
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادسال اجلـزء

 للحفاظالجمع بين الصحيحين 

 

 مبركز حفاظ السنة                                 إعداد اللجنة العلمية 
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 ،ووفقنا للعناية بسنة خري األنام ،وعلمنا السنة والقرآن ،احلمد هلل رب العاملني أكرمنا باإلسالم

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

 هذا املجال.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الصقعوب حممد بن دـمأح  
 

  

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

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

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

 وال تغني املخترصات عنه.

 
 

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

 : أحايي  0311قسم املتفق عليه. 

 :حديثاً  431قسم مفريات البخاري. 

  :حديثاً  381قسم مفريات مسلم. 

 حديثاً  0331ن أيب ياوي عىل الصحيحني:زوائد  سن. 

 :حديثاً  330زوائد جامع الرتمذي  عىل الصحيحني وأيب ياوي. 

  :حديثاً  033زوائد سنن النسائي عىل الصحيحني وأيب ياوي والرتمذي. 

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

 حديثاً 021: زوائد املوطأ عىل الكتب الستة. 

  :حديثاً 011زوائد سنن الدارمي عىل الكتب السبعة. 

  حديثاً  348محد عىل الكتب الثامنية:أزوائد مسند اإلمام. 

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

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

 هلا رقاًم مستقاًل.

   نبذة عن برنامج حفظ اصسنة
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 عمر هذا الربنامج: ثالثًا:

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

ه وفهمه وقد طرح اهلل لربناجمه القبول فأقبل طلبة العلم عليه وتنافسوا يف حفظ،  هـ0411بريدة عام 

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

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

 .-وهلل احلمد واملنة- عرشة آالف حافظ :عدي حفا  اجلمع بني الصحيحنيجتاوز وقد 

 

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

 

 : والفهم فظملحقات مساعدة على احل: خامًسا

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

 وكذلك يساعد عىل املراجعة ورسوخ احلفظ وإتقانه.

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

 .البن حجر والنهاية البن األثري

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

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

 الرجوع للرشوح. افظاحل

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

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

وتصل   ،ا عليهالشيخ باللفظ الذي اتفق فيوريه: ما اتفق فيه لفظ البخاري ومسلم .0

 أحايي  هذا القسم إىل سبعامئة حدي  تقريبًا.

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

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

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

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

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

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

  ي ترتيب مسلم يف الغالب لسهولته وجلمعه أحايي  اعتامث ومنهج الشيخ يف ترتيب األحادي

 الباب يف موضع واحد.

 
 
 

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

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

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

  حسنه أثبته.

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

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

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

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

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

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

 احلفظ السابق.

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

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

 وكلام زاي احلفظ زاي املقدار. ،يوميًا للمراجعة

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

 يف بعض الرشوح وسؤال الشيخ عام يشكل.

 .شيخ عنها وراجع كالم الرشاح فيهاوسل القيد اإلشكاالت  ثامنًا:

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

 .ألن العلم بعضه يفتح بعضاً 

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

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

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

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

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

 

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

 واجبات يومية: وهذه الخطة موضح فيها أن عليه ثالثة

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

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

 يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. -1

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

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

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

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

يوم تقريبا . 215وأيام الحفظ في السنة =   

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

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

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

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

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

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

 ما دام في المجلد األول. 

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

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

 لتصبح خمسة وعشرين وجها. 

 والمراجعة ال تتوقف طوال أيام السنة.

 
 

 

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

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

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

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

 به ليدوم معك.

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

 لام فتحت الكتاب.ك شجًعا وحمفًزا لكم

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

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

 ت.قرص

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

 هذه املذكرة. يمكنك نقله منط، ووكتابته بيدك أرسخ وأضب

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

 فلت معناه.يرسع ت أوتشعر بحاجتك له، 

 .هوأحاييث هعدي أبوابكذلك و يف أوله -حسب ترتيبه يف اجلمع – كتاب كل كتابة رقم -3

 عىل ضبطها، وهو من املُلح. ليساعدك ،تظليل األبواب بالقلم الفسفوري -1

 ؟نسختككحف تعتين ب
 



00 

 

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

 م وتبقى سنني مشكلة عليك.ذهبها بل ترتاكفرتكها ال يُ 

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

 للحزب. اوجهً  03بمعدل  صفحة التحزيب فحزيب مقرتح

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

 . الوهن تغريالنتفاخ غالفيه و

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

 اجلزء الذي فحفظه.

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

 فيها، لتتنبه هلا عند املراجعة.

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

 جملس اخلتم.

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

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

 املجلدات

عدي 

 الصفحات

عدي 

 األحايي 

  أوجه يومًيا 4   ًياأوجه يوم 3   يومًيا وجهان 

 مدة احلفظ مدة احلفظ مدة احلفظ

 يوًما 40 يوًما 33 يوًما 82 314 034 0 اجلزء األول

 يوًما 43 يوًما 31 يوًما 83 318 031 0 اجلزء الثاين

 يوًما 48 يوًما 34 يوًما 13 412 011 0 اجلزء الثال 

 ًمايو 41 يوًما 34 يوًما 81 343 031 0 اجلزء الرابع

 يوًما 010 يوًما 228 يوًما 342 0311 383 4 املتفق عليه

 يوًما 42 يوًما 33 يوًما 84 431 031 0 مفريات البخاري

 يوًما 33 يوًما 10 أيام 013 318 200 0 مفريات مسلم

 يوًما 233 يوًما 333 يوًما 330 2301 0130 3 بني الصحيحني اجلمع

 يوًما 003 يوًما 031 ًمايو 223 0331 431 2 زوائد أيب ياوي

 زوائد الرتمذي
0 

 يوًما 31 يوًما 31 يوم 011 330 211

 يوًما 03 يوًما 21 يوًما 31 033 31 زوائد النسائي

 يوًما 08 يوًما 23 يوًما 33 084 31 0 زوائد ابن ماجه

 يوًما 431 يوًما 304 يوًما 121 4132 0841 01 الكتب الستة

 زوائد موطأ مالك
ماجه  مع ابن

 يف نفس املجلد

 يوًما 00 يوًما 03 يوًما 22 021 44

 يوًما 00 يوًما 04 يوًما 20 011 42 زوائد الدارمي

 يوًما 31 يوًما 18 يوًما 001 348 233 2 زوائد مسند أمحد

 يوًما 331 يوًما 841 يوًما 0231 3303 2301 02 الكتب التسعة

 إححائحة اصكتب اصتسعة
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 ايي عدي األح عدي األوجه الصفحة الكتاب 

 2 0 0 أحايي  املقدمة 

 41 03 2 كتاب اإليامن 0

 14 4 03 كتاب الوضوء 2

 5 2 01 كتاب الغسل 3

 3 0 20 كتاب احليض  4

 2 0 22 كتاب خصال الفطرة 3

 86 24 23 كتاب الصالة 3

 11 3 41 كتاب اجلمعة 1

 1 0 31 كتاب العيدين 8

 2 0 30 كتاب السفر 1

 2 0 32 كتاب االستسقاء 01

 28 1 33 كتاب اجلنائز 00

 13 3 32 كتاب الزكاة 02

 9 3 38 كتاب الصيام 03

 16 1 10 كتاب احلج 04

 15 4 18 كتاب النكاح 03

 1 0 82 كتاب الطالق 03

 فهرس اجلزء اصسادس
 

 اجلمع بني اصحيحينين ــم
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 1 0 83 كتاب العدة 01

 2 0 84 كتاب الرضاع 08

 3 0 83 كتاب النفقات 01

 5 2 83 كتاب العتق 21

 8 2 88 يوعكتاب الب 20

 1 0 11 كتاب املزارعة 22

 1 0 10 كتاب الوقف 23

 2 2 12 كتاب النذور 24

 1 0 14 كتاب األيامن 23

 1 0 13 كتاب فحريم الدماء وذكر القصاص والدية 23

 2 2 13 كتاب احلدوي 21

 1 0 18 كتاب القضاء والشهايات 28

 1 0 11 كتاب الضيافة 21

 17 4 011 كتاب اجلهاي 31

 6 4 014 كتاب السري 30

 11 1 018 كتاب اهلجرة واملغازي 32

 14 3 003 كتاب اإلمارة 33

 1 0 021 كتاب الصيد والذبائح 34

 2 0 020 كتاب األضاحي 33
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 6 2 022 كتاب األرشبة 33

 16 3 024 كتاب األطعمة 31

 12 3 021 كتاب اللباس والزينة 38

 14 3 032 كتاب األيب 31

 5 2 033 اب الرقىكت 41

 4 0 031 كتاب الطب والطرية والكهانة 40

 1 0 038 كتاب احليات وغريها 42

 2 0 031 كتاب الرؤيا 43

  041 3 16كتاب فضائل النبي  44

 4 0 043 كتاب ذكر األنبياء وفضلهم 43

 24 02 041 كتاب فضائل الصحابة 43

 21 3 031 كتاب الرب والصلة 41

 2 0 034 مكتاب الظل 48

 7 3 033 كتاب القدر 41

 2 0 038 كتاب العلم 31

 13 3 031 كتاب الدعاء 30

 12 4 012 كتاب الذكر 32

 5 2 013 كتاب التوبة 33

 6 2 018 كتاب املنافقني 34

 6 2 081 كتاب اجلنة 33



03 

 

 

 

 

 

 

 

  

 5 2 082 كتاب النار 33

 31 04 084 كتاب الفتن 31

 9 3 018 كتاب الزهد والرقائق 38

 9 4 210 كتاب فضائل القرآن 31

 25 1 213 كتاب التفسري 31

 وجًها 200 عدي األوجه:

 كتاًبا 31عدي الكتب: 

 حديًثا 318 عدي األحايي :
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اهلدف من هذا التحزيب مساعدة احلافظ عىل التقسيم املناسب لوريه، بحي  جيمع بني تساوي عدي  

الصفحات والوقوف عىل هنايات املوضوعات واألحايي ، فيجعل له ورًيا يومًيا أو أسبوعًيا باملقدار 

فيها، وقد  يسهل عليه ضبط املقدار واأليام التي ينجز اجلزءالذي يناسبه حسب ضبطه وما حيتاجه، ف

 املقدار جللسة مجاعية يلتقي احلفا  فيها ملذاكرة حمفوظهم وما يتعلق به من فوائد وإشكاالت. يكون

 وجه للحزب تقريًبا 30مبعدل التحزيب 
 ص إىل ص من 
 31 باب تسوية الصفوف واقامتها 0 أحايي  املقدمة 0

 30 هناية كتاب اجلنائز 30 مني االمام باب استحباب ي 2

 13 هناية كتاب النذور 32 بداية كتاب الزكاة 3

 001 اإلمارة هناية كتاب 14 بداية كتاب األيامن 4

 031 باب من فضائل سلامن وصهيب وبالل 021 بداية كتاب الصيد والذبائح 3

 011 املنافقني هناية كتاب 031 باب من فضائل أيب ذر   3

 200 هناية كتاب التفسري 081 داية  كتاب اجلنةب 1

 وجه للحزب تقريًبا 00مبعدل التحزيب 
 ص إىل ص من 
 32 هناية كتاب االستسقاء 0 أحايي  املقدمة 0

 011 هناية كتاب السري 33 بداية كتاب اجلنائز 2

 038 هناية كتاب فضائل الصحابة 018 بداية كتاب اهلجرة واملغازي 3

 200 هناية كتاب التفسري 031 تاب الرب والصلةبداية ك 4

 يب  اصتيز
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 وجه للحزب تقريًبا 50التحزيب مبعدل 
 ص إىل ص من 
 04 باب شفاعة النبي ملن هاجر... 0 أحايي  املقدمة 0

 31 باب تسوية الصفوف واقامتها 03 كتاب الوضوءبداية  2

 43 هناية كتاب الصالة 30 باب استحباب يمني االمام  3

 30 هناية كتاب اجلنائز 41 بداية كتاب اجلمعة  4

 11 هناية كتاب احلج 32 بداية كتاب الزكاة 3

 13 هناية كتاب النذور 18 بداية كتاب النكاح 3

 011 هناية كتاب السري 14 بداية كتاب األيامن 1

 001 اإلمارة هناية كتاب 018 بداية كتاب اهلجرة واملغازي 8

 034 األدب هناية كتاب 021 بداية كتاب الصيد والذبائح 1

 031 باب من فضائل سلامن وصهيب وبالل 033 بداية كتاب الرقى 01

 033 هناية كتاب الرب والصلة 031 باب من فضائل أيب ذر   00

 011 املنافقني هناية كتاب 034 ية كتاب الظلمبدا 02

 014 باب فتنة الدجال ويأجوج ومأجوج 081 بداية  كتاب اجلنة 03

 200 هناية كتاب التفسري 014 باب بقاء رشار الناس ... 04



01 

 

 

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

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

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

 لك. املسمع وتصويبات الصوتية

 

 مالحظات الصواب اخلطأ رقم الصفحة
 بفتح النون اللعانرني اللعاننِي 03

يَّف تِضْيف 23  بفتح الضاي والياء تضر

رفة 33  بضم اخلاء ُخرفة خر

 نيالغ حتفب ةريالغر ب ةريغِ الب 33

 بضم اجليم جُتدَّ  جِتد 12

ُْثلوا ثِّلواتر  014  التاء وتسكني امليمبفتح  تر

 الذالبفتح  ينذر وحي ِذينوحي 013

ره 121  بتسكني العني شْعره شعر

 بضم الدال األُيم األْيم 023

وايي 133  بكرس السني ِسوايي سر

ْجأة 133 اءة الفر  اهلمزة عىل السطر الُفجر

  الدالبكرس والسدايِ  والسدايُ  171

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

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

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

 وفحقيق الفائدة املرجوة من احلفظ. استذكارها، ورسعة

 َأَحاِديُث اْلُمَقدَِّمِة
رقم  الباب

 طرف احلديث الراوي  احلديث
 َكِذًبا َأنْ  أبو هريرة  1 َسِمعَ  َباُب النَّْهِي َعِن اْْلَِديِث بُِكلِّ َما

ِ
ْرء َث  َكَفى بِاْْلَ  ...ُُيَدِّ

 َباُب ا
ِ
َعَفاء َواَيِة َعِن الضُّ اُبونَ َيُكوُن ِِف آِخِر  أبو هريرة  2 لنَّْهِي َعِن الرِّ اُلوَن َكذَّ َماِن َدجَّ  ...الزَّ

 ِكَتاُب اإِلمَياِن

ُك؟ ْ ُل: التَّْوِحيُد َأِم الِّشِّ اَُم َأوَّ   ِِحَار   ِعَياض ْبن  3 َباب ٌ: َأُّيُّ
ِ
ِِ َقاَل َذاَت َيْوم  ِِف  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ََتِ ْْ  .. ُخ

 ِِ ؟ َباُب َقْولِ ُ   اْْلََكمِ  ُمَعاِوَية ْبن  4 لِْلَجاِرَيِة: َأيَْن اَّللَّ
ِ
ََْس  َبْينَا َأنَا ُأَصِّلِّ َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ...إِْذ َع

 ِِ َ الَ َينَامُ إِ " :َباٌب ِِف َقْولِ   أبو موسى  5 "نَّ اَّللَّ
ِ
 ...اَمت  بَِخْمِس َكلِ  َقاَم ِفينَا َرُسوُل اَّللَّ

 ِِ   أبو ذر  6 ""ُنوٌر َأنَّى َأَراهُ  :َباٌب ِِف َقْولِ
ِ
 ..: َهْل َرَأيَْت َربََّك؟َسَأْلُت َرُسوَل اَّللَّ

 ُ ُِ الَ إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ َم َأنَّ
ُِ الَ  عثامن  7 َباُب َفْضِل َمْن َعلِ ُ  َمْن َماَت َوُهَو َيْعَلُم َأنَّ  ..إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

ُ َباُب َفْض  ُ  َمْن َشِهَد َأْن الَ  عَادة  8 ...ِل َمْن َشِهَد َأْن الَ إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ  ...إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

 ُِ َُ ُ ُمْسَتْيِقنًا ِِبَا َقْل   أبو هريرة  9 َباُب َمْن َقاَل الَ إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ
ِ
 ...َبْكر   َمَعنَا َأبُو ُكنَّا ُقُعوًدا َحْوَل َرُسوِل اَّللَّ

 َوَكْْسِ األَْوَثانِ بَ 
ِ
 ...ُكنُْت َوَأنَا ِِف اْْلَاِهلِيَِّة َأُظنُّ َأنَّ النَّاَس َعَل  عمرو بن عَسة  11 اُب األَْمِر بَِتْوِحيِد اَّللَّ

 َباُب ُوُجوِب اإِلْخاَلصِ 
َ الَ َينُْظُر إََِل  أبو هريرة  11 لُِكمْ إِنَّ اَّللَّ  ..ُصَوِرُكْم َوَأْمَوا

 َقاَل ا أبو هريرة  12
ِ
َكاء َ ََاَرَك َوَتَعاََل: َأنَا َأْغنَى الِّشُّ ُ َت  ..َّللَّ

 فهرس أطراف األحاديث  
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ِِ  أبو هريرة  13 َل النَّاِس ُيْقََض َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْي  ..إِنَّ َأوَّ

هُ  ى َوالَ َتُُضُّ الِِح َفِهَي ُبِّْشَ   أبو ذر  14 َباٌب: إَِذا ُأثْنَِي َعَل الصَّ
ِ
ُج ِقيَل لَِرُسوِل اَّللَّ  ..َل َيْعَمُل : َأَرَأيَْت الرَّ

 َباُب َجاِمِع َأْوَصاِف اإِلْساَلمِ 
ِِ  ُسْفَيان ْبن  15 َِْداللَّ ! ُقْل ِِل ِِف اإِلْساَلمِ  َع

ِ
 ...ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ

  َمالِك   َعْوف ْبن  16
ِ
 ...َثاَمنَِيةً  تِْسَعًة َأوْ  ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

