن ََتِ

ِ
ْلُت َِحَاَلًة، َفَأتَْيُت َرُسوَل اَّللَّ ُِ  ََتَمَّ  ..َأْسَأُل

 ِكَتاُب الصَِّياِم

ََاَر بِِكَبِ اْْلاَِلِل َوِصَغِرهِ 
يِّ  وأب  211 َباٌب: الَ اْعتِ ََْخََتِ ََّاس  لَ  اْل ا َرَأيْنَا اْْلاَِلَل  ،ِقينَا اْبَن َع  ...َفُقْلنَا: إِنَّ

ُِ إََِل ُمَعاِوَيةَ  كريب  211 َباٌب: لُِكلِّ َبَلد  ُرْؤَيُتُهمْ   ...َأنَّ ُأمَّ اْلَفْضِل بِنَْت اْْلَاِرِث َبَعَثْت

ِر ِِف اْلَغْزوِ  ْْ ِد ُوُجوِب اْلِف  َساَفْرَنا َمَع رَ  أبو سعيد  212 َباُب َتَأكُّ
ِ
َة َوَنْحُن ِصَيامٌ  ُسوِل اَّللَّ  ..إََِل َمكَّ

ٌد ِرَداَءهُ  اْلكم بن األعرج  213 َباٌب: َأيُّ َيْوم  ُيَصاُم ِِف َعاُشوَراَء؟ ََّاس  َوُهَو ُمَتَوسِّ  ..اْنَتَهْيُت إََِل اْبِن َع

ل   ا ََاِب َصْوِم ِستَِّة َأيَّام  ِمْن َشوَّ ْح
ُِ ِستًّا َمَضاَن ُثمَّ َمْن َصاَم رَ  أبو أيوب  214 َباُب اْستِ َََع  ...َأتْ

ةِ  جَّ
  عائشة  215 َباُب َصْوِم َعِّْشِ ِذي اْْلِ

ِ
. َما َرَأيُْت َرُسوَل اَّللَّ  َصاِئاًم ِِف اْلَعِّْشِ َقطُّ

ََاِب ِصَياِم َثاَلَثِة َأيَّام  ِمْن ُكلِّ  َباُب اْستِْح

 َشْهر  َوَيْوِم االْثننَْيِ 

ِ  أبو قتادة  216  ..َفَقاَل: َكْيَف َتُصوُم؟ يَّ َرُجٌل َأتَى النََّ

  اْلَعَدِويَّة ُمَعاَذة  217
ِ
َا َسَأَلْت َعاِئَشَة: َأَكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ..َيُصومُ   َأِهَّ

َوالِ  ََْل الزَّ ِز َصْوِم النَّاِفَلِة ِمَن النََّهاِر َق ِيُّ  عائشة  218 َباُب َجَوا  ..َهْل َذاَت َيْوم  َفَقاَل:  َدَخَل َعَِّلَّ النََّ

 ِكَتاُب اْلَحجِّ

هِ    219 َباُب َما َيُقوُل إَِذا َركَِب إََِل َسَفِر اْْلَجِّ َوَغْيِ
  ابن عمر

ِ
 ..إَِذا اْسَتَوى َعَل َبِعِيهِ  َكانَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

ِجَس عَداللِ بن    َكاَن َرُسوُل  َْسْ
ِ
ُذ ِمنَ  اَّللَّ  ... إَِذا َساَفَر َيَتَعوَّ

ِة َح  َِيِّ َباُب ِصحَّ ِيِّ  ابن عَاس  221 جِّ الصَّ ، َفَقال َعِن النََّ
ِ
ْوَحاء ًَا بِالرَّ ُِ َلِقَي َرْك  :..َأنَّ

ِريِق  َّْ ََْب ِِف ال   221 َباُب َما ُيْفَعُل بِاْْلَْدِي إَِذا َع
  ابن عَاس

ِ
ُِ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ َث ًَا َحدَّ ََْعُث  َأنَّ ُذَؤْي  ..َكاَن َي

  َبَعَث َرُسوُل  ابن عَاس
ِ
َة َبَدَنةً  اَّللَّ  ...بِِستَّ َعِّْشَ
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ِز األَنَْساِك الثَّاَلَثةِ   ...َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه َلُيِهلَّنَّ اْبُن َمْرَيمَ  أبو هريرة  222 َباُب َمْن َقاَل بَِجَوا

 ِِ ِز ُمَداَواِة اْْلُْحِرِم َعْينَْي   عثامن  223 َباُب َجَوا
ِ
ُجِل إِ  َعْن َرُسوِل اَّللَّ ِِ ِِف الرَّ  ..َذا اْشَتَكى َعْينَيْ

 ...ُكنُْت َجالًِسا ِعنَْد اْبِن ُعَمَر، َفَجاَءُه َرُجٌل  َوَبَرة  224 ...َباُب َما َيْلَزُم َمْن َأْحَرَم بِاْْلَجِّ 

ِيِّ  ِة النََّ   جابر   225َباٌب ِِف َحجَّ
ِ
 ..َُيُجَّ  َمَكَث تِْسَع ِسننَِي ََلْ  إِنَّ َرُسوَل اَّللَّ

ًَْدا عائشة  226 ْضِل َيْوِم َعَرَفةَ َباٌب ِِف فَ   َع
ِِ ُ ِفي َق اَّللَّ

 ..َما ِمْن َيْوم  َأْكَثَر ِمْن َأْن ُيْعتِ

َها َمنَْحرٌ َنَحْرُت َها جابر  227 َباُب َما َجاَء َأنَّ َعَرَفَة ُكلََّها َمْوِقٌف   ...ُهنَا َوِمنًى ُكلُّ

َْعٌ  اَمِر َس اَمِر َتوٌّ ْجاَمُر تَ االْستِ  جابر  228 َباُب َبَياِن َأنَّ َحََص اْْلِ ، َوَرْمُي اْْلِ  ...وٌّ

ِف اإِلَفاَضِة َيْوَم النَّْحرِ  ََاِب َطَوا   ابن عمر  229 َباُب اْستِْح
ِ
 ..َأَفاَض َيْوَم النَّْحِر، ُثمَّ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

ََّاس  ِعنَْد ا بكر بن عَداللِ  231 َباُب ِسَقاَيِة اْْلَاجِّ  ََةِ ُكنُْت َجالًِسا َمَع اْبِن َع  ...ْلَكْع

َة باَِل َحاَجة   اَلِح بَِمكَّ اَلَح. جابر  231 َباُب النَّْهِي َعْن َِحِْل السِّ َة السِّ  الَ َُيِلُّ أَلَحِدُكْم َأْن َُيِْمَل بَِمكَّ

ِه بِاْلَعِقيِق  َأنَّ َسْعًدا  عامر بن سعد  232 َباُب َفْضِل اْْلَِدينَةِ   ... َركَِب إََِل َقْْصِ

اَعةِ َباٌب ِِف ُسْكنَ  ََْل السَّ ِدينََة َوِعاَمَرِِتا َق َُْلُغ اْْلََساِكُن إَِهاَب، َأْو َُّيَاَب  أبو هريرة  233 ى اْْلَ  ..َت

ِج اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى ِمْن َجِزيرَةِ الَعَرِب   ..ألُْخِرَجنَّ اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى ِمْن َجِزيَرةِ  عمر  234 َباُب إِْخَرا

 ِكَتاُب النَِّكاِح

اِْلَةُ َباٌب  ُة الصَّ ْرأَ ْنَيا اْْلَ ْرأَةُ  ابن عمرو  235 : َخْيُ َمَتاِع الدُّ ْنَيا اْْلَ ْنَيا َمَتاٌع، َوَخْيُ َمَتاِع الدُّ  ..الدُّ

ْيَها ِة َوَكفَّ ْرأَ ِِ اْْلَ ِيِّ  أبو هريرة  236 ...َباُب َنْدِب النََّظِر إََِل َوْج  ..ْجُت َفَقاَل: إِِّنِّ َتَزوَّ  َجاَء َرُجٌل إََِل النََّ

ُِ ُأبِيَح ُثمَّ ُنِسَخ،  ،َباُب نَِكاِح اْْلُْتَعةِ  َوَبَياِن َأنَّ

 ُثمَّ ُأبِيَح ُثمَّ ُنِسَخ 

َة اْْلَُهنِيِّ   237   َسْبَ
ِ
ُِ َكاَن َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ...َفَقاَل  َأنَّ

َْدَ  عروة  238 َة َفَقاَل:َأنَّ َع َبْيِ َقاَم بَِمكَّ  ْبَن الزُّ
ِِ  ..إِنَّ  اللَّ

ِِ بَ  ََتِ ْْ ُُْب. الَ َينِْكُح اْْلُْحِرُم، َوالَ  عثامن  239 اُب ََتِْريِم نَِكاِح اْْلُْحِرِم َوِخ  ُينِْكُح، َواَل ََيْ

َداِق   ..رسول اهلل  َسَأْلُت َعاِئَشَة: َكْم َكاَن َصَداُق  أبو سلمة  241 َباُب الصَّ

ال   ِج َوالتَّْزِويِج ِِف َشوَّ ََاِب التََّزوُّ   عروة  241 َباُب اْستِْح
ِ
َجنِي َرُسوُل اَّللَّ  ..َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َتَزوَّ
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ةِ  ْرأَ  ِْسِّ اْْلَ
ِ
 َمنِْزَلةً  أبو سعيد  242 َباُب ََتِْريِم إِْفَشاء

ِ
 ...إِنَّ ِمْن َأَْشِّ النَّاِس ِعنَْد اَّللَّ

ِز اْلِغيَلِة، َوِهَي َوْطُء اْْلُْرِضعِ  ُت رَ  بنت وهب ُجَداَمة  243 َباُب َجَوا  َحَُضْ
ِ
 ...ِِف ُأنَاس  َوُهَو َيُقوُل  ُسوَل اَّللَّ

ْسَِيَّةِ   اْْلَاِمِل اْْلَ
ِ
ِيِّ  أبو الدرداء  244 َباُب ََتِْريِم َوْطء ُِ َأتَى  َعِن النََّ  ُُمِحٍّ َعَل َباِب َأنَّ

ة   ..بِاْمَرأَ

 
ِ
ء ا ْسَِيَِّة َبْعَد االْستِْبَ  اْْلَ

ِ
ِز َوْطء  َأنَّ َرُسو أبو سعيد  245 َباُب َجَوا

ِ
 ...َبَعَث َجْيًشا َيْوَم ُحننَْي   َل اَّللَّ

 ِِ نَِّة ِفي ْوَجاِت َوالسُّ  َباُب اْلَقْسِم َبنْيَ الزَّ
ِيِّ  أنس  246  ...تِْسُع نِْسَوة ، َفَكاَن إَِذا َقَسمَ  َكاَن لِلنََّ

  أم سلمة  247
ِ
َج ُأمَّ َسَلَمَة َأَقامَ ََلَّا تَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ...َزوَّ

؟َباٌب: مَ  ُِ ََْت ًة َفَأْعَج   جابر  248 اَذا َيْصنَُع َمْن َرَأى اْمَرأَ
ِ
ُِ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ تَ َ ًة، َفَأتَى اْمَرأ  ..َرَأى اْمَرأَ

 
ِ
 ..الَ َيْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنًَة، إِْن َكِرَه ِمنَْها ُخُلًقا أبو هريرة  249 َباُب اْلَوِصيَِّة بِالنَِّساء

 ِكَتاُب الطَّاَلِق

  ابن عَاس  251 َما َجاَء ِِف َطاَلِق الثَّاَلِث  َباُب 
ِ
َّْاَلُق َعَل َعْهِد َرُسوِل اَّللَّ  ...َوَأِِب   َكاَن ال

 ِكَتاُب اْلِعدَِّة

ََاِئِن َواْْلَُتَوّفَّ  ِة اْل  ...ُطلَِّقْت َخاَلتِي، َفَأَراَدْت َأْن َُتُدَّ َنْخَلَها جابر  251 ... َعنَْهاَباُب ُخُروِج اْْلُْعَتدَّ

 ِكَتاُب الرََّضاِع

ُم؟ ، َهْل َُتَرِّ
َتنْيِ ِة َواْْلَصَّ   أم الفضل  252 َباٌب ِِف اْْلَصَّ

ِ
ِِبٌّ َعَل َنَِيِّ اَّللَّ  ..َوُهَو ِِف َبْيتِي َدَخَل َأْعَرا

ِن: َعِّْشُ  عائشة  253 َباُب التَّْحِريِم بَِخْمِس َرَضَعات    ..َرَضَعات  َكاَن ِفياَم ُأنِْزَل ِمَن اْلُقْرآ

 ِكَتاُب النََّفَقاِت

 َباُب النََّفَقِة َعَل اْلِعَياِل َواْْلَْمُلوكِ 
254  

ُِ  ثوبان ُجُل َأْفَضُل ِدينَار  ُينِْفُق  ...الرَّ

ُِ  أبو هريرة ، َوِدينَاٌر َأنَْفْقَت
ِ
ُِ ِِف َسَِيِل اَّللَّ  ..ِدينَاٌر َأنَْفْقَت

ََِس  َكَفى وبن عمرا  255  إِْثاًم َأْن َُيْ
ِ
ْرء . بِاْْلَ ُِ ْن َيْمِلُك ُقوَت  َعمَّ

َقِة َثاَلًثا لَّ َْ  َوُسنََّة َنَِيِّنَاَقاَل ُعَمُر  األسود بن يزيد  256 َباٌب: الَ َنَفَقَة لِْلُم
ِ
َتاَب اَّللَّ

ُك كِ  ..: الَ َنَْتُ

 ِكَتاُب اْلِعْتِق
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لِدِ   ...َأْن ََيَِدُه َِمُْلوًكاالَ ََيِْزي َوَلٌد َوالًِدا إاِلَّ  أبو هريرة  257 َباُب َفْضِل ِعْتِق اْلَوا

ُهمْ  ُِ َماٌل َغْيُ ن  258 َباُب َمْن َأْعَتَق َِمُْلوكنَِي َلْيَس َل ِِ  َأنَّ  عمرا ُِ ِعنَْد َمْوتِ نَي َل
َة َِمُْلوكِ  ..َرُجاًل َأْعتََق ِستَّ

َب  اَرِة َمْن ََضَ اَملِيِك، َوَكفَّ ََِة اْْلَ َباُب ُصْح

ََْدهُ   َع

ْوطِ  ُب ُكنُْت َأَْضِ  أبو مسعود  259  ...ُغاَلًما ِِل بِالسَّ

ِِ  َمنْ  ابن عمر  261 ا ََلْ َيْأتِ ُِ َحدًّ َب ُغاَلًما َل  ...ََضَ

ن  261 ُِ  ُسَوْيد بن ُمَقرِّ َمَها إِْنَساٌن، َفَقاَل َل َْ ُِ َل  ...َأنَّ َجاِرَيًة َل

 ِكَتاُب اْلُبُيوِع

ْمِر اْْلَْجُهوَلِة الَقْدرِ  ِة التَّ   جابر  262 بَِتْمر   َباُب ََتِْريِم َبْيِع ُصْبَ
ِ
ِة ِمَن التَّْمرِ  َِهَى َرُسوُل اَّللَّ ْبَ  ..َعْن َبْيِع الصُّ

ِِ ُمَتَفاِضالً  ِن ِمْن ِجنِْس ِن بِاْْلََيَوا َِز َبْيِع اْلََيوا  ...َعَل اْْلِْجَرةِ  َجاَء َعٌَْد َفََاَيَع النََِّيَّ  جابر  263 َباُب َجوا

 ِِ   أبو سعيد  264 َباُب َمْن ُأِصيَب ِِف ُِتَاَرتِ
ِ
 ..ِِف ثاَِمر   ُأِصيَب َرُجٌل ِِف َعْهِد َرُسوِل اَّللَّ

 َباُب ََتِْريِم َبْيِع اْلَْمرِ 
ِْحَن   265 ََّاس  َعامَّ ُيْعَْصُ ِمَن اْلِعنَِب  بن وعلةاعَدالرَّ ُِ َسَأَل اْبَن َع  ..َأنَّ

  أبو سعيد  266
ِ
ِدينَِة َقاَل  َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ ُُْب بِاْْلَ  ..:ََيْ

ِِ َغَررٌ  ِذي ِفي ْيِع الَّ ََ ْْاَلِن َبْيِع اْلََصاِة َوال   أبو هريرة  267 َباُب ُب
ِ
 ...َصاِة َوَعنْ َعْن َبْيِع اْْلَ  َِهَى َرُسوُل اَّللَّ

 ِِ   أبو هريرة  268 ": "َمْن َغشَّ َفَلْيَس ِمنِّيَباُب َقْولِ
ِ
ِة َطَعام  َمرَّ َعَل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ...  ُصْبَ

ِت بَ   َمِن اْحَتَكَر َفُهَو َخاطٌِئ. معمر بن عَداللَِّ  269 اُب ََتِْريِم االْحتَِكاِر ِِف اأَلْقَوا

 ِكَتاُب اْلُمَزاَرَعِة

َرَعِة َواْْلَُؤاَجَرةِ    ثابت  271 َباٌب ِِف اْْلَُزا
ِ
َرَعةِ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ...َِهَى َعِن اْْلَُزا

 ِكَتاُب الَوْقِف

ِِ َباُب َما َيْلحَ  ِب َبْعَد َوَفات ُِ إِالَّ ِمنْ إَِذا َماَت اإِلْنَساُن  أبو هريرة  271 ُق اإِلْنَساَن ِمَن الثَّوا ُِ َعَمُل َع َعنْ َْ  ..اْنَق

 ِكَتاُب النُُّذوِر

 
ِ
ن  272 َباٌب: الَ َوَفاَء لِنَْذر  ِِف َمْعِصَيِة اَّللَّ ْت  عمرا ، َفَأَْسَ ََنِى ُعَقيْل 

 ..َكاَنْت َثِقيُف ُحَلَفاَء لِ

اَرِة النَّْذرِ  اَرُة اْلَيِمنِي. عقَة بن عامر  273 َباُب َكفَّ اَرُة النَّْذِر َكفَّ  َكفَّ



33 

 

 ِكَتاُب اأَلْيَماِن

 ..اْلَيِمنُي َعَل نِيَِّة اْْلُْسَتْحلِِف. أبو هريرة  274 َباٌب: َيِمنُي اْلَالِِف َعَل نِيَِّة اْْلُْسَتْحلِِف 

ََْع َحقَّ  ِِ َفَقدْ  أبو أمامة  275 ُمْسلِم  بِيَِمني  َفاِجَرة  بِالنَّارِ  َباُب َوِعيِد َمِن اْقَت َع َحقَّ اْمِرئ  ُمْسلِم  بَِيِمينِ َْ  ..َمِن اْقَت

 بِالَعْهدِ 
ِ
 ..َخَرْجُت  َما َمنََعنِي َأْن َأْشَهَد َبْدًرا إاِلَّ َأِّنِّ  حذيفة  276 َباُب الَوَفاء

 ِص َوالدَِّيِةِكَتاُب َتْحِريِم الدَِّماِء َوِذْكِر الِقَصا

ِر بِاْلَقْتِل َوََتِْكنِي  ِة اإِلْقَرا ِيِّ  وائل  277 ...َباُب ِصحَّ  ...إِْذ َجاَء َرُجٌل  إِِّنِّ َلَقاِعٌد َمَع النََّ

 ِكَتاُب احُلُدوِد

َنى ِة ِِف الزِّ مَّ ء  278 َباُب َرْجِم اْلَيُهوِد َأْهِل الذِّ ِيِّ  البا ُلوًدابَِيُهوِديٍّ ُُمَ  ُمرَّ َعَل النََّ اًم َُمْ  ...مَّ

 
ِ
ََْب َعِِّلٌّ  أبو عَدالرِحن  279 َباُب َتْأِخِي اْْلَدِّ َعِن النَُّفَساء َا النَّاُس،  َخ  ..َأقِيُموا َفَقاَل: َيا َأُّيُّ

ِئِن ِِف إَِقاَمِة اْْلُُدودِ    َأنَّ َرُجاًل َكاَن ُيتََّهُم بُِأمِّ َوَلدِ  أنس  281 َباُب َأْخِذ اإِلَماِم بِاْلَقَرا
ِ
 ..َرُسوِل اَّللَّ

 ِكَتاُب الَقَضاِء َوالشََّهاَداِت

ُهودِ  ؟ زيد بن خالد  281 َباُب َخْيِ الشُّ
ِ
َهَداء ُكْم بَِخْيِ الشُّ  ...َأالَ ُأْخِبُ

 ِكَتاُب الضَِّياَفِة

الِ  َساِة بُِفُضوِل اَْلَ ََاِب اْْلَُوا ْح
ِيِّ َبْيناََم َنْحُن ِِف َسَفر  مَ  أبو سعيد  282 َباُب اْستِ  ...إِْذ َجاءَ  َع النََّ

 ِكَتاُب اْلِجَهاِد

ِم ُيْرَزُقونَ  ُْم َأْحَياٌء ِعنَْد َرِبِّ  َوَأِهَّ
ِ
َهداء ِِ  مْسوق  283 َباٌب ِِف َأْرَواِح الشُّ ََْداللَّ ..."َعْن َهِذِه اآلَيِة: "  َسَأْلنَا َع  َواَل ََتَْسََنَّ

ِِ  َباُب َذمِّ َمْن َماَت َوََلْ َيْغُز َوََلْ  ُِ بِ ْث َنْفَس ُِ َماَت  أبو هريرة  284 ُُيَدِّ  َنْفَس
ِِ ْث بِ دِّ  ..َمْن َماَت َوََلْ َيْغُز َوََلْ ُُيَ

 َعزَّ َ وَجلَّ 
ِ
َباِط ِِف َسَِيِل اَّللَّ  ...ِمْن ِصَياِم َشْهر   ِرَباُط َيْوم  َوَلْيَلة  َخْيٌ  سلامن  285 َباُب َفْضِل الرِّ

َهاَدِة ِِف   َتَعاََل َباُب َفْضِل الشَّ
ِ
  النعامن  286 َسَِيِل اَّللَّ

ِ
 ...َفَقاَل َرُجٌل  ُكنُْت ِعنَْد ِمنَْبِ َرُسوِل اَّللَّ

 
ِ
َهاَدِة ِِف َسَِيِل اَّللَّ ُ َمنَاِزَل  سهل بن حنيف  287 َباُب َطَلِب الشَّ ُِ اَّللَّ َغ  َبلَّ

َهاَدَة بِِصْدق  َ الشَّ  ..َمْن َسَأَل اَّللَّ

 َباُب َفْضِل َمْن ُقتَِل ِِف َس 
ِ
ِهيِد ُكلُّ  ابن عمرو  288 َِيِل اَّللَّ ْيَن. ُيْغَفُر لِلشَّ  َذْنب  إاِلَّ الدَّ
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  أبو قتادة  289
ِ
ُِ  َعْن َرُسوِل اَّللَّ  ..َقاَم ِفيِهْم، َفَذَكَر َْلُمْ  َأنَّ

ِب َمْن َغَزا َفَغنَِم َوَمْن ََلْ َيْغنَمْ  يَّ  َغاِزَية  َأوْ  َما ِمنْ  ابن عمرو  291 َباُب َقْدِر َثَوا  ..ة  َتْغُزو َفَتْغنَُم َوَتْسَلمُ َْسِ

 ِِ  َعزَّ َوَجلَّ لِْلُمَجاِهِديَن ِِف َسَِيلِ
ِ
! عياض بن ِحار  291 َباُب إَِعاَنِة اَّللَّ َق ُقَرْيًشا، َفُقْلُت: َربِّ َ َأَمَرِِّن َأْن ُأَحرِّ  ..إِنَّ اَّللَّ

 
ِ
 َباُب إَِعاَنِة الَغاِزي ِِف َسَِيِل اَّللَّ

 ...ُأبِْدَع  َفَقاَل: إِِّنِّ  ٌل إََِل النََِّيِّ َجاَء َرُج  أبو مسعود  292

، إِِّنِّ  أنس  293
ِ
 ..َأنَّ َفًتى ِمْن َأْسَلَم َقاَل: َيا َرُسوَل اَّللَّ

 اْْلَُجاِهِدينَ 
ِ
 اْْلَُجاِهِديَن َعَل اْلَقاِعِدينَ  بريدة  294 َباُب ُحْرَمِة نَِساء

ِ
 ..ُحْرَمُة نَِساء

دَ  َباُب َمْن َقَتَل َكاِفًرا ُثمَّ  َتِمَعاِن ِِف  أبو هريرة  295 َسدَّ االَ ََيْ  ..النَّاِر اْجتِاَمًعا َيُُضُّ َأَحُدُُهَ

ْمِي   َباُب َما َجاَء ِِف الرَّ

  عقَة بن عامر  296
ِ
نَْبِ َيُقوُل  َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ

ِ
 :..َوُهَو َعَل اْْل

ُ  َسُتْفَتُح َعَلْيُكْم َأَرُضوَن، َوَيْكِفيُكمُ  عقَة بن عامر  297  ..اَّللَّ

ُِ َفَلْيَس ِمنَّا َمنْ  عقَة بن عامر  298 ْمَي ُثمَّ َتَرَك َم الرَّ
 ..َعلِ

  أبو هريرة  299 َباُب َما ُيْكَرُه ِمْن ِصَفاِت اْْلَْيلِ 
ِ
َكاَل ِمَن  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ..اْْلَيْلِ َيْكَرُه الشِّ

 ِكَتاُب السَِّيِر

َء  َُُعوِث َباُب َتْأِمِي اإِلَماِم األَُمرا   بريدة  311 َعَل ال
ِ
َر َأِمًيا َعَل َجْيش   َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ..إَِذا َأمَّ

ْيِ  َواِب ِِف السَّ َعاِة َمْصَلَحِة الدَّ ُْوا اإِلبَِل َحظََّها أبو هريرة  311 َباُب ُمَرا ْصِب َفَأْع  ..إَِذا َساَفْرُتْم ِِف اْْلِ

 ...اْلَعُدوِّ َقَتَل َرُجٌل ِمْن ِِحَْيَ َرُجاًل ِمَن  عوف بن مالك  312 يلِ َباُب اْستِْحَقاِق الَقاتِِل َسَلَب الَقتِ 

ى  اْْلُْسلِِمنَي بِاأَلْْسَ
ِ
َرَة َوَعَلْينَا سلمة  313 َباُب التَّنِْفيِل، َوِفَداء َرهُ  َغَزْوَنا َفَزا ، َأمَّ  ...َأبُو َبْكر 

 
ِ
 ..وَها َوَأَقْمُتْم ِفيَها َفَسْهُمُكمْ َأيُّاَم َقْرَية  َأتَْيُتمُ  أبو هريرة  314 َباُب ُحْكِم الَفيء

ُِ َعْن ََخْسِ  يزيد بن ُهْرُمز  315 َباٌب: النَِّساُء الَغاِزَياُت ُيْرَضُخ َْلُنَّ َوالَ ُيْسَهمُ  ََّاس  َيْسَأُل  ..َأنَّ َنْجَدَة َكَتَب إََِل اْبِن َع

 ِكَتاُب اهِلْجَرِة َواْلَمَغاِزي

  َأنَّ  أنس  316 َباُب َغْزَوِة َبْدر  
ِ
ََاُل  َشاَورَ  َرُسوَل اَّللَّ ُِ إِْق  ...ِحنَي َبَلَغ

ِهيدِ  َُوِت اْْلَنَِّة لِلشَّ   أنس  317 َباُب ُث
ِ
 ..ُبَسْيَسَة َعْينًا َينُْظُر َما َبَعَث َرُسوُل اَّللَّ
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َهِة االْستَِعاَنِة ِِف الَغْزِو بَِكاِفر     عائشة  318 َباُب َكَرا
ِ
َََل َبدْ  َخَرَج َرُسوُل اَّللَّ ةِ ِق ، َفَلامَّ َكاَن بَِحرَّ

 ..ر 

  أنس  319 َباُب َغْزَوِة ُأُحد  
ِ
ََْعة   َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ِِف َس

 ..ُأْفِرَد َيْوَم ُأُحد 

ِب  يك  311 َباُب َغْزَوِة األَْحَزا  ..َلْو َأْدَرْكُت   َفَقاَل َرُجٌل: ُكنَّا ِعنَْد ُحَذْيَفَة  يزيد بن َْشِ

ةَ   ..َوَفَدْت ُوُفوٌد إََِل ُمَعاِوَيَة، َوَذلَِك ِِف َرَمَضانَ  لِ بن رباحعَدال  311 َباُب َفْتِح َمكَّ

ا َبْعَد اْلَفْتِح  َة: الَ  َسِمْعُت النََِّيَّ  مْيع  312 َباٌب: الَ ُيْقَتُل ُقَرَِشٌّ َصْبً  .. َيُقوُل َيْوَم َفتِْح َمكَّ

  313 َباٌب ِِف َغْزَوِة ُحنَنْي  
ََّاس  كثي بن َع

لِ  َّْ ُ  ببن عَد اْْل
 
ِ
ََّاٌس: َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ...َيْوَم ُحننَْي   َقاَل َع

ِِ َتَعاََل    سلمة  314 "..َمْيَت "َوَما َرَمْيَت إِْذ رَ  َباُب َقْولِ
ِ
 ..َواَجْهنَا  ُحنَْينًا، َفَلامَّ  َغَزْوَنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ

َجالِ   َمَع الرِّ
ِ
َذْت َيْوَم ُحننَْي  َأنَّ  أنس  315 َباُب َغْزَوِة النَِّساء َ  ... ِخنَْجًرا ُأمَّ ُسَلْيم  اَتَّ

 ِكَتاُب اإِلَماَرِة

لِ  ِل َفاألَوَّ  اأَلوَّ
ِ
 بَِِيَعِة اْْلَُلَفاء

ِ
  ابن عمرو  316 َباُب ُوُجوِب اْلَوَفاء

ِ
، َفنََزْلنَا َمنِْزالً  ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ..ِِف َسَفر 

 إَِذا ُبويَِع ِْلَلِيَفَتنْيِ َفاْقُتُلوا اآلَخَر ِمنُْهاَم. أبو سعيد  317 نْيِ َباٌب: إَِذا ُبويَِع ِْلَلِيَفتَ 

ْوَرة   َهِة اإِلَماَرِة بَِغْيِ ََضَ  َباُب َكَرا
، إِِّنِّ َأَراَك َضِعيًفا، َوإِِّنِّ ُأِحبُّ َلَك  أبو ذر  318  ..َيا َأبَا َذرٍّ

، َأالَ َتْسَتْعِملُ  أبو ذر  319
ِ
 ...نِي؟ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ

 
ِ
ء ِة األَُمَرا َّْاِب  َمْعَدان بن أِب طلحة  321 َباُب ُمِهمَّ ََْب  َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَ  ...َخ

 ْبنِ  عائذ بن عمرو  321 َباُب َذمِّ اإِلَماِم الظَّاَِلِ 
ِ
ََْيِد اَّللَّ ُِ َدَخَل َعَل ُع  ..ِزَياد  َفَقاَل: َأْي  َأنَّ

 َباُب َفِضيَلِة اإِلَماِم الَعاِدلِ 
 َعَل َمنَابَِر ِمْن ُنور   ابن عمرو  322

ِ
نَي ِعنَْد اَّللَّ

 ..إِنَّ اْْلُْقِسِْ

  عائشة  323
ِ
 ..َيُقوُل ِِف َبْيتِي َهَذا: اللَُّهمَّ  َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ

يُن النَِّصيَحةُ  يُن النَِّصيَحُة. َتيم الداري  324 َباٌب: الدِّ َْن؟ ُقْلنَا: الدِّ
ِ
 ...ْل

لِ َباُب ََتِْريِم َهدَ  ًْا َمنِ  َعِديِّ بن عمية  325 اَيا الُعامَّ َي  ..اْسَتْعَمْلنَاُه ِمنُْكْم َعَل َعَمل  َفَكَتَمنَا َِمْ

 َوإِْن َمنَُعوا اْْلُُقوَق 
ِ
ء ءُ  سلمة بن يزيد  326 َباُب َطاَعِة األَُمَرا ، َأَرَأيَْت إِْن َقاَمْت َعَليْنَا ُأَمَرا

ِ
 ..َيا َنَِيَّ اَّللَّ

ِرِهمْ َباُب ِخَياِر األَ  ا ِة َوِْشَ َُّوَنُكمْ  عوف بن مالك  327 ِئمَّ
َُّوَِهُْم َوُُيِ

ِذيَن َُتِ تُِكِم الَّ مَّ
 ..ِخيَاُر َأئِ
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ِ
ء ُِ ُيْسَتْعَمُل َعَليُْكْم  أم سلمة  328 ...َباُب ُوُجوِب اإِلْنَكاِر َعَل األَُمَرا ُء، َفَتْعِرُفوَن َوُتنِْكُرونَ إِنَّ  ..ُأَمَرا

َتِمعٌ َباُب ُحْكِم َمْن فَ  َق َأْمَر اْْلُْسلِِمنَي َوُهَو ُُمْ ُِ َسَتُكوُن َهنَاٌت َوَهنَاٌت  َعْرَفَجةَ   329 رَّ  ... إِنَّ

 ِكَتاُب الصَّْيِد َوالذََّباِئِح

 
 
ء   شداد بن أوس  331 َباُب األَْمِر بِاإِلْحَساِن ِِف ُكلِّ ََشْ

ِ
 ..: َقاَل: إِنَّ ثِنَْتاِن َحِفْظُتُهاَم َعْن َرُسوِل اَّللَّ

 ِكَتاُب اأَلَضاِحيِّ

ُِ ِذْبٌح  أم سلمة  331 ...َباُب النَّْهِي َعْن َأْن َيْأُخَذ ِمْن َشْعِرِه  ُِ َفِإَذا ُأِهلَّ ِهاَلُل َمْن َكاَن َل  ..َيْذَبُح

 ..الَ َتْذَبُحوا إاِلَّ ُمِسنًَّة، إاِلَّ َأْن َيْعُْسَ َعَلْيُكمْ  جابر  332 َباُب ِسنِّ األُْضِحيةِ 

 ْشِرَبِةِكَتاُب اأَل

ى ََخًْرا  ََُذ ِِمَّا ُيتََّخُذ ِمَن النَّْخِل َوالِعنَِب ُيَسمَّ ََِة. أبو هريرة  333 َباٌب: َما ُينْ : النَّْخَلِة، َواْلِعنَ َجَرَتنْيِ  اْْلَْمُر ِمْن َهاَتنْيِ الشَّ

ِيِذ الَِّذي ََلْ َيْشَتدَّ َوََلْ َيِْصْ  َباُب إَِباَحِة النََّ

 ُمْسِكًرا 

  سابن عَا  334
ِ
ْيلِ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ َل اللَّ ُِ َأوَّ ََُذ َل  ...ُينَْت

  عائشة  335
ِ
 ُيوَكى ُكنَّا َننَُِْذ لَِرُسوِل اَّللَّ

 
 ...ِِف ِسَقاء

َب  أنس  336 ا َ  بَِقَدِحي َهَذا الِّشَّ
ِ
 ..َلَقْد َسَقْيُت َرُسوَل اَّللَّ

ِيَّ  أنس  337 َباُب ََتِْريِم ََتْلِيِل اْلَْمرِ   ..َعِن اْْلَْمِر ُتتََّخُذ َخالً  ُسِئَل  َأنَّ النََّ

ِيَّ  وائل اْلُضمي  338 َباُب ََتِْريِم التََّداِوي بِاْلَْمرِ   َسَأَل النََّ
 ..َعِن اْْلَْمرِ  َأنَّ َطاِرَق ْبَن ُسَوْيد 

 ِكَتاُب اأَلْطِعَمِة

ِب  ا َ َعاِم َوالِّشَّ َّْ ََْل ال ََاِب التَّْسِمَيِة َق  َباُب اْستِْح
ِيِّ  حذيفة  339 َنا َمَع النََّ  ..َطَعاًما ََلْ َنَضعْ  ُكنَّا إَِذا َحَُضْ

َ  جابر  341 ُِ َفَذَكَر اَّللَّ ُجُل َبْيَت  ...إَِذا َدَخَل الرَّ

ِب بِاْلَيِمنيِ  ْ  َباُب ُوُجوِب األَْكِل َوالِّشُّ
ِِ إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم  ابن عمر  341  ...َفْليَْأُكْل بِيَِمينِ

 َأنَّ َرُجاًل  سلمة  342
ِ
ِِ  َأَكَل ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ  ...بِِشاَملِ

ِة َبْعَد َمْسِح  َْ اِق ْقَمِة السَّ   جابر  343 ...َباُب َأْكِل اللُّ
 
ء اَن َُيُُْضُ َأَحَدُكْم ِعنَْد ُكلِّ ََشْ َْ يْ  ..إِنَّ الشَّ

ِب  ْ  َتَعاََل َبْعَد األَْكِل َوالِّشُّ
ِ
ََاِب َِحِْد اَّللَّ َ  أنس  344 َباُب اْستِْح َِْد َأْن َيْأُكَل اأَلْكَلةَ إِنَّ اَّللَّ َض َعِن اْلَع  ... َلَيْ
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ََّْعامِ  ََاِب االْجتاَِمِع َعَل ال ْح
  أبو هريرة  345 َباُب اْستِ

ِ
، َفِإَذا َخَرَج َرُسوُل اَّللَّ  ..َذاَت َيْوم  َأْو َلْيَلة 

َعامِ  َّْ   أنس  346 َباُب َدْعَوِة األَْهِل إََِل ال
ِ
 ..َفاِرِسيًّا َكاَن َطيَِّب اْْلََرِق   َأنَّ َجاًرا لَِرُسوِل اَّللَّ

َعامِ  َّْ ِن ِمَن ال َيا ََْخَت َمَرًقاَأْوَصاِِّن:  إِنَّ َخلِيِِّل  أبو ذر  347 َباُب إَِصاَبِة اْْلِ  ...إَِذا َط

 ِِ ِم بِ ، َوالتََّأدُّ   جابر  348 َباُب َفِضيَلِة اْلَلِّ
ِ
ِِ بَِيِدي َذاَت َيْوم  إََِل  َأَخَذ َرُسوُل اَّللَّ ِ  ..َمنِْزل

  ُبْْس  عَداللِ بن   349 َباُب َوْضِع النََّوى َخاِرَج التَّْمرِ 
ِ
ْبنَا َنَزَل َرُسوُل اَّللَّ  ..َعَل َأِِب. َقاَل: َفَقرَّ

ُضِع ِعنَْد األَكِلِ    أنس  351 َباُب الَتَوا
ِ
ِيُّ  ُأِِتَ َرُسوُل اَّللَّ ، َفَجَعَل النََّ  ..بَِتْمر 

َخاِر ال ِت لِْلِعَيالِ َباٌب ِِف إدِّ َشُة، َبيٌْت الَ  عائشة  351 تَّْمِر َوَنْحِوِه ِمَن األَْقَوا
، َيا َعائِ ُِ  ِجَياٌع َأْهُل

