
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعال اجلـزء

 للحفاظالجمع بين الصحيحين 

 

 مبركز حفاظ السنة                                 إعداد اللجنة العلمية 
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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

 

12 

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  
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 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
 



41 

 

 (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 



04 

 

 (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
 



11 

 

  ُ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
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 - 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 
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 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



38 

 

ْ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



014 

 

 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
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