 َباُب ََتِْريِم اْلِكْبِ 

17  
 أبو سعيد

 وأبو هريرة
َياُء ِرَداُؤهُ  اْلِعزُّ   ...إَِزاُرُه، َواْلِكْبِ

ََّةِ  ابن مسعود  18  ِمْثَقاُل َح
ِِ  ..الَ َيْدُخُل النَّاَر َأَحٌد ِِف َقْلَِ

ُ َيْوَم اْلِقَياَمةِ  أبو هريرة  19  ... َثاَلَثٌة الَ ُيَكلُِّمُهُم اَّللَّ

تِي ُتْدِخُل ا   جابر  21 ْْلَنَّةَ َباُب َبَياِن األَْعاَمِل الَّ
ِ
 ..َفَقاَل: َأَرَأيَْت  َأنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل اَّللَّ

 بِيَِدِه!َوالَِّذي َنْفُس  أبو هريرة  21 ...َباُب ُوُجوِب اإِلياَمِن بِِرَساَلِة َنَِيِّنَا 
د  مَّ  ...الَ َيْسَمُع ِِب َأَحدٌ  ُُمَ

ا َوبِاإِلْساَلمِ   َربًّ
ِ
ا العَاس  22 ... َباٌب: َمْن َرِِضَ بِاَّللَّ  َربًّ

ِ
 ...َذاَق َطْعَم اإِلياَمِن َمْن َرِِضَ بِاَّللَّ

 َباٌب: اإِلياَمُن َيِزيُد َوَينُْقُص 
ََِة َيْوَم اْلِعيدِ  طارق بن شهاب  23 ْْ ُل َمْن َبَدَأ بِاْْلُ  ...َأوَّ

َِِّْل إاِلَّ َكانَ  ابن مسعود  24  َق
ة  ُ ِِف ُأمَّ ُِ اَّللَّ  ...َما ِمْن َنَِيٍّ َبَعَث

ُِ َعَمٌل  ، اْبُن ُجدْ  عائشة  25 َباٌب: َمْن َماَت َعَل اْلُكْفِر الَ َينَْفُع
ِ
 ...َعاَن َكاَن ِِف ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ

ََُّة اْْلُْؤِمننَِي ِمَن اإِلياَمنِ   ...َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه! الَ َتْدُخُلوَن اْْلَنََّة َحتَّى أبو هريرة  26 َباٌب: َُمَ

  27 اْلَوْسَوَسُة ِمَن اإِلياَمنِ  َباٌب:
ِيِّ  أبو هريرة  ..َفَسَأُلوهُ  َجاَء َناٌس ِمْن َأْصَحاِب النََّ

ِيُّ  ابن مسعود  ...َعِن اْلَوْسَوَسةِ  ُسِئَل النََّ

َّْْعنِ  ا ِِبِْم ُكفْ  أبو هريرة  28 ...َباُب إِْطاَلِق اْسِم اْلُكْفِر َعَل ال  ...رٌ اْثنََتاِن ِِف النَّاِس ُُهَ

 ُِ ، َوَبَياِن َأنَّ َِْد اآلبِِق َكاِفًرا َباُب َتْسِمَيِة اْلَع

ُِ َصاَلةٌ  ََُل َل  الَ ُتْق

ِِ َفَقْد َكَفرَ  جرير  29 لِي َْد  َأبََق ِمْن َمَوا  ...َأيُّاَم َع

ُِ َصاَلٌة. جرير  31 ََْل َل َُْد ََلْ ُتْق  إَِذا َأبََق اْلَع

ُِ َباُب َكْوِن اإِلْساَلِم َُّيِْدُم َما  ََْل َْد  31 َق ِْحَِن َع َنا َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص  ِشاَمَسةَ  ْبناالرَّ  ...َحَُضْ

ْنَيا َواآلِخَرةِ  ِِ ِِف الدُّ  اْْلُْؤِمِن بَِحَسنَاتِ
ِ
ء َ الَ َيْظلُِم ُمْؤِمنًا َحَسنَةً  أنس  32 َباُب َجَزا  ...إِنَّ اَّللَّ
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ِ
ََاَلء ُأ بِاْل  َباٌب: اْْلُْؤِمُن ُيَكفَّ

ُِ َخْيٌ َعَجًَ  صهيب  33  ..ا ألَْمِر اْْلُْؤِمِن! إِنَّ َأْمَرُه ُكلَّ

  جابر  34
ِ
ائِِب  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ..َدَخَل َعَل ُأمِّ السَّ

 
ِ
 بَِرُسوِل اَّللَّ

ِ
ء ا   أنس   35َباُب اإِلْْسَ

ِ
يُل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ..َوُهَو َيْلَعُب  َأتَاُه ِجْبِ

 ُ   ابن مسعود  36 نَْتَهىَباٌب ِِف ِذْكِر ِسْدَرِة اْْل
ِ
َي بَِرُسوِل اَّللَّ ِِ إِ  ََلَّا ُأْْسِ  ...ََل اْنُتِهَي بِ

 "َما َكَذَب الُفؤاُد َما َرَأى"... ابن عَاس  37 "َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى" ...َباُب َمْعنَى 

ِيِّ  ُل النَّاسِ " َباٌب ِِف َقْوِل النََّ ُل  أنس  38 .."َأنَا َأوَّ  ...َشِفيع  ِِف اْْلَنَّةِ  َأنَا َأوَّ

ِيِّ   النََّ
ِ
ِِ َشَفَقًة َعَليِْهمْ  َباُب ُدَعاء ِِ َوُبَكائِ تِ ِهيمَ  َأنَّ النََِّيَّ  ابن عمرو  39 ألُمَّ  َعزَّ َوَجلَّ ِِف إِْبَرا

ِ
 ..َتاَل َقْوَل اَّللَّ

ِديَن ِمَن النَّارِ   َباُب ُخُروِج اْْلَُوحِّ
 ..َأْهِل اْْلَنَِّة ُدُخوالً اْْلَنَّةَ  إِِّنِّ ألَْعَلُم آِخرَ  أبو ذر  41

ُرُج ِمَن النَّاِر َأْرَبَعٌة،  أنس  41  ََيْ
ِ
 ..َفيُْعَرُضوَن َعَل اَّللَّ

ِيِّ  َْن َهاَجَر  َباُب َشَفاَعِة النََّ
ِ
ْوِِسَّ  جابر  42 ...ْل و الدَّ َفيَْل ْبَن َعْمر  ُّْ  ...َأتَى النََِّيَّ  َأنَّ ال

 ِكَتاُب اْلُوُضوِء

ُُّْرِق َوالظِّاَللِ  اَننْيِ  أبو هريرة  43 َباُب النَّْهِي َعِن التََّخِّلِّ ِِف ال ُقوا اللَّعَّ  ...اتَّ

 اْْلَاَجةِ 
ِ
ِِ لَِقَضاء ِِ ْبن  44 َباُب َما ُيْسَتََتُ بِ َْداللَّ   َجْعَفر   َع

ِ
ُِ َذاَت  َأْرَدَفنِي َرُسوُل اَّللَّ  ...َيْوم  َخْلَف

َباغِ َباُب َطَهاَرِة ُجُلوِد  ْيَتِة بِالدِّ : إِنَّا َنُكوُن بِاْْلَْغِرِب  َوْعَلةَ  اْبن  45 اْْلَ ََّاس   ...َسَأْلُت اْبَن َع

 
ِ
 َباُب َفْضِل الُوُضوء

 ََتْلُ  أبو مالك األشعري  46
ِ
َّ
ِ
ُر اإِلياَمِن، َواْْلَْمُد َّلل ْْ ُُّْهوُر َش  ...ال

َََسةَ  َعْمرو ْبن  47 ُب َوُض  َع  ...وَءُه َفَيَتَمْضَمُض َما ِمنُْكْم َرُجٌل ُيَقرِّ

 َعَل اْْلََكاِرهِ 
ِ
ََاِغ اْلُوُضوء ُكْم َعَل َما أبو هريرة  48 َباُب َفْضِل إِْس اَيا َأالَ َأُدلُّ َْ  اْْلَ

ِِ ُ بِ  ..َيْمُحو اَّللَّ

َهاَرةِ  َّْ  َُمَلِّ ال
ِ
ء كَ  عمر  49 َباُب ُوُجوِب اْستِيَعاِب ََجِيِع َأْجَزا َأ َفََتَ ِِ  َأنَّ َرُجاًل َتَوضَّ  ..َمْوِضَع ُظُفر  َعَل َقَدِم

نْيِ    عِّل  51 َباُب التَّْوِقيِت ِِف اْْلَْسِح َعَل اْْلُفَّ
ِ
 ...َثاَلَثَة َأيَّام  َوَلَيالَِيُهنَّ  َجَعَل َرُسوُل اَّللَّ

 
ِ
ْكِر اْْلُْسَتَحبِّ َعِقَب اْلُوُضوء َََة ْبِن َعاِمر    51 َباُب الذِّ  ..اإِلبِِل، َفَجاَءْت َنْوَبتِي َكاَنْت َعَلْينَا ِرَعاَيةُ  ُعْق

 َواِحد  
 
ِت ُكلَِّها بُِوُضوء َلَوا ِز الصَّ ِيَّ  بريدة  52 َباُب َجَوا ِت َيْوَم اْلَفْتِح  َأنَّ النََّ َلَوا  ...َصلَّ الصَّ
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 ِمْن ُْلُوِم اإِلبِلِ 
ِ
  َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ   53 َباُب اْلُوُضوء

ِ
ُأ : أَ َأنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل اَّللَّ  ...َأتََوضَّ

ِت النَّارُ   ِِمَّا َمسَّ
ِ
ََاِب الُوُضوء ْح

ئُوا  أبو هريرة  54 َباُب اْستِ ِت النَّاُر. َتَوضَّ  ِِمَّا َمسَّ

ََّْعامَ  ِز َأْكِل اْْلُْحِدِث ال ِيَّ  ابن عَاس  55 َباُب َجَوا َعام   َأنَّ النََّ َْ ، َفُأِِتَ بِ
ِ
 ..َخَرَج ِمَن اْْلَاَلء

 لِْلَعْودِ َباُب اْستِحْ 
ِ
ُِ ُثمَّ َأَراَد َأنْ  أبو سعيد  56 ََاِب اْلُوُضوء  ...إَِذا َأتَى َأَحُدُكْم َأْهَل

 ِكَتاُب الُغْسِل

 
ِ
اء  ِمَن اَْلَ

ِ
اء   عائشة  57 َباُب َنْسِخ اَْلَ

ِ
ُجلِ  إِنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل اَّللَّ  ..َعِن الرَّ

ِز َنْوِم اْْلُنُِب  ِِ   58 َباُب َجَوا َْداللَّ  ...َسَأْلُت َعاِئَشَة: َكْيَف َكاَن َيْصنَُع َرُسوُل اَّلّل  َأِِب َقْيس   ْبن َع

 ِِف ُغْسِل اْْلَنَاَبةِ 
ِ
اء   ابن عَاس  59 َباُب اْلَقْدِر اْْلُْسَتَحبِّ ِمَن اَْلَ

ِ
 َكاَن َيْغَتِسُل بَِفْضِل َمْيُموَنَة. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 بِِحْفِظ اْلَعوْ 
ِ
ُِ َثِقيل  َوَعَِّلَّ إَِزاٌر َخِفيٌف  اْلسور  61 َرةِ َباُب االْعتِنَاء  َأِْحُِل

ََْلُت بَِحَجر   ...َأْق

ُجلِ  أبو سعيد  61 َباُب ََتِْريِم النََّظِر إََِل اْلَعْوَراِت  ُجُل إََِل َعْوَرِة الرَّ  ...الَ َينُْظُر الرَّ

 ِكَتاُب اْلَحْيِض

 َباُب َطَهاَرِة ُسْؤِر اْْلَاِئضِ 

 ...َحاَضِت اْْلَْرأَُة فِيِهْم ْلَيُهوَد َكاُنوا إَِذا َأنَّ ا أنس  62

  أبو هريرة  63
ِ
 ...ِِف اْْلَْسِجِد َفَقاَل  َبْيناََم َرُسوُل اَّللَّ

ُِ  عائشة  64 ُب َوَأنَا َحاِئٌض، ُثمَّ ُأنَاِوُل  ...ُكنُْت َأْْشَ

 ِكَتاُب ِخَصاِل اْلِفْطَرِة

َرةِ َباُب التَّْوِقيِت ِِف َبْعِض ِخَصاِل  ْْ اِرِب، َوَتْقلِيِم األَْظَفارِ  أنس  65 اْلِف  ..ُوقَِّت َلنَا ِِف َقصِّ الشَّ

كِ  َوا ِيَّ  عائشة  66 َباُب السِّ ِك. َأنَّ النََّ َوا ُِ َبَدَأ بِالسِّ  َكاَن إَِذا َدَخَل َبْيَت

 ِكَتاُب الصَّاَلِة

ِجيِع ِِف األََذانِ  ْ ُذوَرة وَأب  67 َباُب الَتَّ ُِ َهَذا األََذاَن:  َأنَّ َنَِيَّ  َُمْ َم  َعلَّ
ِ
ُ َأْكَبُ اَّللَّ  ..اَّللَّ

ُنوَن َأْطَوُل النَّاِس َأْعنَاًقا َيْوَم اْلِقَياَمِة. معاوية  68 َباُب َفْضِل األََذانِ   اْْلَُؤذِّ

اَلةِ  ِك َواْلُكْفرِ  جابر  69 َباُب ُكْفِر َتاِرِك الصَّ ْ ُجِل َوَبنْيَ الِّشِّ  ..إِنَّ َبنْيَ الرَّ
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ْجَدَة َفَسَجَد اْعَتَزَل  هريرةأبو   71 َ اْبُن آَدَم السَّ  ..إَِذا َقَرأ

ٌت  َرا َلَواُت اْلَْمُس ُمَكفِّ ُت اْْلَْمُس، َواْْلُْمَعُة إََِل اْْلُْمَعةِ  أبو هريرة  71 ...َباٌب: الصَّ َلَوا  ...الصَّ

ِت اْْلَْمسِ  َلَوا  َباُب َأْوَقاِت الصَّ
ْهِر إَِذا زَ  ابن عمرو  72 ْمُس َوَكاَن ظِلُّ َوْقُت الظُّ  ..اَلِت الشَّ

  أبو موسى  73
ِ
ُِ َأتَاُه َساِئٌل َيْسأَ  َعْن َرُسوِل اَّللَّ ُِ َأنَّ  ...ُل

ِل اْلَوْقِت  ْهِر ِِف َأوَّ ََاِب َتْقِديِم الظُّ ََّاب    74 َباُب اْستِْح   َخ
ِ
  َأتَْينَا َرُسوَل اَّللَّ

ِ
ْمَضاء  َحرَّ الرَّ

ِِ  ..َفَشَكْوَنا إَِلْي

اَلِة ِفيَهاَباُب األَ  تِي ُِهَِي َعِن الصَّ  ْوَقاِت الَّ

ة اْلِغَفاِرّي  وَأب  75   َبْْصَ
ِ
صِ  َصلَّ بِنَا َرُسوُل اَّللَّ  ..اْلَعْْصَ بِاْْلَُخمَّ

ََة ْبن  76   َعاِمر   ُعْق
ِ
 َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

 ...َينَْهاَنا َثاَلُث َساَعات 

َََسة  77 ، َأْخِبْ  عمرو بن َع
ِ
ُِ َيا َنَِيَّ اَّللَّ ُ َوَأْجَهُل  ..ِِّن َعامَّ َعلََّمَك اَّللَّ

اَلِة َعْن َوْقتَِها اْْلُْخَتارِ  ِهَيِة َتْأِخِي الصَّ   78 َباُب َكَرا
ءُ  أبو ذر  ...َكْيَف َأنَْت إَِذا َكاَنْت َعَلْيَك ُأَمَرا

: َوََيْنُُقوَِهَا ابن مسعود ِِ  ...بِنَْحِوِه َمْوُقوًفا، َوِفي

َس َعَل التَّْقَوى َباُب اْْلَْسِجدِ    أبو سعيد  79 الَِّذي ُأسِّ
ِ
 ..ِِف َبْيِت َبْعضِ  َدَخْلُت َعَل َرُسوِل اَّللَّ

 َمَساِجُدَها أبو هريرة  81 َباُب َفْضِل اْْلََساِجدِ 
ِ
 ...َأَحبُّ اْلَاَِلِد إََِل اَّللَّ

ََُصاِق ِِف اْْلَْسِجدِ   َباُب النَّْهِي َعِن ال
ي  81 خِّ ِيِّ  عَداللَِّ بن الشِّ ُِ َصلَّ َمَع النََّ عَ َأنَّ  ...، َقاَل: َفَتنَخَّ

تِي: َحَسنَُها َوَسيُِّئَها أبو ذر  82  ..ُعِرَضْت َعَِّلَّ َأْعاَمُل ُأمَّ

اَلةِ   َباُب َفْضِل اْْلَْْشِ إََِل الصَّ
، ُثمَّ َمَشى إََِل َبْيت  ِمنْ  أبو هريرة  83

ِِ َر ِِف َبْيتِ َْهَّ  ...َمْن َت

ُِ َأْقََص َبْيت  كَ  ُأَِبّ   84  ...اَن َرُجٌل ِمَن األَنَْصاِر َبْيُت

 إََِل اْْلََساِجِد إَِذا ََلْ 
ِ
َباُب ُخُروِج النَِّساء

ِِ ِفْتنَةٌ  تَّْب َعَلي  َيََتَ
85  

  َقاَل  َزْينَب الثََّقِفيَّة
ِ
 ...َشِهَدْت إِْحَداُكنَّ  : إَِذاَلنَا َرُسوُل اَّللَّ