ِِ  ..ََتَْر ِفي

بِّ    أبو سعيد  352 َباُب إَباَحِة الضَّ
ِ
بِيًّا َأتَى َرُسوَل اَّللَّ  ...َفَقاَل: إِِّنِّ ِِف  َأنَّ َأْعَرا

، َفنََزَل النََِّيُّ  َأنَّ النََِّيَّ  أيوبأبو   353 َباُب إَِباَحِة َأْكِل الثُّومِ 
ِِ
 ..َنَزَل َعَليْ

 ِِ ِئَحتِ ِهَيِة َما ُيْؤِذي بَِرا   أبو سعيد  354 َباُب َكَرا
ِ
 ..اَعِة َبَصل  ُهوَ َمرَّ َعَل َزرَّ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 ِكَتاُب اللَِّباِس َوالزِّيَنِة

ُجِل ال َِْس الرَّ   ابن عمرو  355 ثَّْوَب اْْلَُعْصَفرَ َباُب النَّْهِي َعْن ُل
ِ
 ..ُمَعْصَفَرْينِ َعَِّلَّ َثْوَبنْيِ  َرَأى َرُسوُل اَّللَّ

ْيِب بُِصْفَرة  َأْو ُِحَْرة   ُِ  جابر  356 ...َباُب ِخَضاِب الشَّ ُِ َوِْلَْيُت َة َوَرْأُس  ..ُأِِتَ بَِأِِب ُقَحاَفَة َيْوَم َفْتِح َمكَّ

َهِة َما َزاَد َعِن  ، جابر  357 ...اْْلَاَجِة َباُب َكَرا ِِ تِ َ ُجِل، َوِفَراٌش الْمَرأ  ..ِفَراٌش لِلرَّ

 ِِ   ابن عمر  358 َباٌب: ُأْزَرُة اْْلُْؤِمِن إََِل نِْصِف َساَقْي
ِ
َخاءٌ  َمَرْرُت َعَل َرُسوِل اَّللَّ  ..َوِِف إَِزاِري اْسَِتْ

ََاِل اإِلَزارِ  ُ َيْوَم  َثاَلَثٌة الَ  أبو ذر  359 َباُب ِغَلِظ ََتِْريِم إِْس  ...اْلِقيَاَمةِ ُيَكلُِّمُهُم اَّللَّ

تِي َتلِيَها َْى َوالَّ   عِّل  361 َباُب النَّْهِي َعِن التََّختُِّم ِِف الُوْس
ِ
ََِعي َِهَاِِّن َرُسوُل اَّللَّ  ...َأْن َأتََختََّم ِِف إِْص

َِْس النَِّعالِ  ِيَّ  جابر  361 َباُب ُل  ..َزْوَناَهاُل ِِف َغْزَوة  غَ َيُقو َسِمْعُت النََّ

ْسِك 
ِ
 َباُب اْستِْعاَمِل اْْل

ِئيَل َقِصَيةٌ  أبو سعيد  362 ا ْْسَ
ٌة ِمْن َبنِي إِ َ  ..َكاَنِت اْمَرأ

ةِ  نافع  363  ..َكاَن اْبُن ُعَمَر إَِذا اْسَتْجَمَر اْسَتْجَمَر بِاألَُلوَّ

 الَكاِسَياِت الَعاِرَياِت 
ِ
ا ِصنَْفاِن ِمْن َأْهلِ  أبو هريرة  364 َباُب النَِّساء  ...النَّاِر ََلْ َأَرُُهَ
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َباُب ََتِْريِم الَكْلِب َواْلََرِس الَ ِسيَّاَم ِِف 

َفرِ   السَّ

 ..الَ َتْصَحُب اْْلَاَلِئَكُة ُرْفَقًة ِفيَها َكْلٌب َوالَ  أبو هريرة  365

ِميُ  أبو هريرة  366 َْاِن. اْْلََرُس َمَزا ْي  الشَّ

 ِكَتاُب اأَلَدِب

  َباُب َما ُيْسَتَحبُّ ِمنَ 
ِ
 اأَلْساَمء

  ابن عمر  367
ِ
ِِ  :إِنَّ َأَحبَّ َأْساَمِئُكْم إََِل اَّللَّ َُْداللَّ  ...َع

َن َسَأُلوِِّن فَ  اْلغية  368 : إِنَُّكمْ ََلَّا َقِدْمُت َنْجَرا  ...َقاُلوا

مِّ َأِو  نَِة لِلذَّ  اْْلَُتَضمِّ
ِ
َباُب َتْغِيِي اأَلْساَمء

 التَّْزِكَيةِ 

 ...َمَر َكاَنْت ُيَقاُل َْلَا َعاِصَيةُ َأنَّ اْبنًَة لِعُ  ابن عمر  369

َل  ابن عَاس  371 ُة، َفَحوَّ  ...َكاَنْت ُجَوْيِرَيُة اْسُمَها َبرَّ

نَيَّ ُغاَلَمَك َيَساًرا، َوالَ َرَباًحا سمرة  371  ..الَ ُتَسمِّ

ِيُّ  جابر  372 ى بَِيْعَل  َأَراَد النََّ  ..َأْن َينَْهى َعْن َأْن ُيَسمَّ

ِز َج  َجاب  َباُب َجَوا   ابن مسعود  373 ْعِل اإِلْذِن َرْفَع اْْلِ
ِ
 ...َعَِّلَّ َأنْ  إِْذُنَك : َقاَل ِِل َرُسوُل اَّللَّ

  جرير  374 َباُب َنَظِر اْلَفْجَأةِ 
ِ
 ...َعْن َنَظِر اْلُفَجاَءةِ  َسَأْلُت َرُسوَل اَّللَّ

اَلمِ   َأْهِل الِكَتاِب بِالسَّ
ِ
اَلمِ  الَ َتََْدُءوا اْليَُهوَد َوالَ  رةأبو هري  375 َباُب النَّْهِي َعِن اْبتَِداء  ..النََّصاَرى بِالسَّ

ُخوِل َعَليَها  َباُب ََتِْريِم اْلَْلَوِة بِاألَْجنََِيَِّة َوالدُّ
 َثيِّب   َأالَ الَ َيَِيتَنَّ َرُجٌل ِعنْدَ  جابر  376

ة   ...اْمَرأَ

 ..اَمءَ َعَل َأْس  َأنَّ َنَفًرا ِمْن َبنِي َهاِشم  َدَخُلوا  ابن عمرو  377

ا  اِحنَي َفاْحُثوا ِِف ُوُجوِهِهمُ  اْلقداد  378 َباُب النَّْهِي َعِن اْْلَْدِح إَِذا َكاَن ُمُِضًّ  ...إَِذا َرَأيُْتُم اْْلَدَّ

َََغ َيَدُه ِِف َْلْمِ  بريدة  379 َباُب ََتِْريِم اللَِّعِب بِالنَّْرَدِشيِ   ..َمْن َلِعَب بِالنَّْرَدِشِي َفَكَأنَّاَم َص

ُِّْعونَ ابَ  ُِّْعوَن. ابن مسعود  381 "ٌب: "َهَلَك اْْلَُتنَ  ..َهَلَك اْْلَُتنَ

 ِكَتاُب الرَُّقى

ِيَّ  يَل النََّ
ِيَّ  أبو سعيد   381َباُب ُرْقَيِة ِجْبِ يَل َأتَى النََّ

دُ َفَقاَل:  َأنَّ ِجْبِ مَّ  ..َيا ُُمَ

عَ   َباُب َوْضِع اْلَيِد َعَل َمْوِضِع األَََلِ َمَع الدُّ
ِ
  عثامن بن أِب العاص  382 اء

ِ
ُِ َشَكا إََِل َرُسوِل اَّللَّ  ...َوَجًعا ََيُِدهُ  َأنَّ

ْقَيِة ِمَن اْلَعنْيِ  ِيُّ  جابر  383 َباُب الرُّ َص النََّ  ...آلِل َحْزم  ِِف ُرْقَيِة اْْلَيَّةِ  َرخَّ
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ْقَيِة ِمَن اْلَعْقَرِب    جابر  384 َباُب الرُّ
ِ
 ...َقى، َفَجاءَ َعِن الرُّ  َِهَى َرُسوُل اَّللَّ

كٌ  ِِ ِْشْ َقى َما ََلْ َيُكْن ِفي يَِّة، َفُقْلنَا: َيا عوف بن مالك  385 َباٌب: الَ َبْأَس بِالرُّ
ي ِِف اْْلَاِهلِ

  ُكنَّا َنْرقِ
ِ
 ..َرُسوَل اَّللَّ

 ِكَتاُب الطِّبِّ َوالطَِّيَرِة َواْلِكَهاَنِة

ََاِب التََّداِوي ْح
  َأنَّ ُأمَّ  جابر  386 َباُب اْستِ

ِ
َجاَمةِ  َسَلَمَة اْسَتْأَذَنْت َرُسوَل اَّللَّ  ..ِِف اْْلِ

ِز اْلَكيِّ    جابر  387 َباُب َجَوا
ِ
ًَا َبَعَث َرُسوُل اَّللَّ  ..إََِل ُأَِبِّ ْبِن َكْعب  َطَِي

ُذوٌم، َفَأْرَسَل  الِّّشيد  388 َباُب اْجتِنَاِب اْْلَْجُذوِم َوَنْحِوهِ   ...َكاَن ِِف َوْفِد َثِقيف  َرُجٌل َُمْ

ِفنيَ  ا اِن َواْلَعرَّ ِيِّ   389 َباُب ََتِْريِم إِْتَياِن الُكهَّ ََْل َلِ بعض أزواج النََّ  ََلْ ُتْق
 
ء ُِ َعْن ََشْ ًفا َفَسَأَل ا  ..َمْن َأتَى َعرَّ

 ِكَتاُب اْلَحيَّاِت َوَغْيِرَها

  391 َباُب َقْتِل اْلَيَّاِت 
ائِب موَل  وأب السَّ

 هشام بن ُزْهَرة
ُِ َدَخَل  ِِ   َعَل َأِِب َسِعيد   َأنَّ  ...ِِف َبْيتِ

 ِكَتاُب الرُّْؤَيا

ِيِّ   ...َرَأيُْت َذاَت َلْيَلة  ِفياَم َيَرى النَّاِئمُ  أنس   391َباُب ُرْؤَيا النََّ

نَامِ  اِن ِِف اْْلَ َْ ْي ِب الشَّ َبُ بَِتَلعُّ ِيِّ  جابر  392 َباٌب: الَ َُيْ ِِبٌّ إََِل النََّ  ... : َرَأيُْت ِِف َفَقاَل  َجاَء َأْعَرا

 ِكَتاُب َفَضاِئِل النَِّبيِّ 

ِيِّ  ََْفى ِكنَاَنَة ِمْن َوَلِد إِْساَمِعيَل  إِنَّ  َواثَِلَة بن األَْسَقع   393َباُب َفْضِل َنَسِب النََّ َ اْص  ..اَّللَّ

ِيِّ    َباُب َتْفِضيِل النََّ
ِ
 َعَل ََجِيِع األَنََِْياء

 ... َلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمةِ َأنَا َسيُِّد وَ  أبو هريرة  394

 ...اْلِقَياَمِة َفَأْسَتْفتُِح  آِِت َباَب اْْلَنَِّة َيْومَ  أنس  395

ِيِّ  يِم اْلََجِر َعَل النََّ
ةِ  َباُب َتْسلِ َُوَّ ََْل النُّ َة َكاَن ُيَسلِّمُ  جابر بن سمرة  396 َق  ...إِِّنِّ ألَْعِرُف َحَجًرا بَِمكَّ

ِت  ِيِّ  َباٌب ِِف ُمْعِجَزا ُ -إِنَُّكْم َسَتْأتُوَن َغًدا  معاذ   397النََّ َُوكَ  -إِْن َشاَء اَّللَّ  ..َعنْيَ َت

ِيِّ  َعامِ  َباُب َبَرَكِة النََّ َّْ  ِِف ال
ِيَّ  جابر  398 ُِ  َأنَّ َرُجاًل َأتَى النََّ ، َفَأْطَعَم ُِ ِعُم ْْ  ...َيْسَت

ِيِّ  جابر  399  َكاَنْت ُِتِْدي لِلنََّ
ة  ِِف عُ   َأنَّ ُأمَّ َمالِك   ..كَّ

ِيِّ  ِب  َباُب َبَرَكِة النََّ ا َ   أنس  411 ِِف الِّشَّ
ِ
 ..إَِذا َصلَّ اْلَغَداَة َجاَء َخَدمُ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ
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ََْت  اْلقداد  411 ََاِن ِِل، َوَقْد َذَه ََْلُت َأنَا َوَصاِح  ..َأْساَمُعنَاَأْق

ِيِّ   بِإِ  َباُب إِْذَعاِن اْْلاََمَداِت لِلنََّ
ِ
  جابر  412 ْذِن اَّللَّ

ِ
َنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ...َحتَّى َنَزْلنَا َواِدًيا ِْسْ

ِيِّ  ِِ  َباُب ِصَفِة َفِم النََّ ِِ َوَعِقَِ   جابر بن سمرة  413 َوَعْينَْي
ِ
 ...اْلَفمِ  َضلِيعَ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

ِيِّ  ِِ  َباُب ِطيِب َراِئَحِة النََّ   مرةجابر بن س  414 َولنِِي َمسِّ
ِ
 ...َصاَلَة األُوََل  َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ

 ِِ ُضِع ٌء، َفَقاَلْت: َأنَّ اْمَرأًَة َكاَن ِِف َعْقلِهَ  أنس   415َباُب َتَوا  ...ا ََشْ

ِِ َوُجوِدِه    ابن شهاب   416َباٌب ِِف َسَخاِئ
ِ
ةَ  َغَزا َرُسوُل اَّللَّ  ..َغْزَوَة اْلَفْتِح، َفْتِح َمكَّ

ة  َباٌب: " َة ُأمَّ ُ َتَعاََل َرِْحَ ََاِدهِ  أبو موسى  417 ..."إَِذا َأَراَد اَّللَّ  ِمْن ِع
ة  َ َعزَّ َوَجلَّ إَِذا َأَراَد َرِْحََة ُأمَّ  ..إِنَّ اَّللَّ

 ِِ  َباُب َقْولِ
ِ
ْثُتُكْم َعِن اَّللَّ  : "َما َحدَّ

" ِِ  َفُخُذوا بِ
418  

  طلحة
ِ
 ... ُرُءوِس النَّْخلِ بَِقْوم  َعَل  َمَرْرُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ

 ...َفَخَرَج ِشيًصا، َفَمرَّ ِِبِمْ  بنحوه، وفيِ:  أنس

 ِكَتاُب ِذْكِر اأَلْنِبَياِء َوَفْضِلِهْم

اَلمِ   السَّ
ِِ  َباُب َخْلِق آَدَم َعَلْي

  أبو هريرة  419
ِ
ُ  بِيَِدي َفَقاَل: َخَلَق  َأَخَذ َرُسوُل اَّللَّ  ..اَّللَّ

َر ا أنس  411 ُ آَدَم ِِف ََلَّا َصوَّ ُ َّللَّ ُِ َما َشاَء اَّللَّ  ..اْْلَنَِّة َتَرَك

ِهيَم اْلَلِيِل    أنس   411َباٌب ِمْن َفَضاِئِل إِْبَرا
ِ
 ..َفَقاَل: َيا َخْيَ  َجاَء َرُجٌل إََِل َرُسوِل اَّللَّ

اَلمُ   السَّ
ِِ ا َعَلْي اُء َنجَّ  أبو هريرة  412 َباُب َما َجاَء َعْن َزَكِريَّ  .اًراَكاَن َزَكِريَّ

 ِكَتاُب َفَضاِئِل الصََّحاَبِة

يِق  دِّ   َسِمْعُت َعائَِشةَ  ابن أِب ُمَلْيكة   413َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َأِِب َبْكر  الصِّ
ِ
 ..َوُسِئَلْت: َمْن َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

اَن    عائشة   414َباٌب ِمْن َفَضاِئِل ُعْثاَمَن ْبِن َعفَّ
ِ
ََْجعً  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ...ا ِِف َبْيتِيُمْض

 َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َعِِّلِّ ْبِن َأِِب َطالِب  
ْت ِسنِّي، َوَقُدَم َعْهِدي زيد بن أرقم  415  َلَقْد َكِبَ

ِ
 ...َواَّللَّ

ُِ َلَعْهدُ  عِّل  416 َ النََّسَمَة إِنَّ ِذي َفَلَق اْْلََََّة َوَبَرأ  ..َوالَّ

 ص  َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َسْعِد ْبِن َأِِب َوقَّا
نِ  سعد  417 ِِ آَياٌت ِمَن اْلُقْرآ ُِ َنَزَلْت فِي  ...َأنَّ

ِيِّ  سعد  418 ُكونَ  ُكنَّا َمَع النََّ ، َفَقاَل اْْلُِّْشِ  ..ِستََّة َنَفر 
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  سلمة  419 َباٌب ِمْن َفَضاِئِل اْلََسِن َواْلَُسنْيِ 
ِ
 ..َواْْلََسِن َواْْلَُسنْيِ  َلَقْد ُقْدُت بِنََِيِّ اَّللَّ

 ْن َفَضاِئِل ُأمِّ َأيَْمَن َباٌب مِ 
  أنس  421

ِ
َلَق َرُسوُل اَّللَّ َْ َلْقُت  اْن َْ  ..إََِل ُأمِّ َأيَْمَن، َفاْن

  َقاَل َأبُو َبْكر   أنس  421
ِ
 ...َبْعَد َوَفاِة َرُسوِل اَّللَّ

 ...َأتَى َعَل َسْلاَمَن َوُصَهْيب  َوباَِللَأنَّ َأبَا ُسْفَياَن  عائذ بن عمرو   422َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َسْلاَمَن َوُصَهْيب  َوباَِلل  

 ...: َخَرْجنَا ِمْن َقْوِمنَا ِغَفار  َقاَل َأبُو َذرٍّ  عَداللِ بن الصامت   423َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َأِِب َذرٍّ 

ْوِِسِّ  ي إََِل  أبو هريرة   424َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َأِِب ُهَرْيَرَة الدَّ َكةٌ  اإِلْس ُكنُْت َأْدُعو ُأمِّ  ..اَلِم َوِهَي ُمِّْشِ

  أنس   425َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َأِِب ُدَجاَنَة ِساَمك  
ِ
 ...َأَخَذ َسيًْفا َيْوَم ُأُحد   َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 ... ُسْفَيانَ  َكاَن اْْلُْسلُِموَن الَ َينُْظُروَن إََِل َأِِب  ابن عَاس   426َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َأِِب ُسْفَياَن ْبِن َحْرب  

  ابن عَاس   427َباٌب ِمْن َفَضاِئِل ُمَعاِوَيَة 
ِ
ََْياِن، َفَجاَء َرُسوُل اَّللَّ  ..ُكنُْت َأْلَعُب َمَع الصِّ

ِيَّ  أبو برزة   428َباٌب ِمْن َفَضاِئِل ُجَلْيَِيب   ِِ  َأنَّ النََّ ُ َعَلْي ، َفَأَفاَء اَّللَّ ُِ  ..َكاَن ِِف َمْغًزى َل

اَن ْبِن َثابِت  َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َح  ُِ َأَشدُّ َعَلْيَها ِمْن َرْشق   عائشة   429سَّ  ..اْهُجوا ُقَرْيًشا؛ َفِإنَّ

َجَرةِ  ََِّّش   431 َباٌب ِمن َفَضاِئِل َأْصَحاِب الشَّ َا َسِمَعِت النََِّيَّ  أم ُم  ..َيُقوُل ِعنَْد َحْفَصَة: الَ  َأِهَّ

 
 
َل َأتَيْ  عدي بن حاتم  431 َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َطيء َّْاِب، َفَقاَل ِِل: إِنَّ َأوَّ  ..ُت ُعَمَر ْبَن اْْلَ

ِيِّ  ِِ  َباٌب: َبَقاُء النََّ   أبو موسى   432َأَماٌن أَلْصَحابِ
ِ
ْينَا اْْلَْغِرَب َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ..، ُثمَّ ُقْلنَاَصلَّ

 الَقَرِِّنِّ 
 َباٌب ِمْن َفَضاِئِل ُأَوْيس 

ُِ إِنَّ َخْيَ التَّابِعِ  عمر  433  ُأَوْيٌس. :نَي َرُجٌل ُيَقاُل َل

ِِ َأْمَداُد َأْهِل  َكاَن ُعَمُر  بن جابر ُأَسْي   434  ..اْليََمنِ إَِذا َأتَى َعَلْي

ى أبو ذر  435 َباُب َفْضِل َأْهِل ِمْْصَ  ، َوِهَي َأْرٌض ُيَسمَّ  ..إِنَُّكْم َسَتْفَتُحوَن ِمْْصَ

 َبعَ  أبو برزة  436 َباُب َفْضِل َأْهِل ُعاَمنَ 
ِ
 َرُجاًل إََِل َحيٍّ ِمْن  َث َرُسوُل اَّللَّ

ِ
 ..َأْحيَاء

 ِكَتاُب الِبرِّ َوالصَِّلِة

ِِ َفَلْم َيْدُخِل اْلَنََّة" . أبو هريرة  437 َباٌب: "َرِغَم َأنُْف َمْن َأْدَرَك َأبََوْي ُِ ، ُثمَّ َرِغَم َأنُْف ُِ ، ُثمَّ َرِغَم َأنُْف ُِ  .َرِغَم َأنُْف

اَباُب َفْضِل ِصلَ   األَِب َواألُمِّ َوَنْحِوُِهَ
ِ
ُجلِ  ابن عمر  438 ِة َأْصِدَقاء  ...إِنَّ ِمْن َأبَرِّ اْلِبِّ ِصَلَة الرَّ
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 ُِ َبًة  أبو هريرة  439 َباُب َفْضِل َمْن َوَصَل َرِِحَ ، إِنَّ ِِل َقَرا
ِ
 ...َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسوَل اَّللَّ

 َعزَّ وَ 
ِ
 َجلَّ َباُب َفْضِل اْلُبِّ ِِف اَّللَّ

ونَ  أبو هريرة  441 َ َيُقوُل َيْوَم اْلِقيَاَمِة: َأيَْن اْْلَُتَحابُّ نَّ اَّللَّ
 ..إِ

ُِ ِِف َقْرَية  ُأْخَرى أبو هريرة  441  ...َأنَّ َرُجاًل َزاَر َأًخا َل

 
ِ
َقاء ِِ ِعنَْد اللِّ  ...الَ ََتِْقَرنَّ ِمَن اْْلَْعُروِف َشْيًئا أبو ذر  442 َباُب َطاَلَقِة اْلَوْج

ْفِق بَ   اُب َفْضِل الرِّ
. جرير  443 ْفَق ُُيَْرِم اْْلَْيَ  َمْن ُُيَْرِم الرِّ

ِِ ُص  عائشة  444 ، َفَكاَنْت ِفي ََْت َبِعًيا َا َرِك  ...ُعوَبةٌ َأِهَّ

 َباُب الَعْفِو َوالتََّواُضعِ 
ًَْداَما َنَقَصْت َصَدَقٌة  أبو هريرة  445 ُ َع ، َوَما َزاَد اَّللَّ

 ..ِمْن َمال 

َ  إِنَّ  ارعياض بن ِح  446  ...َأْوَحى إَِِلَّ َأْن َتَواَضُعوا؛اَّللَّ

  النواس بن سمعان  447 َباُب َتْفِسِي الِبِّ َواإِلْثمِ 
ِ
 ...بِاْْلَِدينَِة َسنَةً  َأَقْمُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ

 َوالتََّهاُجرِ 
ِ
ْحنَاء ُب اْْلَنَِّة  أبو هريرة  448 َباُب النَّْهِي َعِن الشَّ  ..َيْوَم االْثننَْيِ َوَيْوَم اْْلَِميسِ ُتْفَتُح َأبَْوا

َْانِ  ْي اَن َقدْ  جابر  449 َباُب ََتِْريِش الشَّ َْ يْ ََُدُه اْْلَُصلُّونَ  إِنَّ الشَّ  ..َأيَِس َأْن َيْع

َْانٌ    451 َباٌب: َمَع ُكلِّ إِْنَسان  َشْي
  عائشة

ِ
 ..َخَرَج ِمْن ِعنِْدَها َلْياًل، َفِغْرُت  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

ِِ  بن مسعودا َل بِ  ...َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحد  إاِلَّ َوَقْد ُوكِّ

ََةِ  ََُة؟ أبو هريرة  451 َباُب ََتِْريِم الِغي  ...َأتَْدُروَن َما اْلِغي

ََاِب  ََاِدِئ، َما ََلْ َيْعَتِد  أبو هريرة  452 َباُب النَّْهِي َعِن السِّ ََّاِن َما َقااَل َفَعَل اْل  ..اْْلُْسَت

ُجُل: َهَلَك النَّاُس  أبو هريرة  453 ْهِي َعْن َقْوِل: َهَلَك النَّاُس َباُب النَّ   ...إَِذا َقاَل الرَّ

َها وابِّ َوَغْيِ  َباُب النَّْهِي َعْن َلْعِن الدَّ

454  
اُنوَن ُشَفَعاَء َوالَ ُشَهَداَء َيْومَ  أبو الدرداء  ..الَ َيُكوُن اللَّعَّ

، أبو هريرة
ِ
كنِيَ  ِقيَل: َيا َرُسوَل اَّللَّ  ..اْدُع َعَل اْْلُِّْشِ

ن  455   عمرا
ِ
 ...ِِف َبْعِض َأْسَفاِرهِ  َبْيناََم َرُسوُل اَّللَّ

  جابر  456
ِ
َنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ ِْْن ُبَواط   ِْسْ  ..ِِف َغْزَوِة َب
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 ِكَتاُب الظُّْلِم

ْلمِ  ِيِّ  أبو ذر  457 َباُب ََتِْريِم الظُّ   َعِن النََّ
ِ
ََاَرَك َوَتَعاََل ِفياَم َرَوى َعِن اَّللَّ  .. َت

َب النَّاَس بَِغْيِ َحقٍّ  َْن َعذَّ
ِ
ِديِد ْل ْنَيا إِنَّ  هشام بن حكيم  458 َباُب الَوِعيِد الشَّ ُبوَن ِِف الدُّ ِذيَن ُيَعذِّ ُب الَّ َ ُيَعذِّ  .اَّللَّ

 ِكَتاُب الَقَدِر

 بَِقَدر  
 
 َباٌب: ُكلُّ ََشء

ُكو ُقَرْيش   أبو هريرة  459   َُيَاِصُموَن َرُسوَل َجاَء ُمِّْشِ
ِ
 ..اَّللَّ

، َحتَّى اْلَعْجِز َواْلَكْيِس. ابن عمر  461  بَِقَدر 
 
ء  ُكلُّ ََشْ

ِة َوالنَّْهِي َعْن َقْوِل: َلوْ   ِمنَ اْْلُْؤِمُن اْلَقِويُّ  أبو هريرة  461 َباٌب ِِف األَْمِر بِالُقوَّ
ِ
 ..َخْيٌ َوَأَحبُّ إََِل اَّللَّ

ُلَق  ابن عمرو  462 يِر اْْلاََلِئِق َباٌب ِِف َكْتِب َمَقادِ  ََْل َأْن ََيْ ِق َق
ُ َمَقاِديَر اْْلاََلئِ  ..َكَتَب اَّللَّ

ها الَ َتِزيُد َوالَ َتنُْقُص  َََة: اللَُّهمَّ َمتِّْعنِي  ابن مسعود  463 َباُب َأنَّ اآلََجاَل َواألَْرَزاَق َوَغْيَ  ...بَِزْوِجيَقاَلْت ُأمُّ َحَِي

ِِ َباُب بَِداَيِة َخلْ  ِْْن ُأمِّ ُِ َسِمَع اْبَن َمْسُعود   عامر بن واثلة  464 ِق اآلََدِميِّ ِِف َب ِقيُّ  َيُقوُل: َأنَّ  ..الشَّ

ََْل اْلَوْحِي    عائشة  465 ...َباُب َما َجاَء ِِف األَْطَفاِل َق
ِ
 ...إََِل َجنَاَزِة َصَِيٍّ  ُدِعَي َرُسوُل اَّللَّ

 ِكَتاُب اْلِعْلِم

ْسمِ َباٌب: الَ ُيْستَ  َحِة اْْلِ ْسِم. ُييى بن أِب كثي  466 َْاُع اْلِعْلُم بَِرا َحِة اْْلِ اُع اْلِعْلُم بَِرا َْ  الَ ُيْسَت

ُِ ِمَن اأَلْجِر ِمْثُل  أبو هريرة  467 َباُب َمْن َدَعا إََِل ُهًدى َأْو َضاَلَلة    ..َمْن َدَعا إََِل ُهًدى َكاَن َل

 ِكَتاُب الدَُّعاِء

ِيِّ  َباٌب ِمْن َأْدِعَيةِ   النََّ

 ..َأُعوُذ بَِك ِمْن َْشِّ َما َعِمْلُت  إِِّنِّ  اللَُّهمَّ  عائشة  468

ِيَّ  أبو هريرة  469  ..َكاَن إَِذا َكاَن ِِف َسَفر  َوَأْسَحرَ  َأنَّ النََّ

 ..اللَُّهمَّ َأْصلِْح ِِل ِدينَِي الَِّذي ُهَو ِعْصَمةُ  أبو هريرة  471

 والتُّقى... َأُلَك اْْلَُدى،اللَُّهمَّ إِِّنِّ َأْس  ابن مسعود  471

  زيد بن أرقم  472
ِ
 ..اللَُّهمَّ إِِّنِّ َأُعوذُ َيُقوُل:  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

َدادِ   بِاْْلَِداَيِة َوالسَّ
ِ
َعاء   عِّل  473 َباُب الدُّ

ِ
 ..ُقِل: اللَُّهمَّ اْهِدِِّن : َقاَل ِِل َرُسوُل اَّللَّ
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 بِاْْلَْغِفَرِة َوالرَّ 
ِ
َعاء ْزِق َباُب الدُّ  ِْحَِة َواْلَعاِفَيِة َوالرِّ

ِيَّ  طارق بن أشيم  474 ُِ َسِمَع النََّ  ...ٌل َفَقاَل: َيا َوَأتَاُه َرُج  َأنَّ

  سعد  475
ِ
ِِبٌّ إََِل َرُسوِل اَّللَّ  ..َفَقاَل: َعلِّْمنِي َجاَء َأْعَرا

 ُِ   ابن عمر  476 َباُب َما ُيْسَتَعاُذ ِمنْ
ِ
 َرُسوِل اَّللَّ

ِ
 ..: اللَُّهمَّ إِِّنِّ َأُعوذُ  َكاَن ِمْن ُدَعاء

اِت   التَّامَّ
ِ
ِذ بَِكلاَِمِت اَّللَّ  َباٌب ِِف التََّعوُّ

  خولة بنت حكيم  477
ِ
 ..َمْن َنَزَل َمنِْزالً ُثمَّ َقاَل: َأُعوُذ بَِكلاَِمِت اَّللَّ

  ، َفَقاَل: َياَجاَء َرُجٌل إََِل النََِّيِّ  أبو هريرة  478
ِ
 ..َرُسوَل اَّللَّ

 لِلُمْسلِِمنَي بَِظْهِر الَغيِْب َباُب َفْض 
ِ
َعاء ِِ بَِظْهِر اْلَغْيِب  أبو الدرداء  479 ِل الدُّ  اْْلُْسلِِم ألَِخي

ِ
ْرء  ...َدْعَوُة اْْلَ

ْنَيا  بَِتْعِجيِل الُعُقوَبِة ِِف الدُّ
ِ
َعاء َهِة الدُّ   أنس  481 َباُب َكَرا

ِ
 ..َرُجاًل ِمَن اْْلُْسلِِمنيَ َعاَد  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 ِكَتاُب الذِّْكِر

 َتَعاََل 
ِ
  أبو هريرة  481 َباُب اْلَثِّ َعَل اإِلْكَثاِر ِمْن ِذْكِر اَّللَّ

ِ
َة، َفَمرَّ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ..َيِسُي ِِف َطِريِق َمكَّ

ْكِر َوالِفْكِر ِِف ُأُموِر اآلَِخَرةِ   َوَكاَن ِمْن ُكتَّا حنظلة األُسيدي  482 َباُب َفْضِل َدَواِم الذِّ
ِ
 ...َقاَل  -ِب َرُسوِل اَّللَّ

نِ  َل  أبو هريرة  483 َباُب َفْضِل االْجتاَِمِع َعَل تاَِلَوِة الُقْرآ  ِعْلاًم َسهَّ
ِِ  ..َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفي

 
ِ
ِث بِنِْعَمِة اَّللَّ ْكِر َوالتََّحدُّ  ...َعَل َحْلَقة  ِِف اْْلَْسِجِد، َخَرَج ُمَعاِوَيةُ  أبو سعيد  484 َباُب َفْضِل االْجتاَِمِع َعَل الذِّ

 
ِ
ََاِح َواْْلََساء   ابن  مسعود  485 َباٌب ِمْن َأْدِعَيِة الصَّ

ِ
 ..َأْمَسْينَاإَِذا َأْمَسى َقاَل:  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

 َباُب َما ُيَقاُل ِعنَْد النَّْوِم َوَأْخِذ اْْلَْضَجعِ 
 ..ا َأَراَد َأَحُدَنا َأْن َينَامَ َكاَن َأبُو َصالِح  َيْأُمُرَنا إِذَ  ُسَهْيل  486

  أنس  487
ِ
ِِ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ِش  ..َكاَن إَِذا َأَوى إََِل ِفَرا

 َعزَّ َوَجلَّ 
ِ
 َباُب َأَحبِّ اْلَكاَلِم إََِل اَّللَّ

 َأْرَبٌع: سمرة بن جندب  488
ِ
 ...َأَحبُّ اْلَكاَلِم إََِل اَّللَّ

َك بَِأَحبِّ الْ  أبو ذر  489 ؟َأالَ ُأْخِبُ
ِ
 ...َكاَلِم إََِل اَّللَّ

َباُب َفْضِل التَّْسَِيِح َوالتَّْحِميِد َوالتَّْكَِِي 

 َوالتَّْهلِيلِ 

  أبو هريرة  491
ِ
َّ
ِ
، َواْْلَْمُد َّلل

ِ
ََْحاَن اَّللَّ  ...ألَْن َأُقوَل: ُس

  سعد  491
ِ
 ..َفَقاَل: َأيَْعِجُز َأَحُدُكمْ  ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

َل النََّهارِ َباُب َفْضِل التَّ  ِيَّ  جويرية  492 ْسَِيِح َأوَّ  ..َخَرَج ِمْن ِعنِْدَها ُبْكَرًة ِحنَي َصلَّ  َأنَّ النََّ

 ِكَتاُب التَّْوَبِة
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ََاَدَرِة بِالتَّْوَبةِ  ُ ْمُس ِمْن َمْغِرِِبَا َمْن َتاَب َقََْل َأنْ  أبو هريرة  493 َباُب اْْل ُلَع الشَّ ْْ  ..َت

َُوِل التَّْوبَ  ُنوِب َباُب َق ْيِل لَِيُتوب أبو موسى  494 ِة ِمَن الذُّ َُْسُط َيَدُه بِاللَّ َ َعزَّ َوَجلَّ َي  ..إِنَّ اَّللَّ

ُنوِب بِاالْستِْغَفارِ  َُوا َلَذَهَب َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه  أبو هريرة  495 َباُب ُسُقوِط الذُّ
ْ ُتْذنِ  ..َلْو ََل

 َوَعْفِوِه لِل
ِ
ُ َعزَّ َوَجلَّ إََِل  أبو موسى  496 ُمْسلِِمنيَ َباُب َسَعِة َمْغِفَرِة اَّللَّ  ..إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َدَفَع اَّللَّ

 َتَعاََل 
ِ
  جندب  497 َباُب النَّهِي َعْن َتْقنِيِط اإِلْنَساِن ِمْن َرِْحَِة اَّللَّ

ِ
َث:  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ..:َأنَّ َرُجاًل َقاَل َحدَّ

 ِكَتاُب اْلُمَناِفِقني

ِيِّ بَ  ِر؟َمْن َيْصَعُد الثَّنِيََّة َثنِيََّة  جابر   498اُب ُظُهوِر النَِّفاِق َعَل َعْهِد النََّ  ...اْْلَُرا

 ِِ تِي اْثنَي َعَِّشَ ُمنَاِفًقا"َباُب َقْولِ  : "إِنَّ ِِف ُأمَّ
ر   قيس بن عَاد  499  ...: َأَرَأيَْت ِقَتاَلُكْم َأَرْأيًاُقْلنَا لَِعامَّ

ََِة َوَبنْيَ ُحَذْيَفةَ  أبو الْفيل  511  ..َكاَن َبنْيَ َرُجل  ِمْن َأْهِل اْلَعَق

اِة اْلَعاِئَرِة َبنْيَ اْلَغنََمنْيِ  ابن عمر  511 َباُب َمَثِل اْْلُنَاِفِق   ..َمَثُل اْْلُنَاِفِق َكَمَثِل الشَّ

ْنَيا َواآلِخَرةِ   َباٌب ِمْن َعَذاِب اْْلُنَاِفِقنَي ِِف الدُّ
 َأنَّ َرُس  جابر  512

ِ
، َفَلامَّ َكاَن  وَل اَّللَّ  ..َقِدَم ِمْن َسَفر 

  سلمة  513
ِ
 ...َرُجاًل َمْوُعوًكا ُعْدَنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ

 ِكَتاُب اْلَجنَّة

ٌم َأْفِئَدُِتُمْ  أبو هريرة  514 َباُب ِصَفِة ُقُلوِب َأْهِل اْْلَنَّةِ   ...َيْدُخُل اْْلَنََّة َأْقَوا

ََْأُس، َمْن َيْدُخُل اْْلَنََّة َينَْعُم الَ  أبو هريرة  515 ْهِل اْْلَنَّةِ َباُب َدَواِم َنِعيِم أَ   ...َي

: َما َأْدَنى َأْهِل اْْلَنَِّة َمنِْزَلًة؟ اْلغية  516 َباُب َأْدَنى َأْهِل اْْلَنَِّة َمنْـِزَلًة ِفيَها ُِ  ..َسَأَل ُموَسى َربَّ

،إِنَّ ِِف اْْلَ  أنس  517 َباٌب ِِف َسْوِق اْْلَنَّةِ   ..نَِّة َلُسوًقا َيْأتُوَِهَا ُكلَّ َُجَُعة 

ْنيَا َْان  ُمْقِسٌط، عياض بن ِحار  518 َباٌب ِِف ِصَفاِت َأْهِل اْْلَنَِّة َوِصَفاِت َأْهِل النَّاِر ِِف الدُّ  ...َأْهُل اْْلَنَِّة َثاَلَثٌة: ُذو ُسْل

ْنَيا ِمْن َأِْهَاِر اْْلَنَّةِ   ..َسْيَحاُن، َوَجْيَحاُن، َواْلُفَراُت، َوالنِّيُل  أبو هريرة  519 َباُب َما ِِف الدُّ