ة   أبو هريرة  ...َأَصاَبْت َبُخوًرا َفاَل َتْشَهدْ  َأيُّاَم اْمَرأَ

  86 َباُب َما َيُقوُل إَِذا َدَخَل اْْلَْسِجدَ 
يْد وأب  ُِحَ

َسيْد وأو أب  أُ
 ...َحُدُكُم اْْلَْسِجَد َفْلَيُقلِ َدَخَل أَ  إَِذا

نُ  َن اْْلَُؤذِّ   وَأب  87 َباُب النَّْهِي َعِن اْْلُُروِج ِمَن اْْلَْسِجِد إَِذا َأذَّ
ِ
ْعَثاء  ...ُكنَّا ُقُعوًدا ِِف اْْلَْسِجِد َمَع َأِِب ُهَرْيَرَة  الشَّ

ِة ِِف اْْلَْسِجدِ  الَّ ًة ِِف اْْلَْسِجدِ َمْن َسِمَع َرُجاًل  أبو هريرة  88 َباُب النَّْهِي َعْن َنْشِد الضَّ  ..َينُْشُد َضالَّ
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 ...َأنَّ َرُجاًل َنَشَد ِِف اْْلَْسِجِد، َفَقاَل: َمْن َدَعا  بريدة

 :...َرُجٌل َأْعَمى َفَقاَل  َأتَى النََِّيَّ  أبو هريرة  89 َباٌب: ََيُِب إْتَياِن اْْلَْسِجِد َعَل َمْن َسِمَع النَِّداءَ 

َعامِ  َّْ ِة ال اَلِة بَِحُْضَ َهِة الصَّ ََّْعامِ  عائشة  91 َباُب َكَرا ِة ال  ...الَ َصاَلَة بَِحُْضَ

 َوالصُّ 
ِ
 َِْح ِِف ََجَاَعة  َباُب َفْضِل َصاَلِة اْلِعَشاء

  جندب  91
ِ
ِة اَّللَّ ََْح َفُهَو ِِف ِذمَّ  ...َمْن َصلَّ الصُّ

92  
َْد ِْحَِن َع  ْبناالرَّ

 َأِِب َعْمَرةَ 
اَن   ...اْْلَْسِجَد  َدَخَل ُعْثاَمُن ْبُن َعفَّ

وِع ِِف َناِفَلة  َبْعد  ُ اَلُة  أبو هريرة  93 ...َباُب ََتِْريِم الِّشُّ يَمِت الصَّ
ْكُتوَبُة. َفالَ إَِذا ُأقِ  َصاَلَة إاِلَّ اْْلَ

اَلِة ُطوُل الُقنُوِت  اَلِة ُطوُل  جابر  94 َباٌب: َأْفَضُل الصَّ  اْلُقنُوِت. َأْفَضُل الصَّ

اَلِة إاِلَّ  َلَقْد َرَأيْتُنَا َوَما ابن مسعود  95 َباٌب: َصاَلُة اْْلاََمَعِة ِمْن ُسنَِن اْْلَُدى  ...َيتََخلَُّف َعِن الصَّ

اَلةِ َباٌب  ُن إَِذا َدَحَضْت، َفالَ  جابر بن سمرة  96 : َمَتى َيُقوُم النَّاُس لِلصَّ  ...ُيِقيمُ  َكاَن باَِلٌل ُيَؤذِّ

  أبو مسعود  97 َباٌب: َمْن َأَحقَّ بِاإِلَماَمِة؟
ِ
 ...َيُؤمُّ اْلَقْوَم َأْقَرُؤُهْم لِِكَتاِب اَّللَّ

اصِّ  ُفوِف األَُوِل والَتَّ   جابر بن سمرة  98 ..ِفيَها َباُب إَِْتَاِم الصُّ
ِ
َنا ِحَلًقا َخَرَج َعَلْينَا َرُسوُل اَّللَّ  ...َفَرآ

ُفوِف َوإَِقاَمتَِها   99 َباُب َتْسِوَيِة الصُّ
  أبو مسعود

ِ
ََنَا ِِف  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

اَلةِ َيْمَسُح َمنَاكِ  ..الصَّ

ِذيَن َيُلوَِهُْم  ابن مسعود  ...-َثاَلًثا-ُثمَّ الَّ

ََاِب َيِمنِي اإِلَمامِ بَ  ْح
ء  111 اُب اْستِ   البا

ِ
ْينَا َخْلَف َرُسوِل اَّللَّ َْنَا ُكنَّا إَِذا َصلَّ ََ  ..َأْح

لِ  فِّ األَوَّ  َباُب َفْضِل الصَّ
ُْلَا،  أبو هريرة  111 َجاِل َأوَّ َها آِخُرَهاَخْيُ ُصُفوِف الرِّ  ..َوَْشُّ

  أبو سعيد  112
ِ
ًرا َرَأى ِِف  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ِِ َتَأخُّ  ..َأْصَحابِ

 َباُب َأْدِعَيِة االْستِْفَتاِح 

فَّ َوَقْد َحَفَزُه النََّفُس  أنس  113  ..َأنَّ َرُجاًل َجاَء َفَدَخَل الصَّ

  َبْيناََم َنْحُن ُنَصِّلِّ َمَع َرُسولِ  ابن عمر  114
ِ
 ...إِْذ َقاَل  اَّللَّ

  عِّل  115
ِ
ُِ َكاَن إَِذا َقا َعْن َرُسوِل اَّللَّ الَةِ َأنَّ  ..َم إََِل الصَّ

 اْلَكلِاَمِت  َأنَّ ُعَمَر  عَدة  116
ِ
 ...َكاَن ََيَْهُر ِِبَُؤاَلء

ى ُِ َرَأى النََِّيَّ  وائل بن ُحْجر  117 ..َباُب َوْضِع َيِدِه اْلُيْمنَى َعَل اْلُيْْسَ ِِ ِحنَي َدَخَل  َأنَّ اَلةِ َرَفَع َيَدْي  ...ِِف الصَّ
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َءِة الْ  ْ ِفيَها بُِأمِّ اْلُقْرآنِ  أبو هريرة  118 َفاَِتَِة ِِف ُكلِّ َرْكَعة  َباُب ُوُجوِب ِقَرا  ..َمْن َصلَّ َصاَلًة ََلْ َيْقَرأ

 ِِ َتُم بِ ِِ َوَُيْ اَلِة َوَما ُيْفَتَتُح بِ   عائشة  119 َباُب َما ََيَْمُع ِصَفَة الصَّ
ِ
اَلَة  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ..بِالتَّْكَِيِ َيْسَتْفتُِح الصَّ

ِِ َبا َءِة َخْلَف إَِماِم ْأُموِم َعْن َجْهِرِه بِاْلِقَرا ن  111 ُب َِهِْي اَْلَ   عمرا
ِ
ْهرِ  َصلَّ بِنَا َرُسوُل اَّللَّ  ...َصاَلَة الظُّ

َِْح  َءِة ِِف َصاَلِة الصُّ ائِب  111 َباُب اْلِقَرا ِيُّ  عَداللَِّ بن السَّ ََْح  َصلَّ َلنَا النََّ ةَ الصُّ  ...بَِمكَّ

ُكوعِ  َباُب َنْسِخ  نْيِ ِعنَْد الرُّ َِيِق َبنْيَ اْلَكفَّ ْْ  ..َأَصلَّ ِِف َداِرِه، َفَقاَل:  َأتَْينَا اْبَن َمْسُعود   اأَلْسَود َوَعْلَقَمة  112 التَّ

ُكوعِ  ُِ ِمَن الرُّ   أبو سعيد  113 َباُب َما َيُقوُل إَِذا َرَفَع َرْأَس
ِ
ُِ ِمَن  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ ُكوعِ اإَِذا َرَفَع َرْأَس  ..لرُّ

ُجودِ   َباُب َفْضِل السُّ

  َمْعَدان  114
ِ
 :..، َفُقْلُت َلِقيُت َثْوَباَن َمْوََل َرُسوِل اَّللَّ

  بن َكْعب َربِيَعة  115
ِ
ِِ ، ُكنُْت َأبِيُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ ُِ بَِوُضوِئ  ..َفَأتَْيُت

ِِ  أبو هريرة  116 َُْد ِمْن َربِّ  ...َأْقَرُب َما َيُكوُن اْلَع

ُجودِ َبا ُكوِع َوالسُّ ِِ َوُسُجوِدهِ  َأنَّ َرُسوَل  عائشة  117 ُب َما ُيَقاُل ِِف الرُّ  ..َكاَن َيُقوُل ِِف ُرُكوِع

ُكوعِ  ِيَّ  عِّل  118 َباُب َما ُيَقاُل ِِف الرُّ  .. َكاَن إَِذا َرَكَع َقاَل: اللَُّهمَّ َلَك  َأنَّ النََّ

ُجودِ   َباُب َما ُيَقاُل ِِف السُّ

  أبو هريرة  119
ِ
 ...َكاَن َيُقوُل ِِف ُسُجوِدهِ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

  عائشة  121
ِ
 ...َلْيَلًة ِمَن اْلِفَراشِ  َفَقْدُت َرُسوَل اَّللَّ

ُهمَّ َلَك  َأنَّ النََِّيَّ  عِّل  121  ..َكاَن إَِذا َسَجَد َقاَل: اللَّ

اَلِة،   الصَّ
ِ
َْاِن ِِف َأثْنَاء ْي ِز َلْعِن الشَّ َباُب َجوا

ُِ َوالتَّ  ِذ ِمنْ  َعوُّ

  أبو الدرداء  122
ِ
 ...َفَسِمْعنَاُه َيُقوُل  َقاَم َرُسوُل اَّللَّ

ِيَّ  ُعثْاَمن بن أِب الَعاص  123 ُِ َأتَى النََّ   َرُسوَل  َفَقاَل: َيا َأنَّ
ِ
 ...اَّللَّ

اَلةِ  أَِس ِِف الصَّ ْعِر َوَعْقِص الرَّ ُِ َرأَ  ابن عَاس  124 َباُب النَّْهِي َعْن َكفِّ الشَّ ِِ ْبَن اْْلَاِرِث ُيَصِّلِّ َأنَّ ََْداللَّ  ...ى َع

اَلةِ    125 َباُب ِصَفِة اْْلُُلوِس ِِف الصَّ
  عَداللِ بن الزبي

ِ
اَلةِ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ...إَِذا َقَعَد ِِف الصَّ

ِيَّ  ابن عمر اَلِة َوَضعَ  َأنَّ النََّ  ..َكاَن إَِذا َجَلَس ِِف الصَّ

ِز اإِلْقعَ   َعَل اْلَقَدَمنْيِ َباُب َجَوا
ِ
 َعَل اْلَقَدَمنْيِ  طاوس  126 اء

ِ
 ..ُقْلنَا الْبِن َعََّاس  ِِف اإِلْقَعاء

ََّاس   اَلِة َكاَم َرَواُه اْبُن َع ِد ِِف الصَّ   ابن عَاس  127 َباُب التََّشهُّ
ِ
ُمنَاُيَعلُِّمنَا  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ َد َكاَم ُيَعلِّ  ..التََّشهُّ

دِ  اَلِة َكاَم َرَواُه َأبُو ُموَسى َباُب التََّشهُّ َّْان  128 ِِف الصَّ ْيُت َمَع َأِِب ُموَسى قال:  بن عَداللَِّ ِح  ...َصاَلةً  َصلَّ
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اَلمِ  ََْل السَّ  َق
ِ
َعاء دِ  َأنَّ النََِّيَّ  عِّل  129 َباُب الدُّ  ..َكاَن ِمْن آِخِر َما َيُقوُل َبنْيَ التََّشهُّ

اَلةِ  ْهِو ِِف الصَّ ِِ َفَلْم َيْدِر َكمْ ِِف َصالَ إَِذا َشكَّ َأَحُدُكْم  أبو سعيد  131 َباُب السَّ  ... تِ

اَلةِ  اَلِم لِلتَّْحِليِل ِمَن الصَّ   سعد  131 َباُب السَّ
ِ
ِِ  ُكنُْت َأَرى َرُسوَل اَّللَّ  ..ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِ

اَلمِ    جابر بن سمرة  132 َباُب النَّْهِي َعِن اإِلَشاَرِة بِاْلَيِد ِعنَْد السَّ
ِ
ْينَا َمَع َرُسوِل اَّللَّ اَلمُ  ُكنَّا إَِذا َصلَّ  ..ُقْلنَا: السَّ

َها اَلِة اْْلَْكُتوَبِة بَِغْيِ ائِب ابن ُأْخت َنِمر    133 َباُب النَّْهِي َعْن َوْصِل الصَّ ْيُت َمَع ُمَعاِوَيَة  السَّ  ..اْْلُُمَعَة ِِف اْْلَْقُصوَرةِ  َصلَّ

ْكرِ  ََاِب الذِّ ْح
اَلةِ  َباُب اْستِ  َبْعَد الصَّ

134  
  ثوبان

ِ
ِِ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ َف ِمْن َصاَلتِ  ..إَِذا اْنَْصَ

ِيُّ  عائشة َم ََلْ َيْقُعْد إاِلَّ ِمْقَدارَ  َكاَن النََّ  ...إَِذا َسلَّ

َبْيِ َيُقوُل ِِف ُدُبِر ُكلِّ َصاَلة  ِحنيَ  أبو الزبي  135  ..َكاَن اْبُن الزُّ

َ ِِف ُدُبِر ُكلِّ َصاَلة  َثاَلًثا َوَثاَلثنِيَ  َمنْ  أبو هريرة  136 َََّح اَّللَّ  ..َس

ََاِب َرْكَعَتي ُسنَِّة اْلَفْجرِ  ْح
ْنَيا َوَما ِفيَها. عائشة  137 َباُب اْستِ  َرْكَعَتا اْلَفْجِر َخْيٌ ِمَن الدُّ

 َباُب َما ُيْقَرأُ ِِف ُسنَِّة اْلَفْجرِ 
  أبو هريرة  138

ِ
َ ِِف َرْكَعَتِي اْلَفْجِر:قَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ...َرأ

  ابن عَاس  139
ِ
 ..اْلَفْجرَكاَن َيْقَرأُ ِِف َرْكَعَتِي  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

َِْح   ...َأُكنَْت ُُتَالُِس  :ُقْلُت ِْلَابِِر ْبِن َسُمَرَة  سامك  141 َباُب َفْضِل اْْلُُلوِس ِِف ُمَصالَُّه َبْعَد الصُّ

ََاِب َصالَ  ْح
َحىَباُب اْستِ  ..ُيْصَُِح َعَل ُكلِّ ُساَلَمى ِمْن َأَحِدُكْم َصَدَقةٌ  أبو ذر  141 ِة الضُّ

ابِنيَ  َحى زيد بن أرقم  142 َباُب َصاَلِة األَوَّ ُِ َرَأى َقْوًما ُيَصلُّوَن ِمَن الضُّ  ...َأنَّ

ََةِ 
تِ ا نَِّة الرَّ   أم حَيَة  143 َباُب َفْضِل السُّ

ِ
َّ
ِ
َْد  ُمْسلِم  ُيَصِّلِّ َّلل  ...َما ِمْن َع

 ِِ ََاِب َصاَلِة النَّاِفَلِة ِِف َبْيتِ ْح
اَلَة ِِف َمْسِجِدِه  جابر  144 َباُب اْستِ  ...إَِذا َقََض َأَحُدُكُم الصَّ

 ِِ ْيِل َوِقَياِم  ِِف َصاَلِة اللَّ
ِ
َعاء   أبو سلمة بن عَدالرِحن  145 َباُب الدُّ

ِ
 َكاَن َنَِيُّ اَّللَّ

 
ء  ...َسَأْلُت َعاِئَشَة: بَِأيِّ ََشْ

َءِة ِِف َصاَلِة اللَّيلِ  ِْْويِل اْلِقَرا ََاِب َت ِيِّ  حذيفة  146 َباُب اْستِْح ، َفاْفَتَتَح  َصلَّْيُت َمَع النََّ  ...َذاَت َلْيَلة 

ْيِل َوَمْن َناَم َعنَْها َأْو َمِرَض   َباُب َجاِمِع َصاَلِة اللَّ

  َأنَّ َسْعَد ْبَن ِهَشام  َأَراَد َأْن َيْغُزوَ  ُزَراَرةَ   147
ِ
 ..ِِف َسَِيِل اَّللَّ

، َأوْ  عمر  148 ِِ ُِ  َمْن َناَم َعْن ِحْزبِ  ِمنْ
 
ء  ..َعْن ََشْ

َعاءُ  ْيِل َساَعٌة ُمْسَتَجاٌب ِفيَها الدُّ ِفُقَها َرُجٌل ُمْسلِمٌ  جابر  149 َباٌب: ِِف اللَّ ْيِل َلَساَعًة اَل ُيَوا  ..إِنَّ ِِف اللَّ
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ُِ َباٌب: َمْن َخاَف َأْن الَ َيُقوَم ِمْن آ َل ْيِل َفْلُيوتِْر َأوَّ ُِ  جابر  151 ِخِر اللَّ َل ْيِل َفْلُيوتِْر َأوَّ  ...َمْن َخاَف َأْن الَ َيُقوَم ِمْن آِخِر اللَّ

َباُب َلْيَلِة اْلَقْدِر َوَأْرَجى َأْوَقاِت َطَلََِها، 

 َوَبَياِن َعاَلَماِِتَا

يْش بن ِزرّ   151 ََ  ...ْلُت َفقُ  َكْعب   َقاَل: َسَأْلُت ُأَِبَّ ْبنَ  ُح

  أبو هريرة  152
ِ
 ...َتَذاَكْرَنا َلْيَلَة اْلَقْدِر ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

 ِكَتاُب اْلُجُمَعِة

ْمُس َيْوُم اْْلُُمَعةِ  أبو هريرة  153 َباُب َفْضِل َيْوِم اْْلُُمَعةِ  ِِ الشَّ  ..َخْيُ َيْوم  َطَلَعْت َعَلْي

تِي ِِف َيْوِم اْْلُ  اَعِة الَّ  ...ِهَي َما َبنْيَ َأْن ََيْلَِس اإِلَماُم إََِل َأْن ُتْقََض  أبو موسى  154 ُمَعةِ َباٌب ِِف السَّ

اَُم َسِمَعا َرُسوَل  ابن عمر وأبو هريرة  155 َباُب التَّْغلِيِظ ِِف َتْرِك اْْلُُمَعةِ    َأِهَّ
ِ
هِ  اَّللَّ ِد ِمنَْبِ  ..َيُقوُل َعَل َأْعَوا

ََةِ َباُب َما ُيَقاُل ِِف اْستِْفَتاِح اْْلُ  َة، َوَكاَن ِمْن َأْزِد َشنُوَءةَ  ابن عَاس  156 ْْ  ..َأنَّ ِضاَمًدا َقِدَم َمكَّ

ََةِ  ْْ ََْهاَمِت ِِف اْْلُ ُ ِيِّ  بن َحاتِم َعِدّي   157 َباُب اْجتِنَاِب اْْل ََْب ِعنَْد النََّ  ...َفَقاَل: َأنَّ َرُجاًل َخ

َءِة ُسوَرِة  ََةِ  "ق"َباُب ِقَرا ْْ   بنت حارثةأم هشام   158 ِِف اْْلُ
ِ
 ...َلَقْد َكاَن َتنُّوُرَنا َوَتنُّوُر َرُسوِل اَّللَّ

ََةِ  ْْ ََة ُعاَمَرة  159 َباُب َذمِّ َرْفِع اْلَيَدْيِن ََجِيًعا ِِف اْْلُ ُِ َرَأى بِِّْشَ ْبَن َمْرَواَن عَ  بن ُرَؤْي نَْبِ َراِفًعاَأنَّ
ِ
 ...َل اْْل

ََةِ  ْْ ِيِّ  فاعةأبو ر  161 َباُب التَّْعلِيِم ِِف اْْلُ ُُْب  اْنَتَهْيُت إََِل النََّ  ...َوُهَو ََيْ

  ْبِن َبِشي   النُّْعاَمن  161 َباُب َما ُيْقَرأُ ِِف َصاَلِة اْْلُُمَعةِ 
ِ
ُ ِِف اْلِعيَدْيِن َوِِف اْْلُُمَعةِ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ...َيْقَرأ

ََةِ  ْْ اَلِة َواْْلُ ِفيِف الصَّ   ةَ ْبِن َسُمرَ  َجابِر  162 َباُب ََتْ
ِ
ُِ ُكنُْت ُأَصِّلِّ َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ...، َفَكاَنْت َصاَلُت

اَلِة َبْعَد اْْلُُمَعةِ  ْيُتْم َبْعَد اْْلُُمَعِة َفَصلُّوا َأْرَبًعا أبو هريرة  163 َباُب الصَّ  ..إَِذا َصلَّ

 ِكَتاُب اْلِعيَدْيِن

يْد  164 َباُب َما ُيْقَرأُ ِِف َصاَلِة اْلِعيَدْينِ  ََ ُِع ِ اللَّ اِب  بن عَداللَّ َّْ َل َأبَا َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَ  ..َواِقد   َسأَ

 ِكَتاُب السََّفِر

َها  َباُب َصاَلِة اْْلَُساِفِريَن َوَقْْصِ
 ..."اٌح نَ ُج  مْ كُ يْ لَ عَ  َس يْ لَ فَ : " لُِعَمَر ُقْلُت  َيْعَل بن ُأَميَّة  165

: َكيْ  ُموَسى بن َسَلمة  166 ََّاس  َة َسَأْلُت اْبَن َع  ...َف ُأَصِّلِّ إَِذا ُكنُْت بَِمكَّ

 ِكَتاُب االْسِتْسَقاِء
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َُْروا ْ نَُة بَِأْن الَ َُت نَُة بَِأْن الَ  أبو هريرة  167 َباٌب: َلْيَسِت السَّ نَةُ  َليَْسِت السَّ َُْروا، َوَلِكِن السَّ ْ  ..َُت

َْرُ  ُِ اْْلَ ََ  َأَصاَبنَا وَ  أنس  168 َباُب َحْْسِ الثَّوِب َحتَّى ُيِصي
ِ
رٌ  َنْحُن َمَع َرُسوِل اَّللَّ َْ  ...َم

 ِكَتاُب اْلَجَناِئِز

ََاِب ِعَياَدِة اْْلَْرَض  ْح
  ابن عمر  169 َباُب اْستِ

ِ
 ..إِْذ َجاَءُه َرُجٌل  ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرُسوِل اَّللَّ

 َباُب َفْضِل ِعَياَدِة اْْلَِريضِ 
ُ  ثوبان  171  ..ْسلَِم ََلْ َيَزْل إِنَّ اْْلُْسلَِم إَِذا َعاَد َأَخاُه اْْل

َ َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل َيْوَم اْلِقَياَمِة: َيا اْبنَ  أبو هريرة  171  ...إِنَّ اَّللَّ

ا  أم سلمة  172 َباُب َما ُيَقاُل ِعنَْد اْْلَِريِض َأِو اْْلَيِِّت  يَِّت َفُقوُلوا َخْيً ِريَض َأِو اْْلَ ُتُم اْْلَ  ..إَِذا َحَُضْ

ُ َباُب َتْلِقنِي اْْلَوْ  نُوا َمْوَتاُكْم الَ  أبو سعيد  173 َتى: الَ إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ . َلقِّ ُ  إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

 َتَعاََل ِعنَْد اْْلَْوِت 
ِ
 َباُب األَْمِر بُِحْسِن الظَّنِّ بِاَّللَّ

ِيَّ  جابر  174 ِِ بَِثاَلث  َيُقوُل: َسِمْعُت النََّ ََْل َوَفاتِ  ..َق

َْد   جابر  175 ََْعُث ُكلُّ َع . ُي ِِ  َعَل َما َماَت َعَلْي

ُِ إَذا ُحُِضَ   َل
ِ
َعاء يِِّت َوالدُّ   أم سلمة  176 َباٌب ِِف إِْغاَمِض اْْلَ

ِ
 ..َعَل َأِِب َسَلَمَة َوَقْد َشقَّ  َدَخَل َرُسوُل اَّللَّ

وِح إَِذا َخَرَجْت  ي اْْلَاَلِئَكِة لِلرُّ اَها َمَلَكانِ إَِذا َخَرَجْت ُروُح اْْلُْؤمِ  أبو هريرة  177 َباُب َتَلقِّ  ..ِن َتَلقَّ

ََةِ   َوإِنَّا أم سلمة  178 َباُب َما ُيَقاُل ِعنَْد اْْلُِصي
ِ
َّ
ِ
ٌََة َفَيُقوُل: إِنَّا َّلل ُِ ُمِصي َُ  ُتِصي

َْد   ...َما ِمْن َع

 َعَل اْْلَيِِّت 
ِ
ََُكاء  ..َوِِف َأْرِض ََلَّا َماَت َأبُو َسَلَمَة ُقْلُت: َغِريٌب  أم سلمة  179 َباُب ال

ُِ بَ  ََ ُِ َوَلٌد َفَيْحَتِس ُِ َقْد َماَت ِِلَ اْبنَانِ ُقْلُت ألَِِب ُهَرْيَرَة  أبو حسان  181 اُب َفْضِل َمْن َيُموُت َل  ..: إِنَّ

 ِِ ُعوا ِفي ِِ َأْرَبُعوَن ُمْسلاًِم ُشفِّ   181 َباٌب: َمْن َصلَّ َعَلْي
ُِ بُِقَدْيد  َأْو بُِعْسَفاَن،  ابن عَاس ُِ َماَت اْبٌن َل  ..َفَقاَل:َأنَّ

ٌة ِمَن اْْلُْسلِِمنَي  عائشة  ُأمَّ
ِِ  ...َما ِمْن َميِّت  ُتَصِّلِّ َعَلْي

ِحن   182 َباُب التَّْكَِِي َعَل اْْلَنَاَزةِ  ُ َعَل َجنَاِئِزَنا   َليَْل ِببن أاعَدالرَّ  ...َأْرَبًعاَكاَن َزْيٌد ُيَكبِّ

اَلةِ   لِْلَميِِّت ِِف الصَّ
ِ
َعاء   عوف بن مالك  183 َباُب الدُّ

ِ
 ...َعَل َجنَاَزة   َصلَّ َرُسوُل اَّللَّ

اَلِة َعَل اْْلَنَاَزِة ِِف اْْلَْسِجدِ  َ َسْعُد ْبُن َأِِب َوقَّاص  َأْرَسَل  عائشة  184 َباُب الصَّ َا ََلَّا ُتُوِفِّ  ...َأِهَّ

 ُِ اَلَة َعَل اْلَقاتِِل َنْفَس ِيُّ  ةجابر بن سمر  185 َباُب َتْرِك اإِلَماِم الصَّ ُِ بَِمَشاِقَص  ُأِِتَ النََّ  ...بَِرُجل  َقَتَل َنْفَس
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َف    جابر بن سمرة  186 َباُب ُرُكوِب اْْلَُصِّلِّ َعَل اْْلَنَاَزِة إَذا اْنَْصَ
ِ
ْحَداِح  َعَل اْبنِ  َصلَّ َرُسوُل اَّللَّ  ...الدَّ

َِِن َعَل اْْلَيِِّت  ِِ  َأنَّ َسْعَد ْبَن َأِِب َوقَّاص   سعدعامر بن   187 َباٌب ِِف اللَّْحِد َوَنْصِب اللَّ  ..َقاَل ِِف َمَرِض

  ابن عَاس  188 َباُب َجْعِل اْلَقِْيَفِة ِِف اْلَقْبِ 
ِ
ُء. َقِْيَفةٌ  ُجِعَل ِِف َقْبِ َرُسوِل اَّللَّ  َِحَْرا

 ...: َأالَ َأبَْعُثَك َعَل َما َبَعَثنِيَقاَل ِِل َعِِّلٌّ  اْْلَيَّاِج األََسِديِّ  أبو  189 َباُب األَْمِر بَِتْسِوَيِة اْلَقْبِ 

 ِِ  َعَلْي
ِ
  جابر  191 َباُب النَّْهِي َعْن َُتِْصيِص اْلَقْبِ َواْلَِنَاء

ِ
َص اْلَقْبُ  َِهَى َرُسوُل اَّللَّ  ...َأْن َُيَصَّ

َباُب النَّْهِي َعِن اْْلُُلوِس َعَل اْلَقْبِ 

 ِِ اَلِة َعَلْي  َوالصَّ

َُوِر، َواَل ُتَصلُّوا إَِلْيَها. ِويِّ َمْرَثد  اْلَغنَ  أبو   191 ُسوا َعَل اْلُق
 الَ َُتْلِ

ُِ  أبو هريرة  192 لَِس َأَحُدُكْم َعَل ََجَْرة  َفُتْحِرَق ثَِياَب  ..ألَْن ََيْ

 ُِ ِذ ِمنْ ، َوالتََّعوُّ ََاِت َعَذاِب اْلَقْبِ ِيُّ  زيد بن ثابت  193 َباُب إِْث ََنِ  َبْيناََم النََّ
اِر ِِف َحاِئط  لِ  ..َعَل َبْغَلة  ي النَّجَّ

َُورِ  ََاِب ِزَياَرِة اْلُق ْح
َُوِر َفُزوُروَها. بريدة  194 َباُب اْستِ  َِهَْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُق

ِيِّ  ُِ َعزَّ َوَجلَّ  َباُب اْستِْئَذاِن النََّ َََكى َوَأبَْكى َمنْ  َزاَر النََِّيُّ  أبو هريرة  195 ...َربَّ ، َف
ِِ
ُِ  َقْبَ ُأمِّ  ...َحْوَل

 
ِ
َعاء َُوِر، َوالدُّ َباُب َما ُيَقاُل ِعنَْد ُدُخوِل اْلُق

 ألَْهلَِها
196  

ي؟ ُممد بن قيس ُثُكْم َعنِّي َوَعْن ُأمِّ ُِ َقاَل َيْوًما: َأالَ ُأَحدِّ  ..َأنَّ

َ َلنَا َوَلُكُم اْلَعاِفَيَة. بريدة  َأْسَأُل اَّللَّ

 ِكَتاُب الزََّكاِة

 
ِ
َعاةِ  َباُب إِْرَضاء   جرير  197 السُّ

ِ
ِب إََِل َرُسوِل اَّللَّ  ..َجاَء َناٌس ِمَن األَْعَرا

َفِة ُقُلوُِبُمْ   اْْلَُؤلَّ
ِ
َْاء   رافع بن خديج  198 َباُب إِْع

ِ
َْى َرُسوُل اَّللَّ  ..ْبَن َحْرب   ُسْفَيانَ  َأبَا َأْع

ِيِّ  َدَقةِ  َباُب َتْرِك اْستِْعاَمِل آِل النََّ ُ   199 َعَل الصَّ لِِب  َّْلب بن ربيعةعَد اْْل َّْ ُ ِد اْْل َْ ََّاُس ْبُن َع  ...اْجَتَمَع َربِيَعُة ْبُن اْْلَاِرِث َواْلَع

َدَقةِ    جرير  211 َباُب اْْلَثِّ َعَل الصَّ
ِ
 ...ِِف َصْدِر النََّهارِ  ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

َِْعاِمَئِة ِضْعف   َدَقُة بَِس ، َفَقاَل:َجاَء َرُج  أبو مسعود  211 َباٌب: الصَّ ُْوَمة   ...ٌل بِنَاَقة  ََمْ

َدَقِة ِِف اْْلََساِكنيِ   ...َفَسِمَع َصْوًتا َبْينَا َرُجٌل بَِفاَلة  ِمَن األَْرضِ  أبو هريرة  212 َباُب الصَّ

َدَقَة َوَأْعاَمَل اْلِبِّ  َََح ِمنُْكُم  أبو هريرة  213 َباُب َمْن ََجََع الصَّ  ...اْليَْوَم َصائِاًم؟َمْن َأْص

َدَقِة َيَقُع َعَل ُكلِّ َنوع  ِمَن اْْلَْعُروِف  ُِ ُخلَِق ُكلُّ إِْنَسان  ِمْن َبنِي آَدَم َعَل ِستِّنيَ  عائشة  214 َباٌب: اْسُم الصَّ  ..إِنَّ
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َُْد ِمْن َماِل َمواَلهُ  دَ  ُعَمْي  َمْوََل آِِب اللَّْحم  215 َباُب َما َأنَْفَق اْلَع  ..ِمْسِكنيٌ   َْلاًْم، َفَجاَءِِّن  َأَمَرِِّن َمْوالََي َأْن ُأَقدِّ

 ...َقْد َأْفَلَح َمْن َأْسَلَم، َوُرِزَق َكَفاًفا ابن عمرو  216 َباٌب ِِف اْلَكَفاِف َواْلَقنَاَعةِ 

 َباُب النَّْهِي َعِن اْْلَْسَأَلةِ 
 الَ َيْسَأُلنِيالَ ُتْلِحُفوا ِِف  معاوية  217

ِ
ْسَأَلِة، َفَواَّللَّ  ...اْْلَ

َْلُْم َتَكثًُّرا مَ  أبو هريرة  218  ...ْن َسَأَل النَّاَس َأْمَوا

ْسَأَلةُ  ُِ اْْلَ لُّ َل
  قَيصة  219 َباُب َمْن ََتِ

ِ
ْلُت َِحَاَلًة، َفَأتَْيُت َرُسوَل اَّللَّ ُِ  ََتَمَّ  ..َأْسَأُل

 ِكَتاُب الصَِّياِم

ََاَر بِِكَبِ اْْلاَِلِل َوِصَغِرهِ 
يِّ  وأب  211 َباٌب: الَ اْعتِ ََْخََتِ ََّاس  لَ  اْل ا َرَأيْنَا اْْلاَِلَل  ،ِقينَا اْبَن َع  ...َفُقْلنَا: إِنَّ

ُِ إََِل ُمَعاِوَيةَ  كريب  211 َباٌب: لُِكلِّ َبَلد  ُرْؤَيُتُهمْ   ...َأنَّ ُأمَّ اْلَفْضِل بِنَْت اْْلَاِرِث َبَعَثْت

ِر ِِف اْلَغْزوِ  ْْ ِد ُوُجوِب اْلِف  َساَفْرَنا َمَع رَ  أبو سعيد  212 َباُب َتَأكُّ
ِ
َة َوَنْحُن ِصَيامٌ  ُسوِل اَّللَّ  ..إََِل َمكَّ

ٌد ِرَداَءهُ  اْلكم بن األعرج  213 َباٌب: َأيُّ َيْوم  ُيَصاُم ِِف َعاُشوَراَء؟ ََّاس  َوُهَو ُمَتَوسِّ  ..اْنَتَهْيُت إََِل اْبِن َع

ل   ا ََاِب َصْوِم ِستَِّة َأيَّام  ِمْن َشوَّ ْح
ُِ ِستًّا َمَضاَن ُثمَّ َمْن َصاَم رَ  أبو أيوب  214 َباُب اْستِ َََع  ...َأتْ

ةِ  جَّ
  عائشة  215 َباُب َصْوِم َعِّْشِ ِذي اْْلِ

ِ
. َما َرَأيُْت َرُسوَل اَّللَّ  َصاِئاًم ِِف اْلَعِّْشِ َقطُّ

ََاِب ِصَياِم َثاَلَثِة َأيَّام  ِمْن ُكلِّ  َباُب اْستِْح

 َشْهر  َوَيْوِم االْثننَْيِ 

ِ  أبو قتادة  216  ..َفَقاَل: َكْيَف َتُصوُم؟ يَّ َرُجٌل َأتَى النََّ

  اْلَعَدِويَّة ُمَعاَذة  217
ِ
َا َسَأَلْت َعاِئَشَة: َأَكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ..َيُصومُ   َأِهَّ

َوالِ  ََْل الزَّ ِز َصْوِم النَّاِفَلِة ِمَن النََّهاِر َق ِيُّ  عائشة  218 َباُب َجَوا  ..َهْل َذاَت َيْوم  َفَقاَل:  َدَخَل َعَِّلَّ النََّ