 ِكَتاُب النَّاِر

َُْعوَن َأْلَف ِزَمام   ابن مسعود  511 َباُب َعَظَمِة النَّاِر َوُبْعِد َقْعِرَها  َْلَا َس
 ..ُيْؤَتى بَِجَهنََّم َيْوَمِئذ 
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  أبو هريرة  511
ِ
ًََة، ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ...إِْذ َسِمَع َوْج

، سمرة بن جندب  512 َباُب َدَرَكاِت َمْن َتْأُخُذُهُم النَّارُ  ِِ ْي ََ  ...ِمنُْهْم َمْن َتْأُخُذُه النَّاُر إََِل َكْع

ِيِّ  ، َأيَْن َأِِب؟ أنس  513 ": "إِنَّ َأِِب ِِف النَّارِ َباُب َقْوِل النََّ
ِ
 ...َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسوَل اَّللَّ

َِْغ َأنَْعمِ  ْنَيا ِِف النَّارِ  َباُب َص ْنَيا  أنس  514 َأْهِل الدُّ  ..ِمْن َأْهِل النَّارِ ُيْؤَتى بَِأنَْعِم َأْهِل الدُّ

 ِكَتاُب اْلِفَتِن

ُل اْلِفَتِن؟ َ ُمْسَتْخلُِفُكمْ  أبو سعيد  515 َباٌب: َما ِهَي َأوَّ ٌة، َوإِنَّ اَّللَّ ْنَيا ُحْلَوٌة َخُِضَ  ..إِنَّ الدُّ

اِن وَ  َْ ْي َياُه لِِفْتنَِة النَّاسِ َباُب الشَّ ا ، جابر  516 َبْعِث َْسَ
ِ
اء ُِ َعَل اَْلَ  ...إِنَّ إِْبِليَس َيَضُع َعْرَش

ِيِّ  ََاِر النََّ  ...ِجْئُت َيْوَم اْْلََرَعِة، َفِإَذا َرُجٌل َجالٌِس  جندب  517 َعْن ُوُقوِع َبْعِض اْلِفَتنِ  َباُب إِْخ

ِة َبْعِضهِ  ََْعض  َباُب َهاَلِك َهِذِه األُمَّ  ِم بِ
َ َزَوى ِِلَ األَْرَض، َفَرأَيُْت َمَشاِرَقَها ثوبان  518  ..إِنَّ اَّللَّ

  سعد  519
ِ
َََل َذاَت َيْوم  ِمَن اْلَعالِيَةِ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ..َأْق

َمانِ   ... ْنيَاالَ َتْذَهُب الدُّ َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه  أبو هريرة  521 َباُب َكْثَرِة اْلِفَتِن ِِف آِخِر الزَّ

اَعُة َحتَّى ُتْفَتَح َمِدينٌَة  ، َوَجانٌِب  أبو هريرة  521 ...َباٌب: الَ َتُقوُم السَّ  َجانٌِب ِمنَْها ِِف اْلَبِّ
 ..َسِمْعُتْم بَِمِدينَة 

اَعُة َحتَّى َيْملَِك اْْلَْهَجاهُ  َياِِل  أبو هريرة  522 َباٌب: الَ َتُقوُم السَّ  ..َحتَّى َيْملَِك َرُجٌل الَ َتْذَهُب األيَّاُم َواللَّ

ى َََد الالَُّت َواْلُعزَّ اَعُة َحتَّى ُتْع   عائشة  523 َباٌب: الَ َتُقوُم السَّ
ِ
 ...َيْذَهُب  الَ َيُقوُل:  َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ

تِي َتُكوُن ُقْرَب اْلِقَياَمةِ  يِح الَّ ََْعُث ِرًُيا  أبو هريرة  524 َباُب الرِّ َ َي  ...ِن، َأْلنَيَ ِمنِمَن اْليَمَ إِنَّ اَّللَّ

وُم َأْكَثُر النَّاسِ  اَعُة َوالرُّ ُر النَّاِس. اْلستورد  525 َباٌب: َتُقوُم السَّ ْكثَ وُم َأ اَعُة َوالرُّ  ..َتُقوُم السَّ

الِ  جَّ وِم ِِف َكْثَرِة اْلَقْتِل ِعنَْد ُخُروِج الدَّ ََاِل الرُّ ُء بِ  ُيَسْي بن جابر  526 َباُب إِْق  ...اْلُكوَفةِ َهاَجْت ِريٌح َِحَْرا

َََة  جابر بن سمرة  527 ...َباُب َما َيُكوُن ِمْن ُفُتوَحاِت اْْلُْسلِِمنَي  ِع ْبِن ُعتْ
 ...َقاَل: ُكنَّا َمَع  َعْن َنافِ

ينِيَّةِ 
نِْْ َْ وُم بِاألَْعاَمِق  أبو هريرة  528 َباٌب ِِف َفْتِح ُقْس اَعُة َحتَّى َينِْزَل الرُّ  ...الَ َتُقوُم السَّ

َماِن َخلِيَفٌة  َباٌب: اَل َحْثًيا جابر  529 ...َيُكوُن ِِف آِخِر الزَّ ثِي اَْلَ يَفٌة َُيْ
تِي َخلِ  ..َيُكوُن ِِف آِخِر ُأمَّ

اَعةِ  ََْل السَّ تِي َتُكوُن َق ِيُّ  ُحذيفة بن أسيد  531 َباٌب ِِف اآلَياِت الَّ َلَع النََّ  ...َوَنْحُن َنَتَذاَكُر، َفَقاَل َعَلْينَا  اطَّ
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ََْل َباُب  ََاَدَرِة بِاألَْعاَمِل َق ُ اْلَثِّ َعَل اْْل

 َتَظاُهِر الِفَتنِ 

ْيِل اْْلُْظلِمِ  أبو هريرة  531 ِع اللَّ َْ  ...َباِدُروا بِاأَلْعاَمِل ِفَتنًا َكِق

َخانَ  أبو هريرة  532 اَل، َوالدُّ جَّ  ..َباِدُروا بِاأَلْعاَمِل ِستًّا: الدَّ

ََاَدِة ِِف اْْلَرْ  . معقل بن يسار  533 ِج َباُب َفْضِل الِع َِلَّ
ََاَدُة ِِف اْْلَْرِج َكِهْجَرة  إِ  اْلِع

اَل األَْكَبَ  جَّ ُِ َلْيَس الدَّ  َوَأنَّ
ًرا أبو سعيد  534 َباُب ِذْكِر اْبِن َصيَّاد  اًجا َأْو ُعامَّ  ...َخَرْجنَا ُحجَّ

اَل األَْصَغرَ  جَّ ُِ الدَّ  َوَأنَّ
 َباُب ِفْتنَِة اْبِن َصيَّاد 

، َفُقْلُت لَ  ابن عمر  535 َتنْيِ  َمرَّ
ََْعِضِهمْ  ِقيُت اْبَن َصيَّاد 

 ...لِ

ِيَّ  أبو سعيد  536  َسَأَل النََّ
 ..َعْن ُتْرَبِة اْْلَنَّةِ  َأنَّ اْبَن َصيَّاد 

اِل َوَيْأُجوَج َوَمْأُجوَج  جَّ   النواس بن سمعان  537 َباُب ِفْتنَِة الدَّ
ِ
اَل َذاَت َغَدا َذَكَر َرُسوُل اَّللَّ جَّ  ...ةالدَّ

ََاَدِِتُِم األَْوَثانَ  ِر النَّاِس َوِع ا  ِْشَ
ِ
 َباُب َبَقاء

ِذي َوَجاَءُه َرُجٌل َفَقاَل: َما َهَذا اْْلَ  ابن عمرو  538  ..ِديُث الَّ

اَعُة َحتَّى الَ  أنس  539  ..ُيَقاَل ِِف األَْرضِ  الَ َتُقوُم السَّ

اَل ِمَن اْلَيُهودِ  جَّ ََُع الدَّ ََ  أنس  541 َباُب َمْن َيْت اَل ِمنْ َيتْ جَّ َُْعونَ  ُع الدَّ َََهاَن َس  ..َُّيُوِد َأْص

َجالِ  ِر اْلَعَرِب ِمَن الدَّ ََالِ  ُأمِّ ْشيك  541 َباُب ِفَرا اِل ِِف اْْلِ جَّ نَّ النَّاُس ِمَن الدَّ  ..َلَيِفرَّ

َجاِل" اَعِة َأْكَبُ ِمَن الدَّ اَعِة َخْلٌق َما َبنْيَ  هشام بن عامر  542 َباٌب: "َما َبنْيَ َخْلِق آَدَم َوالسَّ  ... َخْلِق آَدَم إََِل ِقَياِم السَّ

ى اَعِة اْلُكْبَ ِط السَّ ا ْمسِ  ابن عمرو  543 َباُب َتَتاُبِع َأْْشَ َل اآلَياِت ُخُروًجا ُطُلوُع الشَّ  ..إِنَّ َأوَّ

اَسةِ  ِة اْْلَسَّ ِِت َسِمْعُت نَِداَء اْْلُنَ  فاطمة بنت قيس  544 َباُب ِقصَّ  ...اِديََلَّا اْنَقَضْت ِعدَّ

 ِكَتاُب الزُّْهِد َوالرََّقاِئِق

 النََِّيُّ 
ِِ  ِمْن َشَظِف اْلَعيْشِ  َباُب َما َكاَن َعَلْي

  جابر  545
ِ
َنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ..، َوَكاَن ُقوُت ُكلِّ ِْسْ

ْنيَا َذَكَر ُعَمُر  النعامن  546  ..َما َأَصاَب النَّاُس ِمَن الدُّ

َء اْْلَُهاِجِريَن َيْسَُِقوَن اأَلْغنَِياءَ  إِنَّ  بن عمروا  547 َباُب َفْضِل اْلَفْقرِ   ..ُفَقَرا

ْنَيا وُم َأيُّ َقْوم   ابن عمرو  548 َباُب َذمِّ التَّنَاُفِس ِِف الدُّ  ...إَِذا ُفتَِحْت َعَلْيُكْم َفاِرُس َوالرُّ

 
ِ
ِِهَا َعَل اَّللَّ ْنَيا َوَهَوا   جابر  549 َباُب َذمِّ الدُّ

ِ
وِق َداِخاًل ِمنْ   َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ...َمرَّ بِالسُّ

ْنَيا ِسْجُن اْْلُْؤِمنِ  ْنَيا ِسْجُن اْْلُْؤِمِن، َوَجنَُّة اْلَكاِفِر. أبو هريرة  551 َباٌب: الدُّ  الدُّ



31 

 

نَيا  الدُّ
ِ
 َباُب َفنَاء

ْنَيا ِِف  اْلُستورد  551  َما الدُّ
ِ
 ...اآلِخَرِة إِالَّ ِمثُْل َواَّللَّ

َْ  خالد بن ُعَمْي   552 ََُة ْبُن َغْزَواَن َخ َ ََنَا ُعْت  ...، َفَحِمَد اَّللَّ

. سعد  553 َباُب َفْضِل اْلَغنِيِّ التَِّقيِّ اْْلَِفيِّ  ََْد التَِّقيَّ اْلَغنِيَّ اْْلَِفيَّ َ ُُيِبُّ اْلَع  إِنَّ اَّللَّ

 ِكَتاُب َفَضاِئِل اْلُقْرآِن

َءِة الَفاَِتَةِ  ِيِّ َبْيناََم  ابن عَاس  554 َباُب َفْضِل ِقَرا يُل َقاِعٌد ِعنَْد النََّ
 ... َسِمعَ   ِجْبِ

نَ  َََقَرِة َوآِل ِعْمَرا   555 َباُب َفْضِل ُسوَرِة اْل
ُِ َيْأِِت َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا أبو أمامة َن؛ َفِإنَّ  ..اْقَرُؤوا اْلُقْرآ

ِذينَ  النواس ِِ الَّ ِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهلِ  ..ُيْؤَتى بِاْلُقْرآ

 ..َيا َأبَا اْْلُنِْذِر، َأتَْدِري َأيُّ آَية  ِمْن كَِتاِب  ُأِب بن كعب  556 َباُب َفْضِل آَيِة اْلُكْرِِسِّ 

لِ  أبو الدرداء  557 باب َفْضِل ُسوَرِة الَكْهِف   ِمْن َأوَّ
 ...َمْن َحِفَظ َعِّْشَ آَيات 

َذَتنْيِ  َءِة اْْلَُعوِّ ْيَلةَ  َأَلمْ  عقَة بن عامر  558 َباُب َفْضِل ِقَرا  ...َتَر آَيات  ُأنِْزَلِت اللَّ

اَلةِ  ِن ِِف الصَّ َءِة الُقْرآ ِِ  أبو هريرة  559 َباُب َفْضِل ِقَرا  ...َأيُِحبُّ َأَحُدُكْم إَِذا َرَجَع إََِل َأْهلِ

 ِِ ِم ِن َوَتَعلُّ َءِة الُقْرآ   عقَة بن عامر  561 َباُب َفْضِل ِقَرا
ِ
ةِ َوَنْحُن ِِف الصُّ  َخَرَج َرُسوُل اَّللَّ  ...فَّ

 ُِ ِن َوَيْعَلُم َِْد اْْلَاِرِث َلِقَي ُعَمَر  عامر بن واثلة  561 َباُب َفْضِل َمْن َيُقوُم بِالُقرآ  ..بُِعْسَفانَ  َأنَّ َناِفَع ْبَن َع

ُدورِ  ِن ِِف الصُّ َ َنَظَر إََِل َأْهِل األَْرِض َفَمَقَتُهمْ  إِنَّ  عياض بن ِحار  562 َباٌب ِِف ِحْفِظ اْلُقْرآ  ..َعَرَِبُمْ  اَّللَّ

ََْعِة َأْحُرف   َن َعَل َس  ...ُكنُْت ِِف اْْلَْسِجِد، َفَدَخَل َرُجٌل ُيَصِّلِّ  ُأِب بن كعب  563 َباُب َبَياِن َأنَّ الُقْرآ

 ِكَتاُب التَّْفِسرِي

َََقَرةِ   ُسوَرُة اْل

: "َما َننَْسْخ ِمْن آَية  َأْو ُننِْسَها ِِ يأبو العالء بن ا  564 "...َباُب َقْولِ خِّ   لشِّ
ِ
ُِ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ...َينَْسُخ َحِديُث

ِف   ُسوَرُة األَْعَرا

":..َباُب  ََْيِت َوِهَي ُعْرَياَنةٌ  ابن عَاس  565 "ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجد  ُْوُف بِاْل ُة َت ْرأَ  ...َكاَنِت اْْلَ

: "َوُنوُدوا َأْن تِْلُكُم اْْلَنَّةُ  ِِ وا َفاَل َتْسَقُموا َأبًَدا أبو سعيد وأبو هريرة  566 .."َباُب َقولِ : إِنَّ َلُكْم َأْن َتِصحُّ
 ...ُينَاِدي ُمنَاد 
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 ُسوَرُة ُيوُنَس 

ِذيَن َأْحَسنُوا اْْلُْسنَى َوِزَياَدٌة"  َتَعاََل: "لِلَّ
ِِ ََارَ  صهيب  567 َباُب َقولِ ُ َت  ..كَ إَِذا َدَخَل َأْهُل اْْلَنَِّة اْْلَنََّة َيُقوُل اَّللَّ

 َسوَرُة النُّورِ 

ِِ َتَعاََل: "َوالَ ُتْكِرُهوا َفَتَياتُِكْم  َباٌب ِِف َقولِ

"
ِ
 َعَل اْلََِغاء

 ْبِن ُأَِبٍّ اْبِن َسُلوَل ُيَقاُل أ جابر  568
ِ
َِْد اَّللَّ  .. َنَّ َجاِرَيًة لَِع

ِيُّ  عائشة  569 ِِ ِمْرٌط  َخَرَج النََّ ٌل َغَداًة َوَعَلْي  ...ُمَرحَّ

 "يس" ُسوَرةُ 

  أنس  571 ..."َهُد َعَليِْهْم َأْلِسنَُتُهمْ َباٌب: "َيْوَم َتْش 
ِ
 ...َفَضِحَك  ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

 ُسوَرُة الَفْتِح 

ةَ  أنس  571 : "َوُهَو الَِّذي َكفَّ َأيِْدَُّيُْم َعنُْكْم" اآلَيةَ ..َباُب   ...َأنَّ َثاَمننَِي َرُجاًل ِمْن َأْهِل َمكَّ

ِْحَنِ ُسوَرُة ال  رَّ

، َوُخلَِق  عائشة  572 .."َلَق اإِلْنَساَن ِمْن َصْلَصال  "َخ ..َباُب   ... ُخلَِقِت اْْلَاَلِئَكُة ِمْن ُنور 

 ُسوَرُة اْْلَِديدِ 

: "َأَلْم َيْأِن لِلَِّذيَن آَمنُوا  ِِ ََنَا ابن مسعود  573 ..."َباُب َقْولِ  ...َما َكاَن َبنْيَ إِْساَلِمنَا َوَبنْيَ َأْن َعاَت

 ُسوَرُة اْْلَِّْشِ 

 ِِ ِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهمْ  َباُب َقولِ  ..: َيا اْبَن ُأْختِي، ُأِمُروا َقاَلْت ِِل َعائَِشةُ  عروة  574 ..""َوالَّ

وِج   ُسوَرُة اْلُبُ

ِِ َتَعاََل: "ُقتَِل َأْصَحاُب األُْخُدوِد" ََْلُكمْ  صهيب  575 َباُب َقْولِ يَمْن َكاَن َق
ُِ َكاَن َملٌِك فِ  ..، َوَكاَن َل

ْلَزَلةِ   ُسوَرُة الزَّ

ِِ َتَعاََل: "َوَأْخَرَجِت األَْرُض َأثَْقاَْلَا" َُْوانِ  أبو هريرة  576 َباُب َقْولِ  ..َتِقيُء األَْرُض َأْفاَلَذ َكَِِدَها َأْمَثاَل األُْس

 ُسوَرُة التََّكاُثرِ 

 َتَعاََل: "َأْلَهاُكُم التََّكاُثُر"
ِِ يعَ  577 َباُب َقْولِ خِّ  ...َرأُ َوُهَو َيقْ  َأتَيُْت النََِّيَّ  داللِ بن الشِّ
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:  أبو هريرة ِِ  ..َوَما ِسَوى َذلَِك بِنَْحِوِه بُِدوِن اآلَيِة، َوِفي

 ُسوَرُة النَّْْصِ 

  578 َباٌب: ُسوَرُة النَّْْصِ آِخُر ُسوَرة  َنَزَلْت ََجِيًعا
ََْيد اهلل بن  ُع

ََة  عَداللِ بن ُعْت
ََّاس  َقاَل ِِل ا  ...َتْعَلُم آِخَر ُسوَرة    ْبُن َع
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عبارة عن مجع وترتيب ملسانيد رواة الصحيحني غري املكثرين، والغرض من ذلك: ا القسم هذ

بغري املكثرين، أما املكثرين فعرشة وهم: أبو هريرة ،  خاص ول املراجعة ملن حفظ الصحيحني، وهتسهي

 س ، ابن عمرو ، ابن مسعوي ، أنس ، جابر ، أبو سعيد ، أبو موسى.عائشة ، ابن عمر ، ابن عبا

ومل نذكر املكثرين هنا؛ ألن اهلدف من هذا اجلمع: حرص األحايي  حتى يسهل استذكارها، 

وأما لو كُثرت كأن جتمع أحايي  أيب هريرة مثاًل والتي قد تزيد عىل التسعني حديًثا يف املجلد الواحد 

 من هذا اجلمع.فإهنا تذهب الفائدة 

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 -بكلمة بارزة فيه 

 الصفحة الكتاب طرف احلديث الراوي م

1 
عياض بن محار 

 املجاشعي 

 2 اإليامن تم...ا جهلأمرين أن أعلمكم مأال إن ريب 

ق ُقريشًا..  012 اجلهاي إن اهلل عز وجل أمرين أن ُأحرِّ

لة إن اهلل أوحى إيل أن تواضعوا...  031 الرِبّ والصِّ

 080 اجلرنة أهل اجلنة ثالثة: ...

 213 فضائل القرآن إن اهلل عز وجل نظر إىل أهل األرض...

2 
أبو ذر الغفاري 

 

 3 اإليامن نوٌر أنَّى أراه...

 3 اإليامن تلك عاجل برشى املؤمن...

 03 اإليامن إين ألعلم آخر أهل اجلنة يخواًل اجلنة...

                                                           
رقام مع مراجعة أ -جزاهم اهلل خرًيا - هـ0423عام ظ السنة ة يف يورة حفأستفيد هذا القسم والذي يليه من مذكرة أعدها اإلخو 1

 التي وري كل حدي  فيها. الصفحات وإضافة أسامء الكتب

  اكمكررينمسند اصرواة غري
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 23 الصالة كيف أنت إذا كانت عليك ُأمراء...

 23 الصالة ت عيّل أعامل ُأمتي حسنها وسيئهاُعِرض

 42 الصالة ُيصبح عىل كل ُسالمى ...

 003 اإلمارة عيفًا...يا أبا ذر إين أراك ض

 003 اإلمارة يا أبا ذر إنك ضعيف، وإهنا أمانة...

 023 األطعمة إذا طبخت مرقًا فأكثر ماءه...

 031 اللباس والزينة ...ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة

 038 فضائل الصحابة إنكم ستفتحون مرص وهي أرض ُيسّمى...

لة ...ال فحقرن من املعروف شيئاً   031 الرِبّ والصِّ

 034 الظُّلم يا عبايي إين حرمت الظلم عىل نفيس...

ْكر أال ُأخربك بأحبِّ الكالم إىل اهلل؟...  014 الذِّ

3 
عثامن بن عفان 

 

 3 اإليامن من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهلل...

 21 الصالة من صىل العشاء يف مجاعة فكأنام قام نصف الليل...

 12 احلج يف الرجل إذا اشتكى عينيه وهو حُمِرٌم...

ُح، وال خيطب. نكُِح املحرم، وال ُينكر  11 النكاح ال ير

4 
عمرو بن عبسة 

 

 3 اإليامن كنت وأنا يف اجلاهلية أظن أن الناس...

ب وضوءه فيتمضمض... رِّ  03 الُوضوء ما منكم رجٌل ُيقر

 23 الصالة اهلل وأجهله. يا نبي اهلل أخربين عام علمك

5 
عوف بن مالك 

 

 3 اإليامن تسعة أو ثامنية أو سبعة... كنا عند النبي 

 31 اجلنائز اللهم اغفر له وارمحه، وعافه واعف عنه

رير  قتل رجٌل من مِحْرير رجاًل من العُدّو...  013 السِّ

 008 اإلمارة خيار أئمتكم الذين فحبوهنم وحُيبونكم.
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قرى عرضوا عيل رقاكم...ا  033 الرُّ

6 
جرير بن عبداهلل 

 

 1 اإليامن أيَّام عبٌد أربرقر من مواليه فقد كفر...

 1 اإليامن إذا أربرقر العبُد مل ُتقبل له صالة...

قني يأتوننا... دِّ  32 الزكاة إن ناسًا من املصر

 33 الزكاة يف صدر النهار... كنا عند رسول اهلل 

 033 األيب عن نظر الفجاءة... ألت النبي س

م اخلري. م الرفق حُيرر لة من حُيرر  031 الرِبّ والصِّ

7 
صهيب بن سنان 

 الرومي 

 00 اإليامن عجبًا ألمر املؤمن ...

 213 التفسري إذا يخل أهل اجلنة اجلنة...

هِ   218 التفسري اصربي فإنِك عىل احلق. !يا ُأمَّ

8 
اب عمر بن اخلط

 

 03 الُوضوء أن رجاًل توضأ فرتك موضع ُظُفٍر...

 43 الصالة من نام عن حزبه أو عن يشء منه...

 31 العيدين يف األضحى والفطر؟... ما كان يقرأ به رسول اهلل 

 11 احلج ألُخرجنَّ اليهوي والنصارى من جزيرة العرب...

 031 ائل الصحابةفض إن خري التابعني رجٌل ُيقال له ُأويس...

 عبدالرمحن بن وعلة 9
 03 الُوضوء إنا نكون باملغرب ومعنا الرببر واملجوس

ُ من العنب؟... أنه سأل ابن عباٍس   88 الُبُيوع عام ُيْعرصر

11 
عيل بن أيب طالب 

 

 01 الُوضوء ثالثة أيام ولياليهن للمسافر... جعل النبي 

 32 الصالة ...وجهت وجهي للذي فطر الساموات

 33 الصالة اللهم لك ركعت وبك آمنت...

 33 الصالة اللهم لك سجدت وبك آمنت...
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 31 الصالة اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت...

 031 للِّباس والزينةا ...أن أختتم يف إصبعي هناين رسول اهلل 

 048 ئل الصحابةفضا ...فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد والذي

 011 الدعاء ...اللهم اهدين وسديين، واذكرقل: 

11 
عقبة بن عامر 

 

 01 الُوضوء كانت علينا رعاية اإلبل فجاءت نوبتي.

 23 الصالة ...ثالث ساعات كان ينهانا رسول اهلل 

 13 النذور كفارة النذر كفارة اليمني...

 013 اجلهاي أال إن القوة الرمي...

 013 اجلهاي سُتفتح عليكم أرضون ويكفيكم اهلل...

لِم الرمي ثم تركه...  013 اجلهاي من عر

 212 فضائل القرآن أمل تر آيات ُأنزلت الليلة مل ُيرر مثلهن قط...

 212 فضائل القرآن ...أيُّكم حيبُّ أن يغدو كل يوٍم إىل ُبطحان

 بريدة  12

 01 الُوضوء الفتح...صىل الصلوات يوم  أن النبي 

 28 الصالة أن رجاًل نشد يف املسجد...

 31 اجلنائز هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها...

 30 اجلنائز أسأل اهلل لنا ولكم العافية...

 013 اجلهاي ُحرمة نساء املجاهدين عىل القاعدين...

رير  اغزوا باسم اهلل يف سبيل اهلل...  014 السِّ

 034 األيب لعب بالنَّْريشري...من 

13 
جابر بن سمرة 

 

 01 الُوضوء أأتوضأ من حلم الغنم؟...

 31 الصالة كان بالٌل ُيؤذن إذا يحضت...
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 31 الصالة ما يل أراكم ِعزين؟...

 
ِ
ْينَا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  41 الصالة ...ُكنَّا إَِذا َصلَّ

 41 ةالصال ... كنت ُأصيل مع النبي 

... ُأيت النبي  اِقصر شر  38 اجلنائز برجل قتل نفسه بمر

لٍَّق يف اجلنة البن الدحداح.  38 اجلنائز كم من ِعْذٍق ُمعر

ّلم عيّل...  041 فضائل النبي  إين ألعرف حجرًا بمكة ُيسر

 043 فضائل النبي  ضليع الفم... كان النبي 

 044 فضائل النبي  ..صالة األُوىل. صليت مع النبي 

 088 الِفترن عن نافع بن عتبة: تغزون جزيرة العرب...

 معاوية  14
 23 الصالة املؤذنون أطول الناس أعناقًا...

 33 الزكاة ال ُتلحفوا يف املسألة...

15 
عبداهلل بن الشخري 

 

ع...أنه صىل مع النبي   23 الصالة ،قال: فتنخَّ

 201 التفسري يا ابن آيم من مالكمايل مايل، وهل لك 

 أيب بن كعب  16

 21 الصالة كان رجٌل من األنصار بيته أقىص بيت يف املدينة...

 212 فضائل القرآن يا أبا املنذر تدري أيَّ آية من كتاب اهلل معك أعظم؟...

 213 فضائل القرآن كنت ِف اْلسجد، فدخل رجل يصِّل...

 جندب  17

 21 الصالة فهو يف ذمة اهلل...من صىل الصبح 

 011 التوبة أن رجاًل قال: واهلل ال يغفر اهلل لفالن...

ِة... عر  084 الِفترن جئت يوم اجلررر

 أبو مسعوي  18
 31 الصالة يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل...

 31 الصالة يمسح مناكبنا يف الصالة... كان النبي 
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 34 الزكاة ئة ناقة كلها طخطومة...لك هبا يوم القيامة سبعام

 83 الِعتق ...كنت أرضب غالًما يل بالسوط

 012 اجلهاي إين ُأْبِدعر يب فامحلني... من يلَّ عىل خري

19 
الرباء بن عازب 

 

 30 الصالة ... كنا إذا صلينا خلف رسول اهلل 

اًم جملوًيا... ُمّر عىل النبي   12 احلدوي بيهويي حممَّ

21 
وائل بن حجر 

 

 32 الصالة رفع يديه... أنه رأى النبي 

 13 فحريم الدماء ...إين لقاعد مع النبي 

21 
عمران بن حصني 

 

 34 الصالة أيُّكم قرأ خلفي بـ)سبح اسم ربك(...

 83 الِعتق أن رجاًل أعتق ستة مملوكني...

 12 النذور كانت ثقيٌف ُحلفاء لبني عقيل...

 033 الربوالصلة ما عليها ويعوها فإهنا ملعونة... خذوا

 األسوي بن يزيد 22
 34 الصالة يف يار... أتينا ابن مسعوي 

 83 النفقات ال نرتك كتاب اهلل وسنة نبيه لقول امرأة

 معدان 23
 33 الصالة ...لقيت ثوبان موىل النبي 

 003 اإلمارة .إين رأيت كأن ييكًا نقرين ثالث نقرات.

 أبو الدرياء  24

 33 الصالة أعوذ باهلل منك... ألعنك بلعنة اهلل...

جٍّ عىل باب فسطاط... ُأيت النبي 
 81 النكاح بامرأة حُمِ

 032 الرب والصلة ...شفعاءن اللعانو ال يكون

 010 الدعاء يعوة املرء املسلم ألخيه املسلم بظهر الغيب...

 212 فضائل القرآن سورة الكهف...من حفظ عرش آيات من أول 

ب...عثامن بن أيب  25 نْزر  31 الصالة ذاك شيطان ُيقال له خر
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قرى .أعوذ باهلل وقدرته من رش ما أجد وُأحاذر العاص   033 الرُّ

26 
سعد بن أيب وقاص 

 

 31 الصالة ُيسّلم عن يمينه وعن يساره... كنت أرى النبي 

 048 فضائل الصحابة رآن...أنه نزلت فيه آيات من الق

 041 فضائل الصحابة ستة نفر... كنا مع النبي 

 011 الدعاء علمني كالمًا أقوله...

ْكر حدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟...أيعجز أ  013 الذِّ

 083 الِفترن  سألت ريب ثالثًا فمنعني اثنني...

 211 هد والرقائقالز إن اهلل حيب العبد التقي الغني اخلفي..

 ثوبان  27

 41 الصالة ...اللهم أنت السالم ومنك السالم

 33 اجلنائز إن املسلم إذا عاي أخاه املسلم...

 83 النفقات أفضل يينار ينفقه الرجل...

 083 الِفترن إن اهلل عز وجل زوى يل األرض...

 زيد بن أرقم  28

 42 لصالةا صالة األوابني حني ترمض الِفصال...

 041 فضائل الصحابة واهلل لقدر كربت سني وقُدم عهدي...

 031 الدعاء اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل.

29 
أبو سلمة بن 

 عبدالرمحن

 43 الصالة يفتتح الصالة؟ بأي يشء كان النبي 

 11 النكاح ؟...كم كان صداق النبي 

31 
حذيفة بن اليامن 

 

 43 الصالة ذات ليلة... صليت مع النبي 

 14 األيامن ما منعني أن أشهد بدرًا...

 024 ألطعمةا ...طعاماً  كنا إذا حرضنا مع النبي 

 48 اجلمعة بئس اخلطيب أنت... عدي بن حاتم  31
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ل صدقة...  033 فضائل الصحابة أتيت عمر بن اخلطاب فقال إن أوَّ

32 
النعامن بن بشري 

 

 41 اجلمعة ...يقرأ يف العيدين ويف اجلمعة كان النبي 

 010 اجلهاي ...فقال رجل كنت عند منرب رسول اهلل 

 018 الزهد والرقائق ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا...

 سهيل 33

 41 اجلمعة فإن عجل بك يشء فصل ركعتني... 

 11 احلج كذا وكذا مياًل...

ْكر يأمرنا إذا أراي أحدنا أن ينام...كان أبو صالح   014 الذِّ

 أم سلمة  34

 34 اجلنائز إذا حرضتم املريض أو امليت فقولوا خريًا...

 34 اجلنائز عىل أيب سلمة وقد شق برصه... يخل النبي 

 33 اجلنائز ما من عبد ُتصيبه مصيبة فيقول:...

 33 جلنائزا ...ملا مات أبو سلمة قلت: غريب

اٌن... ور ِك هر
 80 النكاح إنه ليس بِك عىل أهلِ

 008 اإلمارة إنه ُيستعمل عليكم أمراء فترْعِرفون وُتنكِرون...

 020 األضاحّي  من كان له ِذبح يذبُحه...

35 
عامر بن سعد بن 

 أيب وقاص

 38 اجلنائز أن سعدًا قال يف مرضه الذي هلك فيه...

 11 احلج كب إىل قرصه بالعقيق فوجد عبدًا...أن سعدًا ر

36 
أبو أيوب 

 األنصاري 

 31 الصيام من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال

 021 األطعمة يف السفل.. نزل عليه فنزل النبي  أن النبي 

 أبو قتاية  37

 31 الصيام ... وصيام يوم عاشوراء أحتسب عىل اهلل..

 010 اجلهاي أن اجلهاي واإليامن...أن قام فيهم فذكر 

 11 النكاح أن عبداهلل بن الزبري قام بمكة فقال... عروة بن الزبري 38
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 218 التفسري يا ابن ُأختي، ُأمروا أن يستغفروا...

 أبو أمامة  39
 14 األيامن من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه...

 210 فضائل القرآن ..اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيًعا.

41 
سلمة بن األكوع 

 

رير  غزونا فرزارة وعلينا أبو بكر ...  013 السِّ

رير ا ...ُحنرْينراً  غزونا مع النبي   004 لسِّ

 023 األطعمة بشامله... أن رجاًل أكل عند رسول اهلل 

 041 فضائل الصحابة ...واحلسن واحلسني  لقد ُقْدُت بنبي اهلل 

 011 املنافقني رجاًل موعوكًا... ُعْدنا مع النبي 

 عائذ بن عمرو 41
ة... عاء احلُطرمر  001 اإلمارة إن رش الرِّ

 031 فضائل الصحابة أن أبا سفيان أتى عىل سلامن...

 املغرية  42
 032 األيب ملا قدمت نجران سألوين...

 081 اجلنة أهل اجلنة منزلة؟ ...سأل موسى ربه: ما أينى 

43 
سمرة بن جندب 

 

ّمني غالمك يسارًا...  032 األيب ال ُتسر

ْكر أحّب الكالم إىل اهلل أربع...  014 الذِّ

 082 النار منهم من تأخذه النار إىل كعبيه...

 املقداي  44
احني فاحثوا...  034 األيب إذا رأيتم املدَّ

 040 ملسو هيلع هللا ىلصفضائل النبي  ...أقبلت أنا وصاحبان يل

 أبو برزة  45
 034 فضائل الصحابة هل تفقدون من أحد؟...

...  038 فضائل الصحابة لو أن أهل ُعامن أتيتر

46 
النواس بن سمعان 

 

لة الربُّ ُحسن اخللق...  030 الرِبّ والصِّ

ال أخوفني عليكم... جَّ رُي الدَّ  012 الِفترن غر

 210 فضائل القرآن القيامة...ُيؤترى بالقرآن يوم 
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 عامر بن واثلة 47
ه... ر الشقي من شقى يف بطن ُأمِّ در  033 القر

 213 فضائل القرآن إن اهلل يرفع هبذا الكتاب أقوامًا...

 املستوِري 48
 081 الِفترن تقوم الساعة والروم أكثر الناس...

 011 الزهد والرقائق واهلل ما الدنيا يف اآلخرة إال ...

 

 

 

 

  



33 

 

 

 

 

 الصفحة الكتاب طرف احلديث الراوي م
 2 اإليامن إذ عطس ... بينام أنا ُأصيل مع النبي  معاوية بن احلكم  1

 3 اإليامن من شهد أن ال إله إال اهلل... عباية  2

 3 اإليامن قل يل يف اإلسالم قوالً ... سفيان بن عبداهلل 3

 8 اإليامن ...ذاق طعم اإليامن العباس  4

ة 5  01 اإليامن ... حرضنا عمرو بن العاص  عبدالرمحن بن ِشامسر

 03 الوضوء ذات يوم خلفه... أريفني رسول اهلل  عبداهلل بن جعفر  6

 03 الوضوء الّطُهور شطر اإليامن... أبو مالك  7

 01 الُغسل يف اجلنابة كيف كان يصنع النبي  عبداهلل بن قيس  8

 01 الُغسل أقبلت بحجر أمحله ثقيل... ر املسو 9

 23 الصالة عّلمه هذا األذان... أن النبي  أبو حمذورة  11

مضاء... أتينا النبي  خّباب  12  23 الصالة فشكونا إليه حرَّ الرَّ

ن... أبو برصة الغفاري  13  23 الصالة إن هذه الصالة ُعرضت عىل مر

 21 الصالة إحداكنَّ املسجد...إذا شهدْت  زينب الثقفية  14

ْيد  15  21 الصالة إذا يخل أحدكم املسجد... أبو مُحرْيد/ أبو ُأسر

 28 الصالة كنا قعويًا يف املسجد مع أيب هريرة ... أبو الشْعثاء 16

ة 17 ْبدر  32 الصالة أن عمر كان جيهر هبؤالء الكلامت... عر

 34 الصالة بح بمكة...الص صىل لنا النبي  عبداهلل بن السائب 18

 34 الصالة ...أتينا ابن مسعوي يف ياره علقمة 19

 مسند اصرواة اصذين صحس هلم إال حديث واحد
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رين بالثلج والربي... عبداهلل بن أيب أوىف 21  33 الصالة اللهم طرهِّ

 33 الصالة فأعني عىل نفسك بكثرة السجوي... ربيعة بن كعب  21

 31 ةالصال إذا قعد يف الصالة... كان النبي  عبداهلل بن الزبري  22

 38 الصالة قلنا البن عباس يف اإلقعاء... طاوس 23

 38 الصالة ُأِقّرت الصالة بالرِبِّ والزكاة...  ِحطَّان 24

 41 الصالة صليت اجلمعة يف املقصورة ... السائب بن أخت نرِمر 25

 41 الصالة كان ابن الزبري يقول يف يبر كل... أبو الزبري 26

ك 27  42 الصالة ...مرة: أكنت جتالسقلت جلابر بن س ِسامر

 42 الصالة ...ما من عبٍد مسلم يتوضأ فُيسبغ أم حبيبة  28

 44 الصالة أن سعد بن هشام أراي ليلة القدر... ُزرارة 29

 43 الصالة ...من ُيقم احلول ُيصب ليلة القدر ِزّر بن حبيش 31

نُّوُر رسول أم هشام بنت حارثة 31 نُّوُرنا وتر  48 اجلمعة ...اهلل  لقد كان تر

ْيبرة 32  48 اجلمعة قبَّح اهلل هاتني اليدين... عامرة بن ُرؤر

 41 اجلمعة وهو خيطب ... انتهيت إىل النبي  أبو رفاعة  33

 30 السفر ...قلت لعمر: ليس عليكم جناح يعىل بن أمية  34

 30 السفر ...سألت ابن عباس: كيف ُأصيل إذا موسى بن سلمة 35

 33 اجلنائز ...قلت أليب هريرة: إنه قد مات يل أبو حسان 36

 31 اجلنائز ...كان زيٌد ُيكرّب عىل جنائزنا أربًعا عبدالرمحن بن أيب ليىل 37

ِدّي  38  38 اجلنائز أال أبعثك عىل ما بعثني عليه ... أبو اهلريَّاج األسر

نرِوّي  39  31 اجلنائز ...اال جتلسوا عىل القبور وال ُتصلو أبو مرثد الغر

 31 اجلنائز يف حائط لبني النجار... بينام النبي  زيد بن ثابت  41

 31 اجلنائز أال ُأحّدثكم عني وعن أمي... حممد بن قيس 41
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ْبي رافع بن خديج  42  32 الزكاة ...وهنب الُعبيد  أجتعل هنر

 32 لزكاةا اجتمع ربيعة بن احلارث والعباس... عبد املطلب بن ربيعة  43

ي حلاًم... عمري موىل أيب اللحم 44  33 الزكاة أمرين موالي أن ُأقردِّ

بِيصة بن طُخراِرق  45 رالة فأتيت النبي  قر  33 الزكاة ...فحّملت محر

 38 الصيام إنا رأينا اهلالل، فقال بعض القوم... أبو البخرتي 46

ْيب 47  38 الصيام أن أم الفضل بعثته إىل معاوية... ُكرر

 31 الصيام انتهيت إىل ابن عباس وهو ُمتوّسد... احلكم بن األعرج 48

 11 الصيام وُسئل عن صوم يوم... مسلم يف رواية من طريق شعبة  49

 11 الصيام يصوم من كل شهر ثالثة... كان النبي  معاذة العدوية 51

ِجس  51 ْ ْون... عبداهلل بن رسر  10 جاحل يتعّوذ من احلرْوِر بعد الكر

ة 52 رر بر  12 احلج أيصلح يل أن أطوف بالبيت قبل أن ... ور

 13 احلج كنت جالسًا مع ابن عباس عند الكعبة... بكر بن عبداهلل 53

ة اجلهني 54 رْبر  18 النكاح إين قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع... سر

امة بنت وهب 55  81 النكاح لقد مهمت أن أهنى عن الغيلة... ُجدر

ضاع وهو يف بيتي... يخل أعرايب عىل النبي  الفضل  أم 56  84 الرِّ

ن 57 رِّ  81 الِعْتق ...أن جارية له لطمها إنسان سويد بن ُمقر

ر بن عبداهلل 58 ْعمر  81 الِعْتق ...من احتكر فهو خاطئ مر

 11 املزارعة ...هنى عن املزارعة أن النبي  ثابت 59

 13 احلدوي : يا أهيا الناس...خطب عيلٌّ فقال أبو عبدالرمحن 61

 18 القضاء والشهايات أال ُأخربكم بخري الشهداء؟... زيد بن خالد  61

 011 اجلهاي رباط يوٍم وليلٍة خرٌي من صيام يوٍم وقيامه... سلامن 62

 011 اجلهاي أرواحهم يف جوف طري ُخرْض... مرسوق 63
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 010 اجلهاي من سأل اهلل الشهاية بصدق... سهل بن حنيف  64

رير  أن نجدة كتب إىل ابن عباس ... يزيد بن هرمز 65  013 السِّ

 001 اهلجرة واملغازي كنا عند حذيفة، فقال رجل: لو أيركت... يزيد بن رشيك التيمي 66

 000 اهلجرة واملغازي وفدت وفوي معاوية وذلك يف رمضان... عبداهلل بن رباح 67

رْباً  مطيع 68  002 اهلجرة واملغازي ...ال ُيقتل ُقريش صر

 003 اهلجرة واملغازي ... شهدت مع النبي قال ابن عباس: كثري بن عباس بن عبداملطلب 69

 001 اإلمارة الدين النصيحة. قلنا ملن؟... تيم الداري  71

ة 71 ِمرير  001 اإلمارة من استعملناه منكم عىل عمل... عدي بن عر

 008 اإلمارة ت علينا ُأمراء يسألونا...أرأيت إن قام سلمة بن يزيد 72

نراٌت... عرفجة  73 نراٌت وهر  001 اإلمارة إنه سيكون هر

 021 الصيد والذبائح إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء... شداي بن أوس  74

 023 األرشبة ... أن طارق بن سويد سأل النبي  وائل احلرضمي  75

 023 األطعمة عىل أيب فقّدمنا له... نزل النبي  عبداهلل بن برس 76

 031 اللباس والزينة كان ابن عمر إذا استجمر... نافع 77

ة والكِهانة إنا قد بايعناك فارجع... الرشيد 78  031 الطب والطِّرير

افًا فسأله عن يشء... ()بعض أزواج النبي  79 رَّ ة والكِهانة من أتى عر  031 الطب والطِّرير

 038 احليَّات وغريها أنه يخل عىل أيب سعيد يف بيته... أبو السائب 81

 041 فضائل النبي  إن اهلل اصطفى كنانة من ولد إسامعيل... واثلة بن األسقع  81

نْي تبوك... معاذ بن جبل  82  041 فضائل النبي  إنكم ستأتون غدًا إن شاء اهلل عر

 044 فضائل النبي  غزوة الفتح فتح مكة... غزا النبي  ابن شهاب 83

 043 فضائل النبي  بقوم عىل ... مررت مع رسول اهلل  طلحة  84

 041 فضائل الصحابة سمعت عائشة وُسئلرت ... ابن أيب مليكة 85
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 031 فضائل الصحابة قال أبو ذر: خرجنا من قومنا ِغفار... عبداهلل بن الصامت 86

 033 فضائل الصحابة من أصحاب... ال يدخل النار إن شاء اهلل أم ُمبررشِّ  87

رْي بن جابر 88  031 فضائل الصحابة كان عمر إذا أتى عليه أمداي أهل... ُأسر

ّذب الذين ُيعّذبون يف الدنيا... هشام بن حكيم 89  034 الظُّلم إن اهلل ُيعر

 038 العْلم ال ُيستطاُع العلم براحة اجلسم. حييى بن أيب كثري 91

 011 العْلم كيف أقول حني أسأل ريب؟... طارق بن أرْشيرمر  91

هم وال أيري... «عافني»أما  موسى 92  011 العْلم فأنا  أرتروَّ

ْكر من نزل منزالً ثم قال: أعوذ... خولة بنت حكيم 93  010 الذِّ

يِْدّي  94 ْكر  نافق حنظلة... حنظلة اأْلُسر  012 الذِّ

ْكر بحمده عدي خلقه ورضا... سبحان اهلل و جويرية  95  013 الذِّ

ًا... قيس بن ُعبراي 96 ْأير رر  018 املنافقني قلنا لعامر: أرأيتم ِقتالكم أر

 018 املنافقني كان بني رجٍل من أهل العقبة وبني... أبو الطفيل 97

رْي بن جابر 98  081 الِفترن هاجت ريٌح محراء بالكوفة... ُيسر

 081 الِفترن ا لن تقوم حتى تروا قبلها عرش آيات...إهن حذيفة بن أرِسيد 99

ْعِقل بن يسار  111  011 الِفترن العباية يف اهلرْرج كهجرة إيّل... مر

ن الناس من الدجال يف اجلبال... أم رشيك 111 يرِفرُّ  013 الِفترن لر

 013 الِفترن ما بني خلق آيم إىل قيام الساعة... هشام بن عامر 112

 013 الِفترن ملّا انقضت عّديت سمعت إىل قيام الساعة.. بنت قيس  فاطمة 113

 011 الزهد والرقائق خطبنا ُعتبة بن غزوان فحمد اهلل... خالد بن عمري العدوي 114

ري 115 خِّ  213 التفسري ينسخ حديثه... كان النبي  أبو العالء بن الشِّ

ْعلرُم آخر سورة...قال يل ابن عبا عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة 116  200 التفسري س: تر
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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، 

و كتاب النهاية يف غريب احلدي  واألثر البن األثري رمحه هو (النهايةرمحه اهلل، و) للحافظ ابن حجر

 بإرشاف مركز حفا  الوحيني. -وفقهم اهلل -والعناية به طائفة من احلفا   ، وقد قام بجمع الغريباهلل

 

 اْلعنى الكلمة الغريَة م

 كتاب اإلميان

 (316النْحلة هي العْية وتْلق النْحلة عل اْلعتقد )هدي الساري  نحْلُتِ 3

 ( 2/572)النهاية  ره إذا زبره واستقَلِ بوجِ عَوس الكهر اإلنتهار وقد كهره يكه كهرِّن 4

هو َجع خْلف اْللف بالتحريك والسكون كل من َييء بعد من مَض إال أنِ     خلوف 24

بالتحريك ِف اْلي وبالتسكني ِف الِّش يقال َخَلْف ِصْدق وَخْلف سوء ومعناُها 

د ِف هذا اْلديث السكونَجيعًا القرن من   الناس واْلرا

 ( 1/521)النهاية 

 (111بفتح الَاء وَيوز كْسها أي هرب )هدي الساري  أبق 29

 (1/816أي ضعوه وضعًا سهاًل )النهاية  ناًّ شنُّوا ُش  31

ء )النهاية  تزْفزِفني 34  (1/725تزفزف أي ترتعد من البد ويروى بالرا

 (219الساري يشخب أي يصب )هدي  َشَخَت 42

هي العقد التي ِف ظهور األصابع َيتمع فيها الوسخ الواحدة برَجة بالضم   براَجِ 42

 (1/119)النهاية 

 كتاب الصالة

 يب األصفاظ  غر
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لِ معنيان أحدُها أنِ أراد بِ آخر النهار ألنَّ الشمس ِف ذلك الوقت إنام تلَث    ْشق اْلوتى 78

بريقِ إذا غص بِ وسئل اْلسن  قلياًل ثم تغيب ... واآلخر من قوْلم ْشق اْليت

بن ُممد ابن اْلنفية عنِ فقال ألم تر إَل الشمس إذا ارتفعت عن اْليْان فصارت 

بني القَور كأِها ْلة فذلك ْشق اْلوتى يقال ْشقت الشمس ْشقًا إذا ضعف 

 ( 1/861ضوءها )النهاية 

َْنَّب 84 نب بيتِ ألِّن أحتسب أي مشدود باألطناب يعني ما أحب أن يكون بيتي إَل جا   ُم

 (2/124عند اهلل كثرة خْاي من بيتي إَل اْلسجد )النهاية 

 (1/467ُها الغائط والَول )النهاية  األخَثان 91

 (241أي حلق وَجاعات واحدها عزة بالتخفيف وأصلها عزوة )هدي الساري    ِعِزين 98

 (317ساري بضم النون أي العقول وقال ابن عَاس التقى )هدي ال النُّهى 99

و أي فتنها وهيجها )النهاية  هيشات 99  (2/918ويروى بالوا

 (1/397اْلفز اْلث واإلعجال )النهاية  حفزه النََّفس 113

 (1/694أي سكتوا وَل َييَوا )النهاية  أَرمَّ  113

ق اِْلَداج النقصان يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قَل أوانِ وإن كان تام اْلل  ِخَداج 118

وأخدجتِ إذا ولدتِ ناقص اْللق وإن كان لتامم اْلمل وإنام قال فهي خداج 

واْلداج مصدر عل حذف اْلضاف أي ذات خداج أو يكون قد وصفها باْلصدر 

 (1/473نفسِ مَالغة )النهاية 

هو أن يضع أليتيِ عل عقَيِ بني السجدتني وهو الذي َيعلِ بعض الناس اإلقعاء  ُعْقَة الشيْان 119

 (2/231وقيل هو أن يَتك عقَيِ غي مغسولني ِف الوضوء )النهاية 

 (219شخص بْصه أي ارتفع وامتد )هدي الساري  يشخص 119

 (1/516أي نازعنيها وأصل اْللج اْلذب والنزع )النهاية  خاْلنِيها 111

ََّق 112 كوع يَْق ِف صالتِ هو أن َيمع بني أصابع يديِ وَيعلهام بني ركَتيِ ِف الر  ط
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 (2/113والتشهد )النهاية 

قال أبو عمرو وهو لقب لِ واْلنزب قْعة ْلم منتنة ويروى بالكْس والضم  َخنَْزب 123

 (1/536)النهاية 

هو أن يلصق أليتِ باألرض وينصب ساقيِ ويداه باألرض وهكذا اْلكروه ويْلق  اإلْقعاء 126

 عل اْللوس عل وركيِ وهذا ورد أنِ فعل ِف اْللوس بني

 (275السجدتني مثلِ )هدي الساري 

 (1/154بكعت الرجل بكعًا إذا استقَلتِ بام يكره وهو نحو التقريع )النهاية  تََكُعني 128

ترمض   142

 الفصال

قها    وهي أن َتمى الرمضاء وهي الرمل فتبك الفصال من شدة حرها وإحرا

 (1/691أخفافها )النهاية 

 كتاب اجلمعة

 و موسى هكذا وقع ِف صحيح مسلم وِف سائر الرواياتقال أب ناعوس 156

)) قاموس الَحر (( وهو وسِْ وْلتِ ولعلِ َل َيود ِكْتَتِ فصحفِ بعضهم وليست 

هذه اللفظة أصاًل ِف مسند إسحاق الذي روى عنِ مسلم هذا اْلديث غي أنِ قرنِ 

 (2/764بأِب موسى وروايتِ فلعلها فيها )النهاية 

 كتاب اجلنائز

اْلهدي الذي قد هداه اهلل إَل اْلق وقد استعمل ِف األسامء حتى صار كاألسامء  اْلهديِّني 176

الغالَة وبِ سمي اْلهدي الذي بِّش بِ رسول اهلل صل اهلل عليِ وسلم أنِ َييء ِف 

رِض اهلل عنهم  -آخر الزمان ويريد باْللفاء اْلهديني أبا بكر وعمر وعثامن وعليًا 

 (2/899)النهاية  ِف كل من سار سيِتم وإن كان عاماًّ  -

 (1/712كل مالءة ليست بلِْفقني وقيل كل ثوب رقيق لني )النهاية  َرْيْة 177

ْعُموص أيضًا     دعاميص 181 الدعاميص َجع ُدْعُموص وهي ُدَويَة تكون ِف مستنقع اَلاء والدُّ

 االدخال ِف األمور أي أِهم سيَّاحون ِف اْلنة دخالون ِف منازْل
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ال يمنعون من موضع كام أن الصَيان ِف الدنيا ال يمنعون من الدخول عل اْلَُرم 

 (1/571وال ُيتجب منهم أحد )النهاية 

تِ )النهاية  َصنَِفة 181  (2/55َصنَِفة اإلزار بكْس النون طرفِ ِما يِّل طرَّ

 (2/871أي ينزو ويثِب ويقارب اْلْو )النهاية  يتوقَّص 186

 (2/623أي دفعتِ واللَّهد الدفع الشديد ِف الصدر )النهاية  َْلَدِّن 196

 (1/461اْلْيف اْلور والظلم )النهاية  ُييف 196

 (113أي أغلقوها من اإلجافة )هدي الساري  أجيفوا  196

ْبو بسَب التعب فيحصل منِ الَهر فينشأ عنِ الربو يقال    حشا رابية 196 أي وقع عل حشاك الرَّ

ْبو فانقْع نفسِ )هدي الساري حْش بفتح ثم ك  (152ْس أصابِ الرَّ

 كتاب الزكاة

ران 199  (2/24أي ما ُتمعانِ ِف صدوركام )النهاية  تْصِّ

 (2/615أي تشي بيدها )النهاية  ُتْلمع 199

ق الْسور عليِ بصفاء اَلاء اْلجتمع ِف  ُمْذَهَة 211 ََِّ وجهِ إلْشا ُمْدُهنة هي تأنيث اْلُْدُهن ش

واْلُْدُهن أيضًا واْلُْدُهنة ما َيعل فيِ الدهن فيكون قد شَهِ بصفاء الدهن  اْلجر

وقد جاء ِف بعض نسخ مسلم " كأن وجهِ ُمْذَهَة " بالذال اْلعجمة والَاء اْلوحدة 

وقال ِف موضع آخر" وهكذا جاء ِف سنن النسائي ... فإن صحت الرواية فهي من 

من قوْلم فرس ُمْذهب إذا علت ِحرتِ الْشء اْلُْذهب وهو اْلموه بالذهب أو 

صفرة واألنثى ُمْذَهَة وإنام خص األنثى بالذكر ألِها أصفى لونًا وأرق بِّشة " 

 ( 615 – 593/ 1)النهاية 

د ْلامً  215  (2/422القديد اللحم اْلملوح اْلجفف ِف الشمس )النهاية  أقدِّ

 (287ألحف أي بالغ ِف الْلب )هدي الساري  ال ُتْلِحفوا  217

 (144أي مصيَة )هدي الساري  جائحة 219
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 كتاب احلج

ل السي فيها حتى ال تْول علينا فكأِها قد طِويت اْطوِ  219 ِْبا لنا وسهِّ  أي قرِّ

 (2/131)النهاية 

أي شدتِ ومشقتِ وأصلِ من الَوْعث وهو الرمل واْلْش فيِ يشتد عل صاحَِ  َوْعثاء 219

 (2/864اء )النهاية ويشق يقال رمل أوعث ورملة وعث

اْلْور بعد  219

 رالكوْ 

أي من النقصان بعد الزيادة وكأنِ من تكوير العاممة وهو لفها وَجعها ويروى 

 (2/568بالنون )النهاية 

 (271أي مْيقني وقيل ضابْني يقال فالن مْقرن لفالن ضابط لِ )هدي الساري    ُمْقرنني 219

َْب اْلَْدي وهو هالك   َعِْب 221 ِ وقد يعب بِ عن آفة تعَتيِ وَتنعِ عن السي فينحر َع

 (2/221)النهاية 

دُها   223 َضمَّ

ِب   بالصَّ

ْمد الشدُّ يقال ضمد رأسِ وجرحِ إذا    أي جعلِ عليهام وداواُها بِ وأصل الضَّ

امد وهي خرقة يشد ِبا العضو اَْلُؤوف ثم قيل لوضع الدواء عل اْلرح  شده بالضِّ

 (2/91د )النهاية وغيه وإن َل يش

 (2/12أي مصَوغة غي بيض )النهاية  صَيغاً  225

أي شدي عل فْرجك وهو مأخوذ من ثْفر الدابة وهو الذي يشد َتت ذنَها    اْسَتْثِفري 225

 (134)هدي الساري 

شاً  225 رِّ  (1/361أراد بالتحريش ها هنا ذكر ما يوجب عتابِ ْلا )النهاية  ُُمَ

َمل ِف الْواف الوْثب ِف اْلْش ليس بالشديد )هدي الساري  َرَمل ثالثاً  225  (187الرَّ

الَتّو الفْرد يريد أنِ يرمي اْلامر ِف اْلج فردًا وهي سَع حصيات ويْوف سَعًا      َتوٌّ  228

 (1/199ويسعى سَعًا )النهاية 

 كتاب النكاح

 (141أي غليظ أِحق )هدي الساري  ِجْلف 238
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 (1/236ْلامل اْلقرب التي دنا والدها )النهاية اْلُِجح ا ُُمِح 244

 (2/666أي تدبغ وأصل اَْلْعس اْلعك والدلك )النهاية  َتَْعس 248

أي ال يَغضها يقال فركت اْلرأة زوجها تفركِ فركًا بالكْس وفركًا وفروكًا فهي     ال يْفَرك 249

 (2/366فروك كأنِ حث عل حسن العِّشة والصحَة )النهاية 

 العدة كتاب

مها وقْع ثمرها )هدي الساري  ُُتدُّ نخلها 251  (138ِجداد النخل أي رصا

 كتاب الرضاع

اْلْلج اْلصَّ َمَلج الصَي أمِ يْمُلُجها ملجًا وَملِجها يملُجها إذا رضعها واَْلْلجة    اإلْمالجة 252

اْلصتني ال اْلرة واإلمالجة اْلرة أيضًا من أملجْتِ أمِ أي أرضعتِ يعني أن اْلصة و

 (2/674َترمان ما ُيرمِ الرضاع الكامل )النهاية 

 كتاب البيوع

ْبة 262 ْبة من الْعام ما َجع من اْلب بال كيل )هدي الساري  الصُّ  (218الصُّ

 (1/418أي اشَتاه وحَسِ ليقلَّ فيْغلو )النهاية  احتكر 269

 كتاب النذور

قة 272  (318أي مذللة )هدي الساري  ُمنَوَّ

 (139أي اْلناية )هدي الساري  جريرة 272

قال أبو عَيد األعضب اْلكسور  -صل اهلل عليِ وسلم  -هو اسم ناقة النَي   العْضَاء 272

القرن فقيل كانت مقْوعة األذن وقيل بل هو اسم فقط وهو األرجح وقيل 

 (243العضَاء القصية اليد )هدي الساري 

 والديةكتاب حتريم الدماء وذكر القصاص 

النِّْسعة بالكْس سي مضفور َيعل زمامًا للَعي وغيه وقد تنسج عريضة ُتعل   نِْسعة 277
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 (2/736عل صدر الَعي )النهاية 

ََط بالتحريك نْختَط 277 َْط َضب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها واسم الورق َخ  اْل

 (1/469... وهو من علف اإلبل )النهاية 

 كتاب احلدود

 (1/231أي مقْوع الذكر )النهاية  َوبُمْ  281

 كتاب اجلهاد

ُأبِْدع ِب  292

 فاِْحِلني

د أي انقْع ِب لكالل راحلتي  ُأبْدع عل ما َل يسم فاعلِ ... واْلرا

 (1/113)النهاية 

 كتاب السري

ء كأِها جزت   اِْلْزية 311 عَارة عن اَلال الذي يعقد للكتاِب عليِ الذمة وهي فعلة من اْلزا

 (1/265ن قتلِ )النهاية ع

 (2/456قيل أراد بالقْشع الفْرو اْلََلق )النهاية  قْشع من أَدم 313

 كتاب اهلجرة واملغازي

 (223أي يشوي )هدي الساري  يْصِّل 311

نّ  311  (2/95أي بخاًل بِ وشحًا أن يشاركنا فيِ غينا )النهاية  الضِّ

سيتان واْلمع سيات ... فإن اْلاء فيها عوض من هو ما عْف من طرفيها وْلا  ِسَية القوس 311

و اْلحذوفة كعدة )النهاية   ( 1/835الوا

 (279هي اْليوش اْلجتمعة التي ال تنتِّش )هدي الساري  كتيَة  311

ِْس   الوطيس 313 اب ِف اْلرب وقيل هو الوطء الذي ي َِْ التنور وقيل هو الُضِّ الوطيس ِش

حجارة مدورة إذا ِِحَيت َل يقدر أحد يْؤها  الناس أي يدقهم وقال األصمعي هو

َْل النَي وهو من فصيح  -صل اهلل عليِ وسلم  -وَل ُيْسمع هذا الكالم من أحد ق
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 الكالم عب بِ عن اشتَاك اْلرب وقيامها عل ساق

 (2/863)النهاية 

هم كليالً  313  (149أي شدِتم ضعيفة )هدي الساري  حدَّ

 كتاب اإلمارة

اْلََِّش قوم َيرجون بدواِبم إَل اْلرعى ويَيتون مكاِهم وال يأوون إَل الَيوت    َجَِّشه 316

ً فقْصوا الصالة فنهاهم عن ذلك ألن اْلقام ِف اْلرعى وإن طال  فربام رأوه سفرا

 (1/267فليس بسفر )النهاية 

َْمة 321 َعاء اْلُ د واإلصدار وي   الرِّ ْوق واإليرا لقي بعضها عل بعض هو العنيف برعاية اإلبل ِف السَّ

 (1/393ويعسفها َضبِ مثاًل لواِل السوء )النهاية 

أي ْشور وفساد يقال ِف فالن هناٌت أي خصال ْش وال يقال ِف اْلي وواحدها  َهناٌت  329

 (2/916هنت )النهاية 

 كتاب الصيد والذبائح

 الوادي طرفِ الشفرة أي السكني وشفرة السيف حده وشفي جهنم حرفها وشفي  َشْفرتِ 331

 (212وشفي العني منَت شعر اْلفن )هدي الساري 

 كتاب األطعمة

 (1/45اإلدام بالكْس واألدم بالضم ما يؤكل مع اْلَز أي َشء كان )النهاية  األُُدم 348

 (1/398أي مستعجل مستوفز يريد القيام )النهاية  ُْمتفز 351

 (1/631أي ْسيعًا كثياً )النهاية  ذريعاً  351

 (2/657اْلسخ وهو قلب اْللقة من َشء إَل َشء )النهاية  مسخهم 352

 كتاب اللباس والزينة

ََِّ بِ الشيب وقيل هي شجرة تَيض الثَّغَامة 356  هو نَت أبيض الزهر والثمر يش
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 (1/211كأِها الثلج )النهاية 

ة 363 ا  كافورهي التي يعمل عليها ألوان الْيب غيها كالعنب واْلسك وال مْرَّ

 (2/111)النهاية 

َُْخت 364 َُْخت والذكر ُبْختّي وهي َجال طوال األعناق وُتمع   ال َُْختية األنثى من اْلامل ال ال

 (1/117عل ُبخت  وَبخاِّت واللفظة معربة )النهاية 

هو اْللجل الذي يعلق عل الدواب قيل إنام كرهِ ألنِ يدل عل أصحابِ بصوتِ  جرس 365

ُيب أن ال يعلم العدو بِ حتى يأتيهم فجأة  -صل اهلل عليِ وسلم  -وكان النَي 

 (1/255وقيل غي ذلك )النهاية 

 كتاب األدب

ري )هدي الساري  ِسوادي 373  (215بالكْس أي ْسا

 (2/729النرد اسم أعجمي معرب وشي بمعنى حلو )النهاية  نْردشي 379

ِّْعون 381 ِّْع وهو اْلَالغ ِف  اْلتن  األمر قوالً وفعاًل وتنْع ِف الكالم أي بالغَجع متن

 (311فيِ كتشدق )هدي الساري 

 كتاب الطب والطرية والكهانة

اف 389 اف اْلنجم أو اْلازي الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر اهلل العرَّ  أراد بالعرَّ

 (2/191تعاَل بِ )النهاية 

 كتاب احليات وغريها

الذي فيِ شامريخ العذق وهو فعلون من اإلنعراج اإلنعْاف  وهو العود األصفر الُعْرجون 391

 (2/179)النهاية 

اْليات التي تكون ِف الَيوت واحدها عامر وعامرة وقيل سميت عوامر لْول  عوامر 391

 (2/254أعامرها )النهاية 
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 كتاب فضائل النيب 

لرشح وروي تَصُّ بمهملة أي تقْر وتسيل ويقال بضَّ اَلاء إذا سال وقيل الَضُّ ا تَِضُّ  397

 (123من الَصيص وهو البيق )هدي الساري 

 (2/867أي دخلت )النهاية  َوَغَلت 411

 (154َتفل اإلبل أي تَتك بال حلب ليكثر لَنها )هدي الساري  ُحفَّل 411

أي عظيمِ وقيل واسعِ والعرب َتدح ِعَظم الفم وتذم صغره والضليع العظيم    ضليع الفم 413

 (2/89الشديد )النهاية  اْللق

 أي ِف بياضهام َشء من ِحرة وهو ُممود ُمَوب يقال ماء أشكل أشكل العينني 413

 (1/886إذا خالِْ الدم )النهاية 

 (2/811أي ْلمهام قليل )النهاية  منهوس العِقَني 413

 (144بضم أولِ مهموز ويسهل هي الوعاء )هدي الساري  جؤنة عْار 414

ه الشِّ  شيصاً  418  (1/915)النهاية  قوى وقد ال يكون لِ نوى أصاًل وييص التمر الذي ال يشتد نوا

 كتاب ذكر األنبياء وفضلهم

 (1/311األجوف الذي لِ جوف وال يتاملك أي ال يتامسك )النهاية  أجوف 411

 كتاب فضائل الصحابة

ََض 417  تقسم  بالتحريك بمعنى اْلقَوض وهو ما َجع من الغنيمة قَل أن الَق

 (2/418)النهاية 

 وهو القامر بالقداح وكل َشء فيِ قامر فهو من اْليْس حتى لعب اْلْيْس 417

 (2/929الصَيان باْلوز )النهاية 

 (191وهو الظرف َجعِ ِزقاق بالكْس )هدي الساري  ِزق 417

 (2/711أي أظهره إلينا وحدثنا بِ )النهاية  نـثا 423
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 (1/514ء غْيت بِ شيئًا فهو خفاء )النهاية هو الكساء وكل َش ِخفاء 423

ء 423 أي عل طرق الشعر وأنواعِ وبحوره واحدها َقْرء بالفتح وقال الزَمِّشي وغيه     أْقرا

ء الْهر التي ينقْع عندها الواحد قرء وقرء  فيِ التي َيتم ِبا كأقرا ء الشعر قوا أقرا

 (2/431وقري ألِها مقاطع األبيات وحدودها )النهاية 

َخف بالفتح رقة العيش وبالضم رقة العقل وقيل هي     ُسْخفة جوع 423 لِ والسَّ يعني رقتِ وهزا

 اْلفة التي تعَتي اإلنسان إذا جاع من السخف وهي اْلفة ِف العقل وغيه

 (1/762)النهاية 

 أي مضيئة مقمرة يقال ليلة إضحيان وإضحيانة واأللف والنون زائدتان إْضحيان 423

 (2/73ة )النهاي 

يعني أنِ أفصح باسمِ فيكون قد قال أيٌْر مثل اْلشَة فلام أراد أن ُيكي كنَّى عنِ    َهنٌ  423

 (2/915)النهاية 

الوْلولة صوت متتابع بالوعيل واإلستغاثة وقيل هي حكاية صوت النائحة     تَوْلوالن 423

 (2/881)النهاية 

 (246)هدي الساري  َجع ُعْكنة وهي طيَّات الَْن ُعَكن بْني 423

 (2/424أي كفني يقال قدعتِ وأقدعتِ قدعًا وإقداعًا )النهاية  قَدعني 423

ْْوة 427 َْأِّن َح ْْو َتريك    َح قال اْلروي هكذا جاء بِ الراوي غي مهموز قال ابن األعراِب اْلَ

ًأ إذا دفعِ بكفِ وق ْْ يل الْشء مزعزعًا وقال رواه َشِمر باْلمز يقال حْأه ُيْؤه ح

 (1/395ال يكون اْلْطء إال َضبة بالكف بني الكتفني )النهاية 

 يدلع لسانِ أي َيرجِ حتى ترى ِحرتِ فَيَهشُّ إليِ يقال دلع وأدلع  أدلع 431

 (1/579)النهاية 

 (1/61ِف األصل الرماح الْوال وحدها )النهاية  األَسل الظامء 429

ِّْرات 429 ى وأْسع وجاءت اْليل متمْرة أي يسَق بعضها يقال َتْر بِ فرسِ إذا جر    متم
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 (2/665بعضًا )النهاية 

 كتاب الرب والصلة

ُهم اْللَّ  439 اْللُّ واْللَّة الرماد اْلار الذي ُيمى ليدفن فيِ اْلَز لينضج أراد إنام ُتعل اْللَّة ْلم    ُتِسفُّ

ونِ يعني أن عْاءك إياهم حرام عليهم ونار ِف بْوِه  (2/681م )النهاية ُسفوفًا يْستفُّ

ا 441  (1/622أي َتفظها وتراعيها وتربيها كام يربى الرجل ولده )النهاية  ترِبُّ

يقال حكَّ الْشء ِف نفِس إذا َل تكن منِّشح الصدر بِ وكان ِف قلَك منِ َشء     حاك 447

 (1/419من الشك والريب وأوُهك أنِ ذنب وخْيئة )النهاية 

ن 456  (2/597كث وَل ينَعث )النهاية أي تلكأ و َت َتَلدَّ

يقال شْأشْأت بالَعي إذا زجرتِ وقلت لِ شْأ ورواه بعضهم بالسني اْلهملة وهو    َشـأْ  456

بمعناه وقال اْلوهري شأشأت باْلامر دعوتِ وقلت لِ تشؤ تشؤ ولعل األول منِ 

 (1/836وليس بزجر )النهاية 

 كتاب القدر

 ار اآلخرة ال ينْصف للعجمة والتعريف وقيلوهو اسم عجمي علم لن   سقر 459

 هو من قوْلم سقرتِ الشمس إذا أذابتِ فال ينْصف للتأنيث والتعريف 

 (1/785)النهاية 

 كتاب الذكر

 (2/227اْلعافسة اْلعاْلة واْلامرسة واْلالعَة )النهاية  عافْسنا 482

ْيعات 482 ْيعة ِف األصل اْلرة من الضياع وضيعة   الضَّ الرجل ِف غي هذا ما يكون منِ معاشِ  الضَّ

د هنا ِف حديث حنظلة  رِض اهلل  –كالصنعة والتجارة والزراعة وغي ذلك واْلرا

 ( 2/98أي اْلعايش )النهاية  -عنِ 

 (127أي يفاخر وأصلِ الَهاء وهو اْلامل واْلسن )هدي الساري  يَاهي 484
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 كتاب املنافقني 

َبْيلة 499 ل كَي تظهر ِف اْلوف فتقتل صاحَها غالًَا وهي تصغي دبلة هي خراج ود    الدُّ مَّ

 (1/552وكل َشء َجع فقد دبل )النهاية 

 (2/716أي ينفذ وَيرج من صدورهم )النهاية  ينجم 499

 (213أي ثقب اإلبرة ومسام اإلنسان كلها تسمى سمومًا )هدي الساري  سم اْلياط 499

 ( 2/278 ال تدري أُّيام تتَع )النهاية أي اْلَتددة بني قْيعني العائرة 511

 كتاب اجلنة

 (114أي سلكوا طرقهم أو حصلوا كراماِتم )هدي الساري  أخذاِتم 516

 (1/716أي ال عقل لِ يزبره وينهاه عن اإلقدام عل ما ال ينَغي )النهاية  ال َزْبر لِ 518

نْظِي 518  (1/893هو الِسء اْللق )النهاية  الشِّ

 اركتاب الن

اْلريف الزمان اْلعروف من فصول السنة ما بني الصيف والشتاء ويريد بِ     خريفاً  511

أربعني سنة ألن اْلريف ال يكون ِف السنة إال مرة واحدة فإذا انقَض أربعون 

 (1/484خريفًا فقد مضت أربعون سنة )النهاية 

ويل واإلزار )هدي الساري  ُحْجزتِ 512  (148وهي معقد الْسا

 اب الفنتكت

 (1/737زويت أي َجعت يقال زويتِ أزويِ زيًا )النهاية  زوى 518

 (129بالفتح أي َجاعتهم )هدي الساري  َبيضتهم 518

يى 526 يى الدأب والعادة والديدن )النهاية  ِهجِّ ي واْلِجِّ  (2/894اْلِجِّ

طة 526 ْ  (1/856الِّشطة أول طائفة من اْليش تشهد الوقعة )النهاية  الِّشُّ

 (242بضم أولِ هو القدح الكَي )هدي الساري  ُعس 534
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 (2/775أي ورمت )النهاية  نَفرت عينِ 535

 (1/565هو الدقيق اْلوارى )النهاية  دْرمكة 536

 (2/215)النهاية  عل يعاسيَهاده كام ُتتمع النحل َجع يعسوب أي تظهر لِ وُتتمع عن  يعاسيب 537

 (168ة واْلاجة )هدي الساري بالفتح اْلصل َخلَّة 537

 (1/263اْلزلة بالكْس القْعة وبالفتح اْلصدر )النهاية  َجْزلتني 537

ن  مهرودتني 537 أي ِف شقتني أو حلتني وقيل الثوب اْلهرود الذي يصَغ بالورس ثم بالزعفرا

 (2/911فيجيء لونِ مثل لون زهرة اْلوذانة )النهاية 

 (294وهو القحط )هدي الساري أي أصاِبم اْلحل  ُِمْحلني 537

ز عَادي 537 زًا إذا حفظتِ  َحرِّ أي ضمهم إليِ واجعلِ ْلم حرزًا يقال أحرزت الْشء أحرزه إحرا

 (1/358وضممتِ إليك وصنتِ عن األخذ )النهاية 

 (2/769النََّغف بالتحريك دود يكون ِف أنوف اإلبل والغنم واحدِتا نغفة )النهاية    النََّغف 537

 (2/356أي قتل الواحد فريس من فرس الذئب الشاة وافَتسها إذا قتلها )النهاية    فْرسى 537

هم 537 ُْهة بالضم الريح    َزَُهُ َهم بالتحريك مصدر زُهت يده تزهم من رائحة اللحم والزُّ الزَّ

 (1/738اْلنتنة أراد أن األرض تنتن من جيفهم )النهاية 

أكمة وقال غيه هو ما ارتفع من األرض ويظهرون من غليظ  قال قتادة أي   حدب ينسلون 537

 (148األرض ومرتفعهام واْلمع حداب )هدي الساري 

َلفة 537 َلفة بالتحريك وَجعها زلف مصانع اَلاء وُتمع عل اْلزالف أيضًا أراد أن     الزَّ الزَّ

 اْلْر يغدر ِف األرض فتصي كأِها مصنعة من مصانع اَلاء

َلف لفة الروضةوقيل الزَّ ئها ونظافتها وقيل الزَّ  ة اْلرآة شَهها ِبا الستوا

 (1/728ال بالقاف أيضًا )النهاية ويق

أراد قِّشها تشَيهًا بِقْحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقيل هو ما انفلق من     ِقْحِفها 537

 (2/418َججمتِ وانفصل )النهاية 
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ْسل 537 َسل بالفتح اإلبل وبالكْس بكْس الراء فْس ِف اْلديث و   الرِّ هو لَن اْلنحة يقال الرَّ

 (183اللَن )هدي الساري 

 (2/625اللِّيت صفحة العنق وُها ليتان وأصغى أمال )النهاية  أصغى لِيتاً  537

أرفأت السفينة إذا قربتها من الشطِّ واْلوضع الذي تشد فيِ اْلرفأ وبعضهم يقول    أرفأوا 544

 (1/671اْلمز )النهاية أرفينا بالياء واألصل 

هلَات أي شعرات أو خصالت من الشعر واحدِتا هلَة واْللب الشعر وقيل هو    أْهلب 544

ر الصفة ألن الدابة تقع عل  ما غلظ من شعر الذنب وغيه ... وَذكَّ

 (2/919الذكر واألنثى )النهاية 

اسة 544 ميت بذلك ألِها ُتسُّ األخَار يعني الدابة التي رآها ِف جزيرة الَحر وإنام س   اْلسَّ