 ِكَتاُب اْلَحجِّ

هِ    219 َباُب َما َيُقوُل إَِذا َركَِب إََِل َسَفِر اْْلَجِّ َوَغْيِ
  ابن عمر

ِ
 ..إَِذا اْسَتَوى َعَل َبِعِيهِ  َكانَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

ِجَس عَداللِ بن    َكاَن َرُسوُل  َْسْ
ِ
ُذ ِمنَ  اَّللَّ  ... إَِذا َساَفَر َيَتَعوَّ

ِة َح  َِيِّ َباُب ِصحَّ ِيِّ  ابن عَاس  221 جِّ الصَّ ، َفَقال َعِن النََّ
ِ
ْوَحاء ًَا بِالرَّ ُِ َلِقَي َرْك  :..َأنَّ

ِريِق  َّْ ََْب ِِف ال   221 َباُب َما ُيْفَعُل بِاْْلَْدِي إَِذا َع
  ابن عَاس

ِ
ُِ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ َث ًَا َحدَّ ََْعُث  َأنَّ ُذَؤْي  ..َكاَن َي

  َبَعَث َرُسوُل  ابن عَاس
ِ
َة َبَدَنةً  اَّللَّ  ...بِِستَّ َعِّْشَ
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ِز األَنَْساِك الثَّاَلَثةِ   ...َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه َلُيِهلَّنَّ اْبُن َمْرَيمَ  أبو هريرة  222 َباُب َمْن َقاَل بَِجَوا

 ِِ ِز ُمَداَواِة اْْلُْحِرِم َعْينَْي   عثامن  223 َباُب َجَوا
ِ
ُجِل إِ  َعْن َرُسوِل اَّللَّ ِِ ِِف الرَّ  ..َذا اْشَتَكى َعْينَيْ

 ...ُكنُْت َجالًِسا ِعنَْد اْبِن ُعَمَر، َفَجاَءُه َرُجٌل  َوَبَرة  224 ...َباُب َما َيْلَزُم َمْن َأْحَرَم بِاْْلَجِّ 

ِيِّ  ِة النََّ   جابر   225َباٌب ِِف َحجَّ
ِ
 ..َُيُجَّ  َمَكَث تِْسَع ِسننَِي ََلْ  إِنَّ َرُسوَل اَّللَّ

ًَْدا عائشة  226 ْضِل َيْوِم َعَرَفةَ َباٌب ِِف فَ   َع
ِِ ُ ِفي َق اَّللَّ

 ..َما ِمْن َيْوم  َأْكَثَر ِمْن َأْن ُيْعتِ

َها َمنَْحرٌ َنَحْرُت َها جابر  227 َباُب َما َجاَء َأنَّ َعَرَفَة ُكلََّها َمْوِقٌف   ...ُهنَا َوِمنًى ُكلُّ

َْعٌ  اَمِر َس اَمِر َتوٌّ ْجاَمُر تَ االْستِ  جابر  228 َباُب َبَياِن َأنَّ َحََص اْْلِ ، َوَرْمُي اْْلِ  ...وٌّ

ِف اإِلَفاَضِة َيْوَم النَّْحرِ  ََاِب َطَوا   ابن عمر  229 َباُب اْستِْح
ِ
 ..َأَفاَض َيْوَم النَّْحِر، ُثمَّ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

ََّاس  ِعنَْد ا بكر بن عَداللِ  231 َباُب ِسَقاَيِة اْْلَاجِّ  ََةِ ُكنُْت َجالًِسا َمَع اْبِن َع  ...ْلَكْع

َة باَِل َحاَجة   اَلِح بَِمكَّ اَلَح. جابر  231 َباُب النَّْهِي َعْن َِحِْل السِّ َة السِّ  الَ َُيِلُّ أَلَحِدُكْم َأْن َُيِْمَل بَِمكَّ

ِه بِاْلَعِقيِق  َأنَّ َسْعًدا  عامر بن سعد  232 َباُب َفْضِل اْْلَِدينَةِ   ... َركَِب إََِل َقْْصِ

اَعةِ َباٌب ِِف ُسْكنَ  ََْل السَّ ِدينََة َوِعاَمَرِِتا َق َُْلُغ اْْلََساِكُن إَِهاَب، َأْو َُّيَاَب  أبو هريرة  233 ى اْْلَ  ..َت

ِج اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى ِمْن َجِزيرَةِ الَعَرِب   ..ألُْخِرَجنَّ اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى ِمْن َجِزيَرةِ  عمر  234 َباُب إِْخَرا

 ِكَتاُب النَِّكاِح

اِْلَةُ َباٌب  ُة الصَّ ْرأَ ْنَيا اْْلَ ْرأَةُ  ابن عمرو  235 : َخْيُ َمَتاِع الدُّ ْنَيا اْْلَ ْنَيا َمَتاٌع، َوَخْيُ َمَتاِع الدُّ  ..الدُّ

ْيَها ِة َوَكفَّ ْرأَ ِِ اْْلَ ِيِّ  أبو هريرة  236 ...َباُب َنْدِب النََّظِر إََِل َوْج  ..ْجُت َفَقاَل: إِِّنِّ َتَزوَّ  َجاَء َرُجٌل إََِل النََّ

ُِ ُأبِيَح ُثمَّ ُنِسَخ،  ،َباُب نَِكاِح اْْلُْتَعةِ  َوَبَياِن َأنَّ

 ُثمَّ ُأبِيَح ُثمَّ ُنِسَخ 

َة اْْلَُهنِيِّ   237   َسْبَ
ِ
ُِ َكاَن َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ...َفَقاَل  َأنَّ

َْدَ  عروة  238 َة َفَقاَل:َأنَّ َع َبْيِ َقاَم بَِمكَّ  ْبَن الزُّ
ِِ  ..إِنَّ  اللَّ

ِِ بَ  ََتِ ْْ ُُْب. الَ َينِْكُح اْْلُْحِرُم، َوالَ  عثامن  239 اُب ََتِْريِم نَِكاِح اْْلُْحِرِم َوِخ  ُينِْكُح، َواَل ََيْ

َداِق   ..رسول اهلل  َسَأْلُت َعاِئَشَة: َكْم َكاَن َصَداُق  أبو سلمة  241 َباُب الصَّ

ال   ِج َوالتَّْزِويِج ِِف َشوَّ ََاِب التََّزوُّ   عروة  241 َباُب اْستِْح
ِ
َجنِي َرُسوُل اَّللَّ  ..َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َتَزوَّ
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ةِ  ْرأَ  ِْسِّ اْْلَ
ِ
 َمنِْزَلةً  أبو سعيد  242 َباُب ََتِْريِم إِْفَشاء

ِ
 ...إِنَّ ِمْن َأَْشِّ النَّاِس ِعنَْد اَّللَّ

ِز اْلِغيَلِة، َوِهَي َوْطُء اْْلُْرِضعِ  ُت رَ  بنت وهب ُجَداَمة  243 َباُب َجَوا  َحَُضْ
ِ
 ...ِِف ُأنَاس  َوُهَو َيُقوُل  ُسوَل اَّللَّ

ْسَِيَّةِ   اْْلَاِمِل اْْلَ
ِ
ِيِّ  أبو الدرداء  244 َباُب ََتِْريِم َوْطء ُِ َأتَى  َعِن النََّ  ُُمِحٍّ َعَل َباِب َأنَّ

ة   ..بِاْمَرأَ

 
ِ
ء ا ْسَِيَِّة َبْعَد االْستِْبَ  اْْلَ

ِ
ِز َوْطء  َأنَّ َرُسو أبو سعيد  245 َباُب َجَوا

ِ
 ...َبَعَث َجْيًشا َيْوَم ُحننَْي   َل اَّللَّ

 ِِ نَِّة ِفي ْوَجاِت َوالسُّ  َباُب اْلَقْسِم َبنْيَ الزَّ
ِيِّ  أنس  246  ...تِْسُع نِْسَوة ، َفَكاَن إَِذا َقَسمَ  َكاَن لِلنََّ

  أم سلمة  247
ِ
َج ُأمَّ َسَلَمَة َأَقامَ ََلَّا تَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ...َزوَّ

؟َباٌب: مَ  ُِ ََْت ًة َفَأْعَج   جابر  248 اَذا َيْصنَُع َمْن َرَأى اْمَرأَ
ِ
ُِ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ تَ َ ًة، َفَأتَى اْمَرأ  ..َرَأى اْمَرأَ

 
ِ
 ..الَ َيْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنًَة، إِْن َكِرَه ِمنَْها ُخُلًقا أبو هريرة  249 َباُب اْلَوِصيَِّة بِالنَِّساء

 ِكَتاُب الطَّاَلِق

  ابن عَاس  251 َما َجاَء ِِف َطاَلِق الثَّاَلِث  َباُب 
ِ
َّْاَلُق َعَل َعْهِد َرُسوِل اَّللَّ  ...َوَأِِب   َكاَن ال

 ِكَتاُب اْلِعدَِّة

ََاِئِن َواْْلَُتَوّفَّ  ِة اْل  ...ُطلَِّقْت َخاَلتِي، َفَأَراَدْت َأْن َُتُدَّ َنْخَلَها جابر  251 ... َعنَْهاَباُب ُخُروِج اْْلُْعَتدَّ

 ِكَتاُب الرََّضاِع

ُم؟ ، َهْل َُتَرِّ
َتنْيِ ِة َواْْلَصَّ   أم الفضل  252 َباٌب ِِف اْْلَصَّ

ِ
ِِبٌّ َعَل َنَِيِّ اَّللَّ  ..َوُهَو ِِف َبْيتِي َدَخَل َأْعَرا

ِن: َعِّْشُ  عائشة  253 َباُب التَّْحِريِم بَِخْمِس َرَضَعات    ..َرَضَعات  َكاَن ِفياَم ُأنِْزَل ِمَن اْلُقْرآ

 ِكَتاُب النََّفَقاِت

 َباُب النََّفَقِة َعَل اْلِعَياِل َواْْلَْمُلوكِ 
254  

ُِ  ثوبان ُجُل َأْفَضُل ِدينَار  ُينِْفُق  ...الرَّ

ُِ  أبو هريرة ، َوِدينَاٌر َأنَْفْقَت
ِ
ُِ ِِف َسَِيِل اَّللَّ  ..ِدينَاٌر َأنَْفْقَت

ََِس  َكَفى وبن عمرا  255  إِْثاًم َأْن َُيْ
ِ
ْرء . بِاْْلَ ُِ ْن َيْمِلُك ُقوَت  َعمَّ

َقِة َثاَلًثا لَّ َْ  َوُسنََّة َنَِيِّنَاَقاَل ُعَمُر  األسود بن يزيد  256 َباٌب: الَ َنَفَقَة لِْلُم
ِ
َتاَب اَّللَّ

ُك كِ  ..: الَ َنَْتُ

 ِكَتاُب اْلِعْتِق
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لِدِ   ...َأْن ََيَِدُه َِمُْلوًكاالَ ََيِْزي َوَلٌد َوالًِدا إاِلَّ  أبو هريرة  257 َباُب َفْضِل ِعْتِق اْلَوا

ُهمْ  ُِ َماٌل َغْيُ ن  258 َباُب َمْن َأْعَتَق َِمُْلوكنَِي َلْيَس َل ِِ  َأنَّ  عمرا ُِ ِعنَْد َمْوتِ نَي َل
َة َِمُْلوكِ  ..َرُجاًل َأْعتََق ِستَّ

َب  اَرِة َمْن ََضَ اَملِيِك، َوَكفَّ ََِة اْْلَ َباُب ُصْح

ََْدهُ   َع

ْوطِ  ُب ُكنُْت َأَْضِ  أبو مسعود  259  ...ُغاَلًما ِِل بِالسَّ

ِِ  َمنْ  ابن عمر  261 ا ََلْ َيْأتِ ُِ َحدًّ َب ُغاَلًما َل  ...ََضَ

ن  261 ُِ  ُسَوْيد بن ُمَقرِّ َمَها إِْنَساٌن، َفَقاَل َل َْ ُِ َل  ...َأنَّ َجاِرَيًة َل

 ِكَتاُب اْلُبُيوِع

ْمِر اْْلَْجُهوَلِة الَقْدرِ  ِة التَّ   جابر  262 بَِتْمر   َباُب ََتِْريِم َبْيِع ُصْبَ
ِ
ِة ِمَن التَّْمرِ  َِهَى َرُسوُل اَّللَّ ْبَ  ..َعْن َبْيِع الصُّ

ِِ ُمَتَفاِضالً  ِن ِمْن ِجنِْس ِن بِاْْلََيَوا َِز َبْيِع اْلََيوا  ...َعَل اْْلِْجَرةِ  َجاَء َعٌَْد َفََاَيَع النََِّيَّ  جابر  263 َباُب َجوا

 ِِ   أبو سعيد  264 َباُب َمْن ُأِصيَب ِِف ُِتَاَرتِ
ِ
 ..ِِف ثاَِمر   ُأِصيَب َرُجٌل ِِف َعْهِد َرُسوِل اَّللَّ

 َباُب ََتِْريِم َبْيِع اْلَْمرِ 
ِْحَن   265 ََّاس  َعامَّ ُيْعَْصُ ِمَن اْلِعنَِب  بن وعلةاعَدالرَّ ُِ َسَأَل اْبَن َع  ..َأنَّ

  أبو سعيد  266
ِ
ِدينَِة َقاَل  َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ ُُْب بِاْْلَ  ..:ََيْ

ِِ َغَررٌ  ِذي ِفي ْيِع الَّ ََ ْْاَلِن َبْيِع اْلََصاِة َوال   أبو هريرة  267 َباُب ُب
ِ
 ...َصاِة َوَعنْ َعْن َبْيِع اْْلَ  َِهَى َرُسوُل اَّللَّ

 ِِ   أبو هريرة  268 ": "َمْن َغشَّ َفَلْيَس ِمنِّيَباُب َقْولِ
ِ
ِة َطَعام  َمرَّ َعَل  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ...  ُصْبَ

ِت بَ   َمِن اْحَتَكَر َفُهَو َخاطٌِئ. معمر بن عَداللَِّ  269 اُب ََتِْريِم االْحتَِكاِر ِِف اأَلْقَوا

 ِكَتاُب اْلُمَزاَرَعِة

َرَعِة َواْْلَُؤاَجَرةِ    ثابت  271 َباٌب ِِف اْْلَُزا
ِ
َرَعةِ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ...َِهَى َعِن اْْلَُزا

 ِكَتاُب الَوْقِف

ِِ َباُب َما َيْلحَ  ِب َبْعَد َوَفات ُِ إِالَّ ِمنْ إَِذا َماَت اإِلْنَساُن  أبو هريرة  271 ُق اإِلْنَساَن ِمَن الثَّوا ُِ َعَمُل َع َعنْ َْ  ..اْنَق

 ِكَتاُب النُُّذوِر

 
ِ
ن  272 َباٌب: الَ َوَفاَء لِنَْذر  ِِف َمْعِصَيِة اَّللَّ ْت  عمرا ، َفَأَْسَ ََنِى ُعَقيْل 

 ..َكاَنْت َثِقيُف ُحَلَفاَء لِ

اَرِة النَّْذرِ  اَرُة اْلَيِمنِي. عقَة بن عامر  273 َباُب َكفَّ اَرُة النَّْذِر َكفَّ  َكفَّ
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 ِكَتاُب اأَلْيَماِن

 ..اْلَيِمنُي َعَل نِيَِّة اْْلُْسَتْحلِِف. أبو هريرة  274 َباٌب: َيِمنُي اْلَالِِف َعَل نِيَِّة اْْلُْسَتْحلِِف 

ََْع َحقَّ  ِِ َفَقدْ  أبو أمامة  275 ُمْسلِم  بِيَِمني  َفاِجَرة  بِالنَّارِ  َباُب َوِعيِد َمِن اْقَت َع َحقَّ اْمِرئ  ُمْسلِم  بَِيِمينِ َْ  ..َمِن اْقَت

 بِالَعْهدِ 
ِ
 ..َخَرْجُت  َما َمنََعنِي َأْن َأْشَهَد َبْدًرا إاِلَّ َأِّنِّ  حذيفة  276 َباُب الَوَفاء

 ِص َوالدَِّيِةِكَتاُب َتْحِريِم الدَِّماِء َوِذْكِر الِقَصا

ِر بِاْلَقْتِل َوََتِْكنِي  ِة اإِلْقَرا ِيِّ  وائل  277 ...َباُب ِصحَّ  ...إِْذ َجاَء َرُجٌل  إِِّنِّ َلَقاِعٌد َمَع النََّ

 ِكَتاُب احُلُدوِد

َنى ِة ِِف الزِّ مَّ ء  278 َباُب َرْجِم اْلَيُهوِد َأْهِل الذِّ ِيِّ  البا ُلوًدابَِيُهوِديٍّ ُُمَ  ُمرَّ َعَل النََّ اًم َُمْ  ...مَّ

 
ِ
ََْب َعِِّلٌّ  أبو عَدالرِحن  279 َباُب َتْأِخِي اْْلَدِّ َعِن النَُّفَساء َا النَّاُس،  َخ  ..َأقِيُموا َفَقاَل: َيا َأُّيُّ

ِئِن ِِف إَِقاَمِة اْْلُُدودِ    َأنَّ َرُجاًل َكاَن ُيتََّهُم بُِأمِّ َوَلدِ  أنس  281 َباُب َأْخِذ اإِلَماِم بِاْلَقَرا
ِ
 ..َرُسوِل اَّللَّ

 ِكَتاُب الَقَضاِء َوالشََّهاَداِت

ُهودِ  ؟ زيد بن خالد  281 َباُب َخْيِ الشُّ
ِ
َهَداء ُكْم بَِخْيِ الشُّ  ...َأالَ ُأْخِبُ

 ِكَتاُب الضَِّياَفِة

الِ  َساِة بُِفُضوِل اَْلَ ََاِب اْْلَُوا ْح
ِيِّ َبْيناََم َنْحُن ِِف َسَفر  مَ  أبو سعيد  282 َباُب اْستِ  ...إِْذ َجاءَ  َع النََّ