 (1/266للدجال )النهاية 

 (2/317أي هاج واضْربت أمواجِ واإلغتالم ُماوزة اْلد )النهاية  اْغتلم 544

 كتاب الزهد الرقائق

َقل 546  هو رديء التمر ويابسِ وما ليس لِ اسم خاص فَتاه ليَسِ ورداءتِ   الدَّ

 (1/577ال َيتمع ويكون منثورًا )النهاية 

 (1/791أي مصْلم األذنني مقْوعهام )النهاية  َجْدي أَسكَّ  549

م 552  (2/27أي بانقْاع وانقضاء )النهاية  رَصْ

اء 552  (1/349أي خفيفة ْسيعة )النهاية  َحذَّ

 كتاب فضائل القرآن

 النِقيض الصوت ونقيض اْلحامل صوِتا ونقيض السقف َتريك خشَِ  نِقيضاً  554

 (2/788)النهاية 

 (222أي قيامًا )هدي الساري  صوافَّ  555

ء )النهاية  الزهراوين 555  (1/738أي اْلنيتان واحدِتام زهرا



83 

 

 (2/335الغياية كل َشء أظل اإلنسان فوق رأسِ كالسحابة وغيها )النهاية    غيايتان 555

 (2/366أي قْعتان )النهاية  ْرقانفِ  555

 (1/142ل إذا جاء بالَاطل )النهاية قيل هم السحرة يقال أبْ الَْلة 555

 (1/65األضاة بوزن اْلصاة الغدير وَجعها أض وإضاء كأكم وإكام )النهاية    أضاة 563

 كتاب التفسري

فاً  565 ْْوا فًا ُتعلِ عل فرجها هذا عل حذف اْلضاف أي ذا تْواف ورواه بعضهم بكْس    ت تْوا

 (2/126أن يكون مصدرًا أيضًا )النهاية التاء وقال هو الثوب الذي يْاف بِ وَيوز 

 أي الزنا وأصل الَِغاء الْلب وأكثر ما يستعمل ِف الِّش ومنِ قولِ تعاَل   الَغاء 568

 (125)) فإن بغت إحداُها عل األخرى (( وبغوا علينا )هدي الساري 

 (295اَلارج اللهيب اْلختلط وقيل نار دون صواعق )هدي الساري  مارج 572

 (2/443هو السفينة العظيمة وَجعها قراقي )النهاية  ْرُقورقُ  575

م ْلب النار )النهاية  أَضم النار 575 ا  (2/81أَضم النار إذا أوقدها والُضِّ

 (2/474تقاعس أي تأخر )النهاية  تقاعست 575

  (162شق ِف األرض مستْيل )هدي الساري  األخدود 575

ُماهد الذي يَْص بالنهار ال بالليل وهو انتقال من تفسي  هو من يولد أعمى وقال   األْكَمِ 575

 (284األعشى إَل تفسي األكمِ والكمِ العمى )هدي الساري 

تقيء أفالذ  576

 كَدها

أي َترج كنوزها اْلدفونة فيها وهو استعارة واألفالذ َجع َفلِذ والِفَلذ َجع فلذة   

وأخرجت األرض أثقاْلا (( وهي القْعة اْلقْوعة طوالً ومثلِ قولِ تعاَل ))

ِْعًا تشَيهًا وَتثياًل وخص الكَد ألِها من أطايب اْلزور  وسمي ما ِف األرض ق

 (2/391واستعار القيء لإلخراج )النهاية 
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، فيحتاج إىل حفظ طرق األحايي يوي  قد اجلمع بني الصحيحني يتم الطالب حفظحني 

حدي ، وهو عمل شاق الختالف ترتيب اجلمع بني  الرجوع لألصول ليبح  عن طريق كل

، فتم  إعداي هذا الفهرس رغبة يف التسهيل عىل الطالب واختصار صحيحنيالالصحيحني 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  -الغالبيف  -اكتفي بذكر أوهلا؛ اختصاًرا، وألن الرشاح 

 .فيه، ثم حييلون بعُد عىل ذلك املوضع

رقم 
 احلديث

رقم احلديث  طرف احلديث طريق احلديث
 يف مسلم

 َأَحاِديُث اْلُمَقدَِّمِة
0  

شعَة، عن خَيب بن عَدالرِحن عن حفص بن 

 عاصم، عن أِب هريرة 
 َكِذًبا َأنْ 

ِ
ْرء  8 َث...ُُيَدِّ  َكَفى بِاْْلَ

اُبونَ َيُكوُن ِِف آِخِر  مسلم بن يسار أنِ سمع أبا هريرة   2 اُلوَن َكذَّ َماِن َدجَّ  16 ...الزَّ

 ِكَتاُب اإِلمَياِن

  قتادة، عن مْرف بن عَداللِ الشخي، عن عياض  3
ِ
.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ِِ ََتِ ْْ  2865 َقاَل َذاَت َيْوم  ِِف ُخ

4  
هالل بن أِب ميمونة، عن ُييى بن أِب كثي، عن 

 عْاء بن يسار، عن معاوية بن اْلكم 
 
ِ
ََْس... َبْينَا َأنَا ُأَصِّلِّ َمَع َرُسوِل اَّللَّ  1199 إِْذ َع

   عمرو بن مرة، عن أِب عَيدة، عن أِب موسى  3
ِ
... َقاَم ِفينَا َرُسوُل اَّللَّ  445 بَِخْمِس َكلِاَمت 

  أِب ذر قتادة، عن عَداللِ بن شقيق، عن   3
ِ
 443 : َهْل َرَأيَْت َربََّك؟..َسَأْلُت َرُسوَل اَّللَّ

ُِ الَ  خالد، ثني الوليد بن مسلم، عن ِحران، عن عثامن   1 .. َمْن َماَت َوُهَو َيْعَلُم َأنَّ ُ  136 إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

 طرق األحاديث وأرقامها يف األصول
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8  

رواه مرة قال: حدثنا قتيَة بن سعيد، ثنا الليث، عن 

يى بن حَان، عن ابن ابن عجالن، عن ُممد بن ُي

 ُمييز، عن الصنابحي، عن عَادة بن الصامت 

... َمْن َشِهَد َأْن الَ  ُ  142 إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

1  

رواه مرة قال: حدثني زهي بن حرب، ثنا عمر 

ابن يونس اْلنفي، ثنا عكرمة بن عامر، ثني أبو 

 كثي، ثني أبو هريرة 

 
ِ
... َمَعنَا َأبُو  ُكنَّا ُقُعوًدا َحْوَل َرُسوِل اَّللَّ  147 َبْكر 

01  

رواه مرة قال: حدثني أِحد بن جعفر اْلعقري، 

ثنا النُض بن ُممد، ثنا عكرمة بن عامر، ثنا شداد 

بن عَداللِ أبو عامر وُييى بن أِب كثي، عن أِب 

 أمامة قال: قال عمرو بن عَسة

 1931 َعَل... ُكنُْت َوَأنَا ِِف اْْلَاِهلِيَِّة َأُظنُّ َأنَّ النَّاَس 

00  
قال: حدثنا عمرو الناقد، ثنا كثي بن هشام، ثنا 

 جعفر بن برقان، عن يزيد األصم، عن أِب هريرة 
َ الَ َينُْظُر إََِل  لُِكْم..إِنَّ اَّللَّ  6543 ُصَوِرُكْم َوَأْمَوا

02  
العالء بن عَدالرِحن بن يعقوب، عن أبيِ، عن 

 أِب هريرة 
ََاَرَك وَ  ُ َت ..َقاَل اَّللَّ

ِ
َكاء َ  7475 َتَعاََل: َأنَا َأْغنَى الِّشُّ

03  
ابن جريج، ثني يونس بن يوسف، عن سليامن بن 

 يسار، عن أِب هريرة 
.. ِِ َل النَّاِس ُيْقََض َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْي  4923 إِنَّ َأوَّ

04  
أبو عمران اْلوِّن، عن عَداللِ بن الصامت، 

 عن أِب ذر 
 
ِ
ُجَل َيْعَمُل..: ِقيَل لَِرُسوِل اَّللَّ  6721 َأَرَأيَْت الرَّ

! ُقْل ِِل ِِف اإِلْساَلِم... هشام بن عروة، عن أبيِ، عن سفيان   03
ِ
 159 ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ

03  

وهو -ثنا سعيد-وهو ابن ُممد الدمشقي-مروان

، عن ربيعة بن يزيد، عن أِب -ابن عَدالعزيز

ني إدريس اْلوالِّن، عن أِب مسلم اْلوالِّن، ث

  عوف بن مالك

 
ِ
 2413 َثاَمنَِيًة... تِْسَعًة َأوْ  ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

َياُء ِرَداُؤُه... اْلِعزُّ األعمش، ثنا أبو إسحاق، عن أِب مسلم األغر   01  6681 إَِزاُرُه، َواْلِكْبِ
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 أنِ حدثِ عن أِب سعيد اْلدري وأِب هريرة

ََِّة.. لِ بن مسعودإبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عَدال  08  ِمْثَقاُل َح
ِِ  265 الَ َيْدُخُل النَّاَر َأَحٌد ِِف َقْلَِ

ُ َيْوَم اْلِقَياَمِة ... األعمش، عن أِب حازم، عن أِب هريرة   01  296 َثاَلَثٌة الَ ُيَكلُِّمُهُم اَّللَّ

  جابر   21
ِ
 15 َفَقاَل: َأَرَأيَْت.. َأنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل اَّللَّ

20  

ال مسلم: حدثني يونس بن عَداألعل، أنا ق

ابن وهب قال: وأخبِّن عمرو أن أبا يونس 

 حدثِ، عن أِب هريرة 

 بِيَِدِه! الَ َيْسَمُع ِِب َأَحدٌ َوالَِّذي َنْفُس 
د  مَّ  386 ...ُُمَ

22  

الدراوردي، عن يزيد  -وهو ابن ُممد-عَدالعزيز

بن اْلاد، عن ُممد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، 

 عن العَاس 

 َربًّا...
ِ
 151 َذاَق َطْعَم اإِلياَمِن َمْن َرِِضَ بِاَّللَّ

ََِة َيْوَم اْلِعيِد... قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب  23 ْْ ُل َمْن َبَدَأ بِاْْلُ  177 َأوَّ

24  
اْلارث، عن جعفر بن عَداللِ بن اْلكم، عن 

 عَدالرِحن بن اْلسور، عن أِب رافع، عن ابن مسعود 
َِِّْل إاِلَّ َكاَن...َما مِ   َق

ة  ُ ِِف ُأمَّ ُِ اَّللَّ  179 ْن َنَِيٍّ َبَعَث

23  

رواه مرة قال: حدثني أبو بكر بن أِب شيَة، ثنا 

جعفر بن غياث، عن داود، عن الشعَي، عن 

 ▲مْسوق، عن عائشة 

، اْبُن ُجْدَعاَن َكاَن ِِف...
ِ
 518 ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ

 194 َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه! الَ َتْدُخُلوَن اْْلَنََّة َحتَّى... عن أِب هريرة األعمش، عن أِب صالح،   23

21  
ِيِّ  أبو صالح، عن أِب هريرة   341 َفَسَأُلوُه.. َجاَء َناٌس ِمْن َأْصَحاِب النََّ

ِيُّ  إبراهيم، عن علقمة، عن عَداللِ بن مسعود   342 َعِن اْلَوْسَوَسِة... ُسِئَل النََّ

ا ِِبِْم ُكْفٌر... األعمش، عن أِب صالح، عن أِب هريرة   28  227 اْثنََتاِن ِِف النَّاِس ُُهَ

ِِ َفَقْد َكَفَر... الشعَي، عن جرير   21 لِي َْد  َأبََق ِمْن َمَوا  228 َأيُّاَم َع

ُِ َصاَلٌة. الشعَي، عن جرير   31 ََْل َل َُْد ََلْ ُتْق  231 إَِذا َأبََق اْلَع
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30  
، أنا حيوة بن ْشيح، ثني يزيد بن أبو عاصم

 أِب حَيب، عن ابن شامسة
َنا َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص   ... 121َحَُضْ

َ الَ َيْظلُِم ُمْؤِمنًا َحَسنًَة... قتادة، عن أنس   32  7189 إِنَّ اَّللَّ

33  
سليامن، ثنا ثابت، عن عَدالرِحن بن أِب ليل، 

 عن صهيب 
ًَا ألَْمِر اْْلُْؤِمِن! إِنَّ  .. َعَج ُِ َخْيٌ  7511 َأْمَرُه ُكلَّ

34  

رواه مرة قال: حدثني عَيد اهلل بن عمر 

ريري، ثنا يزيد بن زريع، ثنا اْلجاج  القوا

 الصواف، ثني أبو الزبي، ثنا جابر 

 
ِ
ائِِب  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  6571 ..َدَخَل َعَل ُأمِّ السَّ

  َأنَّ  ِحاد بن سلمة، ثنا ثابت الَناِّن، عن أنس   33
ِ
يُل  َرُسوَل اَّللَّ  413 َوُهَو َيْلَعُب.. َأتَاُه ِجْبِ

33  
مالك بن مغول، عن الزبي بن عدي، عن 

 طلحة، عن مرة، عن عَداللِ بن مسعود 
 
ِ
َي بَِرُسوِل اَّللَّ ِِ إََِل... ََلَّا ُأْْسِ  431 اْنُتِهَي بِ

 437 ؤاُد َما َرَأى"..."َما َكَذَب الفُ  ¶أبو َجعة، عن أِب العالية، عن ابن عَاس   31

ُل َشِفيع  ِِف اْْلَنَِّة... اْلختار بن فلفل قال: قال أنس   38  485 َأنَا َأوَّ

31  

رواه بسند واحد قال: ثني يونس بن عَداللِ 

األعل الصدِف، أنا ابن وهب، أِّن عمرو بن 

اْلارث أن بكر بن سوادة حدثِ عن عَدالرِحن 

 ¶ ابن جَي، عن عَداللِ بن عمر

ِهيَم. نَّ النََِّيَّ أَ   َعزَّ َوَجلَّ ِِف إِْبَرا
ِ
 499 .َتاَل َقْوَل اَّللَّ

 467 إِِّنِّ ألَْعَلُم آِخَر َأْهِل اْْلَنَِّة ُدُخوالً اْْلَنََّة.. األعمش، عن اْلعرور بن سويد، عن أِب ذر   41

ُرُج ِمَن النَّاِر َأْربَ  ِحاد بن سلمة، عن أِب عمران وثابت، عن أنس   40  َعٌة، ََيْ
ِ
 474 ..َفيُْعَرُضوَن َعَل اَّللَّ

42  
سليامن بن حرب، ثنا ِحاد بن زيد، عن حجاج 

 الصواف، عن أِب الزبي، عن جابر 
ْوِِسَّ  و الدَّ َفيَْل ْبَن َعْمر  ُّْ  ... 311َأتَى النََِّيَّ  َأنَّ ال

 ِكَتاُب اْلُوُضوِء
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43  
إسامعيل بن جعفر، أِّن العالء، عن أبيِ، عن 

 هريرة أِب 
... اَننْيِ ُقوا اللَّعَّ  618 اتَّ

44  

، ثنا ُممد بن عَداللِ بن -وهو ابن ميمون-مهدي

أِب يعقوب، عن اْلسن بن سعد موَل اْلسن بن 

 عِّل، عن عَداللِ بن جعفر 

 
ِ
ُِ َذاَت  َأْرَدَفنِي َرُسوُل اَّللَّ  774 ...َيْوم  َخْلَف

43  
ُييى بن أيوب، عن يزيد بن أِب حَيب أن أبا 

 ْلي، عن ابن وعلة ا
: إِنَّا َنُكوُن بِاْْلَْغِرِب... ََّاس   814 َسَأْلُت اْبَن َع

43  

رواه بإسناد واحد قال: ثنا إسحاق بن منصور، 

ثنا حَان بن هالل، ثنا أبان، ثنا ُييى أن زيدًا 

 حدثِ أن أبا سالم حدثِ عن أِب مالك 

 
ِ
َّ
ِ
ُر اإِلياَمِن، َواْْلَْمُد َّلل ْْ ُُّْهوُر َش  223 ََتُْل...ال

ُب َوُضوَءُه َفَيَتَمْضَمُض... عمرو بن عَسة   41  832 َما ِمنُْكْم َرُجٌل ُيَقرِّ

ُكْم َعَل َما العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   48 اَيا.. َأالَ َأُدلُّ َْ  اْْلَ
ِِ ُ بِ  587 َيْمُحو اَّللَّ

..َأنَّ َرُجاًل َتوَ  أبو الزبي، عن جابر، أِّن عمر بن اْلْاب   41 ِِ َك َمْوِضَع ُظُفر  َعَل َقَدِم َأ َفََتَ  576 ضَّ

31  
اْلكم بن عتيَة، عن القاسم بن َميمرة، عن 

 ْشيح بن هانئ، عن عِّل 
 
ِ
... َجَعَل َرُسوُل اَّللَّ  639 َثاَلَثَة َأيَّام  َوَلَيالَِيُهنَّ

30  
يعني ابن يزيد، –معاوية بن صالح، عن ربيعة 

 َة بن عامر عن أِب إدريس اْلوالِّن، عن عق
 553 َكاَنْت َعَلْينَا ِرَعاَيُة اإِلبِِل، َفَجاَءْت َنْوَبتِي..

32  
سفيان، ثني علقمة بن مرثد، عن سليامن بن 

 بريدة، عن أبيِ 
ِيَّ  ِت َيْوَم اْلَفْتِح... َأنَّ النََّ َلَوا  642 َصلَّ الصَّ

 َأنَّ َرُجاًل َسَأَل  جعفر بن أِب ثور، عن جابر بن سمرة   33
ِ
ُأ ...َرُسوَل اَّللَّ  812 : َأَأتََوضَّ

34  
ابن شهاب، أِّن عمر بن عَدالعزيز أن عَداللِ 

 ابن إبراهيم بن قارظ، عن أِب هريرة 
ئُوا  ِت النَّاُر. َتَوضَّ  788 ِِمَّا َمسَّ

ِيَّ عمرو بن دينار، عن سعيد بن اْلويرث، عن   33 ،  َأنَّ النََّ
ِ
..َخَرَج ِمَن اْْلَاَلء َعام  َْ  827 َفُأِِتَ بِ
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 ¶ابن عَاس 

ُِ ُثمَّ َأَراَد َأْن... عاصم، عن أِب اْلتوكل، عن أِب سعيد   33  717 إَِذا َأتَى َأَحُدُكْم َأْهَل

 ِكَتاُب الُغْسِل

31  
ابن وهب، أِّن عياض بن عَداللِ، عن أِب الزبي، 

 عن جابر بن عَداللِ، عن أم كلثوم، عن عائشة 
 إِنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسو

ِ
ُجِل.. َل اَّللَّ  786 َعِن الرَّ

 715 َسَأْلُت َعاِئَشَة: َكْيَف َكاَن َيْصنَُع َرُسوُل اَّلّل... معاوية بن صالح، عن عَداللِ بن أِب قيس  38

31  

ُممد بن بكر، أنا ابن جريج، أِّن عمرو بن 

دينار قال: أكب علمي والذي َيْر عل باِل 

 هأن أبا الشعثاء أخبه أن ابن عَاس أخب

 
ِ
 323 َكاَن َيْغَتِسُل بَِفْضِل َمْيُموَنَة. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

31  

رواه بسند واحد: حدثنا سعيد بن ُييى األموي، 

ثني أِب، ثنا عثامن بن حكيم بن عَاد بن حنيف 

األنصاري، أِّن أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن 

 اْلسور 

ُِ َثِقيل  َوَعَِّلَّ   َأِْحُِل
ََْلُت بَِحَجر   773 إَِزاٌر َخِفيٌف... َأْق

30  
الضحاك ابن عثامن، أِّن زيد بن أسلم، عن 

 عَدالرِحن بن أِب سعيد اْلدري، عن أبيِ
ُجِل... ُجُل إََِل َعْوَرِة الرَّ  768 الَ َينُْظُر الرَّ

 ِكَتاُب اْلَحْيِض

 694 ...ْرأَُة فِيِهْم َأنَّ اْلَيُهوَد َكاُنوا إَِذا َحاَضِت اْلَْ  ِحاد بن سلمة، ثنا ثابت، عن أنس   32

33  
ُييى بن سعيد، عن يزيد بن كيسان، عن أِب 

 حازم، عن أِب هريرة 
 
ِ
 691 ِِف اْْلَْسِجِد َفَقاَل... َبْيناََم َرُسوُل اَّللَّ

... ▲اْلقدام بن ْشيح، عن أبيِ، عن عائشة   34 ُِ ُب َوَأنَا َحاِئٌض، ُثمَّ ُأنَاِوُل  692 ُكنُْت َأْْشَ

 اِل اْلِفْطَرِةِكَتاُب ِخَص

اِرِب، َوَتْقلِيِم األَْظَفاِر..جعفر بن سليامن، عن أِب عمران اْلوِّن، عن   33  599 ُوقَِّت َلنَا ِِف َقصِّ الشَّ
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 أنس بن مالك 

33  

رواه بإسناد واحد: حدثني أبو بكر بن نافع 

العَدي، ثنا عَدالرِحن، عن سفيان، عن اْلقدام 

 ▲بن ْشيح، عن أبيِ، عن عائشة 

ِيَّ  َأنَّ  ِك. النََّ َوا ُِ َبَدَأ بِالسِّ  591 َكاَن إَِذا َدَخَل َبْيَت

 ِكَتاُب الصَّاَلِة

31  

معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال: وحدثني 

أِب، عن عامر األحول، عن مكحول، عن 

 عَداللِ بن ُمييز، عن أِب ُمذورة 

 ُ ُِ َهَذا األََذاَن: اَّللَّ َم  َعلَّ
ِ
.. َأنَّ َنَِيَّ اَّللَّ  842 َأْكَبُ

ُنوَن َأْطَوُل النَّاِس َأْعنَاًقا َيْوَم اْلِقَياَمِة. طلحة بن ُييى، عن عمِ قال: كنت عند معاوية   38  387 اْْلَُؤذِّ

ِك َواْلُكْفِر.. جرير، عن األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر  31 ْ ُجِل َوَبنْيَ الِّشِّ  246 إِنَّ َبنْيَ الرَّ

ْجَدَة َفَسَجَد اْعَتَزَل.. ن أِب هريرة األعمش، عن أِب صالح، ع  11 َ اْبُن آَدَم السَّ  244 إَِذا َقَرأ

10  
ابن وهب، عن أِب صخر أن عمر بن إسحاق 

 موَل زائدة حدثِ عن أبيِ، عن أِب هريرة 
ُت اْْلَْمُس، َواْْلُْمَعُة إََِل اْْلُْمَعِة... َلَوا  552 الصَّ

.. قتادة، عن أِب أيوب، عن عَداللِ بن عمر  12 ْمُس َوَكاَن ظِلُّ ْهِر إَِذا َزاَلِت الشَّ  1388 َوْقُت الظُّ

  بدر بن عثامن، ثنا أبو بكر بن أِب موسى، عن أبيِ  13
ِ
... َعْن َرُسوِل اَّللَّ ُِ ُِ َأتَاُه َساِئٌل َيْسَأُل  1393 َأنَّ

  أبو إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خَاب  14
ِ
..َفَشَكْوَنا إِ  َأتَْينَا َرُسوَل اَّللَّ

ِ
ْمَضاء  َحرَّ الرَّ

ِِ  619 َلْي

13  
خي بن نعيم اْلُضمي، عن ابن هَية، عن 

 أِب َتيم اْليشاِّن، عن أِب بْصة 
 
ِ
ِص.. َصلَّ بِنَا َرُسوُل اَّللَّ  1927 اْلَعْْصَ بِاْْلَُخمَّ

13  

رواه بإسناد واحد قال: حدثنا ُييى بن ُييى، ثنا 

 عَداللِ بن وهب، عن موسى بن عِّل، عن أبيِ

 قال: سمعت عقَة بن عامر 

 
ِ
 َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

 831 ...َينَْهاَنا َثاَلُث َساَعات 

.. عمرو بن عَسة   11 ُِ ُ َوَأْجَهُل ِِّن َعامَّ َعلََّمَك اَّللَّ ، َأْخِبْ
ِ
 832 َيا َنَِيَّ اَّللَّ
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18  
 1465 ُء...َكْيَف َأنَْت إَِذا َكاَنْت َعَلْيَك ُأَمَرا  عَداللِ بن الصامت، عن أِب ذر 

: َوََيْنُُقوَِهَا... ابن مسعود  ِِ  534 بِنَْحِوِه َمْوُقوًفا، َوِفي

11  

ِحيد اْلراط قال: سمعت أبا سلمة بن عَدالرِحن 

قال: مر ِب عَدالرِحن بن أِب سعيد اْلدري، قال: 

قلت لِ: كيف سمعت أباك يذكر ِف اْلسجد الذي 

 أسس عل التقوى؟ قال: قال أِب

 َدَخْلُت َعَل 
ِ
 3387 ِِف َبْيِت َبْعِض..  َرُسوِل اَّللَّ

81  
أنس بن عياض، ثني ابن أِب ذباب، عن عَدالرِحن 

 بن مهران موَل أِب هريرة، عن أِب هريرة 
 َمَساِجُدَها...

ِ
 1528 َأَحبُّ اْلَاَِلِد إََِل اَّللَّ

ِيِّ  يزيد بن عَداللِ بن الشخي، عن أبيِ   80 ُِ َصلَّ َمَع النََّ َع...َأنَّ  1235 ، َقاَل: َفَتنَخَّ

82  

مهدي بن ميمون، ثنا واصل موَل أِب عيينة، 

عن ُييى بن عقيل، عن ُييى بن يعمر، عن أِب 

 األسود الديِّل، عن أِب ذر 

تِي: َحَسنَُها َوَسيُِّئَها..  553 ُعِرَضْت َعَِّلَّ َأْعاَمُل ُأمَّ

83  

رواه بإسناد واحد قال: حدثني إسحاق بن 

يعني –زكريا بن عدي، أنا عَيد اهلل منصور، أنا 

، عن زيد ابن أِب أنيسة، عن عدي بن -ابن عمرو

 ثابت، عن أِب حازم األشجعي، عن أِب هريرة 

، ُثمَّ َمَشى إََِل َبْيت  ِمْن...
ِِ َر ِِف َبْيتِ َْهَّ  1521 َمْن َت

ُِ َأقْ  أبو عثامن، عن أِب بن كعب   84 ...َكاَن َرُجٌل ِمَن األَنَْصاِر َبْيُت  1516 ََص َبْيت 

83  

  َقاَل  بْس بن سعيد، عن زينب امرأة عَداللِ
ِ
... : إَِذاَلنَا َرُسوُل اَّللَّ  997 َشِهَدْت إِْحَداُكنَّ

عَداللِ بن ُممد بن عَداللِ بن أِب فروة، عن 

يزيد بن خصيفة، عن بْس بن سعيد، عن أِب 

 هريرة 

ة  َأَصاَبْت َبُخوًرا َفالَ   998 َتْشَهْد... َأيُّاَم اْمَرأَ

83  
ربيعة بن أِب عَدالرِحن، عن عَداْللك بن 

 سعيد، عن أِب ِحيد أو أِب أسيد
 1652 َدَخَل َأَحُدُكُم اْْلَْسِجَد َفْلَيُقِل... إَِذا
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 ... 1489ُكنَّا ُقُعوًدا ِِف اْْلَْسِجِد َمَع َأِِب ُهَرْيَرَة  أبو الشعثاء  81

88  
ْسِجِد..َمْن َسِمَع َرُجاًل  نِ سمع أبا هريرةأبو عَداللِ موَل شداد بن اْلاد أ ًة ِِف اْْلَ  1261 َينُْشُد َضالَّ

 1262 َأنَّ َرُجاًل َنَشَد ِِف اْْلَْسِجِد، َفَقاَل: َمْن َدَعا ... علقمة بن مرثد، عن سليامن بن بريدة، عن أبيِ

81  
مروان الفزاري، عن عَيد اهلل بن األصم، ثنا 

 هريرة يزيد بن األصم، عن أِب 
 1486 َرُجٌل َأْعَمى َفَقاَل:... َأتَى النََِّيَّ 

ََّْعاِم... ▲عَداللِ بن أِب عتيق، عن عائشة   11 ِة ال  1247 الَ َصاَلَة بَِحُْضَ

10  
خالد، عن أنس بن سيين سمعت جندب بن 

  عَداللِ
 
ِ
ِة اَّللَّ ََْح َفُهَو ِِف ِذمَّ  1493 ...َمْن َصلَّ الصُّ

اَن  ثنا عَدالرِحن بن أِب عمرةعثامن بن حكيم،   12  1491 اْْلَْسِجَد ... َدَخَل ُعْثاَمُن ْبُن َعفَّ

اَلُة َفالَ  عمرو بن دينار، عن عْاء بن يسار، عن أِب هريرة   13 يَمِت الصَّ
ْكُتوَبُة. إَِذا ُأقِ  1644 َصاَلَة إاِلَّ اْْلَ

14  

قال مسلم: حدثنا عَد بن ِحيد، أنا أبو عاصم، 

 أِّن أبو الزبي، عن جابر أنا ابن جريج، 

ورواه مرة من طريق أِب معاوية، عن األعمش، 

  عن أِب سفيان، عن جابر

اَلِة ُطوُل   1768 اْلُقنُوِت. َأْفَضُل الصَّ

اَلِة إاِلَّ  َلَقْد َرَأيْتُنَا َوَما أبو األحوص، عن عَداللِ   13  1487 ...َيتََخلَُّف َعِن الصَّ

13  

ثني سلمة بن رواه بإسناد واحد قال: وحد

شَيب، ثنا اْلسن بن أعني، ثنا زهي، ثنا سامك 

 ابن حرب، عن جابر بن سمرة 

ُن إَِذا َدَحَضْت، َفالَ   1371 ُيِقيُم... َكاَن باَِلٌل ُيَؤذِّ

11  
إسامعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن 

 أِب مسعود 
...
ِ
 1532 َيُؤمُّ اْلَقْوَم َأْقَرُؤُهْم لِِكَتاِب اَّللَّ

18  
عمش، عن اْلسيب بن رافع، عن َتيم بن األ

 طرفة، عن جابر بن سمرة 
 
ِ
َنا ِحَلًقا... َخَرَج َعَلْينَا َرُسوُل اَّللَّ  968 َفَرآ

 األعمش، عن عامرة بن عمي التيمي، عن أِب   11
ِ
ََنَا ِِف  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

اَلِة..َيْمَسُح َمنَاكِ  972 الصَّ
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 معمر، عن أِب مسعود 

بن زريع، ثني خالد اْلذاء، عن أِب يزيد 

 معِّش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عَداللِ
ِذيَن َيُلوَِهُْم   974 ...-َثاَلًثا-ُثمَّ الَّ

011  
مسعر، عن ثابت بن عَيد، عن ابن الباء، عن 

 الباء 
 
ِ
ْينَا َخْلَف َرُسوِل اَّللَّ َْنَا.. ُكنَّا إَِذا َصلَّ ََ  1642 َأْح

ُْلَا،   ن أِب هريرة سهيل، عن أبيِ، ع  010 َجاِل َأوَّ َها آِخُرَها..َخْيُ ُصُفوِف الرِّ  985 َوَْشُّ

  أبو نُضة، عن أِب سعيد   012
ِ
.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ًرا ِِ َتَأخُّ  982 َرَأى ِِف َأْصَحابِ

013  
قال مسلم: وحدثني زهي بن حرب، ثنا عفان، 

 ثنا ِحاد، أنا قتادة وثابت وِحيد، عن أنس 
فَّ َوَقْد َحَفَزُه النََّفُس.. َأنَّ   1357 َرُجاًل َجاَء َفَدَخَل الصَّ

014  

قال مسلم: حدثنا زهي بن حرب، ثنا إسامعيل بن 

علية، أِّن اْلجاج بن أِب عثامن، عن أِب الزبي، عن 

 ¶عون بن عَداللِ بن عتَة، عن ابن عمر 

  َبْيناََم َنْحُن ُنَصِّلِّ َمَع َرُسولِ 
ِ
 1358 َل...إِْذ َقا اَّللَّ

  عِّل   013
ِ
الَةِ  َعْن َرُسوِل اَّللَّ ُِ َكاَن إَِذا َقاَم إََِل الصَّ  771 ..َأنَّ

 اْلَكلِاَمِت... َأنَّ ُعَمَر  عَدة  013
ِ
 399 َكاَن ََيَْهُر ِِبَُؤاَلء

ُِ َرَأى النََِّيَّ  وائل بن حجر   011 ِِ ِحنَي َدَخَل  َأنَّ اَلةِ َرَفَع َيَدْي  411 ...ِِف الصَّ

ْ ِفيَها بُِأمِّ اْلُقْرآنِ  العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   018  395 ..َمْن َصلَّ َصاَلًة ََلْ َيْقَرأ

011  
حسني اْلعلم، عن بديل بن ميْسة، عن أِب 

 ▲اْلوزاء، عن عائشة 
 
ِ
اَلَة  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  498 ..بِالتَّْكَِيِ َيْسَتْفتُِح الصَّ

ن  قتادة، عن زرارة بن أوّف، عن  001   عمرا
ِ
ْهِر... َصلَّ بِنَا َرُسوُل اَّللَّ  887 َصاَلَة الظُّ

000  

ابن جريج سمعت ُممد بن عَاد بن جعفر، 

بن سفيان وعَداللِ بن عمرو بن أِّن سلمة 

بدي، عن ااْلسيب الع العاص وعَداللِ بن

 عَداللِ بن السائب

ِيُّ  ََْح  َصلَّ َلنَا النََّ َة...الصُّ  455 بَِمكَّ
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..ِِف َداِرِه، َفَقاَل:  َأتَْينَا اْبَن َمْسُعود   يم، عن األسود وعلقمةإبراه  002  1191 َأَصلَّ

003  

رواه بإسناد واحد قال: حدثنا عَداللِ بن 

عَدالرِحن الدارمي، أنا مروان بن ُممد 

الدمشقي، ثنا سعيد بن عَدالعزيز، عن عْية بن 

 قيس، عن قزعة، عن أِب سعيد اْلدري

 َكاَن َرُسوُل ا
ِ
ُِ ِمَن  َّللَّ ُكوعِ إَِذا َرَفَع َرْأَس  472 ..الرُّ

 1171 مهللا طهرِّن بالثلج والبد واَلاء الَارد... شعَة، عن ُمزأة بن زاهر، عن ابن أِب أوّف

004  

رواه بإسناد واحد قال: حدثني زهي بن 

حرب، ثنا الوليد بن مسلم سمعت 

األوزاعي، ثني الوليد بن هشام اْلعيْي، ثني 

 ن ابن طلحة اليعمريمعدا

 
ِ
 1193 ، َفُقْلُت:..َلِقيُت َثْوَباَن َمْوََل َرُسوِل اَّللَّ

003  

رواه بإسناد واحد: حدثنا اْلكم بن موسى أبو 

صالح، ثنا هقل بن زياد سمعت األوزاعي، ثني 

ُييى بن أِب كثي، ثني أبو سلمة، ثني ربيعة بن 

 كعب 

 
ِ
..، ُكنُْت َأبِيُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ ِِ ُِ بَِوُضوِئ  1194 َفَأتَْيُت

003  

عَداللِ بن وهب، عن عمرو بن اْلارث، عن 

عامرة بن غزية، عن سمي موَل أِب بكر أنِ 

 سمع أبا صالح ذكوان ُيدث عن أِب هريرة

... ِِ َُْد ِمْن َربِّ  1183 َأْقَرُب َما َيُكوُن اْلَع

001  
قتادة، عن مْرف بن عَداللِ بن الشخي أن 

 ▲عائشة 
ِِ َوُسُجوِدِه.. ُسوَل َأنَّ رَ   487 َكاَن َيُقوُل ِِف ُرُكوِع

ِيَّ  عِّل   008  771 َكاَن إَِذا َرَكَع َقاَل: اللَُّهمَّ َلَك .. َأنَّ النََّ

001  

ابن وهب، أِّن ُييى بن أيوب، عن عامرة بن 

غزية، عن سمي موَل أِب بكر، عن أِب صالح، 

 عن أِب هريرة  

 
ِ
 483 َيُقوُل ِِف ُسُجوِدِه... َكانَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ
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021  

رواه بإسناد واحد: حدثنا أبو بكر بن أِب شيَة، ثنا أبو 

أسامة، ثني عَيد اهلل بن عمر، عن ُممد بن ُييى بن 

 حَان، عن األعرج، عن أِب هريرة، عن عائشة 

 
ِ
 486 َلْيَلًة ِمَن اْلِفَراِش... َفَقْدُت َرُسوَل اَّللَّ

ُهمَّ َلَك..  َأنَّ النََِّيَّ  عِّل   020  771 َكاَن إَِذا َسَجَد َقاَل: اللَّ

022  

رواه بإسناد واحد: ثنا ُممد بن سلمة اْلرادي، 

ثنا عَداللِ بن وهب، عن معاوية بن صالح 

يقول: ثني ربيعة بن يزيد، عن أِب إدريس 

 اْلوالِّن، عن أِب الدرداء 

 
ِ
 542 َفَسِمْعنَاُه َيُقوُل... َقاَم َرُسوُل اَّللَّ

ِيَّ  اْلريري، عن أِب العالء أن عثامن بن أِب العاص   023 ُِ َأتَى النََّ ... َرُسوَل  َفَقاَل: َيا َأنَّ
ِ
 2213 اَّللَّ

024  

رواه بإسناد واحد: حدثنا عمرو بن سواد العامري، 

أنا عَداللِ بن وهب، أنا عمرو بن اْلارث أن بكياً 

حدثِ أن كريًَا موَل ابن عَاس حدثِ عن ابن 

 ¶عَاس 

... ِِ ْبَن اْْلَاِرِث ُيَصِّلِّ ََْداللَّ ُِ َرَأى َع  1111 َأنَّ

023  
  ¶عامر بن عَداللِ بن الزبي، عن أبيِ 

ِ
اَلِة... َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  1317 إَِذا َقَعَد ِِف الصَّ

ِيَّ  ¶نافع، عن ابن عمر  اَلِة َوَضَع.. َأنَّ النََّ  1319 َكاَن إَِذا َجَلَس ِِف الصَّ

 َعَل اْلَقَدَمنْيِ  يج، أِّن أبو الزبي أنِ سمع طاووساً ابن جر  023
ِ
 536 ..ُقْلنَا الْبِن َعََّاس  ِِف اإِلْقَعاء

021  
الليث، عن أِب الزبي، عن سعيد بن جَي، 

 ¶وعن طاووس، عن ابن عَاس 
 
ِ
َد َكاَم ُيَعلُِّمنَا.. َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  413 ُيَعلُِّمنَا التََّشهُّ

ْيُت َمَع َأِِب ُموَسى  نس بن جَي، عن حْانقتادة، عن يو  028  414 َصاَلًة... قال: َصلَّ

ِد.. َأنَّ النََِّيَّ  عِّل   021  771 َكاَن ِمْن آِخِر َما َيُقوُل َبنْيَ التََّشهُّ

ِِ َفَلْم َيْدِر َكْم إَِذا َشكَّ َأَحُدُكْم  زيد بن أسلم، عن عْاء بن يسار، عن أِب سعيد  031  1272 ...ِِف َصاَلتِ

030  
رواه بإسناد واحد: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، 

أنا عامر العقدي، ثنا عَداللِ بن جعفر، عن 
 
ِ
.. ُكنُْت َأَرى َرُسوَل اَّللَّ ِِ  1315 ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِ
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 إسامعيل بن ُممد، عن عامر بن سعد، عن أبيِ

يْ  عَيد اهلل بن القَْية، عن جابر بن سمرة   032  ُكنَّا إَِذا َصلَّ
ِ
اَلُم.. نَا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  971 ُقْلنَا: السَّ

033  

ابن جريج، أِّن عمر بن عْاء بن أِب اْلوار أن 

نافع بن جَي أرسلِ إَل السائب بن أخت نمر 

 يسألِ عن َشء رآه من معاوية

ْيُت َمَع ُمَعاِوَيَة   2142 اْْلُُمَعَة ِِف اْْلَْقُصوَرِة.. َصلَّ

034  

اسمِ شداد بن -راألوزاعي، عن أِب عام

 ، عن أِب أسامء، عن ثوبان -عَداللِ
 
ِ
.. َكاَن َرُسوُل اَّللَّ ِِ َف ِمْن َصاَلتِ  1334 إَِذا اْنَْصَ

ِيُّ  عاصم، عن عَداللِ بن اْلارث، عن عائشة َم ََلْ َيْقُعْد إاِلَّ ِمْقَداَر... َكاَن النََّ  1335 إَِذا َسلَّ

َبْيِ  أبو الزبي  033  1343  َيُقوُل ِِف ُدُبِر ُكلِّ َصاَلة  ِحنَي..َكاَن اْبُن الزُّ

033  

قال مسلم: -سهيل، عن أِب عَيد اْلذحجي

، عن -أبو عَيد موَل سليامن بن عَداْللك

 عْاء بن يزيد الليثي، عن أِب هريرة 

َ ِِف ُدُبِر ُكلِّ َصاَلة  َثاَلًثا َوَثاَلثنَِي.. َََّح اَّللَّ  1352 َمْن َس

031  
ن أوّف، عن سعد بن قتادة، عن زرارة ب

 ▲هشام، عن عائشة 
ْنَيا َوَما ِفيَها.  1688 َرْكَعَتا اْلَفْجِر َخْيٌ ِمَن الدُّ

038  
هو ابن كيسان، عن –مروان بن معاوية، عن يزيد 

 أِب حازم، عن أِب هريرة 
 
ِ
َ ِِف َرْكَعَتِي اْلَفْجِر:... َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  1691 َقَرأ

031  
، أِّن سعيد بن يسار عثامن بن حكيم األنصاري

 أن ابن عَاس أخبه 
 
ِ
 1691 اْلَفْجر..َكاَن َيْقَرأُ ِِف َرْكَعَتِي  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 1525 : َأُكنَْت ُُتَالُِس...ُقْلُت ِْلَابِِر ْبِن َسُمَرَة  زهي، ثنا سامك  041

040  

رواه بإسناد واحد قال: حدثنا عَداللِ بن ُممد 

-وهو ابن ميمون–ي بن أسامء الضَعي، ثنا مهد

، ثنا واصل موَل أِب عيينة، عن ُييى بن عقيل، 

عن ُييى بن يعمر، عن أِب األسود الدؤِل، عن 

 1671 ُيْصَُِح َعَل ُكلِّ ُساَلَمى ِمْن َأَحِدُكْم َصَدَقٌة..
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 أِب ذر 

َحى. القاسم الشيَاِّن أن زيد بن أرقم   042 ُِ َرَأى َقْوًما ُيَصلُّوَن ِمَن الضُّ  1746 ..َأنَّ

043  
النعامن بن ساَل، عن عمرو بن أوس، عن عنَسة 

 ▲بن أِب سفيان، عن أم حَيَة 
...
ِ
َّ
ِ
َْد  ُمْسلِم  ُيَصِّلِّ َّلل  1696 َما ِمْن َع

اَلَة ِِف َمْسِجِدِه ... األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   044  1822 إَِذا َقََض َأَحُدُكُم الصَّ

043  
ثنا ُييى بن عمر بن يونس، ثنا عكرمة بن عامر، 

 أِب كثي، ثني أبو سلمة
 
ِ
 َكاَن َنَِيُّ اَّللَّ

 
ء  ... 1811َسَأْلُت َعاِئَشَة: بَِأيِّ ََشْ

043  
األعمش، عن سعد بن عَيدة، عن اْلستورد بن 

 األحنف، عن صلة بن زفر، عن حذيفة 
ِيِّ  ، َفاْفَتَتَح... َصلَّْيُت َمَع النََّ  1814 َذاَت َلْيَلة 

.. ارةقتادة، عن زر  041
ِ
 1739 َأنَّ َسْعَد ْبَن ِهَشام  َأَراَد َأْن َيْغُزَو ِِف َسَِيِل اَّللَّ

048  

ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، 

عن السائب بن يزيد وعَيد اهلل بن عَداللِ 

أخباه عن عَدالرِحن بن عَد القاري قال: 

 سمعت عمر بن اْلْاب 

، َأوْ  ِِ ..َعْن  َمْن َناَم َعْن ِحْزبِ ُِ  ِمنْ
 
ء  1745 ََشْ

ِفُقَها َرُجٌل ُمْسلٌِم.. األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   041 ْيِل َلَساَعًة اَل ُيَوا  1771 إِنَّ ِِف اللَّ

... األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   031 ُِ َل ْيِل َفْلُيوتِْر َأوَّ  1766 َمْن َخاَف َأْن الَ َيُقوَم ِمْن آِخِر اللَّ

 2777 ...َفُقْلُت  َكْعب   : َسَأْلُت ُأَِبَّ ْبنَ َقاَل  زر بن حَيش  030

032  
وهو ابن –، عن يزيد -وهو الفزاري-مروان

 ، عن أِب حازم، عن أِب هريرة -كيسان
 
ِ
 ... 2779َتَذاَكْرَنا َلْيَلَة اْلَقْدِر ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

 ِكَتاُب اْلُجُمَعِة

ْمُس َيْوُم اْْلُُمَعِة..َخْيُ َيْوم  َطَلعَ  األعرج، عن أِب هريرة   033 ِِ الشَّ  1976 ْت َعَلْي

034  
ابن وهب، أنا َمرمة، عن أبيِ، عن أِب بردة بن 

 أِب موسى األشعري 
 853 ِهَي َما َبنْيَ َأْن ََيْلَِس اإِلَماُم إََِل َأْن ُتْقََض...
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033  

رواه بسند واحد: وحدثني اْلسن بن عِّل 

ابن  وهو-اْللواِّن، ثنا أبو توبة، ثنا معاوية

أنِ سمع أبا سالم  -يعني أخاه-، عن زيد-سالم

قال: حدثني اْلكم بن ميناء أن عَداللِ بن عمر 

 وأبا هريرة حدثاه 

اَُم َسِمَعا َرُسوَل    َأِهَّ
ِ
ِه.. اَّللَّ ِد ِمنَْبِ  2112 َيُقوُل َعَل َأْعَوا

033  
عَداألعل، ثنا داود، عن عمرو بن سعيد، عن 

 ¶ سعيد بن جَي، عن ابن عَاس
َة، َوَكاَن ِمْن َأْزِد َشنُوَءةَ   2118 ..َأنَّ ِضاَمًدا َقِدَم َمكَّ

031  
وكيع، عن سفيان، عن عَدالعزيز بن رفيع، عن 

 َتيم بن طرفة، عن عدي 
ِيِّ  ََْب ِعنَْد النََّ  2111 َفَقاَل:... َأنَّ َرُجاًل َخ

038  

قال مسلم: وحدثنا عمرو الناقد، ثنا يعقوب بن 

ثنا أِب، عن ُممد بن إسحاق، إبراهيم بن سعد، 

ثني عَداللِ بن أِب بكر بن ُممد بن عمرو بن 

حزم، عن ُييى بن عَداللِ بن عَدالرِحن بن 

 سعد بن زرارة، عن أم هشام بنت حارثة

 
ِ
 ... 2115َلَقْد َكاَن َتنُّوُرَنا َوَتنُّوُر َرُسوِل اَّللَّ

ُِ َرَأى بِِّْشَ ْبَن َمْرَوا حصني، عن عامرة  031 نَْبِ َراِفًعا...َأنَّ
ِ
 2116 َن َعَل اْْل

031  
قال مسلم: وحدثنا شيَان بن فروخ، ثنا سليامن 

 بن اْلغية، ثنا ِحيد بن هالل قال: قال أبو رفاعة 
ِيِّ  ُُْب... اْنَتَهْيُت إََِل النََّ  876 َوُهَو ََيْ

030  
إبراهيم بن ُممد بن اْلنتِّش، عن أبيِ، عن حَيب 

  ن بشي، عن النعامنابن ساَل موَل النعامن ب
 
ِ
ُ ِِف اْلِعيَدْيِن َوِِف اْْلُُمَعِة... َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  2128 َيْقَرأ

  سامك، عن جابر بن سمرة   032
ِ
ُِ ُكنُْت ُأَصِّلِّ َمَع َرُسوِل اَّللَّ  2113 ...، َفَكاَنْت َصاَلُت

ْيُتْم َبْعَد اْْلُُمعَ  سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   033  2137 ِة َفَصلُّوا َأْرَبًعا..إَِذا َصلَّ

 ِكَتاُب اْلِعيَدْيِن

اِب  ضمرة بن سعيد، عن عَيد اهلل  034 َّْ َل َأبَا َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَ  .. 2159َواِقد   َسأَ
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 ِكَتاُب السََّفِر

033  
ابن جريج، عن ابن أِب عامر، عن عَداللِ بن 

 بابيِ، عن يعل بن أمية 
 1573 َلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح...": " فَ ُقْلُت لُِعَمَر 

َة ... قتادة، عن موسى بن سلمة  033 : َكيَْف ُأَصِّلِّ إَِذا ُكنُْت بَِمكَّ ََّاس   1577 َسَأْلُت اْبَن َع

 ِكَتاُب االْسِتْسَقاِء

نَُة بَِأْن الَ  سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   031 نَُة.. َليَْسِت السَّ َُْروا، َوَلِكِن السَّ ْ  7291 َُت

038  
رواه بإسناد واحد: وحدثنا ُييى بن ُييى، أنا 

 جعفر بن سليامن، عن ثابت الَناِّن، عن أنس 
 
ِ
ٌر... َأَصاَبنَا َوَنْحُن َمَع َرُسوِل اَّللَّ َْ  2183 َم

 ِكَتاُب اْلَجَناِئِز

031  

رواه بإسناد واحد: وحدثنا ُممد بن اْلثنى 

وهو –العنزي، ثنا ُممد بن جهضم، ثنا إسامعيل 

، عن -يعني ابن غزية–، عن عامرة -بن جعفرا

 سعيد بن اْلارث بن اْلعل، عن ابن عمر

 
ِ
 2138 إِْذ َجاَءُه َرُجٌل.. ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرُسوِل اَّللَّ

011  
أبو قالبة، عن أِب أسامء الرحَي، عن ثوبان 

 موَل رسول اهلل 
 6553 َيَزْل.. إِنَّ اْْلُْسلَِم إَِذا َعاَد َأَخاُه اْْلُْسلَِم ََلْ 

010  

قال مسلم: حدثني ُممد بن حاتم بن ميمون، 

ثنا ِبز، ثنا ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أِب 

 رافع، عن أِب هريرة 

َ َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل َيْوَم اْلِقَياَمِة: َيا اْبَن...  6556 إِنَّ اَّللَّ

ِريَض أَ  ▲األعمش، عن شقيق، عن أم سلمة   012 ُتُم اْْلَ ا..إَِذا َحَُضْ يَِّت َفُقوُلوا َخْيً  2129 ِو اْْلَ

013  
بِّش، ثنا عامرة بن غزية، ثنا ُييى بن عامرة 

 سمعت أبا سعيد اْلدري 
نُوا َمْوَتاُكْم الَ  . َلقِّ ُ  2123 إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

ِيَّ  األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   014 ِِ بَِثاَلث  َيُقوُل:.. َسِمْعُت النََّ ََْل َوَفاتِ  7229 َق
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. األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   013 ِِ َْد  َعَل َما َماَت َعَلْي ََْعُث ُكلُّ َع  7232 ُي

013  

رواه بسند واحد قال: حدثني زهي بن حرب، ثنا 

معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن 

خالد اْلذاء، عن أِب قالبة، عن قَيصة بن 

 ▲ذؤيب، عن أم سلمة 

 
ِ
..  َدَخَل َرُسوُل اَّللَّ  2131 َعَل َأِِب َسَلَمَة َوَقْد َشقَّ

011  

قال مسلم: حدثنا عَيد اهلل بن عمر 

القواريري، ثنا ِحاد بن زيد، ثنا بديل، عن 

 عَداللِ بن شقيق، عن أِب هريرة 

اَها َمَلَكاِن..  7221 إَِذا َخَرَجْت ُروُح اْْلُْؤِمِن َتَلقَّ

018  
معت سعد بن سعيد، أِّن عمر بن كثي بن أفلح س

 ▲ابن سفينة ُيدث أنِ سمع أم سلمة 
 َوإِنَّا...

ِ
َّ
ِ
ٌََة َفَيُقوُل: إِنَّا َّلل ُِ ُمِصي َُ  ُتِصي

َْد   2127 َما ِمْن َع

011  
ابن عيينة، عن ابن أِب نجيح، عن أبيِ، عن 

 ▲عَيد بن عمي قال: قالت أم سلمة 
 2134 ..َوِِف َأْرِض ََلَّا َماَت َأبُو َسَلَمَة ُقْلُت: َغِريٌب 

ُِ َقْد َماَت ِِلَ اْبنَاِن..ُقْلُت ألَِِب ُهَرْيَرَة  اْلعتمر، عن أبيِ، عن أِب السليل، عن أِب حسان   081  6711 : إِنَّ

080  

ابن وهب، أِّن أبو صخر، عن ْشيك بن 

عَداللِ بن أِب نمر، عن كريب موَل ابن 

 عَاس، عن ابن عَاس

ُِ بُِقَدْيد  َأْو بُِعْسَفا ُِ َماَت اْبٌن َل  2199 َن، َفَقاَل:..َأنَّ

رواه بسند واحد قال: حدثنا اْلسن بن 

عيسى، ثنا ابن اْلَارك، أنا سالم بن أِب مْيع، 

عن أيوب، عن أِب قالبة، عن عَداللِ بن يزيد 

 ▲رضيع عائشة، عن عائشة 

ٌة ِمَن اْْلُْسلِِمنَي ...  ُأمَّ
ِِ  2198 َما ِمْن َميِّت  ُتَصِّلِّ َعَلْي

082  
نا شعَة، عمرو بن مرة، عن ُممد بن جعفر، ث

 عَدالرِحن 
ُ َعَل َجنَاِئِزَنا   2216 ...َأْرَبًعاَكاَن َزْيٌد ُيَكبِّ

  جَي بن نفي سمعت عوف بن مالك   083
ِ
 2232 َعَل َجنَاَزة ... َصلَّ َرُسوُل اَّللَّ
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084  
عَدالواحد، عن عَاد بن عَداللِ بن الزبي 

 ▲ُيدث عن عائشة 
َا ََلَّا ُتوُ  َ َسْعُد ْبُن َأِِب َوقَّاص  َأْرَسَل َأِهَّ  2253 ...ِفِّ

083  
قال مسلم: حدثنا عون بن سالم الكوِف، أنا 

 زهي، عن سامك، عن جابر بن سمرة 
ِيُّ  ُِ بَِمَشاِقَص... ُأِِتَ النََّ  2262 بَِرُجل  َقَتَل َنْفَس

  سامك بن حرب، عن جابر بن سمرة   083
ِ
ْحَداِح... اْبنِ َعَل  َصلَّ َرُسوُل اَّللَّ  2239 الدَّ

081  
ُييى، أنا عَداللِ بن جعفر اْلسوري، عن 

 إسامعيل بن ُممد بن سعد، عن عامر 
.. َأنَّ َسْعَد ْبَن َأِِب َوقَّاص   ِِ  2241 َقاَل ِِف َمَرِض

  ¶شعَة، ثنا أبو َجرة، عن ابن عَاس   088
ِ
ُء. َقِْيَفةٌ  ُجِعَل ِِف َقْبِ َرُسوِل اَّللَّ  967 َِحَْرا

081  
سفيان، عن حَيب بن أِب ثابت، عن أِب 

 وائل، عن أِب اْلياج
 2243 : َأالَ َأبَْعُثَك َعَل َما َبَعَثنِي...َقاَل ِِل َعِِّلٌّ 

  ابن جريج، عن أِب الزبي، عن حابر   011
ِ
َص اْلَقْبُ  َِهَى َرُسوُل اَّللَّ  2245 ...َأْن َُيَصَّ

010  
اثلة، ابن جابر، عن بْس بن عَيد اهلل، عن و

 عن أِب مرثد 
َُوِر، َواَل ُتَصلُّوا إَِلْيَها. ُسوا َعَل اْلُق

 225 الَ َُتْلِ

.. سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   012 ُِ  َفُتْحِرَق ثَِياَب
لَِس َأَحُدُكْم َعَل ََجَْرة   2248 ألَْن ََيْ

ِيُّ  زيد بن ثابت   013 اِر  َبْيناََم النََّ ََنِي النَّجَّ
..ِِف َحاِئط  لِ  2867 َعَل َبْغَلة 

014  
ر بن مرة–ُممد بن فضيل، عن أِب سنان  -وهو َضا

 ، عن ُمارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيِ 
َُوِر َفُزوُروَها.  2261 َِهَْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُق

013  
يعني بن –مروان بن معاوية، عن يزيد 

 ، عن أِب حازم، عن أِب هريرة -كيسان
...  َزاَر النََِّيُّ  ُِ َََكى َوَأبَْكى َمْن َحْوَل ، َف

ِِ
 2258 َقْبَ ُأمِّ

013  

، -رجل من قريش–ابن جريج، أِّن عَداللِ 

 عن ُممد بن قيس
ي؟.. ُثُكْم َعنِّي َوَعْن ُأمِّ ُِ َقاَل َيْوًما: َأالَ ُأَحدِّ  2256 َأنَّ

َ َلنَا َوَلُكُم اْلَعاِفَيَة.ُممد بن عَداللِ األسدي، عن سفيان، عن   975 َأْسَأُل اَّللَّ
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 ة، عن أبيِعلقمة بن مرثد، عن سليامن بن بريد

 ِكَتاُب الزََّكاِة

011  
ُممد بن أِب إسامعيل، ثنا عَدالرِحن بن هالل 

 العَِس، عن جرير 
 
ِ
ِب إََِل َرُسوِل اَّللَّ  .. 2298َجاَء َناٌس ِمَن األَْعَرا

018  
سفيان، عن عمر بن سعيد بن مْسوق، عن 

 بن رفاعة، عن رافع  أبيِ، عن عَاية
 
ِ
َْى َرُسوُل اَّللَّ .. ُسْفَيانَ  َأبَا َأْع  2443 ْبَن َحْرب 

011  

الزهري أن عَداللِ بن عَداللِ بن نوفل بن 

اْلارث بن عَد اْلْلب حدثِ أن عَد اْلْلب بن 

 ربيعة بن اْلارث حدثِ قال: 

ِد  َْ ََّاُس ْبُن َع لِِب...اْجَتَمَع َربِيَعُة ْبُن اْْلَاِرِث َواْلَع َّْ ُ  2481 اْْل

  اْلنذر بن جرير، عن أبيِ   211
ِ
 2351 ِِف َصْدِر النََّهاِر... ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

210  
األعمش، عن أِب عمرة الشيَاِّن، عن أِب 

 مسعود 
، َفَقاَل:... ُْوَمة   4897 َجاَء َرُجٌل بِنَاَقة  ََمْ

212  
وهب بن كيسان، عن عَيد بن عمي الليثي، 

  هريرة عن أِب
 7473 َبْينَا َرُجٌل بَِفاَلة  ِمَن األَْرِض َفَسِمَع َصْوًتا...

213  

رواه مرتني بإسناد واحد قال: حدثنا ابن أِب 

–، عن يزيد -يعني الفزاري–عمر، ثنا مروان 

، عن أِب حازم األشجعي، -وهو ابن كيسان

 عن أِب هريرة 

َََح ِمنُْكُم   اْليَْوَم َصائِاًم؟...َمْن َأْص
2374 

6182 

214  
زيد أنِ سمع أبا سالم يقول: حدثني عَداللِ 

 ▲بن فروخ أنِ سمع عائشة 
ُِ ُخلَِق ُكلُّ إِْنَسان  ِمْن َبنِي آَدَم َعَل ِستِّنَي..  2331 إِنَّ

213  
–قال مسلم: حدثنا قتيَة بن سعيد، ثنا حاتم 

يعني ابن أِب –، عن يزيد -يعني ابن إسامعيل
َد َْلاًْم، َفَجاَءِِّن  ِمْسِكنٌي..  2369 َأَمَرِِّن َمْوالََي َأْن ُأَقدِّ
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 آِب اللحم قال: سمعت عميا موَل-عَيد

213  

رواه بإسناد واحد: حدثنا أبو بكر بن أِب شيَة، 

ثنا أبو عَدالرِحن اْلقرئ، عن سعيد بن أِب 

، عن أِب -وهو ابن ْشيك-أيوب، ثني ْشحَيل

 ¶عَدالرِحن اْلَِّل، عن ابن عمرو 

 2426 َمْن َأْسَلَم، َوُرِزَق َكَفاًفا... َقْد َأْفَلَح 

211  
سفيان، عن عمرو، عن وهب بن منَِ، عن 

 أخيِ ُهام، عن معاوية 
 الَ َيْسَأُلنِيالَ ُتْلِحُفوا ِِف 

ِ
ْسَأَلِة، َفَواَّللَّ  2391 ...اْْلَ

218  
ابن فضيل، عن عامرة بن القعقاع، عن أِب 

 زرعة، عن أِب هريرة 

...َمْن َسَأَل النَّاَس أَ  َْلُْم َتَكثًُّرا  2399 ْمَوا

211  
ِحاد بن زيد، عن هارون بن رياب، ثني كنانة بن 

 نعيم العدوي، عن قَيصة 
 
ِ
ْلُت َِحَاَلًة، َفَأتَْيُت َرُسوَل اَّللَّ .. ََتَمَّ ُِ  2414 َأْسَأُل

 ِكَتاُب الصَِّياِم

، َفُقْلنَا عمرو بن مرة، عن أِب الَخَتي  201 ََّاس  ا َرَأيْنَا اْْلاَِلَل...َلِقينَا اْبَن َع  2529 : إِنَّ

200  
وهو –، عن ُممد -وهو ابن جعفر–إسامعيل 

 ، عن كريب-ابن أِب حرملة
ُِ إََِل ُمَعاِوَيَة...  2528 َأنَّ ُأمَّ اْلَفْضِل بِنَْت اْْلَاِرِث َبَعَثْت

202  

رواه مرة: حدثني ُممد بن حاتم، ثنا 

عَدالرِحن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، 

 بيعة، ثني قزعة، عن أِب سعيد عن ر

 
ِ
َة َوَنْحُن ِصَياٌم.. َساَفْرَنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  2624 إََِل َمكَّ

ٌد ِرَداَءُه.. اْلكم بن األعرج  203 ََّاس  َوُهَو ُمَتَوسِّ  1133 اْنَتَهْيُت إََِل اْبِن َع

204  
سعد بن سعيد بن قيس، عن عمر بن ثابت بن 

  اْلارث اْلزرجي، عن أِب أيوب
ُِ ِستًّا... َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ  َََع  2758 َأتْ

 األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن   203
ِ
. َما َرَأيُْت َرُسوَل اَّللَّ  2789 َصاِئاًم ِِف اْلَعِّْشِ َقطُّ
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 ▲عائشة 

203  
غيالن، عن عَداللِ بن معَد الزماِّن، عن أِب 

 قتادة 
ِيَّ   2746 َف َتُصوُم؟..َفَقاَل: َكيْ  َرُجٌل َأتَى النََّ

201  
حدثنا شيَان بن فروخ، ثنا عَدالوارث، عن 

 يزيد الرشك، ثنتي معاذة 
 
ِ
َا َسَأَلْت َعاِئَشَة: َأَكاَن َرُسوُل اَّللَّ  1161 َيُصوُم..  َأِهَّ

208  
طلحة بن ُييى، عن عمتِ عائشة بنت طلحة، 

 ▲عن عائشة أم اْلؤمنني 
ِيُّ   2715 م  َفَقاَل: َهْل..َذاَت َيوْ  َدَخَل َعَِّلَّ النََّ

 ِكَتاُب اْلَحجِّ

201  

ابن جريج، أِّن أبو الزبي أن عليًا األزدي 

 أخبه أن ابن عمر علمهم
 
ِ
 3275 َكاَن إَِذا اْسَتَوى َعَل َبِعِيِه.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

  َكاَن َرُسوُل  عاصم األحول، عن عَداللِ بن ْسجس
ِ
 3276 ُذ ِمَن ...إَِذا َساَفَر َيَتَعوَّ  اَّللَّ

221  
سفيان، عن إبراهيم بن عقَة، عن كريب موَل 

 ¶ابن عَاس، عن ابن عَاس 
ِيِّ  ، َفَقال:.. َعِن النََّ

ِ
ْوَحاء ًَا بِالرَّ ُِ َلِقَي َرْك  3253 َأنَّ

220  
  قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عَاس 

ِ
ُِ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ َث ًَا َحدَّ َْ  َأنَّ ُذَؤْي  3218 َعُث..َكاَن َي

  أِب التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عَاس
ِ
َة َبَدَنًة... َبَعَث َرُسوُل اَّللَّ  3217 بِِستَّ َعِّْشَ

222  
الزهري، عن حنظلة األسلمي قال: سمعت 

 أبا هريرة ُيدث 
 3131 َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه َلُيِهلَّنَّ اْبُن َمْرَيَم...

223  

وهب قال: خرجنا  أيوب بن موسى، عن نَيِ بن

مع أبان بن عثامن حتى إذا كنا بملل، اشتكى 

عمر بن عَيد اهلل عينيِ، فلام كنا بالروحاء اشتد 

وجعِ فأرسل إَل أبان بن عثامن يسألِ، فأرسل 

 حدث إليِ أن اضمدُها بالصب، فإن عثامن 

 
ِ
.. َعْن َرُسوِل اَّللَّ ِِ ُجِل إَِذا اْشَتَكى َعْينَيْ  2887 ِِف الرَّ
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 2997 ُكنُْت َجالًِسا ِعنَْد اْبِن ُعَمَر، َفَجاَءُه َرُجٌل ... وبرة  224

  جعفر بن ُممد، عن أبيِ  223
ِ
.. َمَكَث تِْسَع ِسننَِي ََلْ  إِنَّ َرُسوَل اَّللَّ  2951 َُيُجَّ

223  
ابن وهب، أِّن َمرمة بن بكي، عن أبيِ سمعت 

 يونس بن يوسف يقول عن اْلسيب: قالت عائشة
ًَْدا..َما ِمْن َيوْ   َع

ِِ ُ ِفي َق اَّللَّ
 3288 م  َأْكَثَر ِمْن َأْن ُيْعتِ

َها َمنَْحٌر... جعفر بن ُممد، ثنا أِب، عن جابر ِف حديثِ ذلك  221  2952 َنَحْرُت َهاُهنَا َوِمنًى ُكلُّ

228  

قال مسلم: وحدثني سلمة بن شَيب، ثنا 

وهو ابن عَداللِ –اْلسن بن أعني، ثنا معقل 

 ¶ي، عن جابر ، عن أِب الزب-اْلزري

... اَمِر َتوٌّ ، َوَرْمُي اْْلِ  3143 االْستِْجاَمُر َتوٌّ

  ¶نافع، عن ابن عمر   221
ِ
.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  3165 َأَفاَض َيْوَم النَّْحِر، ُثمَّ

231  
قال مسلم: وحدثني ُممد بن اْلنهال الُضير، 

 ثنا يزيد بن زريع، عن ِحيد الْويل، عن بكر
ََِة...ُكنُْت َجالًِسا مَ  ََّاس  ِعنَْد اْلَكْع  3179 َع اْبِن َع

230  
قال مسلم: حدثني سلمة بن شَيب، ثنا ابن 

 ¶أعني، ثنا معقل، عن أِب الزبي، عن جابر 
اَلَح. َة السِّ  3317 الَ َُيِلُّ أَلَحِدُكْم َأْن َُيِْمَل بَِمكَّ

232  
عَداْللك بن عمرو، ثنا عَداللِ بن جعفر، 

 امرعن إسامعيل بن ُممد، عن ع
ِه بِاْلَعِقيِق ... َأنَّ َسْعًدا   3321 َركَِب إََِل َقْْصِ

َُْلُغ اْْلََساِكُن إَِهاَب، َأْو َُّيَاَب..  سهيل بن أِب صالح، عن أبيِ، عن أِب هريرة   233  7291 َت

 1767 ألُْخِرَجنَّ اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى ِمْن َجِزيَرِة.. عمر   234

 ِكَتاُب النَِّكاِح

233  

سلم: حدثني ُممد بن عَداللِ بن نمي قال م

اْلمداِّن، ثنا عَداللِ بن يزيد بن حيوة، أِّن 

ْشحَيل بن ْشيك أنِ سمع أبا عَدالرِحن 

 ¶اْلَِّل ُيدث عن ابن عمرو 

ُة.. ْرأَ ْنَيا اْْلَ ْنَيا َمَتاٌع، َوَخْيُ َمَتاِع الدُّ  3649 الدُّ
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ِيِّ  َجاءَ  يزيد بن كيسان، عن أِب حازم، عن أِب هريرة   233 ْجُت.. َرُجٌل إََِل النََّ  3486 َفَقاَل: إِِّنِّ َتَزوَّ

  الربيع بن سبة اْلهني أن أباه حدثِ  231
ِ
ُِ َكاَن َمَع َرُسوِل اَّللَّ  3422 َفَقاَل ... َأنَّ

َة َفَقاَل: إِنَّ  ابن شهاب، أِّن عروة بن الزبي  238 َبْيِ َقاَم بَِمكَّ  ْبَن الزُّ
ِِ ََْداللَّ  3429 ..َأنَّ َع

ََْيِ بن وهب، عن أبان بن عثامن، عن عثامن  231 ُُْب. الَ َينِْكُح اْْلُْحِرُم، َوالَ  ُن  3448 ُينِْكُح، َواَل ََيْ

241  
عَدالعزيز، عن يزيد، عن ُممد بن إبراهيم، 

 عن أِب سلمة
 .. 3489َسَأْلُت َعاِئَشَة: َكْم َكاَن َصَداُق رسول اهلل 

240  
عَداللِ بن  سفيان، عن إسامعيل بن أمية، عن

 عروة، عن عروة
 
ِ
َجنِي َرُسوُل اَّللَّ  .. 3483َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َتَزوَّ

242  
عمر بن ِحزة العمري، ثنا عَدالرِحن بن سعد 

 سمعت أبا سعيد اْلدري 
 َمنِْزَلًة...

ِ
 3542 إِنَّ ِمْن َأَْشِّ النَّاِس ِعنَْد اَّللَّ

ُت رَ  ▲عروة، عن عائشة، عن جدامة   243  َحَُضْ
ِ
 3564 ِِف ُأنَاس  َوُهَو َيُقوُل... ُسوَل اَّللَّ

244  
شعَة، عن يزيد بن َخي سمعت عَدالرِحن 

 بن جَي ُيدث عن أبيِ، عن أِب الدرداء 
ِيِّ   ُُمِحٍّ َعَل َباِب.. َعِن النََّ

ة  ُِ َأتَى بِاْمَرأَ  3562 َأنَّ

243  
قتادة، عن صالح أِب اْلليل، عن أِب علقمة 

  سعيد اْلاشمي، عن أِب
 
ِ
 3618 َيْوَم ُحننَْي  َبَعَث َجْيًشا... َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

243  

قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أِب شيَة، ثنا 

ر، ثنا سليامن بن اْلغية، عن  شَابة بن سوا

 ثابت، عن أنس 

ِيِّ   3628 تِْسُع نِْسَوة ، َفَكاَن إَِذا َقَسَم... َكاَن لِلنََّ

  رث بن هشام، عن أم سلمةعَدالرِحن بن اْلا  241
ِ
َج ُأمَّ َسَلَمَة َأَقاَم... َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  3621 ََلَّا َتَزوَّ

  ¶أبو الزبي، عن جابر   248
ِ
.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ُِ تَ َ ًة، َفَأتَى اْمَرأ  3417 َرَأى اْمَرأَ

241  
عَداْلميد بن جعفر، عن عمران بن أِب أنس، 

 رة عن عمر بن اْلكم، عن أِب هري
 3645 الَ َيْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنًَة، إِْن َكِرَه ِمنَْها ُخُلًقا..
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 ِكَتاُب الطَّاَلِق

  ¶طاووس، عن ابن عَاس   231
ِ
َّْاَلُق َعَل َعْهِد َرُسوِل اَّللَّ  3673 َوَأِِب...  َكاَن ال

 ِكَتاُب اْلِعدَِّة

 3721 َخاَلتِي، َفَأَراَدْت َأْن َُتُدَّ َنْخَلَها...ُطلَِّقْت  ¶ابن جريج، أِّن أبو الزبي أنِ سمع جابر   230

 ِكَتاُب الرََّضاِع

  أبو اْلليل، عن عَداللِ بن اْلارث، عن أم الفضل  232
ِ
ِِبٌّ َعَل َنَِيِّ اَّللَّ  1451 َوُهَو ِِف َبْيتِي.. َدَخَل َأْعَرا

ِن: َعِّْشُ  ▲عمرة، عن عائشة   233  3597 ..َرَضَعات   َكاَن ِفياَم ُأنِْزَل ِمَن اْلُقْرآ

 ِكَتاُب النََّفَقاِت

234  

ِحاد بن زيد، ثنا أيوب، عن أِب قالبة، عن أِب 

 أسامء، عن ثوبان 
 ُِ ُجُل...َأْفَضُل ِدينَار  ُينِْفُق  2311 الرَّ

وكيع، عن سفيان، عن مزاحم بن زفر، عن 

 ُماهد، عن أِب هريرة 
، وَ 
ِ
ُِ ِِف َسَِيِل اَّللَّ ..ِدينَاٌر َأنَْفْقَت ُِ  2311 ِدينَاٌر َأنَْفْقَت

233  

قال مسلم: حدثنا سعيد بن ُممد اْلرمي، ثنا 

عَدالرِحن بن عَداْللك بن أبجر الكناِّن، عن 

أبيِ، عن طلحة بن مْصف، عن خيثمة، عن 

 ¶عَداللِ بن عمرو 

. َكَفى ُِ ْن َيْمِلُك ُقوَت  إِْثاًم َأْن َُيََِْس َعمَّ
ِ
ْرء  2312 بِاْْلَ

 َوُسنََّة َنَِيِّنَا..َقاَل ُعَمُر  األسود بن يزيد أبو إسحاق، عن   233
ِ
َتاَب اَّللَّ

ُك كِ  3711 : الَ َنَْتُ

 ِكَتاُب اْلِعْتِق

 3799 الَ ََيِْزي َوَلٌد َوالًِدا إاِلَّ َأْن ََيَِدُه َِمُْلوًكا... سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   231

.. نَّ أَ  أيوب، عن أِب قالبة، عن أِب اْلهلب، عن عمران  238 ِِ ُِ ِعنَْد َمْوتِ نَي َل
َة َِمُْلوكِ  4335 َرُجاًل َأْعتََق ِستَّ

ْوِط...األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيِ قال:   231 ُب ُغاَلًما ِِل بِالسَّ  4316 ُكنُْت َأَْضِ
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 قال أبو مسعود 

231  
فراس، عن ذكوان أِب صالح، عن زاذان أِب 

 ¶عمر، عن ابن عمر 
َب ُغاَلًما َمنْ  ... ََضَ ِِ ا ََلْ َيْأتِ ُِ َحدًّ  4298 َل

... سويد بن مقرن  230 ُِ َمَها إِْنَساٌن، َفَقاَل َل َْ ُِ َل  1658 َأنَّ َجاِرَيًة َل

 ِكَتاُب اْلُبُيوِع

232  
ابن جريج أن أبا الزبي أخبه قال: سمعت 

 ¶جابر بن عَداللِ 
 
ِ
ِة ِمَن التَّْمرِ  َِهَى َرُسوُل اَّللَّ ْبَ  3851 ..َعْن َبْيِع الصُّ

 4113 َعَل اْْلِْجَرِة... َجاَء َعٌَْد َفََاَيَع النََِّيَّ  ¶الليث، عن أِب الزبي، عن جابر   233

  بكي، عن عياض بن عَداللِ، عن أِب سعيد  234
ِ
.. ُأِصيَب َرُجٌل ِِف َعْهِد َرُسوِل اَّللَّ  3981 ِِف ثاَِمر 

ُِ َسَأَل  زيد بن أسلم، عن عَدالرِحن بن وعلة  233 ََّاس  َعامَّ ُيْعَْصُ ِمَن اْلِعنَِب..َأنَّ  4144 اْبَن َع

  سعيد اْلريري، عن أِب نُضة، عن أِب سعيد  233
ِ
ِدينَِة َقاَل:.. َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ ُُْب بِاْْلَ  4143 ََيْ

231  
عَيد اهلل، ثني أبو الزناد، عن األعرج، عن 

 أِب هريرة 
 
ِ
 3818 اِة َوَعْن...َعْن َبْيِع اْْلََص  َِهَى َرُسوُل اَّللَّ

238  
إسامعيل بن جعفر، ثني العالء، عن أبيِ، عن 

 أِب هريرة 
 
ِ
ِة َطَعام  ... َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  284 َمرَّ َعَل ُصْبَ

 4122 َمِن اْحَتَكَر َفُهَو َخاطٌِئ. سعيد بن اْلسيب ُيدث أن معمرا قال:  231

 ِكَتاُب اْلُمَزاَرَعِة

211  

بن السائب قال: دخلنا الشيَاِّن، عن عَداللِ 

عل عَداللِ بن معقل فسألناه عن اْلزارعة، 

 فقال: زعم ثابت 

 
ِ
َرَعِة... َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  3955 َِهَى َعِن اْْلَُزا

 ِكَتاُب الَوْقِف
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210  
إسامعيل بن جعفر، عن العالء، عن أبيِ، عن 