 ِكَتاُب اْلِجَهاِد

ِم ُيْرَزُقونَ  ُْم َأْحَياٌء ِعنَْد َرِبِّ  َوَأِهَّ
ِ
َهداء ِِ  مْسوق  283 َباٌب ِِف َأْرَواِح الشُّ ََْداللَّ ..."َعْن َهِذِه اآلَيِة: "  َسَأْلنَا َع  َواَل ََتَْسََنَّ

ِِ  َباُب َذمِّ َمْن َماَت َوََلْ َيْغُز َوََلْ  ُِ بِ ْث َنْفَس ُِ َماَت  أبو هريرة  284 ُُيَدِّ  َنْفَس
ِِ ْث بِ دِّ  ..َمْن َماَت َوََلْ َيْغُز َوََلْ ُُيَ

 َعزَّ َ وَجلَّ 
ِ
َباِط ِِف َسَِيِل اَّللَّ  ...ِمْن ِصَياِم َشْهر   ِرَباُط َيْوم  َوَلْيَلة  َخْيٌ  سلامن  285 َباُب َفْضِل الرِّ

َهاَدِة ِِف   َتَعاََل َباُب َفْضِل الشَّ
ِ
  النعامن  286 َسَِيِل اَّللَّ

ِ
 ...َفَقاَل َرُجٌل  ُكنُْت ِعنَْد ِمنَْبِ َرُسوِل اَّللَّ

 
ِ
َهاَدِة ِِف َسَِيِل اَّللَّ ُ َمنَاِزَل  سهل بن حنيف  287 َباُب َطَلِب الشَّ ُِ اَّللَّ َغ  َبلَّ

َهاَدَة بِِصْدق  َ الشَّ  ..َمْن َسَأَل اَّللَّ

 َباُب َفْضِل َمْن ُقتَِل ِِف َس 
ِ
ِهيِد ُكلُّ  ابن عمرو  288 َِيِل اَّللَّ ْيَن. ُيْغَفُر لِلشَّ  َذْنب  إاِلَّ الدَّ
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  أبو قتادة  289
ِ
ُِ  َعْن َرُسوِل اَّللَّ  ..َقاَم ِفيِهْم، َفَذَكَر َْلُمْ  َأنَّ

ِب َمْن َغَزا َفَغنَِم َوَمْن ََلْ َيْغنَمْ  يَّ  َغاِزَية  َأوْ  َما ِمنْ  ابن عمرو  291 َباُب َقْدِر َثَوا  ..ة  َتْغُزو َفَتْغنَُم َوَتْسَلمُ َْسِ

 ِِ  َعزَّ َوَجلَّ لِْلُمَجاِهِديَن ِِف َسَِيلِ
ِ
! عياض بن ِحار  291 َباُب إَِعاَنِة اَّللَّ َق ُقَرْيًشا، َفُقْلُت: َربِّ َ َأَمَرِِّن َأْن ُأَحرِّ  ..إِنَّ اَّللَّ

 
ِ
 َباُب إَِعاَنِة الَغاِزي ِِف َسَِيِل اَّللَّ

 ...ُأبِْدَع  َفَقاَل: إِِّنِّ  ٌل إََِل النََِّيِّ َجاَء َرُج  أبو مسعود  292

، إِِّنِّ  أنس  293
ِ
 ..َأنَّ َفًتى ِمْن َأْسَلَم َقاَل: َيا َرُسوَل اَّللَّ

 اْْلَُجاِهِدينَ 
ِ
 اْْلَُجاِهِديَن َعَل اْلَقاِعِدينَ  بريدة  294 َباُب ُحْرَمِة نَِساء

ِ
 ..ُحْرَمُة نَِساء

دَ  َباُب َمْن َقَتَل َكاِفًرا ُثمَّ  َتِمَعاِن ِِف  أبو هريرة  295 َسدَّ االَ ََيْ  ..النَّاِر اْجتِاَمًعا َيُُضُّ َأَحُدُُهَ

ْمِي   َباُب َما َجاَء ِِف الرَّ

  عقَة بن عامر  296
ِ
نَْبِ َيُقوُل  َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ

ِ
 :..َوُهَو َعَل اْْل

ُ  َسُتْفَتُح َعَلْيُكْم َأَرُضوَن، َوَيْكِفيُكمُ  عقَة بن عامر  297  ..اَّللَّ

ُِ َفَلْيَس ِمنَّا َمنْ  عقَة بن عامر  298 ْمَي ُثمَّ َتَرَك َم الرَّ
 ..َعلِ

  أبو هريرة  299 َباُب َما ُيْكَرُه ِمْن ِصَفاِت اْْلَْيلِ 
ِ
َكاَل ِمَن  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ..اْْلَيْلِ َيْكَرُه الشِّ

 ِكَتاُب السَِّيِر

َء  َُُعوِث َباُب َتْأِمِي اإِلَماِم األَُمرا   بريدة  311 َعَل ال
ِ
َر َأِمًيا َعَل َجْيش   َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ..إَِذا َأمَّ

ْيِ  َواِب ِِف السَّ َعاِة َمْصَلَحِة الدَّ ُْوا اإِلبَِل َحظََّها أبو هريرة  311 َباُب ُمَرا ْصِب َفَأْع  ..إَِذا َساَفْرُتْم ِِف اْْلِ

 ...اْلَعُدوِّ َقَتَل َرُجٌل ِمْن ِِحَْيَ َرُجاًل ِمَن  عوف بن مالك  312 يلِ َباُب اْستِْحَقاِق الَقاتِِل َسَلَب الَقتِ 

ى  اْْلُْسلِِمنَي بِاأَلْْسَ
ِ
َرَة َوَعَلْينَا سلمة  313 َباُب التَّنِْفيِل، َوِفَداء َرهُ  َغَزْوَنا َفَزا ، َأمَّ  ...َأبُو َبْكر 

 
ِ
 ..وَها َوَأَقْمُتْم ِفيَها َفَسْهُمُكمْ َأيُّاَم َقْرَية  َأتَْيُتمُ  أبو هريرة  314 َباُب ُحْكِم الَفيء

ُِ َعْن ََخْسِ  يزيد بن ُهْرُمز  315 َباٌب: النَِّساُء الَغاِزَياُت ُيْرَضُخ َْلُنَّ َوالَ ُيْسَهمُ  ََّاس  َيْسَأُل  ..َأنَّ َنْجَدَة َكَتَب إََِل اْبِن َع

 ِكَتاُب اهِلْجَرِة َواْلَمَغاِزي

  َأنَّ  أنس  316 َباُب َغْزَوِة َبْدر  
ِ
ََاُل  َشاَورَ  َرُسوَل اَّللَّ ُِ إِْق  ...ِحنَي َبَلَغ

ِهيدِ  َُوِت اْْلَنَِّة لِلشَّ   أنس  317 َباُب ُث
ِ
 ..ُبَسْيَسَة َعْينًا َينُْظُر َما َبَعَث َرُسوُل اَّللَّ
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َهِة االْستَِعاَنِة ِِف الَغْزِو بَِكاِفر     عائشة  318 َباُب َكَرا
ِ
َََل َبدْ  َخَرَج َرُسوُل اَّللَّ ةِ ِق ، َفَلامَّ َكاَن بَِحرَّ

 ..ر 

  أنس  319 َباُب َغْزَوِة ُأُحد  
ِ
ََْعة   َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ِِف َس

 ..ُأْفِرَد َيْوَم ُأُحد 

ِب  يك  311 َباُب َغْزَوِة األَْحَزا  ..َلْو َأْدَرْكُت   َفَقاَل َرُجٌل: ُكنَّا ِعنَْد ُحَذْيَفَة  يزيد بن َْشِ

ةَ   ..َوَفَدْت ُوُفوٌد إََِل ُمَعاِوَيَة، َوَذلَِك ِِف َرَمَضانَ  لِ بن رباحعَدال  311 َباُب َفْتِح َمكَّ

ا َبْعَد اْلَفْتِح  َة: الَ  َسِمْعُت النََِّيَّ  مْيع  312 َباٌب: الَ ُيْقَتُل ُقَرَِشٌّ َصْبً  .. َيُقوُل َيْوَم َفتِْح َمكَّ

  313 َباٌب ِِف َغْزَوِة ُحنَنْي  
ََّاس  كثي بن َع

لِ  َّْ ُ  ببن عَد اْْل
 
ِ
ََّاٌس: َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ...َيْوَم ُحننَْي   َقاَل َع

ِِ َتَعاََل    سلمة  314 "..َمْيَت "َوَما َرَمْيَت إِْذ رَ  َباُب َقْولِ
ِ
 ..َواَجْهنَا  ُحنَْينًا، َفَلامَّ  َغَزْوَنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ

َجالِ   َمَع الرِّ
ِ
َذْت َيْوَم ُحننَْي  َأنَّ  أنس  315 َباُب َغْزَوِة النَِّساء َ  ... ِخنَْجًرا ُأمَّ ُسَلْيم  اَتَّ

 ِكَتاُب اإِلَماَرِة

لِ  ِل َفاألَوَّ  اأَلوَّ
ِ
 بَِِيَعِة اْْلَُلَفاء

ِ
  ابن عمرو  316 َباُب ُوُجوِب اْلَوَفاء

ِ
، َفنََزْلنَا َمنِْزالً  ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ..ِِف َسَفر 

 إَِذا ُبويَِع ِْلَلِيَفَتنْيِ َفاْقُتُلوا اآلَخَر ِمنُْهاَم. أبو سعيد  317 نْيِ َباٌب: إَِذا ُبويَِع ِْلَلِيَفتَ 

ْوَرة   َهِة اإِلَماَرِة بَِغْيِ ََضَ  َباُب َكَرا
، إِِّنِّ َأَراَك َضِعيًفا، َوإِِّنِّ ُأِحبُّ َلَك  أبو ذر  318  ..َيا َأبَا َذرٍّ

، َأالَ َتْسَتْعِملُ  أبو ذر  319
ِ
 ...نِي؟ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ

 
ِ
ء ِة األَُمَرا َّْاِب  َمْعَدان بن أِب طلحة  321 َباُب ُمِهمَّ ََْب  َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَ  ...َخ

 ْبنِ  عائذ بن عمرو  321 َباُب َذمِّ اإِلَماِم الظَّاَِلِ 
ِ
ََْيِد اَّللَّ ُِ َدَخَل َعَل ُع  ..ِزَياد  َفَقاَل: َأْي  َأنَّ

 َباُب َفِضيَلِة اإِلَماِم الَعاِدلِ 
 َعَل َمنَابَِر ِمْن ُنور   ابن عمرو  322

ِ
نَي ِعنَْد اَّللَّ

 ..إِنَّ اْْلُْقِسِْ

  عائشة  323
ِ
 ..َيُقوُل ِِف َبْيتِي َهَذا: اللَُّهمَّ  َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ

يُن النَِّصيَحةُ  يُن النَِّصيَحُة. َتيم الداري  324 َباٌب: الدِّ َْن؟ ُقْلنَا: الدِّ
ِ
 ...ْل

لِ َباُب ََتِْريِم َهدَ  ًْا َمنِ  َعِديِّ بن عمية  325 اَيا الُعامَّ َي  ..اْسَتْعَمْلنَاُه ِمنُْكْم َعَل َعَمل  َفَكَتَمنَا َِمْ

 َوإِْن َمنَُعوا اْْلُُقوَق 
ِ
ء ءُ  سلمة بن يزيد  326 َباُب َطاَعِة األَُمَرا ، َأَرَأيَْت إِْن َقاَمْت َعَليْنَا ُأَمَرا

ِ
 ..َيا َنَِيَّ اَّللَّ

ِرِهمْ َباُب ِخَياِر األَ  ا ِة َوِْشَ َُّوَنُكمْ  عوف بن مالك  327 ِئمَّ
َُّوَِهُْم َوُُيِ

ِذيَن َُتِ تُِكِم الَّ مَّ
 ..ِخيَاُر َأئِ
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ِ
ء ُِ ُيْسَتْعَمُل َعَليُْكْم  أم سلمة  328 ...َباُب ُوُجوِب اإِلْنَكاِر َعَل األَُمَرا ُء، َفَتْعِرُفوَن َوُتنِْكُرونَ إِنَّ  ..ُأَمَرا

َتِمعٌ َباُب ُحْكِم َمْن فَ  َق َأْمَر اْْلُْسلِِمنَي َوُهَو ُُمْ ُِ َسَتُكوُن َهنَاٌت َوَهنَاٌت  َعْرَفَجةَ   329 رَّ  ... إِنَّ

 ِكَتاُب الصَّْيِد َوالذََّباِئِح

 
 
ء   شداد بن أوس  331 َباُب األَْمِر بِاإِلْحَساِن ِِف ُكلِّ ََشْ

ِ
 ..: َقاَل: إِنَّ ثِنَْتاِن َحِفْظُتُهاَم َعْن َرُسوِل اَّللَّ

 ِكَتاُب اأَلَضاِحيِّ

ُِ ِذْبٌح  أم سلمة  331 ...َباُب النَّْهِي َعْن َأْن َيْأُخَذ ِمْن َشْعِرِه  ُِ َفِإَذا ُأِهلَّ ِهاَلُل َمْن َكاَن َل  ..َيْذَبُح

 ..الَ َتْذَبُحوا إاِلَّ ُمِسنًَّة، إاِلَّ َأْن َيْعُْسَ َعَلْيُكمْ  جابر  332 َباُب ِسنِّ األُْضِحيةِ 

 ْشِرَبِةِكَتاُب اأَل

ى ََخًْرا  ََُذ ِِمَّا ُيتََّخُذ ِمَن النَّْخِل َوالِعنَِب ُيَسمَّ ََِة. أبو هريرة  333 َباٌب: َما ُينْ : النَّْخَلِة، َواْلِعنَ َجَرَتنْيِ  اْْلَْمُر ِمْن َهاَتنْيِ الشَّ

ِيِذ الَِّذي ََلْ َيْشَتدَّ َوََلْ َيِْصْ  َباُب إَِباَحِة النََّ

 ُمْسِكًرا 

  سابن عَا  334
ِ
ْيلِ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ َل اللَّ ُِ َأوَّ ََُذ َل  ...ُينَْت

  عائشة  335
ِ
 ُيوَكى ُكنَّا َننَُِْذ لَِرُسوِل اَّللَّ

 
 ...ِِف ِسَقاء

َب  أنس  336 ا َ  بَِقَدِحي َهَذا الِّشَّ
ِ
 ..َلَقْد َسَقْيُت َرُسوَل اَّللَّ

ِيَّ  أنس  337 َباُب ََتِْريِم ََتْلِيِل اْلَْمرِ   ..َعِن اْْلَْمِر ُتتََّخُذ َخالً  ُسِئَل  َأنَّ النََّ

ِيَّ  وائل اْلُضمي  338 َباُب ََتِْريِم التََّداِوي بِاْلَْمرِ   َسَأَل النََّ
 ..َعِن اْْلَْمرِ  َأنَّ َطاِرَق ْبَن ُسَوْيد 

 ِكَتاُب اأَلْطِعَمِة

ِب  ا َ َعاِم َوالِّشَّ َّْ ََْل ال ََاِب التَّْسِمَيِة َق  َباُب اْستِْح
ِيِّ  حذيفة  339 َنا َمَع النََّ  ..َطَعاًما ََلْ َنَضعْ  ُكنَّا إَِذا َحَُضْ

َ  جابر  341 ُِ َفَذَكَر اَّللَّ ُجُل َبْيَت  ...إَِذا َدَخَل الرَّ

ِب بِاْلَيِمنيِ  ْ  َباُب ُوُجوِب األَْكِل َوالِّشُّ
ِِ إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم  ابن عمر  341  ...َفْليَْأُكْل بِيَِمينِ

 َأنَّ َرُجاًل  سلمة  342
ِ
ِِ  َأَكَل ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ  ...بِِشاَملِ

ِة َبْعَد َمْسِح  َْ اِق ْقَمِة السَّ   جابر  343 ...َباُب َأْكِل اللُّ
 
ء اَن َُيُُْضُ َأَحَدُكْم ِعنَْد ُكلِّ ََشْ َْ يْ  ..إِنَّ الشَّ

ِب  ْ  َتَعاََل َبْعَد األَْكِل َوالِّشُّ
ِ
ََاِب َِحِْد اَّللَّ َ  أنس  344 َباُب اْستِْح َِْد َأْن َيْأُكَل اأَلْكَلةَ إِنَّ اَّللَّ َض َعِن اْلَع  ... َلَيْ
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ََّْعامِ  ََاِب االْجتاَِمِع َعَل ال ْح
  أبو هريرة  345 َباُب اْستِ

ِ
، َفِإَذا َخَرَج َرُسوُل اَّللَّ  ..َذاَت َيْوم  َأْو َلْيَلة 

َعامِ  َّْ   أنس  346 َباُب َدْعَوِة األَْهِل إََِل ال
ِ
 ..َفاِرِسيًّا َكاَن َطيَِّب اْْلََرِق   َأنَّ َجاًرا لَِرُسوِل اَّللَّ

َعامِ  َّْ ِن ِمَن ال َيا ََْخَت َمَرًقاَأْوَصاِِّن:  إِنَّ َخلِيِِّل  أبو ذر  347 َباُب إَِصاَبِة اْْلِ  ...إَِذا َط

 ِِ ِم بِ ، َوالتََّأدُّ   جابر  348 َباُب َفِضيَلِة اْلَلِّ
ِ
ِِ بَِيِدي َذاَت َيْوم  إََِل  َأَخَذ َرُسوُل اَّللَّ ِ  ..َمنِْزل

  ُبْْس  عَداللِ بن   349 َباُب َوْضِع النََّوى َخاِرَج التَّْمرِ 
ِ
ْبنَا َنَزَل َرُسوُل اَّللَّ  ..َعَل َأِِب. َقاَل: َفَقرَّ

ُضِع ِعنَْد األَكِلِ    أنس  351 َباُب الَتَوا
ِ
ِيُّ  ُأِِتَ َرُسوُل اَّللَّ ، َفَجَعَل النََّ  ..بَِتْمر 