 أِب هريرة 
ُِ َعَملُ إَِذا َماَت اإِلْنَساُن  َع َعنْ َْ  4223 ُِ إِالَّ ِمْن..اْنَق

 ِكَتاُب النُُّذوِر

212  
أيوب، عن أِب قالبة، عن أِب اْلهلب، عن 

 عمران بن حصني
ْت.. ، َفَأَْسَ ََنِى ُعَقيْل 

 4245 َكاَنْت َثِقيُف ُحَلَفاَء لِ

213  

ابن وهب، أِّن عمرو بن اْلارث، عن كعب بن 

علقمة، عن عَدالرِحن بن شامسة، عن أِب 

 امر اْلي، عن عقَة بن ع

اَرُة اْلَيِمنِي. اَرُة النَّْذِر َكفَّ  4253 َكفَّ

 ِكَتاُب اأَلْيَماِن

 4284 اْلَيِمنُي َعَل نِيَِّة اْْلُْسَتْحلِِف... أبو صالح، عن أِب هريرة   214

ِِ َفَقْد.. عَداللِ بن كعب، عن أِب أمامة   213 َع َحقَّ اْمِرئ  ُمْسلِم  بَِيِمينِ َْ  353 َمِن اْقَت

213  

سلم: حدثنا أبو بكر بن أِب شيَة، ثنا أبو قال م

أسامة، عن الوليد بن َجيع، ثنا أبو الْفيل، ثنا 

 حذيفة 

 4639 ..َخَرْجُت  َما َمنََعنِي َأْن َأْشَهَد َبْدًرا إاِلَّ َأِّنِّ 

 ِكَتاُب َتْحِريِم الدَِّماِء َوِذْكِر الِقَصاِص َوالدَِّيِة

ِيِّ إِِّنِّ  علقمة بن وائل أن أباه حدثِ  211  4387 إِْذ َجاَء َرُجٌل...  َلَقاِعٌد َمَع النََّ

 ِكَتاُب احُلُدوِد

ء   218 ِيِّ  األعمش، عن عَداللِ بن مرة، عن البا ُلوًدا... ُمرَّ َعَل النََّ اًم َُمْ مَّ  4441 بَِيُهوِديٍّ ُُمَ

ََْب َعِِّلٌّ  السدي، عن سعد بن عَيدة، عن أِب عَدالرِحن  211 َا النَّاُس،  َفَقاَل: َيا َخ  4451 ..َأقِيُموا َأُّيُّ

  ِحاد بن سلمة، أنا ثابت، عن أنس   281
ِ
 .. 7123َأنَّ َرُجاًل َكاَن ُيتََّهُم بُِأمِّ َوَلِد َرُسوِل اَّللَّ

 ِكَتاُب الَقَضاِء َوالشََّهاَداِت
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280  

قال: حدثنا ُييى بن ُييى قرأت عل مالك، 

داللِ عن عَداللِ بن أِب بكر، عن أبيِ، عن عَ

بن عمرو بن عثامن، عن أِب عمرة األنصاري، 

 عن زيد بن خالد 

؟...
ِ
َهَداء ُكْم بَِخْيِ الشُّ  4494 َأالَ ُأْخِبُ

 ِكَتاُب الضَِّياَفِة

282  
قال: حدثنا شيَان بن فروخ، ثنا أبو األشهب، 

 عن أِب نُضة، عن أِب سعيد 
ِيِّ   4517 ْذ َجاَء...إِ  َبْيناََم َنْحُن ِِف َسَفر  َمَع النََّ

 ِكَتاُب اْلِجَهاِد

ِِ  األعمش، عن عَداللِ بن مرة، عن مْسوق  283 ََْداللَّ ..."َعْن َهِذِه اآلَيِة: "  َسَأْلنَا َع  4885 َواَل ََتَْسََنَّ

ُِ َماَت.. سمي، عن أِب صالح، عن أِب هريرة   284  َنْفَس
ِِ ْث بِ دِّ  4931 َمْن َماَت َوََلْ َيْغُز َوََلْ ُُيَ

 َخْيٌ ِمْن ِصَياِم َشْهر  ... ْشحَيل بن السمط، عن سلامن   283
 4938 ِرَباُط َيْوم  َوَلْيَلة 

283  
معاوية بن سالم، عن زيد بن سالم أنِ سمع 

 ¶أبا سالم، ثني النعامن بن بشي 
 
ِ
 4871 َفَقاَل َرُجٌل... ُكنُْت ِعنَْد ِمنَْبِ َرُسوِل اَّللَّ

281  

يح أن سهل بن عَداللِ بن وهب، ثني أبو ْش

أِب أمامة بن سهل بن حنيف حدثِ عن أبيِ، 

 عن جده

ُ َمنَاِزَل.. ُِ اَّللَّ َغ  َبلَّ
َهاَدَة بِِصْدق  َ الشَّ  4931 َمْن َسَأَل اَّللَّ

288  
، عن عَداللِ بن -هو ابن عَاس القتَاِّن–عياش 

 يزيد أِب عَدالرِحن اْلَِّل، عن عَداللِ بن عمرو
ِهيِد ُكلُّ  ْيَن.ذَ  ُيْغَفُر لِلشَّ  4883 ْنب  إاِلَّ الدَّ

  عَداللِ بن أِب قتادة، عن أبيِ أنِ سمعِ ُيدث   281
ِ
ُِ َقاَم ِفيِهْم، َفَذَكَر َْلُْم.. َعْن َرُسوِل اَّللَّ  4881 َأنَّ

211  
أبو هانئ، ثني أبو عَدالرِحن اْلَِّل، عن 

 ¶عَداللِ بن عمرو 
ة  َتْغُزو َفَتْغنَمُ  َغاِزَية  َأوْ  َما ِمنْ  يَّ  4926 َوَتْسَلُم.. َْسِ

! عياض بن ِحار اْلجاشعي  210 َق ُقَرْيًشا، َفُقْلُت: َربِّ َ َأَمَرِِّن َأْن ُأَحرِّ  2865 ..إِنَّ اَّللَّ
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212  
األعمش، عن أِب عمرو الشيَاِّن، عن أِب 

 مسعود 
 4899 ُأبِْدَع ... َفَقاَل: إِِّنِّ  َجاَء َرُجٌل إََِل النََِّيِّ 

.. عن أنس ِحاد بن سلمة، ثنا ثابت،   213 ، إِِّنِّ
ِ
 4911 َأنَّ َفًتى ِمْن َأْسَلَم َقاَل: َيا َرُسوَل اَّللَّ

 اْْلَُجاِهِديَن َعَل اْلَقاِعِديَن.. علقمة بن مرثد، عن سليامن بن بريدة، عن أبيِ   214
ِ
 4918 ُحْرَمُة نَِساء

َتِمَعاِن ِِف  سهيل بن أِب صالح، عن أبيِ، عن أِب هريرة   213 ا.. النَّارِ الَ ََيْ  4896 اْجتِاَمًعا َيُُضُّ َأَحُدُُهَ

213  

قال مسلم: ثنا هارون بن معروف، أنا ابن 

وهب، أِّن عمرو بن اْلارث، عن أِب عِّل 

 ثاممة بن شفي، أنِ سمع عقَة بن عامر 

 
ِ
نَْبِ َيُقوُل:.. َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ

ِ
 4946 َوُهَو َعَل اْْل

211  

ابن  قال مسلم: ثنا هارون بن معروف، أنا

وهب، أِّن عمرو بن اْلارث، عن أِب عِّل 

 ثاممة بن شفي، أنِ سمع عقَة بن عامر 

.. ُ  1918 َسُتْفَتُح َعَلْيُكْم َأَرُضوَن، َوَيْكِفيُكُم اَّللَّ

218  

قال  مسلم: حدثنا ُممد بن رمح بن اْلهاجر، أنا 

الليث، عن اْلارث بن يعقوب، عن عَدالرِحن بن 

 لعقَة بن عامر شامسة، أن فقيام اللخمي قال

ُِ َفَلْيَس ِمنَّا.. َمنْ  ْمَي ُثمَّ َتَرَك َم الرَّ
 4949 َعلِ

211  
سفيان، عن سليم بن عَدالرِحن، عن أِب 

  زرعة، عن أِب هريرة
 
ِ
َكاَل ِمَن  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  4856 ..اْْلَيْلِ َيْكَرُه الشِّ

 ِكَتاُب السَِّيِر

  عن أبيِ علقمة بن مرثد، عن سليامن بن بريدة،  311
ِ
.. َكاَن َرُسوُل اَّللَّ َر َأِمًيا َعَل َجْيش   4522 إَِذا َأمَّ

ُْوا اإِلبَِل َحظََّها.. أبو هريرة   310 ْصِب َفَأْع  1926 إَِذا َساَفْرُتْم ِِف اْْلِ

312  
عَدالرِحن بن جَي، عن أبيِ، عن عوف بن 

 مالك 
 1753 ...اْلَعُدوِّ َقَتَل َرُجٌل ِمْن ِِحَْيَ َرُجاًل ِمَن 

َرُه...قال مسلم: حدثنا زهي بن حرب، ثنا عمر بن   313 ، َأمَّ َرَة َوَعَلْينَا َأبُو َبْكر   4573 َغَزْوَنا َفَزا
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يونس، ثنا عكرمة بن عامر، ثني إياس بن 

 سلمة، ثني أِب قال: 

314  
عَدالرزاق، أنا معمر، عن ُهام بن منَِ، عن 

 أِب هريرة 
 4574 َها َوَأَقْمُتْم ِفيَها َفَسْهُمُكْم..َأيُّاَم َقْرَية  َأتَْيُتُمو

ُِ َعْن ََخِْس.. يزيد بن هرمز   313 ََّاس  َيْسَأُل  4684 َأنَّ َنْجَدَة َكَتَب إََِل اْبِن َع

 ِكَتاُب اهِلْجَرِة َواْلَمَغاِزي

  ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   313
ِ
ََا َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ُِ إِْق  4621 ُل...َشاَوَر ِحنَي َبَلَغ

311  
وهو ابن –هاشم بن القاسم، ثنا سليامن 

 ، عن ثابت، عن أنس -اْلغية
 
ِ
 4915 ُبَسْيَسَة َعْينًا َينُْظُر َما.. َبَعَث َرُسوُل اَّللَّ

318  

مالك بن أنس، عن الفضيل بن أِب عَداللِ، 

عن عَداللِ بن نيار األسلمي، عن عروة بن 

 ▲الزبي، عن عائشة 

 َخَرَج َرُسوُل ا
ِ
ِة.. َّللَّ ، َفَلامَّ َكاَن بَِحرَّ

َََل َبْدر   4711 ِق

311  
ِحاد بن سلمة، عن عِّل بن زيد وثابت الَناِّن، 

 عن أنس 
 
ِ
.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ََْعة   ِِف َس

 4641 ُأْفِرَد َيْوَم ُأُحد 

 4641 َل َرُجٌل:  َلْو َأْدَرْكُت..َفَقا ُكنَّا ِعنَْد ُحَذْيَفَة  جرير، عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيِ   301

 4622 َوَفَدْت ُوُفوٌد إََِل ُمَعاِوَيَة، َوَذلَِك ِِف َرَمَضاَن.. سليامن بن اْلغية، ثنا ثابت، عن عَداللِ بن رباح  300

302  
زكريا، عن الشعَي، أِّن عَداللِ بن مْيع، عن 

 أبيِ
َة: الَ  َسِمْعُت النََِّيَّ   4627 .. َيُقوُل َيْوَم َفتِْح َمكَّ

  ابن شهاب، ثني كثي بن العَاس  303
ِ
ََّاٌس: َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ ... َقاَل َع  4612 َيْوَم ُحننَْي 

304  

وقال: حدثنا زهي بن حرب، ثنا عمر بن يونس 

اْلنفي، ثنا عكرمة بن عامر، ثني إياس بن سلمة، 

 ثني أِب 

 
ِ
 4619 ..امَّ  َواَجْهنَاُحنَْينًا، َفلَ  َغَزْوَنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ
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... ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   303 َذْت َيْوَم ُحننَْي  ِخنَْجًرا َ  4681 َأنَّ ُأمَّ ُسَلْيم  اَتَّ

 ِكَتاُب اإِلَماَرِة

303  
األعمش، عن زيد بن وهب، عن عَدالرِحن بن 

 ¶عَد رب الكعَة، عن ابن عمرو 
 
ِ
 4776 ، َفنََزْلنَا َمنِْزالً..ِِف َسَفر   ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَّ

 4799 إَِذا ُبويَِع ِْلَلِيَفَتنْيِ َفاْقُتُلوا اآلَخَر ِمنُْهاَم. اْلريري، عن أِب نُضة، عن أِب سعيد   301

308  

عَداللِ بن يزيد، ثنا سعيد بن أِب أيوب، عن 

عَيد اهلل بن أِب جعفر القرَش، عن ساَل بن 

 ذر أِب ساَل اْليشاِّن، عن أبيِ، عن أِب 

، إِِّنِّ َأَراَك َضِعيًفا، َوإِِّنِّ ُأِحبُّ َلَك..  4721 َيا َأبَا َذرٍّ

301  

الليث بن سعد، ثني يزيد بن أِب حَيب، عن 

بكر بن عمرو، عن اْلارث بن يزيد 

 اْلُضمي، عن ابن حجية األكب، عن أِب ذر

، َأالَ َتْسَتْعِمُلنِي؟...
ِ
 4719 ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ

َّْاِب  بن أِب طلحةمعدان   321 ََْب... َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَ  567 َخ

320  
قال مسلم: حدثنا شيَان بن فروخ، ثنا جرير 

 بن حازم، ثنا اْلسن أن عائذ بن عمرو 
 ْبِن ِزَياد  َفَقاَل: َأْي..

ِ
ََْيِد اَّللَّ ُِ َدَخَل َعَل ُع  4733 َأنَّ

322  
يعني ابن دينار، –سفيان بن عيينة، عن عمرو 

 مرو بن أوس، عن عَداللِ بن عمرو عن ع
..  َعَل َمنَابَِر ِمْن ُنور 

ِ
نَي ِعنَْد اَّللَّ

 4721 إِنَّ اْْلُْقِسِْ

  حرملة، عن عَدالرِحن بن شامسة، عن عائشة   323
ِ
.. َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ  4722 َيُقوُل ِِف َبْيتِي َهَذا: اللَُّهمَّ

َْن؟... ُقْلنَا: يُن النَِّصيَحُة.الدِّ  سهيل، عن عْاء بن يزيد، عن َتيم   324
ِ
 196 ْل

323  
إسامعيل بن أِب خالد، عن قيس بن أِب 

 حازم، عن عدي بن عمية الكندي 
ًْا.. َمنِ  َي  4743 اْسَتْعَمْلنَاُه ِمنُْكْم َعَل َعَمل  َفَكَتَمنَا َِمْ

323  
شعَة، عن سامك بن حرب، عن علقمة بن 

ن وائل اْلُضمي، عن أبيِ قال: سأل سلمة ب
ُء.. ، َأَرَأيَْت إِْن َقاَمْت َعَليْنَا ُأَمَرا

ِ
 4782 َيا َنَِيَّ اَّللَّ
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 فقال: يزيد رسول اهلل 

َُّوَنُكْم.. مسلم بن قرظة، عن عوف بن مالك   321
َُّوَِهُْم َوُُيِ

ِذيَن َُتِ تُِكِم الَّ مَّ
 4814 ِخيَاُر َأئِ

ُِ ُيْسَتْعمَ  اْلسن، عن ضَة بن ُمصن، عن أم سلمة   328 ُء، َفَتْعِرُفوَن َوُتنِْكُروَن..ُل َعَليُْكْم إِنَّ  4811 ُأَمَرا

ُِ َسَتُكوُن َهنَاٌت َوَهنَاٌت ... زياد بن عالقة سمعت عرفجة   321  4796 إِنَّ

 ِكَتاُب الصَّْيِد َوالذََّباِئِح

331  
خالد اْلذاء، عن أِب قالبة، عن أِب األشعث، 

 عن شداد بن أوس 
 ثِنَْتاِن َحِفْظُتُهاَم عَ 

ِ
..ْن َرُسوِل اَّللَّ  5155 : َقاَل: إِنَّ

 ِكَتاُب اأَلَضاِحيِّ

ُِ ِذْبٌح  ▲سعيد بن اْلسيب سمعت أم سلمة   330 ُِ َفِإَذا ُأِهلَّ ِهاَلُل َمْن َكاَن َل  5121 ..َيْذَبُح

 5182 الَ َتْذَبُحوا إاِلَّ ُمِسنًَّة، إاِلَّ َأْن َيْعُْسَ َعَلْيُكْم.. أبو الزبي، عن جابر   332

 ِكَتاُب اأَلْشِرَبِة

ََِة. أبو كثي، عن أِب هريرة   333 : النَّْخَلِة، َواْلِعنَ َجَرَتنْيِ  5142 اْْلَْمُر ِمْن َهاَتنْيِ الشَّ

334  
شعَة، عن ُييى بن عَيد أِب عمر الَهراِّن 

 ¶سمعت ابن عَاس 
 
ِ
ْيِل... َكاَن َرُسوُل اَّللَّ َل اللَّ ُِ َأوَّ ََُذ َل  5226 ُينَْت

333  

مسلم: حدثنا ُممد بن اْلثنى العنزي، ثنا قال 

عَدالوهاب الثقفي، عن يونس، عن اْلسن، 

 ▲عن أمِ، عن عائشة 

 
ِ
 ُيوَكى ُكنَّا َننَُِْذ لَِرُسوِل اَّللَّ

 
 5232 ...ِِف ِسَقاء

َب.. ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   333 ا َ  بَِقَدِحي َهَذا الِّشَّ
ِ
 5237 َلَقْد َسَقْيُت َرُسوَل اَّللَّ

331  
عَدالرِحن بن مهدي، عن سفيان، عن 

 السدي، عن ُييى بن عَاد، عن أنس 
ِيَّ   5141 ُسِئَل َعِن اْْلَْمِر ُتتََّخُذ َخاًل.. َأنَّ النََّ

 5141 َعِن اْْلَْمِر.. َِيَّ َأنَّ َطاِرَق ْبَن ُسَوْيد  َسَأَل النَّ ُممد بن جعفر، ثنا شعَة، عن سامك بن   338
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حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيِ وائل 

 اْلُضمي 

 ِكَتاُب اأَلْطِعَمِة

331  
األعمش، عن خيثمة، عن أِب حذيفة، عن 

 ¶حذيفة 
ِيِّ  َنا َمَع النََّ  5259 َطَعاًما ََلْ َنَضْع.. ُكنَّا إَِذا َحَُضْ

َ... ¶ابن جريج، أِّن أبو الزبي، عن جابر   341 ُِ َفَذَكَر اَّللَّ ُجُل َبْيَت  5262 إَِذا َدَخَل الرَّ

340  
الزهري، عن أِب بكر بن عَيد اهلل بن عَداللِ بن 

 ¶عمر، عن جده ابن عمر 
...إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم  ِِ  5265 َفْليَْأُكْل بِيَِمينِ

342  

رواه مرة قال: حدثنا أبو بكر بن أِب شيَة، ثنا 

زيد بن اْلَاب، عن عكرمة بن عامر، ثني 

 إياس بن سلمة بن األكوع أن أباه حدثِ

  َأنَّ 
ِ
... َرُجاًل َأَكَل ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ ِِ  5268 بِِشاَملِ

.. األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   343
 
ء اَن َُيُُْضُ َأَحَدُكْم ِعنَْد ُكلِّ ََشْ َْ يْ  5313 إِنَّ الشَّ

344  
زكرياء بن أِب زائدة، عن سعيد بن أِب بردة، 

 عن أنس 
َِْد أَ  َض َعِن اْلَع َ َلَيْ  6932 ْن َيْأُكَل اأَلْكَلَة...إِنَّ اَّللَّ

  يزيد بن كيسان، عن أِب حازم، عن أِب هريرة   343
ِ
، َفِإَذا.. َخَرَج َرُسوُل اَّللَّ  5313 َذاَت َيْوم  َأْو َلْيَلة 

  ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   343
ِ
 2137 َفاِرِسيًّا َكاَن َطيَِّب اْْلََرِق.. َأنَّ َجاًرا لَِرُسوِل اَّللَّ

341  
أبو عمران اْلوِّن، عن عَداللِ بن الصامت، 

 عن أِب ذر 
ََْخَت َمَرًقا... إِنَّ َخلِيِِّل   6689 َأْوَصاِِّن: إَِذا َط

  ¶طلحة بن نافع أنِ سمع جابر بن عَداللِ   348
ِ
ِِ بَِيِدي َذاَت َيْوم  إََِل  َأَخَذ َرُسوُل اَّللَّ ِ  5353 ..َمنِْزل

  لِ بن بْسشعَة، عن يزيد بن َخي، عن عَدال  341
ِ
ْبنَا.. َنَزَل َرُسوُل اَّللَّ  5328 َعَل َأِِب. َقاَل: َفَقرَّ

  مصعب بن سليم، عن أنس   331
ِ
ِيُّ  ُأِِتَ َرُسوُل اَّللَّ ، َفَجَعَل النََّ  .. 5332بَِتْمر 

َشُة، َبيٌْت الَ أبو الرجال ُممد بن عَدالرِحن، عن أمِ، عن   330
ِِ جِ  َيا َعائِ ،..ََتَْر ِفي ُِ  5336 َياٌع َأْهُل
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 ▲عائشة 

  أبو نُضة، عن أِب سعيد   332
ِ
بِيًّا َأتَى َرُسوَل اَّللَّ  5144 ...َفَقاَل: إِِّنِّ ِِف  َأنَّ َأْعَرا

، َفنََزَل النََِّيُّ  َأنَّ النََِّيَّ  أبو أيوب   333
ِِ
 .. 2153َنَزَل َعَليْ

  أبو سعيد   334
ِ
اعَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  566 ِة َبَصل  ُهَو..َمرَّ َعَل َزرَّ

 ِكَتاُب اللَِّباِس َوالزِّيَنِة

333  

ُييى، ثني ُممد بن إبراهيم بن اْلارث أن ابن 

معدان أخبه أن جَي بن نفي أخبه أن 

 عَداللِ بن عمرو أخبه

 
ِ
 5434 ُمَعْصَفَرْيِن..َعَِّلَّ َثْوَبنْيِ  َرَأى َرُسوُل اَّللَّ

..ُأِِتَ  أبو الزبي، عن جابر   333 ُِ ُِ َوِْلَْيُت َة َوَرْأُس  5518 بَِأِِب ُقَحاَفَة َيْوَم َفْتِح َمكَّ

331  

رواه مرة قال: حدثنا أبو الْاهر أِحد بن عمرو 

بن ْسح، أنا ابن وهب، ثني أبو هانئ أنِ سمع 

 أبا عَدالرِحن يقول عن جابر 

..، ِِ تِ َ ُجِل، َوِفَراٌش الْمَرأ  5452 ِفَراٌش لِلرَّ

338  

دثني أبو الْاهر، ثنا ابن رواه مرة قال: ح

وهب، أِّن عمر بن ُممد، عن عَداللِ بن 

 ¶واقد، عن ابن عمر 

 
ِ
َخاٌء.. َمَرْرُت َعَل َرُسوِل اَّللَّ  5462 َوِِف إَِزاِري اْسَِتْ

ُ َيْوَم  خرشة بن اْلر، عن أِب ذر   331  293 اْلِقيَاَمِة...َثاَلَثٌة الَ ُيَكلُِّمُهُم اَّللَّ

  ن أِب بردة قال: قال عِّل عاصم بن كليب، ع  331
ِ
ََِعي... َِهَاِِّن َرُسوُل اَّللَّ  5493 َأْن َأتََختََّم ِِف إِْص

ِيَّ  أبو الزبي، عن جابر   330  5494 َيُقوُل ِِف َغْزَوة  َغَزْوَناَها.. َسِمْعُت النََّ

332  
شعَة، ثني خليد بن جعفر، عن أِب نُضة، عن 

 أِب سعيد 
ٌة ِمْن بَ  َ ِئيَل َقِصَيٌة..َكاَنِت اْمَرأ ا ْْسَ

 5881 نِي إِ

ِة.. ابن وهب، أِّن َمرمة، عن أبيِ، عن نافع  333  5884 َكاَن اْبُن ُعَمَر إَِذا اْسَتْجَمَر اْسَتْجَمَر بِاألَُلوَّ

ا... سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   334  5582 ِصنَْفاِن ِمْن َأْهِل النَّاِر ََلْ َأَرُُهَ
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 5546 الَ َتْصَحُب اْْلَاَلِئَكُة ُرْفَقًة ِفيَها َكْلٌب َوالَ.. يرة سهيل، عن أبيِ، عن أِب هر  333

ِميُ  العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   333 َْاِن. اْْلََرُس َمَزا ْي  5548 الشَّ

 ِكَتاُب اأَلَدِب

... ¶نافع، عن ابن عمر   331 ِِ َُْداللَّ : َع
ِ
 5587 إِنَّ َأَحبَّ َأْساَمِئُكْم إََِل اَّللَّ

338  
دريس، عن أبيِ، عن سامك بن حرب، ابن إ

 عن علقمة بن وائل، عن اْلغية بن شعَة 
: إِنَُّكْم... َن َسَأُلوِِّن َفَقاُلوا  5598 ََلَّا َقِدْمُت َنْجَرا

 5615 َأنَّ اْبنًَة لُِعَمَر َكاَنْت ُيَقاُل َْلَا َعاِصَيُة... عَيد اهلل، عن نافع  331

311  
ل سفيان، عن ُممد بن عَدالرِحن موَل آ

 ¶طلحة، عن كريب، عن ابن عَاس 
َل... ُة، َفَحوَّ  5616 َكاَنْت ُجَوْيِرَيُة اْسُمَها َبرَّ

نَيَّ ُغاَلَمَك َيَساًرا، َوالَ َرَباًحا.. ربيع بن عميلة، عن سمرة   310  5611 الَ ُتَسمِّ

ِيُّ  ابن جريج، أِّن أبو الزبي أنِ سمع جابر   312 ى بَِيْعَل..َأْن َينَْهى َعْن أَ  َأَراَد النََّ  5613 ْن ُيَسمَّ

313  
اْلسن بن عَيد اهلل، ثنا إبراهيم بن سويد 

 سمعت عَدالرِحن بن يزيد سمعت ابن مسعود
 
ِ
 5666 ...َعَِّلَّ َأنْ  : إِْذُنَك َقاَل ِِل َرُسوُل اَّللَّ

314  
يونس، عن عمرو بن سعيد، عن أِب زرعة، 

 عن جرير 
 
ِ
 5644 اْلُفَجاَءِة...َعْن َنَظِر  َسَأْلُت َرُسوَل اَّللَّ

اَلِم.. الَ َتََْدُءوا اْليَُهوَد َوالَ  سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   313  5661 النََّصاَرى بِالسَّ

... َأالَ الَ َيَِيتَنَّ َرُجٌل ِعنْدَ  هشيم، عن أِب الزبي، عن جابر   313  َثيِّب 
ة   5673 اْمَرأَ

311  

عَداللِ بن وهب، عن عمرو بن اْلارث أن 

سوادة حدثِ أن عَدالرِحن بن جَي  بكر بن

 حدثِ أن عَداللِ بن عمرو حدثِ

 5677 َأنَّ َنَفًرا ِمْن َبنِي َهاِشم  َدَخُلوا َعَل َأْساَمَء..

318  
إبراهيم، عن ُهام بن اْلارث أن رجال جعل يمدح 

عثامن، فعمد اْلقداد فجثا عل ركَتيِ، وكان رجال 
اِحنَي َفاْحُثوا ِِف ُوُجوِهِهُم...  7516 إَِذا َرَأيُْتُم اْْلَدَّ
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ل لِ ضخام، فجعل ُيثو ِف وجهِ اْلصَاء، فقا

 قال: عثامن: ما شأنك؟ فقال: إن رسول اهلل 

311  

رواه مرة قال: حدثنا زهي بن حرب، ثنا 

عَدالرِحن بن مهدي، عن سفيان، عن علقمة 

 بن مرثد، عن سليامن بن بريدة، عن أبيِ 

َََغ َيَدُه ِِف َْلِْم.. َمْن َلِعَب بِالنَّْرَدِشيِ   5896 َفَكَأنَّاَم َص

381  
ابن جريج، عن سليامن بن عتيق، عن طلق بن 

 حَيب األحنف بن قيس، عن عَداللِ 
ُِّْعوَن...  6784 َهَلَك اْْلَُتنَ

 ِكَتاُب الرَُّقى

380  

رواه مرة قال: حدثنا بِّش بن هالل الصواف، 

ثنا عَدالوارث، ثنا عَدالعزيز بن صهيب، عن 

 أِب نُضة، عن أِب سعيد 

ِيَّ  يَل َأتَى النََّ
ُد.. َأنَّ ِجْبِ مَّ  5711 َفَقاَل: َيا ُُمَ

382  

ابن وهب، أِّن يونس، عن ابن شهاب، أِّن 

نافع بن جَي بن مْعم، عن عثامن بن أِب 

 العاص الثقفي 

 
ِ
ُِ َشَكا إََِل َرُسوِل اَّللَّ  5737 َوَجًعا ََيُِدُه... َأنَّ

ِيُّ  ِّن أبو الزبي أنِ سمع جابر ابن جريج، أ  383 َص النََّ  5726 آلِل َحْزم  ِِف ُرْقَيِة اْْلَيَِّة... َرخَّ

  األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   384
ِ
َقى، َفَجاَء... َِهَى َرُسوُل اَّللَّ  5731 َعِن الرُّ

383  

رواه مرة قال: حدثنا أبو الْاهر، أنا ابن وهب، 

الرِحن بن جَي، أِّن معاوية بن صالح، عن عَد

 عن أبيِ، عن عوف بن مالك األشجعي 

يَِّة، َفُقْلنَا: َيا
ي ِِف اْْلَاِهلِ

.. ُكنَّا َنْرقِ
ِ
 5732 َرُسوَل اَّللَّ

 ِكَتاُب الطِّبِّ َوالطَِّيَرِة َواْلِكَهاَنِة

  الليث، عن أِب الزبي، عن جابر   383
ِ
َجاَمِة..  َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة اْسَتْأَذَنْت َرُسوَل اَّللَّ  5744 ِِف اْْلِ

  األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   381
ِ
ًَا.. َبَعَث َرُسوُل اَّللَّ  5745 إََِل ُأَِبِّ ْبِن َكْعب  َطَِي
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ُذوٌم، َفَأْرَسَل... يعل بن عْاء، عن عمرو بن الِّشيد، عن أبيِ  388  5822 َكاَن ِِف َوْفِد َثِقيف  َرُجٌل َُمْ

381  
اهلل، عن نافع، عن  ُييى بن سعيد، عن عَيد

 صفية، عن بعض أزواج النَي 
ََْل َلِ..  ََلْ ُتْق

 
ء ُِ َعْن ََشْ ًفا َفَسَأَل ا  5821 َمْن َأتَى َعرَّ

 ِكَتاُب اْلَحيَّاِت َوَغْيِرَها

ُِ َدَخَل َعَل َأِِب َسِعيد   أبو السائب موَل هشام بن زهرة  311 ...  َأنَّ ِِ  5839 ِِف َبْيتِ

 اِكَتاُب الرُّْؤَي
 5932 َرَأيُْت َذاَت َلْيَلة  ِفياَم َيَرى النَّاِئُم... ِحاد بن سلمة، عن ثابت الَناِّن، عن أنس   310

ِيِّ  األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   312 ِِبٌّ إََِل النََّ  5925 َفَقاَل: َرَأيُْت ِِف ... َجاَء َأْعَرا

 ِكَتاُب َفَضاِئِل النَِّبيِّ 

313  
اعي، عن أِب عامر شداد أنِ الوليد، ثنا األوز

 سمع واثلة بن األسقع 
ََْفى ِكنَاَنَة ِمْن َوَلِد إِْساَمِعيَل.. إِنَّ  َ اْص  5938 اَّللَّ

314  
األوزاعي، ثني أبو عامر، ثني عَداللِ بن 

 فروخ، ثني أبو هريرة 
 5941 َأنَا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة ...

313  
يامن بن اْلغية، عن هاشم بن القاسم، ثنا سل

 ثابت، عن أنس 
 486 اْلِقَياَمِة َفَأْسَتْفتُِح... آِِت َباَب اْْلَنَِّة َيْومَ 

313  
إبراهيم بن طهامن، ثني سامك بن حرب، عن 

 جابر بن سمرة 
َة َكاَن ُيَسلُِّم...  2277 إِِّنِّ ألَْعِرُف َحَجًرا بَِمكَّ

311  
ثلة أبو الزبي اْلكي أن أبا الْفيل عامر بن وا

 أخبه أن معاذ بن جَل أخبه
ُ -إِنَُّكْم َسَتْأتُوَن َغًدا  َُوَك.. -إِْن َشاَء اَّللَّ  5947 َعنْيَ َت

ِيَّ  أبو الزبي، عن جابر   318 ُِ ... َأنَّ َرُجاًل َأتَى النََّ ، َفَأْطَعَم ُِ ِعُم ْْ  5946 َيْسَت

ِيِّ  َأنَّ ُأمَّ َمالِك  َكاَنْت ُِتِْدي أبو الزبي، عن جابر   311 .. لِلنََّ ة   2281 ِِف ُعكَّ
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411  
، ثنا -يعني هاشم بن القاسم–أبو النُض 

 سليامن بن اْلغية، عن ثابت، عن أنس 
 
ِ
 6142 إَِذا َصلَّ اْلَغَداَة َجاَء َخَدُم.. َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

410  
سليامن بن اْلغية، عن ثابت، عن عَدالرِحن بن 

 أِب ليل، عن اْلقداد 
ََْلُت  ََْت  َأْق ََاِن ِِل، َوَقْد َذَه  5362 َأْساَمُعنَا..َأنَا َوَصاِح

  جابر   412
ِ
َنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  3112 َحتَّى َنَزْلنَا َواِدًيا... ِْسْ

413  
ُممد بن جعفر، ثنا شعَة، عن سامك بن حرب 

 سمعت جابر بن سمرة 
 
ِ
 6171 َضلِيَع اْلَفِم... َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

  جابر بن سمرة سامك، عن   414
ِ
 6152 َصاَلَة األُوََل... َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ

ٌء، َفَقاَلْت: ... ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   413  6144 َأنَّ اْمَرأًَة َكاَن ِِف َعْقلَِها ََشْ

  ابن شهاب   413
ِ
َة.. َغَزا َرُسوُل اَّللَّ  6122 َغْزَوَة اْلَفْتِح، َفْتِح َمكَّ

ََاِدِه.. وسى أبو م  411  ِمْن ِع
ة  َ َعزَّ َوَجلَّ إَِذا َأَراَد َرِْحََة ُأمَّ  2288 إِنَّ اَّللَّ

418  

نة، عن سامك، عن موسى بن طلحة،  أبو عوا

 عن أبيِ 
 
ِ
 6126 بَِقْوم  َعَل ُرُءوِس النَّْخِل... َمَرْرُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ

 2363 َفَخَرَج ِشيًصا، َفَمرَّ ِِبِْم... بنحوه، وفيِ:  ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس 

 ِكَتاُب ِذْكِر اأَلْنِبَياِء َوَفْضِلِهْم

411  

حجاج بن ُممد قال: قال ابن جريج، أنس 

إسامعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن 

 عَداللِ بن رافع موَل أم سلمة، عن أِب هريرة

 
ِ
ُ  بِيَِدي َفَقاَل: َخَلَق  َأَخَذ َرُسوُل اَّللَّ  7154 ..اَّللَّ

ُ آَدَم ِِف  ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   401 َر اَّللَّ ..ََلَّا َصوَّ ُ ُِ َما َشاَء اَّللَّ  6649 اْْلَنَِّة َتَرَك

  اْلختار بن فلفل، عن أنس   400
ِ
.. َجاَء َرُجٌل إََِل َرُسوِل اَّللَّ  6138 َفَقاَل: َيا َخْيَ

402  
بن قال مسلم: حدثنا هداب بن خالد، ثنا ِحاد 

 سلمة، عن ثابت، عن أِب رافع، عن أِب هريرة
اًرا. اُء َنجَّ  6162 َكاَن َزَكِريَّ
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 ِكَتاُب َفَضاِئِل الصََّحاَبِة

  جعفر بن عون، أنا أبو عميس، عن ابن أِب مليكة  403
ِ
َشَة َوُسِئَلْت: َمْن َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

 .. 6178َسِمْعُت َعائِ

404  

مد بن ، عن ُم-يعني ابن جعفر–إسامعيل 

أِب حرملة، عن عْاء وسليامن ابني يسار 

 وأِب سلمة بن عَدالرِحن أن عائشة قالت:

 
ِ
ََْجًعا ِِف َبْيتِي... َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  6219 ُمْض

ْت ِسنِّي، َوَقُدَم َعْهِدي... يزيد بن حيان، عن زيد بن أرقم   403  َلَقْد َكِبَ
ِ
 6225 َواَّللَّ

403  
عدي بن  أبو معاوية، عن األعمش، عن

 ثابت، عن زر قال: قال عِّل 
ُِ َلَعْهدُ  َ النََّسَمَة إِنَّ ِذي َفَلَق اْْلََََّة َوَبَرأ  241 ..َوالَّ

401  
سامك بن حرب، ثني مصعب بن سعد، عن 

 أبيِ 
ِن... ِِ آَياٌت ِمَن اْلُقْرآ ُِ َنَزَلْت فِي  6238 َأنَّ

ُكوَن.. َِيِّ ُكنَّا َمَع النَّ  اْلقدام بن ْشيح، عن أبيِ، عن سعد   408 ، َفَقاَل اْْلُِّْشِ  6241 ِستََّة َنَفر 

401  
، -وهو ابن عامر–النُض بن ُممد، ثنا عكرمة 

 ثنا إياس، عن أبيِ 
 
ِ
.. َلَقْد ُقْدُت بِنََِيِّ اَّللَّ  6261 َواْْلََسِن َواْْلَُسنْيِ

  سليامن بن اْلغية، عن ثابت، عن أنس   421
ِ
َلَق َرُسوُل اَّللَّ َْ َلْقُت..إََِل  اْن َْ  6317  ُأمِّ َأيَْمَن، َفاْن

  َقاَل َأبُو َبْكر   سليامن بن اْلغية، عن ثابت، عن أنس   420
ِ
 ... 6318َبْعَد َوَفاِة َرُسوِل اَّللَّ

422  
ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن معاوية بن قرة، 

  عن عائذ بن عمرو 
 6412 َوباَِلل... َأنَّ َأبَا ُسْفَياَن َأتَى َعَل َسْلاَمَن َوُصَهْيب  

...َقاَل َأبُو َذرٍّ  ِحيد بن هالل، عن عَداللِ بن الصامت  423  6359 : َخَرْجنَا ِمْن َقْوِمنَا ِغَفار 