َخاِر ال ِت لِْلِعَيالِ َباٌب ِِف إدِّ َشُة، َبيٌْت الَ  عائشة  351 تَّْمِر َوَنْحِوِه ِمَن األَْقَوا
، َيا َعائِ ُِ  ِجَياٌع َأْهُل

ِِ  ..ََتَْر ِفي

بِّ    أبو سعيد  352 َباُب إَباَحِة الضَّ
ِ
بِيًّا َأتَى َرُسوَل اَّللَّ  ...َفَقاَل: إِِّنِّ ِِف  َأنَّ َأْعَرا

، َفنََزَل النََِّيُّ  َأنَّ النََِّيَّ  أيوبأبو   353 َباُب إَِباَحِة َأْكِل الثُّومِ 
ِِ
 ..َنَزَل َعَليْ

 ِِ ِئَحتِ ِهَيِة َما ُيْؤِذي بَِرا   أبو سعيد  354 َباُب َكَرا
ِ
 ..اَعِة َبَصل  ُهوَ َمرَّ َعَل َزرَّ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 ِكَتاُب اللَِّباِس َوالزِّيَنِة

ُجِل ال َِْس الرَّ   ابن عمرو  355 ثَّْوَب اْْلَُعْصَفرَ َباُب النَّْهِي َعْن ُل
ِ
 ..ُمَعْصَفَرْينِ َعَِّلَّ َثْوَبنْيِ  َرَأى َرُسوُل اَّللَّ

ْيِب بُِصْفَرة  َأْو ُِحَْرة   ُِ  جابر  356 ...َباُب ِخَضاِب الشَّ ُِ َوِْلَْيُت َة َوَرْأُس  ..ُأِِتَ بَِأِِب ُقَحاَفَة َيْوَم َفْتِح َمكَّ

َهِة َما َزاَد َعِن  ، جابر  357 ...اْْلَاَجِة َباُب َكَرا ِِ تِ َ ُجِل، َوِفَراٌش الْمَرأ  ..ِفَراٌش لِلرَّ

 ِِ   ابن عمر  358 َباٌب: ُأْزَرُة اْْلُْؤِمِن إََِل نِْصِف َساَقْي
ِ
َخاءٌ  َمَرْرُت َعَل َرُسوِل اَّللَّ  ..َوِِف إَِزاِري اْسَِتْ

ََاِل اإِلَزارِ  ُ َيْوَم  َثاَلَثٌة الَ  أبو ذر  359 َباُب ِغَلِظ ََتِْريِم إِْس  ...اْلِقيَاَمةِ ُيَكلُِّمُهُم اَّللَّ

تِي َتلِيَها َْى َوالَّ   عِّل  361 َباُب النَّْهِي َعِن التََّختُِّم ِِف الُوْس
ِ
ََِعي َِهَاِِّن َرُسوُل اَّللَّ  ...َأْن َأتََختََّم ِِف إِْص

َِْس النَِّعالِ  ِيَّ  جابر  361 َباُب ُل  ..َزْوَناَهاُل ِِف َغْزَوة  غَ َيُقو َسِمْعُت النََّ

ْسِك 
ِ
 َباُب اْستِْعاَمِل اْْل

ِئيَل َقِصَيةٌ  أبو سعيد  362 ا ْْسَ
ٌة ِمْن َبنِي إِ َ  ..َكاَنِت اْمَرأ

ةِ  نافع  363  ..َكاَن اْبُن ُعَمَر إَِذا اْسَتْجَمَر اْسَتْجَمَر بِاألَُلوَّ

 الَكاِسَياِت الَعاِرَياِت 
ِ
ا ِصنَْفاِن ِمْن َأْهلِ  أبو هريرة  364 َباُب النَِّساء  ...النَّاِر ََلْ َأَرُُهَ
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َباُب ََتِْريِم الَكْلِب َواْلََرِس الَ ِسيَّاَم ِِف 

َفرِ   السَّ

 ..الَ َتْصَحُب اْْلَاَلِئَكُة ُرْفَقًة ِفيَها َكْلٌب َوالَ  أبو هريرة  365

ِميُ  أبو هريرة  366 َْاِن. اْْلََرُس َمَزا ْي  الشَّ

 ِكَتاُب اأَلَدِب

  َباُب َما ُيْسَتَحبُّ ِمنَ 
ِ
 اأَلْساَمء

  ابن عمر  367
ِ
ِِ  :إِنَّ َأَحبَّ َأْساَمِئُكْم إََِل اَّللَّ َُْداللَّ  ...َع

َن َسَأُلوِِّن فَ  اْلغية  368 : إِنَُّكمْ ََلَّا َقِدْمُت َنْجَرا  ...َقاُلوا

مِّ َأِو  نَِة لِلذَّ  اْْلَُتَضمِّ
ِ
َباُب َتْغِيِي اأَلْساَمء

 التَّْزِكَيةِ 

 ...َمَر َكاَنْت ُيَقاُل َْلَا َعاِصَيةُ َأنَّ اْبنًَة لِعُ  ابن عمر  369

َل  ابن عَاس  371 ُة، َفَحوَّ  ...َكاَنْت ُجَوْيِرَيُة اْسُمَها َبرَّ

نَيَّ ُغاَلَمَك َيَساًرا، َوالَ َرَباًحا سمرة  371  ..الَ ُتَسمِّ

ِيُّ  جابر  372 ى بَِيْعَل  َأَراَد النََّ  ..َأْن َينَْهى َعْن َأْن ُيَسمَّ

ِز َج  َجاب  َباُب َجَوا   ابن مسعود  373 ْعِل اإِلْذِن َرْفَع اْْلِ
ِ
 ...َعَِّلَّ َأنْ  إِْذُنَك : َقاَل ِِل َرُسوُل اَّللَّ

  جرير  374 َباُب َنَظِر اْلَفْجَأةِ 
ِ
 ...َعْن َنَظِر اْلُفَجاَءةِ  َسَأْلُت َرُسوَل اَّللَّ

اَلمِ   َأْهِل الِكَتاِب بِالسَّ
ِ
اَلمِ  الَ َتََْدُءوا اْليَُهوَد َوالَ  رةأبو هري  375 َباُب النَّْهِي َعِن اْبتَِداء  ..النََّصاَرى بِالسَّ

ُخوِل َعَليَها  َباُب ََتِْريِم اْلَْلَوِة بِاألَْجنََِيَِّة َوالدُّ
 َثيِّب   َأالَ الَ َيَِيتَنَّ َرُجٌل ِعنْدَ  جابر  376

ة   ...اْمَرأَ

 ..اَمءَ َعَل َأْس  َأنَّ َنَفًرا ِمْن َبنِي َهاِشم  َدَخُلوا  ابن عمرو  377

ا  اِحنَي َفاْحُثوا ِِف ُوُجوِهِهمُ  اْلقداد  378 َباُب النَّْهِي َعِن اْْلَْدِح إَِذا َكاَن ُمُِضًّ  ...إَِذا َرَأيُْتُم اْْلَدَّ

َََغ َيَدُه ِِف َْلْمِ  بريدة  379 َباُب ََتِْريِم اللَِّعِب بِالنَّْرَدِشيِ   ..َمْن َلِعَب بِالنَّْرَدِشِي َفَكَأنَّاَم َص

ُِّْعونَ ابَ  ُِّْعوَن. ابن مسعود  381 "ٌب: "َهَلَك اْْلَُتنَ  ..َهَلَك اْْلَُتنَ

 ِكَتاُب الرَُّقى

ِيَّ  يَل النََّ
ِيَّ  أبو سعيد   381َباُب ُرْقَيِة ِجْبِ يَل َأتَى النََّ

دُ َفَقاَل:  َأنَّ ِجْبِ مَّ  ..َيا ُُمَ

عَ   َباُب َوْضِع اْلَيِد َعَل َمْوِضِع األَََلِ َمَع الدُّ
ِ
  عثامن بن أِب العاص  382 اء

ِ
ُِ َشَكا إََِل َرُسوِل اَّللَّ  ...َوَجًعا ََيُِدهُ  َأنَّ

ْقَيِة ِمَن اْلَعنْيِ  ِيُّ  جابر  383 َباُب الرُّ َص النََّ  ...آلِل َحْزم  ِِف ُرْقَيِة اْْلَيَّةِ  َرخَّ
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ْقَيِة ِمَن اْلَعْقَرِب    جابر  384 َباُب الرُّ
ِ
 ...َقى، َفَجاءَ َعِن الرُّ  َِهَى َرُسوُل اَّللَّ

كٌ  ِِ ِْشْ َقى َما ََلْ َيُكْن ِفي يَِّة، َفُقْلنَا: َيا عوف بن مالك  385 َباٌب: الَ َبْأَس بِالرُّ
ي ِِف اْْلَاِهلِ

  ُكنَّا َنْرقِ
ِ
 ..َرُسوَل اَّللَّ

 ِكَتاُب الطِّبِّ َوالطَِّيَرِة َواْلِكَهاَنِة

ََاِب التََّداِوي ْح
  َأنَّ ُأمَّ  جابر  386 َباُب اْستِ

ِ
َجاَمةِ  َسَلَمَة اْسَتْأَذَنْت َرُسوَل اَّللَّ  ..ِِف اْْلِ

ِز اْلَكيِّ    جابر  387 َباُب َجَوا
ِ
ًَا َبَعَث َرُسوُل اَّللَّ  ..إََِل ُأَِبِّ ْبِن َكْعب  َطَِي

ُذوٌم، َفَأْرَسَل  الِّّشيد  388 َباُب اْجتِنَاِب اْْلَْجُذوِم َوَنْحِوهِ   ...َكاَن ِِف َوْفِد َثِقيف  َرُجٌل َُمْ

ِفنيَ  ا اِن َواْلَعرَّ ِيِّ   389 َباُب ََتِْريِم إِْتَياِن الُكهَّ ََْل َلِ بعض أزواج النََّ  ََلْ ُتْق
 
ء ُِ َعْن ََشْ ًفا َفَسَأَل ا  ..َمْن َأتَى َعرَّ

 ِكَتاُب اْلَحيَّاِت َوَغْيِرَها

  391 َباُب َقْتِل اْلَيَّاِت 
ائِب موَل  وأب السَّ

 هشام بن ُزْهَرة
ُِ َدَخَل  ِِ   َعَل َأِِب َسِعيد   َأنَّ  ...ِِف َبْيتِ

 ِكَتاُب الرُّْؤَيا

ِيِّ   ...َرَأيُْت َذاَت َلْيَلة  ِفياَم َيَرى النَّاِئمُ  أنس   391َباُب ُرْؤَيا النََّ

نَامِ  اِن ِِف اْْلَ َْ ْي ِب الشَّ َبُ بَِتَلعُّ ِيِّ  جابر  392 َباٌب: الَ َُيْ ِِبٌّ إََِل النََّ  ... : َرَأيُْت ِِف َفَقاَل  َجاَء َأْعَرا

 ِكَتاُب َفَضاِئِل النَِّبيِّ 

ِيِّ  ََْفى ِكنَاَنَة ِمْن َوَلِد إِْساَمِعيَل  إِنَّ  َواثَِلَة بن األَْسَقع   393َباُب َفْضِل َنَسِب النََّ َ اْص  ..اَّللَّ

ِيِّ    َباُب َتْفِضيِل النََّ
ِ
 َعَل ََجِيِع األَنََِْياء

 ... َلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمةِ َأنَا َسيُِّد وَ  أبو هريرة  394

 ...اْلِقَياَمِة َفَأْسَتْفتُِح  آِِت َباَب اْْلَنَِّة َيْومَ  أنس  395

ِيِّ  يِم اْلََجِر َعَل النََّ
ةِ  َباُب َتْسلِ َُوَّ ََْل النُّ َة َكاَن ُيَسلِّمُ  جابر بن سمرة  396 َق  ...إِِّنِّ ألَْعِرُف َحَجًرا بَِمكَّ

ِت  ِيِّ  َباٌب ِِف ُمْعِجَزا ُ -إِنَُّكْم َسَتْأتُوَن َغًدا  معاذ   397النََّ َُوكَ  -إِْن َشاَء اَّللَّ  ..َعنْيَ َت

ِيِّ  َعامِ  َباُب َبَرَكِة النََّ َّْ  ِِف ال
ِيَّ  جابر  398 ُِ  َأنَّ َرُجاًل َأتَى النََّ ، َفَأْطَعَم ُِ ِعُم ْْ  ...َيْسَت

ِيِّ  جابر  399  َكاَنْت ُِتِْدي لِلنََّ
ة  ِِف عُ   َأنَّ ُأمَّ َمالِك   ..كَّ

ِيِّ  ِب  َباُب َبَرَكِة النََّ ا َ   أنس  411 ِِف الِّشَّ
ِ
 ..إَِذا َصلَّ اْلَغَداَة َجاَء َخَدمُ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ
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ََْت  اْلقداد  411 ََاِن ِِل، َوَقْد َذَه ََْلُت َأنَا َوَصاِح  ..َأْساَمُعنَاَأْق

ِيِّ   بِإِ  َباُب إِْذَعاِن اْْلاََمَداِت لِلنََّ
ِ
  جابر  412 ْذِن اَّللَّ

ِ
َنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ...َحتَّى َنَزْلنَا َواِدًيا ِْسْ

ِيِّ  ِِ  َباُب ِصَفِة َفِم النََّ ِِ َوَعِقَِ   جابر بن سمرة  413 َوَعْينَْي
ِ
 ...اْلَفمِ  َضلِيعَ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

ِيِّ  ِِ  َباُب ِطيِب َراِئَحِة النََّ   مرةجابر بن س  414 َولنِِي َمسِّ
ِ
 ...َصاَلَة األُوََل  َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ

 ِِ ُضِع ٌء، َفَقاَلْت: َأنَّ اْمَرأًَة َكاَن ِِف َعْقلِهَ  أنس   415َباُب َتَوا  ...ا ََشْ

ِِ َوُجوِدِه    ابن شهاب   416َباٌب ِِف َسَخاِئ
ِ
ةَ  َغَزا َرُسوُل اَّللَّ  ..َغْزَوَة اْلَفْتِح، َفْتِح َمكَّ

ة  َباٌب: " َة ُأمَّ ُ َتَعاََل َرِْحَ ََاِدهِ  أبو موسى  417 ..."إَِذا َأَراَد اَّللَّ  ِمْن ِع
ة  َ َعزَّ َوَجلَّ إَِذا َأَراَد َرِْحََة ُأمَّ  ..إِنَّ اَّللَّ

 ِِ  َباُب َقْولِ
ِ
ْثُتُكْم َعِن اَّللَّ  : "َما َحدَّ

" ِِ  َفُخُذوا بِ
418  

  طلحة
ِ
 ... ُرُءوِس النَّْخلِ بَِقْوم  َعَل  َمَرْرُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ

 ...َفَخَرَج ِشيًصا، َفَمرَّ ِِبِمْ  بنحوه، وفيِ:  أنس

 ِكَتاُب ِذْكِر اأَلْنِبَياِء َوَفْضِلِهْم

اَلمِ   السَّ
ِِ  َباُب َخْلِق آَدَم َعَلْي

  أبو هريرة  419
ِ
ُ  بِيَِدي َفَقاَل: َخَلَق  َأَخَذ َرُسوُل اَّللَّ  ..اَّللَّ

َر ا أنس  411 ُ آَدَم ِِف ََلَّا َصوَّ ُ َّللَّ ُِ َما َشاَء اَّللَّ  ..اْْلَنَِّة َتَرَك

ِهيَم اْلَلِيِل    أنس   411َباٌب ِمْن َفَضاِئِل إِْبَرا
ِ
 ..َفَقاَل: َيا َخْيَ  َجاَء َرُجٌل إََِل َرُسوِل اَّللَّ

اَلمُ   السَّ
ِِ ا َعَلْي اُء َنجَّ  أبو هريرة  412 َباُب َما َجاَء َعْن َزَكِريَّ  .اًراَكاَن َزَكِريَّ

 ِكَتاُب َفَضاِئِل الصََّحاَبِة

يِق  دِّ   َسِمْعُت َعائَِشةَ  ابن أِب ُمَلْيكة   413َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َأِِب َبْكر  الصِّ
ِ
 ..َوُسِئَلْت: َمْن َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

اَن    عائشة   414َباٌب ِمْن َفَضاِئِل ُعْثاَمَن ْبِن َعفَّ
ِ
ََْجعً  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ...ا ِِف َبْيتِيُمْض

 َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َعِِّلِّ ْبِن َأِِب َطالِب  
ْت ِسنِّي، َوَقُدَم َعْهِدي زيد بن أرقم  415  َلَقْد َكِبَ

ِ
 ...َواَّللَّ

ُِ َلَعْهدُ  عِّل  416 َ النََّسَمَة إِنَّ ِذي َفَلَق اْْلََََّة َوَبَرأ  ..َوالَّ

 ص  َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َسْعِد ْبِن َأِِب َوقَّا
نِ  سعد  417 ِِ آَياٌت ِمَن اْلُقْرآ ُِ َنَزَلْت فِي  ...َأنَّ

ِيِّ  سعد  418 ُكونَ  ُكنَّا َمَع النََّ ، َفَقاَل اْْلُِّْشِ  ..ِستََّة َنَفر 
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  سلمة  419 َباٌب ِمْن َفَضاِئِل اْلََسِن َواْلَُسنْيِ 
ِ
 ..َواْْلََسِن َواْْلَُسنْيِ  َلَقْد ُقْدُت بِنََِيِّ اَّللَّ

 ْن َفَضاِئِل ُأمِّ َأيَْمَن َباٌب مِ 
  أنس  421

ِ
َلَق َرُسوُل اَّللَّ َْ َلْقُت  اْن َْ  ..إََِل ُأمِّ َأيَْمَن، َفاْن

  َقاَل َأبُو َبْكر   أنس  421
ِ
 ...َبْعَد َوَفاِة َرُسوِل اَّللَّ

 ...َأتَى َعَل َسْلاَمَن َوُصَهْيب  َوباَِللَأنَّ َأبَا ُسْفَياَن  عائذ بن عمرو   422َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َسْلاَمَن َوُصَهْيب  َوباَِلل  