424  

رواه مرة قال: حدثنا عمرو الناقد، ثنا عمر بن 

يونس اليامِّن، ثنا عكرمة بن عامر، عن أِب كثي 

 يزيد بن عَدالرِحن، ثني أبو هريرة 

َكٌة..ُكنُْت َأْدعُ  ي إََِل اإِلْساَلِم َوِهَي ُمِّْشِ  6396 و ُأمِّ

  ِحاد بن سلمة، ثنا ثابت، عن أنس   423
ِ
... َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  6353 َأَخَذ َسيًْفا َيْوَم ُأُحد 
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423  
، ثنا عكرمة، -وهو ابن ُممد اليامِّن–النُض 

 ¶ثنا أبو زميل، ثني ابن عَاس 
 2511 ُسْفَياَن ... إََِل َأِِب  َكاَن اْْلُْسلُِموَن الَ َينُْظُرونَ 

  شعَة، عن أِب ِحزة القصاب، عن ابن عَاس  421
ِ
ََْياِن، َفَجاَء َرُسوُل اَّللَّ  .. 6628ُكنُْت َأْلَعُب َمَع الصِّ

428  

رواه مرة قال: ثنا إسحاق بن عمر بن سليط، 

ثنا ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن كنانة بن 

 نعيم، عن أِب برزة 

ِيَّ  ..  َأنَّ النََّ ِِ ُ َعَلْي ، َفَأَفاَء اَّللَّ ُِ  6358 َكاَن ِِف َمْغًزى َل

421  

رواه مرة من طريق الليث، ثني خالد بن يزيد، 

ثني سعيد بن أِب هالل، عن عامرة بن غزية، عن 

ُممد بن إبراهيم، عن أِب سلمة بن عَدالرِحن، 

 ▲عن عائشة 

ُِ َأَشدُّ َعَلْيَها ِمْن رَ  ..اْهُجوا ُقَرْيًشا؛ َفِإنَّ  6395 ْشق 

431  

رواه مرة من طريق ابن جريج، أِّن أبو الزبي 

أنِ سمع جابر بن عَداللِ يقول: أخبتني أم 

 ▲مَِّش 

َا َسِمَعِت النََِّيَّ   6414 ..َيُقوُل ِعنَْد َحْفَصَة: الَ  َأِهَّ

430  

رواه مرة قال: حدثني زهي بن حرب، ثنا 

نة، عن مغية،  أِحد بن إسحاق، ثنا أبو عوا

 مر بن عدي، عن عدي بن حاتم عن عا

َل.. َّْاِب، َفَقاَل ِِل: إِنَّ َأوَّ  6449 َأتَْيُت ُعَمَر ْبَن اْْلَ

432  
حسني بن عِّل اْلعفي، عن ُممع بن ُييى، 

 عن سعيد بن أِب بردة، عن أِب بردة، عن أبيِ
 
ِ
ْينَا اْْلَْغِرَب َمَع َرُسوِل اَّللَّ  6466 ، ُثمَّ ُقْلنَا..َصلَّ

433  
يري، عن أِب نُضة، عن أسي بن سعيد اْلر

 جابر، عن عمر 
: ُأَوْيٌس. ُِ  6491 إِنَّ َخْيَ التَّابِِعنَي َرُجٌل ُيَقاُل َل

434  
معاذ بن هشام، ثني أِب، عن قتادة، عن زرارة بن 

 أوّف، عن أسي 
ِِ َأْمَداُد َأْهِل  َكاَن ُعَمُر   6492 اْليََمِن..إَِذا َأتَى َعَلْي

ى..ن عَدالرِحن بن شامسة، حرملة اْلْصي، ع  433 ، َوِهَي َأْرٌض ُيَسمَّ  6494 إِنَُّكْم َسَتْفَتُحوَن ِمْْصَ
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 عن أِب بْصة، عن أِب ذر 

433  

رواه مرة قال: ثنا سعيد بن منصور، ثنا مهدي بن 

ميمون، عن أِب الوازع جابر بن عمرو الراسَي 

 سمعت أبا برزة 

 
ِ
 ِمْن  َرُجاًل إََِل َحيٍّ  َبَعَث َرُسوُل اَّللَّ

ِ
 6495 ..َأْحيَاء

 ِكَتاُب الِبرِّ َوالصَِّلِة

.. سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   431 ُِ ، ُثمَّ َرِغَم َأنُْف ُِ ، ُثمَّ َرِغَم َأنُْف ُِ  6511 َرِغَم َأنُْف

ُجِل... ¶عَداللِ بن دينار، عن ابن عمر   438  6515 إِنَّ ِمْن َأبَرِّ اْلِبِّ ِصَلَة الرَّ

َبًة ... دالرِحن، عن أبيِ، عن أِب هريرة العالء بن عَ  431 ، إِنَّ ِِل َقَرا
ِ
 2558 َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسوَل اَّللَّ

441  

رواه مرة قال: حدثنا قتيَة بن سعيد، عن مالك 

ابن أنس فيام قرئ عليِ، عن عَداللِ بن 

عَدالرِحن بن معمر، عن أِب اْلَاب سعيد بن 

 يسار، عن أِب هريرة 

 َ وَن..إِنَّ اَّللَّ  6548  َيُقوُل َيْوَم اْلِقيَاَمِة: َأيَْن اْْلَُتَحابُّ

440  
ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أِب رافع، عن 

 أِب هريرة 
ُِ ِِف َقْرَية  ُأْخَرى...  6549 َأنَّ َرُجاًل َزاَر َأًخا َل

442  
رواه مرة من طريق أِب عمران اْلوِّن، عن 

 عَداللِ بن الصامت، عن أِب ذر 
 2626 ِقَرنَّ ِمَن اْْلَْعُروِف َشْيًئا...الَ ََتْ 

. عَدالرِحن بن هالل، عن جرير   443 ْفَق ُُيَْرِم اْْلَْيَ  6598 َمْن ُُيَْرِم الرِّ

444  
شعَة سمعت اْلقدام بن ْشيح بن هانئ، عن 

 ▲أبيِ، عن عائشة 
ِِ ُصُعوَبٌة... ، َفَكاَنْت ِفي ََْت َبِعًيا َا َرِك  6613 َأِهَّ

ًَْداَما َنَقَصْت َصَدَقٌة  بيِ، عن أِب هريرة العالء، عن أ  443 ُ َع ، َوَما َزاَد اَّللَّ
 6592 ..ِمْن َمال 

َ  إِنَّ  عياض بن ِحار اْلجاشعي   443  2865 َأْوَحى إَِِلَّ َأْن َتَواَضُعوا؛...اَّللَّ

 أَ ، عن عَدالرِحن بن -يعني ابن صالح–معاوية   441
ِ
 2553 بِاْْلَِدينَِة َسنًَة... َقْمُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ
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 جَي بن نفي، عن أبيِ، عن نواس بن سمعان 

ُب اْْلَنَِّة َيْوَم االْثننَْيِ َوَيْوَم اْْلَِميِس.. سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   448  6544 ُتْفَتُح َأبَْوا

اَن َقدْ  األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   441 َْ يْ ََُدُه اْْلَُص  إِنَّ الشَّ  7113 لُّوَن..َأيَِس َأْن َيْع

431  

رواه مرة من طريق ابن قسيط أن عروة حدثِ 

 أن عائشة حدثتِ
 
ِ
 7111 َخَرَج ِمْن ِعنِْدَها َلْياًل، َفِغْرُت.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

منصور، عن ساَل بن أِب اْلعد، عن أبيِ، عن 

 عَداللِ بن مسعود 
. ِِ َل بِ  2814 ..َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحد  إاِلَّ َوَقْد ُوكِّ

ََُة؟... العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   430  2589 َأتَْدُروَن َما اْلِغي

ََاِدِئ، َما ََلْ َيْعَتِد .. العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   432 ََّاِن َما َقااَل َفَعَل اْل  2587 اْْلُْسَت

ُجُل: َهَلَك  سهيل بن أِب صالح، عن أبيِ، عن أِب هريرة   433  2623 النَّاُس... إَِذا َقاَل الرَّ

434  

زيد بن أسلم أن عَد اْللك بن مروان، بعث إَل 

أم الدرداء بأنجاد من عنده، فلام أن كان ذات 

ليلة، قام عَد اْللك من الليل، فدعا خادمِ، 

فكأنِ أبْأ عليِ، فلعنِ، فلام أصَح قالت لِ أم 

الدرداء: سمعتك الليلة، لعنت خادمك حني 

لدرداء يقول: قال دعوتِ، فقالت: سمعت أبا ا

 رسول اهلل 

اُنوَن ُشَفَعاَء َوالَ ُشَهَداَء َيْوَم..  6611 الَ َيُكوُن اللَّعَّ

وهو ابن –، عن يزيد -يعني الفزاري–مروان 

 ، عن أِب حازم، عن أِب هريرة -كيسان
كنَِي.. ، اْدُع َعَل اْْلُِّْشِ

ِ
 2599 ِقيَل: َيا َرُسوَل اَّللَّ

433  
عن أِب اْلهلب، عن  أيوب، عن أِب قالبة،

 عمران بن حصني 
 
ِ
 6614 ِِف َبْعِض َأْسَفاِرِه... َبْيناََم َرُسوُل اَّللَّ

433  
حاتم بن إسامعيل، عن يعقوب بن ُماهد أِب 

حزرة، عن عَادة بن الوليد بن عَادة بن 
 
ِ
َنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ .. ِْسْ ِْْن ُبَواط    ِِف َغْزَوِة َب
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 الصامت، عن جابر 

 َتاُب الظُّْلِمِك

431  
سعيد بن عَدالعزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن 

 أِب إدريس اْلوالِّن، عن أِب ذر 
ِيِّ  ََاَرَك َوَتَعاََل.. َعِن النََّ  َت

ِ
 2577 ِفياَم َرَوى َعِن اَّللَّ

438  

عروة بن الزبي أن هشام بن حكيم وجد رجال 

وهو عل ِحص يشمس ناسا من النَط ِف أداء 

ما هذا؟ إِّن سمعت رسول اهلل  اْلزية، فقال:

 :يقول 

ْنَيا. إِنَّ  ُبوَن ِِف الدُّ ِذيَن ُيَعذِّ ُب الَّ َ ُيَعذِّ  2613 اَّللَّ

 ِكَتاُب الَقَدِر

431  
وكيع، عن سفيان، عن زياد بن إسامعيل، عن 

 ُممد بن عَاد بن جعفر اْلخزومي، عن أِب هريرة
ُكو ُقَرْيش  َُيَاِصُموَن َرُسوَل    َجاَء ُمِّْشِ

ِ
 .. 2656 اَّللَّ

431  
مالك فيام قرئ عليِ، عن زياد بن سعد، عن 

 عمرو بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عمر
، َحتَّى اْلَعْجِز َواْلَكْيِس.  بَِقَدر 

 
ء  2655 ُكلُّ ََشْ

430  

عَداللِ بن إدريس، عن ربيعة بن عثامن، عن 

ُممد بن ُييى بن حَان، عن األعرج، عن أِب 

 هريرة 

 ِمَن..ِويُّ اْْلُْؤِمُن اْلقَ 
ِ
 2664 َخْيٌ َوَأَحبُّ إََِل اَّللَّ

432  
أبو هانئ اْلوالِّن، عن أِب عَدالرِحن اْلَِّل، 

 ¶عن عَداللِ بن عمرو بن العاص 
ُلَق  ََْل َأْن ََيْ ِق َق

ُ َمَقاِديَر اْْلاََلئِ  2653 ..َكَتَب اَّللَّ

433  

علقمة بن مرثد، عن اْلغية بن عَداللِ بن 

ويد، عن عَداللِ بن اليشكري، عن معرور بن س

 مسعود 

َََة: اللَُّهمَّ َمتِّْعنِي بَِزْوِجي...  2663 َقاَلْت ُأمُّ َحَِي

ُِ َسِمَع اْبَن َمْسُعود   أبو الزبي اْلكي أن عامر بن واثلة حدثِ  434 .. َيُقوُل: َأنَّ ِقيُّ  2645 الشَّ
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  عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم اْلؤمنني  433
ِ
... ُدِعَي َرُسوُل اَّللَّ  2662 إََِل َجنَاَزِة َصَِيٍّ

 ِكَتاُب اْلِعْلِم

ْسِم. ُييى بن أِب كثي  433 َحِة اْْلِ اُع اْلِعْلُم بَِرا َْ  612 الَ ُيْسَت

ُِ ِمَن اأَلْجِر ِمْثُل.. العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   431  2674 َمْن َدَعا إََِل ُهًدى َكاَن َل

 2716 َأُعوُذ بَِك ِمْن َْشِّ َما َعِمْلُت.. إِِّنِّ  اللَُّهمَّ  ائشةهالل، عن فروة بن نوفل األشجعي، عن ع  438

431  
رواه مرة من طريق سهيل بن أِب صالح، عن 

 أبيِ، عن أِب هريرة 
ِيَّ   2718 َكاَن إَِذا َكاَن ِِف َسَفر  َوَأْسَحَر.. َأنَّ النََّ

411  

رواه مرة من طريق عَدالعزيز بن عَداللِ بن 

عن قدامة بن موسى، أِب سلمة اَلاجشون، 

 عن أِب صالح السامن، عن أِب هريرة 

 2721 اللَُّهمَّ َأْصلِْح ِِل ِدينَِي الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة..

 2721 اللَُّهمَّ إِِّنِّ َأْسَأُلَك اْْلَُدى، والتُّقى... أبو إسحاق، عن أِب األحوص، عن ابن مسعود  410

412  
أبو معاوية، عن عاصم بن عَداللِ بن اْلارث، 

 عن أِب عثامن النهدي، عن زيد بن أرقم و
 
ِ
 2722 َيُقوُل: اللَُّهمَّ إِِّنِّ َأُعوُذ.. َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

413  
ابن إدريس سمعت عاصم بن كليب، عن أِب 

 بردة، عن عِّل 
 
ِ
 2725 : ُقِل: اللَُّهمَّ اْهِدِِّن..َقاَل ِِل َرُسوُل اَّللَّ

ِيَّ أَ  -طارق بن أشيم–أبو مالك، عن أبيِ   414 ُِ َسِمَع النََّ  2697 َوَأتَاُه َرُجٌل َفَقاَل: َيا ... نَّ

  موسى اْلهني، عن مصعب بن سعد، عن أبيِ  413
ِ
ِِبٌّ إََِل َرُسوِل اَّللَّ  2696 َفَقاَل: َعلِّْمنِي.. َجاَء َأْعَرا

  ¶عَداللِ بن عمر   413
ِ
 َرُسوِل اَّللَّ

ِ
 2739 ..: اللَُّهمَّ إِِّنِّ َأُعوذُ  َكاَن ِمْن ُدَعاء

411  

يزيد بن أِب حَيب، عن اْلارث بن يعقوب 

أن يعقوب بن عَداللِ حدثِ أنِ بْس بن سعيد 

يقول: سمعت سعد بن أِب وقاص قال: 

 ▲سمعت خولة 

..
ِ
 2718 َمْن َنَزَل َمنِْزالً ُثمَّ َقاَل: َأُعوُذ بَِكلاَِمِت اَّللَّ
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418  
القعقاع بن حكيم، عن ذكوان أِب صالح، عن 

 أِب هريرة 
.. ، َفَقاَل: َياَجاَء َرُجٌل إََِل النََِّيِّ 

ِ
 2719 َرُسوَل اَّللَّ

ِِ بَِظْهِر اْلَغْيِب... ¶أم الدرداء، عن أِب الدرداء   411  اْْلُْسلِِم ألَِخي
ِ
ْرء  2733 َدْعَوُة اْْلَ

  ثابت، عن أنس   481
ِ
 2688 َعاَد َرُجاًل ِمَن اْْلُْسلِِمنَي.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 ُب الذِّْكِرِكَتا

  العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   480
ِ
.. َكاَن َرُسوُل اَّللَّ َة، َفَمرَّ  2676 َيِسُي ِِف َطِريِق َمكَّ

482  
سعيد بن إياس اْلريري، عن أِب عثامن 

 النهدي، عن حنظلة األسيدي 
 
ِ
 6966 َقاَل... -َوَكاَن ِمْن ُكتَّاِب َرُسوِل اَّللَّ

َل.. عن أِب هريرة  األعمش، عن أِب صالح،  483  ِعْلاًم َسهَّ
ِِ  2699 َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفي

484  

رواه مرة قال: حدثنا أبو بكر بن أِب شيَة، ثنا 

مرحوم بن عَدالعزي، عن أِب عثامن، عن أِب 

 سعيد 

 2711 َخَرَج ُمَعاِوَيُة َعَل َحْلَقة  ِِف اْْلَْسِجِد،...

483  
براهيم بن سويد، اْلسن بن عَيد اهلل، عن إ

 عن عَدالرِحن بن يزيد، عن عَداللِ 
 
ِ
 2723 إَِذا َأْمَسى َقاَل: َأْمَسْينَا.. َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

 2713 َكاَن َأبُو َصالِح  َيْأُمُرَنا إَِذا َأَراَد َأَحُدَنا َأْن َينَاَم.. سهيل   483

  ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   481
ِ
.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ِِ ِش  2715 َكاَن إَِذا َأَوى إََِل ِفَرا

488  
منصور، عن هالل بن يساف، عن ربيع بن 

 عميلة، عن سمرة بن جندب 
 َأْرَبٌع:...

ِ
 2137 َأَحبُّ اْلَكاَلِم إََِل اَّللَّ

481  
من –اْلريري، عن أِب عَداللِ اْلْسي 

 ، عن عَداللِ بن الصامت، عن أِب ذر-عنزة
َك بَِأَحبِّ  ؟... َأالَ ُأْخِبُ

ِ
 2731 اْلَكاَلِم إََِل اَّللَّ

  األعمش، عن أِب صالح، عن أِب هريرة   411
ِ
َّ
ِ
، َواْْلَْمُد َّلل

ِ
ََْحاَن اَّللَّ  2695 ...ألَْن َأُقوَل: ُس

  موسى اْلهني، عن مصعب بن سعد، ثني أِب  410
ِ
 2698 َفَقاَل: َأيَْعِجُز َأَحُدُكْم.. ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ
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412  
َدالرِحن موَل آل طلحة، عن ُممد بن ع

 كريب، عن ابن عَاس، عن جويرية
ِيَّ  .. َأنَّ النََّ  2726 َخَرَج ِمْن ِعنِْدَها ُبْكَرًة ِحنَي َصلَّ

 ِكَتاُب التَّْوَبِة

413  
هشام بن حسان، عن ُممد بن سيين، عن أِب 

 هريرة 
ْمُس ِمْن َمْغِرِِبَا.. َمْن َتاَب َقََْل َأنْ  ُلَع الشَّ ْْ  2713 َت

414  
شعَة، عن عمرو بن مرة سمعت أبا عَيدة 

 ُيدث عن أِب موسى 
ْيِل لَِيُتوب.. َُْسُط َيَدُه بِاللَّ َ َعزَّ َوَجلَّ َي  2759 إِنَّ اَّللَّ

413  
معمر، عن جعفر اْلزري، عن يزيد بن 

 األصم، عن أِب هريرة 
َُوا َلَذَهَب َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه 

ْ ُتْذنِ  2749 ..َلْو ََل

ُ َعزَّ َوَجلَّ إََِل.. أبو بردة، عن أِب موسى   413  2767 إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َدَفَع اَّللَّ

411  

رواه مرة قال: حدثنا سويد بن سعيد، عن 

معتمر بن سليامن، عن أبيِ، ثنا أبو عمران 

 اْلوِّن، عن جندب 

 
ِ
َث: َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  2621 ..َحدَّ

 ِكَتاُب اْلُمَناِفِقني

ِر؟َمْن َيْصَعُد الثَّنِيََّة َثنِيََّة  قرة بن خالد، عن أِب الزبي، عن جابر   418  2781 ...اْْلَُرا

411  
شعَة، عن قتادة، عن أِب نُضة، عن قيس بن 

 عَاد 
ر    2779 : َأَرَأيَْت ِقَتاَلُكْم َأَرْأيًا...ُقْلنَا لَِعامَّ

311  
بن حرب، ثنا أبو أِحد  قال مسلم: حدثنا زهي

 الكوِف، ثنا الوليد بن َجيع، ثنا أبو الْفيل
ََِة َوَبنْيَ ُحَذْيَفَة..  2779 َكاَن َبنْيَ َرُجل  ِمْن َأْهِل اْلَعَق

.. ¶نافع، عن ابن عمر   310 اِة اْلَعاِئَرِة َبنْيَ اْلَغنََمنْيِ  2784 َمَثُل اْْلُنَاِفِق َكَمَثِل الشَّ

  ان، عن جابر األعمش، عن أِب سفي  312
ِ
، َفَلامَّ َكاَن .. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  2782 َقِدَم ِمْن َسَفر 

  رواه مرة من طريق عكرمة، ثنا إياس، ثني أِب  313
ِ
 2783 َرُجاًل َمْوُعوًكا... ُعْدَنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ
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 ِكَتاُب اْلَجنَّة

314  
رواه مرة من طريق إبراهيم بن سعد، ثنا أِب، 

 مة، عن أِب هريرة عن أِب سل
ٌم َأْفِئَدُِتُْم...  2841 َيْدُخُل اْْلَنََّة َأْقَوا

313  
ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أِب رافع، عن 

 أِب هريرة 
ََْأُس،... َمْن َيْدُخُل اْْلَنََّة َينَْعُم الَ   2836 َي

: َما َأْدَنى َأْهِل اْْلَ  الشعَي قال: سمعت اْلغية   313 ُِ  189 نَِّة َمنِْزَلًة؟..َسَأَل ُموَسى َربَّ

،.. ِحاد بن سلمة، عن ثابت الَناِّن، عن أنس   311  2833 إِنَّ ِِف اْْلَنَِّة َلُسوًقا َيْأتُوَِهَا ُكلَّ َُجَُعة 

َْان  ُمْقِسٌط،... عياض بن ِحار   318  2865 َأْهُل اْْلَنَِّة َثاَلَثٌة: ُذو ُسْل

311  
رواه مرة من طريق أِب عمران اْلوِّن، عن أِب 

 كر بن أِب موسى بن قيس، عن أِب هريرة ب
 2839 َسْيَحاُن، َوَجْيَحاُن، َواْلُفَراُت، َوالنِّيُل..

 ِكَتاُب النَّاِر

301  
رواه مرة من طريق العالء بن خالد الكاهِّل، 

 عن شقيق، عن عَداللِ 
.. َُْعوَن َأْلَف ِزَمام   َْلَا َس

 2842 ُيْؤَتى بَِجَهنََّم َيْوَمِئذ 

  كيسان، عن أِب حازم، عن أِب هريرة يزيد بن  300
ِ
ًََة،... ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  2844 إِْذ َسِمَع َوْج

،... قتادة سمعت أبا نُضة ُيدث عن سمرة   302 ِِ ْي ََ  2845 ِمنُْهْم َمْن َتْأُخُذُه النَّاُر إََِل َكْع

، َأيَْن َأِِب؟ َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسوَل  ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   303
ِ
 213 ...اَّللَّ

ْنَيا  ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   304  2817 ..ِمْن َأْهِل النَّارِ ُيْؤَتى بَِأنَْعِم َأْهِل الدُّ

 ِكَتاُب اْلِفَتِن

303  
ُممد بن جعفر، ثنا شعَة، عن أِب مسلمة 

 سمعت أبا نُضة ُيدث عن أِب سعيد 
ْنَيا ُحْلَوٌة َخُِضَ  َ ُمْسَتْخلُِفُكْم..إِنَّ الدُّ  2742 ٌة، َوإِنَّ اَّللَّ

،... األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   303
ِ
اء ُِ َعَل اَْلَ  2813 إِنَّ إِْبِليَس َيَضُع َعْرَش
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301  
معاذ بن معاذ، ثنا ابن عون، عن ُممد قال: 

 قال جندب 
 2893 ِجْئُت َيْوَم اْْلََرَعِة، َفِإَذا َرُجٌل َجالٌِس...

َ َزَوى ِِلَ األَْرَض، َفَرأَيُْت َمَشاِرَقَها.. ، عن أِب أسامء الرحَي، عن ثوبان أبو قالبة  308  2889 إِنَّ اَّللَّ

  عثامن بن حكيم، أِّن عامر بن سعد، عن أبيِ  301
ِ
َََل َذاَت َيْوم  ِمَن اْلَعالِيَِة.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  2891 َأْق

321  
أبو إسامعيل األسلمي، عن أِب حازم، عن أِب 

 ريرة ه
ْنيَاَوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه   157 ... الَ َتْذَهُب الدُّ

320  
، عن أِب الغيث، -وهو ابن زيد الديِّل-ثور

 عن أِب هريرة 
، َوَجانٌِب..  َجانٌِب ِمنَْها ِِف اْلَبِّ

 2921 َسِمْعُتْم بَِمِدينَة 

322  
رواه مرة من طريق عَداْلميد بن جعفر 

 ِب هريرة سمعت عمر بن اْلكم ُيدث عن أ
َياِِل َحتَّى َيْملَِك َرُجٌل..  2911 الَ َتْذَهُب األيَّاُم َواللَّ

323  
عَداْلميد بن جعفر، عن األسود بن العالء، 

 ▲عن أِب سلمة، عن عائشة 
 
ِ
 2917 َيْذَهُب... َيُقوُل: الَ  َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ

ََْعُث ِرًُيا  أبو هريرة   324 َ َي  117 ِن، َأْلنَيَ ِمن...ِمَن اْليَمَ إِنَّ اَّللَّ

323  
عَداللِ بن وهب، أِّن الليث بن سعد، ثني 

 موسى بن عِّل، عن أبيِ قال: قال اْلستورد 
ُر النَّاِس. ْكثَ وُم َأ اَعُة َوالرُّ  2898 ..َتُقوُم السَّ

323  
ِحيد بن هالل، عن أِب قتادة العدوي، عن 

 يسي بن جابر 
ُء بِاْلُكوَفِة...  2899 َهاَجْت ِريٌح َِحَْرا

321  
قال مسلم: حدثنا قتيَة بن سعيد، ثنا جرير، 

 عن عَداْللك بن عمي، عن جابر بن سمرة 
َََة  ِع ْبِن ُعتْ

 2911 َقاَل: ُكنَّا َمَع ... َعْن َنافِ

وُم بِاألَْعاَمِق... سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   328 اَعُة َحتَّى َينِْزَل الرُّ  2897 الَ َتُقوُم السَّ

اَل َحْثًيا.. ن أِب نُضة، عن جابر اْلريري، ع  321 ثِي اَْلَ يَفٌة َُيْ
تِي َخلِ  2913 َيُكوُن ِِف آِخِر ُأمَّ

ِيُّ فرات القزاز، عن أِب الْفيل، عن حذيفة بن   331 َلَع النََّ  2911 َعَلْينَا َوَنْحُن َنَتَذاَكُر، َفَقاَل... اطَّ
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 أسيد 

ْيِل اْْلُْظلِِم...َباِدُروا بِ  العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   330 ِع اللَّ َْ  118 اأَلْعاَمِل ِفَتنًا َكِق

332  
قتادة، عن اْلسن، عن زياد بن رياح، عن أِب 

 هريرة 
َخاَن.. اَل، َوالدُّ جَّ  2947 َباِدُروا بِاأَلْعاَمِل ِستًّا: الدَّ

333  
ِحاد، عن اْلعل بن زياد رده إَل معاوية بن قرة 

 رده إَل معقل بن يسار 
ََاَدةُ  . اْلِع َِلَّ

 2948 ِِف اْْلَْرِج َكِهْجَرة  إِ

ًرا... أبو نُضة، عن أِب سعيد   334 اًجا َأْو ُعامَّ  2927 َخَرْجنَا ُحجَّ

ََْعِضِهْم... ¶نافع، عن ابن عمر   333
، َفُقْلُت لِ َتنْيِ  َمرَّ

 2932 َلِقيُت اْبَن َصيَّاد 

 2928 َعْن ُتْرَبِة اْْلَنَِّة.. َِيَّ َأنَّ اْبَن َصيَّاد  َسَأَل النَّ  أبو نُضة، عن أِب سعيد   333

331  

الوليد بن مسلم، ثنا عَدالرِحن بن يزيد بن 

جابر، عن ُييى بن جابر الْائي، عن 

عَدالرِحن بن جَي بن نفي، عن أبيِ جَي بن 

 نفي، عن النواس بن سمعان 

 
ِ
اَل َذاَت َغَداة... َذَكَر َرُسوُل اَّللَّ جَّ  2937 الدَّ

338  

لنعامن بن ساَل سمعت يعقوب بن شعَة، عن ا

عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول: 

 سمعت عَداللِ بن عمرو 

ِذي ..  2941 َوَجاَءُه َرُجٌل َفَقاَل: َما َهَذا اْْلَِديُث الَّ

اَعُة َحتَّى الَ  أنس   331  148 ُيَقاَل ِِف األَْرِض.. الَ َتُقوُم السَّ

341  
ِ األوزاعي، عن إسحاق بن عَداللِ، عن عم

 أنس 
اَل ِمنْ  جَّ ََُع الدَّ َُْعوَن.. َيتْ َََهاَن َس  2944 َُّيُوِد َأْص

340  
ابن جريج، ثني أبو الزبي أنِ سمع جابر بن 

 ▲عَداللِ يقول: أخبتني أم ْشيك 
ََاِل.. اِل ِِف اْْلِ جَّ نَّ النَّاُس ِمَن الدَّ  2945 َلَيِفرَّ

اَعِة َخْلٌق أيوب، عن ِحيد بن هالل، عن رهط منهم أبو   342  2946 ...َما َبنْيَ َخْلِق آَدَم إََِل ِقَياِم السَّ
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: كنا نمر عل هشام بن الدُهاء  وأبو قتادة قالوا

عامر نأِت عمران بن حصني، فقال ذات يوم: 

إنكم لتجاوزوِّن إَل رجال، ما كانوا بأحُض 

 مني، وال أعلم بحديثِ مني لرسول اهلل 

ْمسِ  ن عمروأبو حيان، عن أِب زرعة، عن عَداللِ ب  343 َل اآلَياِت ُخُروًجا ُطُلوُع الشَّ  2941 ..إِنَّ َأوَّ

344  

عَدالصمد بن عَد الوارث، عن أبيِ، عن 

اْلسني بن ذكوان، ثنا ابن بريدة، ثني عامر بن 

حيل الشعَي شعب ُهدان أنِ سأل فاطمة  ْشا

 بنت قيس، فذكر قصة إَل أن قالت: 

ِِت َسِمْعُت نَِدا  2942 َء اْْلُنَاِدي...ََلَّا اْنَقَضْت ِعدَّ

 ِكَتاُب الزُّْهِد َوالرََّقاِئِق

  جابر   343
ِ
َنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ ..ِْسْ  3111 ، َوَكاَن ُقوُت ُكلِّ

ْنيَا َذَكَر ُعَمُر  سامك بن حرب قال: سمعت النعامن َيْب  343  2978 ..َما َأَصاَب النَّاُس ِمَن الدُّ

341  
ِّل قال: أبو هانئ سمع أبا عَدالرِحن اْلَ

 وجاء ثالثة نفر إَل عَداللِ بن عمرو وأنا عنده
َء اْْلَُهاِجِريَن َيْسَُِقوَن اأَلْغنَِياَء.. إِنَّ   2979 ُفَقَرا

348  

رواه مرة من طريق عمرو بن اْلارث أن بكر بن 

هو أبو فراس –سوادة حدثِ أن يزيد بن رباح 

حدثِ عن عَداللِ بن -موَل عَداللِ بن عمرو

 عمرو 

...إَِذا فُ  وُم َأيُّ َقْوم   2962 تَِحْت َعَلْيُكْم َفاِرُس َوالرُّ

  جعفر، عن أبيِ، عن جابر   341
ِ
وِق َداِخاًل ِمْن... َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  2957 َمرَّ بِالسُّ

ْنَيا ِسْجُن اْْلُْؤِمِن، َوَجنَُّة اْلَكاِفِر. العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   331  2956 الدُّ

330  
يس سمعت مستورد أخا بني إسامعيل، ثنا ق

 فهر يقول: 
ْنَيا ِِف   َما الدُّ

ِ
 2858 ...اآلِخَرِة إِالَّ ِمثُْل َواَّللَّ
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ََُة ْبُن َغْزَواَن  ِحيد بن هالل، عن خالد بن عمي   332 ََنَا ُعْت َْ َ...َخ  2968 ، َفَحِمَد اَّللَّ

333  
أبو بكر اْلنفي، ثنا بكي بن مسامر، ثني عامر بن 

  وقاص سعد، عن سعد بن أِب
. ََْد التَِّقيَّ اْلَغنِيَّ اْْلَِفيَّ َ ُُيِبُّ اْلَع  2965 إِنَّ اَّللَّ

 ِكَتاُب َفَضاِئِل اْلُقْرآِن

334  
أبو األحوص، عن عامر بن زريق، عن عَداللِ 

 ابن عيسى، عن سعيد بن جَي، عن ابن عَاس
ِيِّ  يُل َقاِعٌد ِعنَْد النََّ

 816 َسِمَع ... َبْيناََم ِجْبِ

333  

، عن زيد أنِ سمع -يعني ابن سالم–معاوية 

 أبا سالم يقول: حدثني أبو أمامة 
ُِ َيْأِِت َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا.. َن؛ َفِإنَّ  814 اْقَرُؤوا اْلُقْرآ

الوليد بن مسلم، عن ُممد بن مهاجر، عن 

الوليد بن عَدالرِحن اْلرَش، عن جَي بن 

 نفي سمعت النواس بن سمعان 

ِذيَن..يُ  ِِ الَّ ِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهلِ  815 ْؤَتى بِاْلُقْرآ

333  
اْلريري، عن أِب السليل، عن عَداللِ بن 

 رباح األنصاري، عن أِب بن كعب 
 811 َيا َأبَا اْْلُنِْذِر، َأتَْدِري َأيُّ آَية  ِمْن كَِتاِب..

331  
قتادة، عن ساَل بن أِب اْلعد الغْفاِّن، عن 

 طلحة اليعمري، عن أِب الدرداء معدان بن أِب
ِل...  ِمْن َأوَّ

 819 َمْن َحِفَظ َعِّْشَ آَيات 

ْيَلَة... قيس بن أِب حازم، عن عقَة   338  814 َأَلْم َتَر آَيات  ُأنِْزَلِت اللَّ

ِِ  األعمش، عن أِب صالح، عن أِب هريرة   331  812 ...َأيُِحبُّ َأَحُدُكْم إَِذا َرَجَع إََِل َأْهلِ

  ن عِّل سمعت أِب ُيدث، عن عقَة موسى ب  331
ِ
ِة... َخَرَج َرُسوُل اَّللَّ فَّ  813 َوَنْحُن ِِف الصُّ

َِْد اْْلَاِرِث َلِقَي ُعَمَر  ابن شهاب، عن عامر بن واثلة   330  817 بُِعْسَفاَن.. َأنَّ َناِفَع ْبَن َع

َ َنَظَر إََِل َأْهِل األَْرِض َفَمَقَتهُ  إِنَّ  عياض بن ِحار   332  2865 ْم َعَرَِبُْم..اَّللَّ

... عَدالرِحن بن أِب ليل، عن أِب بن كعب   333  821 ُكنُْت ِِف اْْلَْسِجِد، َفَدَخَل َرُجٌل ُيَصِّلِّ

 ِكَتاُب التَّْفِسرِي
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  اْلعتمر، ثنا أِب، ثنا أبو العالء بن الشخي   334
ِ
... َكاَن َرُسوُل اَّللَّ ُِ  344 َينَْسُخ َحِديُث

333  
ن كهيل، عن مسلم الَْني، شعَة، عن سلمة ب

 ¶عن سعيد بن جَي، عن ابن عَاس 
ََْيِت َوِهَي ُعْرَياَنٌة... ُْوُف بِاْل ُة َت ْرأَ  3128 َكاَنِت اْْلَ

333  
عَدالرزاق قال: قال الثوري: فحدثني أبو 

 إسحاق أن األغر حدثِ عن أِب سعيد 
وا َفاَل َتْسَقمُ  : إِنَّ َلُكْم َأْن َتِصحُّ

 2837 وا َأبًَدا...ُينَاِدي ُمنَاد 

331  
ِحاد بن سلمة، عن ثابت الَناِّن، عن 

 عَدالرِحن بن أِب ليل، عن صهيب 
ََاَرَك.. ُ َت  181 إَِذا َدَخَل َأْهُل اْْلَنَِّة اْْلَنََّة َيُقوُل اَّللَّ

 ْبِن ُأَِبٍّ اْبِن َسُلوَل أ األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   338
ِ
َِْد اَّللَّ  3129 ُيَقاُل.. َنَّ َجاِرَيًة لَِع

331  

ُممد بن بِّش، عن زكريا، عن مصعب بن 

شيَة، عن صفية بنت شيَة قالت: قالت 

 ▲عائشة 

ِيُّ  ِِ ِمْرٌط  َخَرَج النََّ ٌل َغَداًة َوَعَلْي  2181 ...ُمَرحَّ

311  
سفيان الثوري، عن عَيد اْلكتب، عن فضيل، 

 عن الشعَي، عن أنس 
 
ِ
 2969 َك...َفَضحِ  ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

َة... أنس   310  1818 َأنَّ َثاَمننَِي َرُجاًل ِمْن َأْهِل َمكَّ

، َوُخلَِق ... ▲الزهري، عن عروة، عن عائشة   312  2996 ُخلَِقِت اْْلَاَلِئَكُة ِمْن ُنور 

313  
عمرو بن اْلارث، عن سعيد بن أِب هالل، 

 عن عون بن عَداللِ، عن أبيِ أن ابن مسعود
ََنَا...َما َكاَن َبنْيَ إِْس   3127 اَلِمنَا َوَبنْيَ َأْن َعاَت

 3122 ..: َيا اْبَن ُأْختِي، ُأِمُرواَقاَلْت ِِل َعائَِشُة  هشام بن عروة، عن أبيِ  314

313  
ِحاد بن سلمة، ثنا ثابت، عن عَدالرِحن بن 

 أِب ليل، عن صهيب 
.. ُِ ََْلُكْم، َوَكاَن َل يَمْن َكاَن َق

 2766 َكاَن َملٌِك فِ

313  
فضيل، عن أبيِ، عن أِب حازم، عن  ُممد بن

 أِب هريرة 
ِن.. َُْوا  1113 َتِقيُء األَْرُض َأْفاَلَذ َكَِِدَها َأْمَثاَل األُْس
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311  

عَداللِ بن –قتادة، عن مْرف، عن أبيِ 

 -الشخي
ُ... َأتَيُْت النََِّيَّ   2958 َوُهَو َيْقَرأ

: َوَما ِسَوى َذلَِك.. بِنَْحِوِه بُِدونِ  العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة  ِِ  2959 اآلَيِة، َوِفي

318  
أبو عميس، عن عَداْلجيد بن سهيل، عن 

 عَيد اهلل بن عَداللِ بن عتَة
ََّاس    3124 ...َتْعَلُم آِخَر ُسوَرة    َقاَل ِِل اْبُن َع
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