 ...: َخَرْجنَا ِمْن َقْوِمنَا ِغَفار  َقاَل َأبُو َذرٍّ  عَداللِ بن الصامت   423َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َأِِب َذرٍّ 

ْوِِسِّ  ي إََِل  أبو هريرة   424َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َأِِب ُهَرْيَرَة الدَّ َكةٌ  اإِلْس ُكنُْت َأْدُعو ُأمِّ  ..اَلِم َوِهَي ُمِّْشِ

  أنس   425َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َأِِب ُدَجاَنَة ِساَمك  
ِ
 ...َأَخَذ َسيًْفا َيْوَم ُأُحد   َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 ... ُسْفَيانَ  َكاَن اْْلُْسلُِموَن الَ َينُْظُروَن إََِل َأِِب  ابن عَاس   426َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َأِِب ُسْفَياَن ْبِن َحْرب  

  ابن عَاس   427َباٌب ِمْن َفَضاِئِل ُمَعاِوَيَة 
ِ
ََْياِن، َفَجاَء َرُسوُل اَّللَّ  ..ُكنُْت َأْلَعُب َمَع الصِّ

ِيَّ  أبو برزة   428َباٌب ِمْن َفَضاِئِل ُجَلْيَِيب   ِِ  َأنَّ النََّ ُ َعَلْي ، َفَأَفاَء اَّللَّ ُِ  ..َكاَن ِِف َمْغًزى َل

اَن ْبِن َثابِت  َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َح  ُِ َأَشدُّ َعَلْيَها ِمْن َرْشق   عائشة   429سَّ  ..اْهُجوا ُقَرْيًشا؛ َفِإنَّ

َجَرةِ  ََِّّش   431 َباٌب ِمن َفَضاِئِل َأْصَحاِب الشَّ َا َسِمَعِت النََِّيَّ  أم ُم  ..َيُقوُل ِعنَْد َحْفَصَة: الَ  َأِهَّ

 
 
َل َأتَيْ  عدي بن حاتم  431 َباٌب ِمْن َفَضاِئِل َطيء َّْاِب، َفَقاَل ِِل: إِنَّ َأوَّ  ..ُت ُعَمَر ْبَن اْْلَ

ِيِّ  ِِ  َباٌب: َبَقاُء النََّ   أبو موسى   432َأَماٌن أَلْصَحابِ
ِ
ْينَا اْْلَْغِرَب َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ..، ُثمَّ ُقْلنَاَصلَّ

 الَقَرِِّنِّ 
 َباٌب ِمْن َفَضاِئِل ُأَوْيس 

ُِ إِنَّ َخْيَ التَّابِعِ  عمر  433  ُأَوْيٌس. :نَي َرُجٌل ُيَقاُل َل

ِِ َأْمَداُد َأْهِل  َكاَن ُعَمُر  بن جابر ُأَسْي   434  ..اْليََمنِ إَِذا َأتَى َعَلْي

ى أبو ذر  435 َباُب َفْضِل َأْهِل ِمْْصَ  ، َوِهَي َأْرٌض ُيَسمَّ  ..إِنَُّكْم َسَتْفَتُحوَن ِمْْصَ

 َبعَ  أبو برزة  436 َباُب َفْضِل َأْهِل ُعاَمنَ 
ِ
 َرُجاًل إََِل َحيٍّ ِمْن  َث َرُسوُل اَّللَّ

ِ
 ..َأْحيَاء

 ِكَتاُب الِبرِّ َوالصَِّلِة

ِِ َفَلْم َيْدُخِل اْلَنََّة" . أبو هريرة  437 َباٌب: "َرِغَم َأنُْف َمْن َأْدَرَك َأبََوْي ُِ ، ُثمَّ َرِغَم َأنُْف ُِ ، ُثمَّ َرِغَم َأنُْف ُِ  .َرِغَم َأنُْف

اَباُب َفْضِل ِصلَ   األَِب َواألُمِّ َوَنْحِوُِهَ
ِ
ُجلِ  ابن عمر  438 ِة َأْصِدَقاء  ...إِنَّ ِمْن َأبَرِّ اْلِبِّ ِصَلَة الرَّ
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 ُِ َبًة  أبو هريرة  439 َباُب َفْضِل َمْن َوَصَل َرِِحَ ، إِنَّ ِِل َقَرا
ِ
 ...َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسوَل اَّللَّ

 َعزَّ وَ 
ِ
 َجلَّ َباُب َفْضِل اْلُبِّ ِِف اَّللَّ

ونَ  أبو هريرة  441 َ َيُقوُل َيْوَم اْلِقيَاَمِة: َأيَْن اْْلَُتَحابُّ نَّ اَّللَّ
 ..إِ

ُِ ِِف َقْرَية  ُأْخَرى أبو هريرة  441  ...َأنَّ َرُجاًل َزاَر َأًخا َل

 
ِ
َقاء ِِ ِعنَْد اللِّ  ...الَ ََتِْقَرنَّ ِمَن اْْلَْعُروِف َشْيًئا أبو ذر  442 َباُب َطاَلَقِة اْلَوْج

ْفِق بَ   اُب َفْضِل الرِّ
. جرير  443 ْفَق ُُيَْرِم اْْلَْيَ  َمْن ُُيَْرِم الرِّ

ِِ ُص  عائشة  444 ، َفَكاَنْت ِفي ََْت َبِعًيا َا َرِك  ...ُعوَبةٌ َأِهَّ

 َباُب الَعْفِو َوالتََّواُضعِ 
ًَْداَما َنَقَصْت َصَدَقٌة  أبو هريرة  445 ُ َع ، َوَما َزاَد اَّللَّ

 ..ِمْن َمال 

َ  إِنَّ  ارعياض بن ِح  446  ...َأْوَحى إَِِلَّ َأْن َتَواَضُعوا؛اَّللَّ

  النواس بن سمعان  447 َباُب َتْفِسِي الِبِّ َواإِلْثمِ 
ِ
 ...بِاْْلَِدينَِة َسنَةً  َأَقْمُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ

 َوالتََّهاُجرِ 
ِ
ْحنَاء ُب اْْلَنَِّة  أبو هريرة  448 َباُب النَّْهِي َعِن الشَّ  ..َيْوَم االْثننَْيِ َوَيْوَم اْْلَِميسِ ُتْفَتُح َأبَْوا

َْانِ  ْي اَن َقدْ  جابر  449 َباُب ََتِْريِش الشَّ َْ يْ ََُدُه اْْلَُصلُّونَ  إِنَّ الشَّ  ..َأيَِس َأْن َيْع

َْانٌ    451 َباٌب: َمَع ُكلِّ إِْنَسان  َشْي
  عائشة

ِ
 ..َخَرَج ِمْن ِعنِْدَها َلْياًل، َفِغْرُت  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

ِِ  بن مسعودا َل بِ  ...َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحد  إاِلَّ َوَقْد ُوكِّ

ََةِ  ََُة؟ أبو هريرة  451 َباُب ََتِْريِم الِغي  ...َأتَْدُروَن َما اْلِغي

ََاِب  ََاِدِئ، َما ََلْ َيْعَتِد  أبو هريرة  452 َباُب النَّْهِي َعِن السِّ ََّاِن َما َقااَل َفَعَل اْل  ..اْْلُْسَت

ُجُل: َهَلَك النَّاُس  أبو هريرة  453 ْهِي َعْن َقْوِل: َهَلَك النَّاُس َباُب النَّ   ...إَِذا َقاَل الرَّ

َها وابِّ َوَغْيِ  َباُب النَّْهِي َعْن َلْعِن الدَّ

454  
اُنوَن ُشَفَعاَء َوالَ ُشَهَداَء َيْومَ  أبو الدرداء  ..الَ َيُكوُن اللَّعَّ

، أبو هريرة
ِ
كنِيَ  ِقيَل: َيا َرُسوَل اَّللَّ  ..اْدُع َعَل اْْلُِّْشِ

ن  455   عمرا
ِ
 ...ِِف َبْعِض َأْسَفاِرهِ  َبْيناََم َرُسوُل اَّللَّ

  جابر  456
ِ
َنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ ِْْن ُبَواط   ِْسْ  ..ِِف َغْزَوِة َب
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 ِكَتاُب الظُّْلِم

ْلمِ  ِيِّ  أبو ذر  457 َباُب ََتِْريِم الظُّ   َعِن النََّ
ِ
ََاَرَك َوَتَعاََل ِفياَم َرَوى َعِن اَّللَّ  .. َت

َب النَّاَس بَِغْيِ َحقٍّ  َْن َعذَّ
ِ
ِديِد ْل ْنَيا إِنَّ  هشام بن حكيم  458 َباُب الَوِعيِد الشَّ ُبوَن ِِف الدُّ ِذيَن ُيَعذِّ ُب الَّ َ ُيَعذِّ  .اَّللَّ

 ِكَتاُب الَقَدِر

 بَِقَدر  
 
 َباٌب: ُكلُّ ََشء

ُكو ُقَرْيش   أبو هريرة  459   َُيَاِصُموَن َرُسوَل َجاَء ُمِّْشِ
ِ
 ..اَّللَّ

، َحتَّى اْلَعْجِز َواْلَكْيِس. ابن عمر  461  بَِقَدر 
 
ء  ُكلُّ ََشْ

ِة َوالنَّْهِي َعْن َقْوِل: َلوْ   ِمنَ اْْلُْؤِمُن اْلَقِويُّ  أبو هريرة  461 َباٌب ِِف األَْمِر بِالُقوَّ
ِ
 ..َخْيٌ َوَأَحبُّ إََِل اَّللَّ

ُلَق  ابن عمرو  462 يِر اْْلاََلِئِق َباٌب ِِف َكْتِب َمَقادِ  ََْل َأْن ََيْ ِق َق
ُ َمَقاِديَر اْْلاََلئِ  ..َكَتَب اَّللَّ

ها الَ َتِزيُد َوالَ َتنُْقُص  َََة: اللَُّهمَّ َمتِّْعنِي  ابن مسعود  463 َباُب َأنَّ اآلََجاَل َواألَْرَزاَق َوَغْيَ  ...بَِزْوِجيَقاَلْت ُأمُّ َحَِي

ِِ َباُب بَِداَيِة َخلْ  ِْْن ُأمِّ ُِ َسِمَع اْبَن َمْسُعود   عامر بن واثلة  464 ِق اآلََدِميِّ ِِف َب ِقيُّ  َيُقوُل: َأنَّ  ..الشَّ

ََْل اْلَوْحِي    عائشة  465 ...َباُب َما َجاَء ِِف األَْطَفاِل َق
ِ
 ...إََِل َجنَاَزِة َصَِيٍّ  ُدِعَي َرُسوُل اَّللَّ

 ِكَتاُب اْلِعْلِم

ْسمِ َباٌب: الَ ُيْستَ  َحِة اْْلِ ْسِم. ُييى بن أِب كثي  466 َْاُع اْلِعْلُم بَِرا َحِة اْْلِ اُع اْلِعْلُم بَِرا َْ  الَ ُيْسَت

ُِ ِمَن اأَلْجِر ِمْثُل  أبو هريرة  467 َباُب َمْن َدَعا إََِل ُهًدى َأْو َضاَلَلة    ..َمْن َدَعا إََِل ُهًدى َكاَن َل

 ِكَتاُب الدَُّعاِء

ِيِّ  َباٌب ِمْن َأْدِعَيةِ   النََّ

 ..َأُعوُذ بَِك ِمْن َْشِّ َما َعِمْلُت  إِِّنِّ  اللَُّهمَّ  عائشة  468

ِيَّ  أبو هريرة  469  ..َكاَن إَِذا َكاَن ِِف َسَفر  َوَأْسَحرَ  َأنَّ النََّ

 ..اللَُّهمَّ َأْصلِْح ِِل ِدينَِي الَِّذي ُهَو ِعْصَمةُ  أبو هريرة  471

 والتُّقى... َأُلَك اْْلَُدى،اللَُّهمَّ إِِّنِّ َأْس  ابن مسعود  471

  زيد بن أرقم  472
ِ
 ..اللَُّهمَّ إِِّنِّ َأُعوذُ َيُقوُل:  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

َدادِ   بِاْْلَِداَيِة َوالسَّ
ِ
َعاء   عِّل  473 َباُب الدُّ

ِ
 ..ُقِل: اللَُّهمَّ اْهِدِِّن : َقاَل ِِل َرُسوُل اَّللَّ
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 بِاْْلَْغِفَرِة َوالرَّ 
ِ
َعاء ْزِق َباُب الدُّ  ِْحَِة َواْلَعاِفَيِة َوالرِّ

ِيَّ  طارق بن أشيم  474 ُِ َسِمَع النََّ  ...ٌل َفَقاَل: َيا َوَأتَاُه َرُج  َأنَّ

  سعد  475
ِ
ِِبٌّ إََِل َرُسوِل اَّللَّ  ..َفَقاَل: َعلِّْمنِي َجاَء َأْعَرا

 ُِ   ابن عمر  476 َباُب َما ُيْسَتَعاُذ ِمنْ
ِ
 َرُسوِل اَّللَّ

ِ
 ..: اللَُّهمَّ إِِّنِّ َأُعوذُ  َكاَن ِمْن ُدَعاء

اِت   التَّامَّ
ِ
ِذ بَِكلاَِمِت اَّللَّ  َباٌب ِِف التََّعوُّ

  خولة بنت حكيم  477
ِ
 ..َمْن َنَزَل َمنِْزالً ُثمَّ َقاَل: َأُعوُذ بَِكلاَِمِت اَّللَّ

  ، َفَقاَل: َياَجاَء َرُجٌل إََِل النََِّيِّ  أبو هريرة  478
ِ
 ..َرُسوَل اَّللَّ

 لِلُمْسلِِمنَي بَِظْهِر الَغيِْب َباُب َفْض 
ِ
َعاء ِِ بَِظْهِر اْلَغْيِب  أبو الدرداء  479 ِل الدُّ  اْْلُْسلِِم ألَِخي

ِ
ْرء  ...َدْعَوُة اْْلَ

ْنَيا  بَِتْعِجيِل الُعُقوَبِة ِِف الدُّ
ِ
َعاء َهِة الدُّ   أنس  481 َباُب َكَرا

ِ
 ..َرُجاًل ِمَن اْْلُْسلِِمنيَ َعاَد  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 ِكَتاُب الذِّْكِر

 َتَعاََل 
ِ
  أبو هريرة  481 َباُب اْلَثِّ َعَل اإِلْكَثاِر ِمْن ِذْكِر اَّللَّ

ِ
َة، َفَمرَّ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ..َيِسُي ِِف َطِريِق َمكَّ

ْكِر َوالِفْكِر ِِف ُأُموِر اآلَِخَرةِ   َوَكاَن ِمْن ُكتَّا حنظلة األُسيدي  482 َباُب َفْضِل َدَواِم الذِّ
ِ
 ...َقاَل  -ِب َرُسوِل اَّللَّ

نِ  َل  أبو هريرة  483 َباُب َفْضِل االْجتاَِمِع َعَل تاَِلَوِة الُقْرآ  ِعْلاًم َسهَّ
ِِ  ..َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفي

 
ِ
ِث بِنِْعَمِة اَّللَّ ْكِر َوالتََّحدُّ  ...َعَل َحْلَقة  ِِف اْْلَْسِجِد، َخَرَج ُمَعاِوَيةُ  أبو سعيد  484 َباُب َفْضِل االْجتاَِمِع َعَل الذِّ

 
ِ
ََاِح َواْْلََساء   ابن  مسعود  485 َباٌب ِمْن َأْدِعَيِة الصَّ

ِ
 ..َأْمَسْينَاإَِذا َأْمَسى َقاَل:  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

 َباُب َما ُيَقاُل ِعنَْد النَّْوِم َوَأْخِذ اْْلَْضَجعِ 
 ..ا َأَراَد َأَحُدَنا َأْن َينَامَ َكاَن َأبُو َصالِح  َيْأُمُرَنا إِذَ  ُسَهْيل  486

  أنس  487
ِ
ِِ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ِش  ..َكاَن إَِذا َأَوى إََِل ِفَرا

 َعزَّ َوَجلَّ 
ِ
 َباُب َأَحبِّ اْلَكاَلِم إََِل اَّللَّ

 َأْرَبٌع: سمرة بن جندب  488
ِ
 ...َأَحبُّ اْلَكاَلِم إََِل اَّللَّ

َك بَِأَحبِّ الْ  أبو ذر  489 ؟َأالَ ُأْخِبُ
ِ
 ...َكاَلِم إََِل اَّللَّ

َباُب َفْضِل التَّْسَِيِح َوالتَّْحِميِد َوالتَّْكَِِي 

 َوالتَّْهلِيلِ 

  أبو هريرة  491
ِ
َّ
ِ
، َواْْلَْمُد َّلل

ِ
ََْحاَن اَّللَّ  ...ألَْن َأُقوَل: ُس

  سعد  491
ِ
 ..َفَقاَل: َأيَْعِجُز َأَحُدُكمْ  ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

َل النََّهارِ َباُب َفْضِل التَّ  ِيَّ  جويرية  492 ْسَِيِح َأوَّ  ..َخَرَج ِمْن ِعنِْدَها ُبْكَرًة ِحنَي َصلَّ  َأنَّ النََّ

 ِكَتاُب التَّْوَبِة
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ََاَدَرِة بِالتَّْوَبةِ  ُ ْمُس ِمْن َمْغِرِِبَا َمْن َتاَب َقََْل َأنْ  أبو هريرة  493 َباُب اْْل ُلَع الشَّ ْْ  ..َت

َُوِل التَّْوبَ  ُنوِب َباُب َق ْيِل لَِيُتوب أبو موسى  494 ِة ِمَن الذُّ َُْسُط َيَدُه بِاللَّ َ َعزَّ َوَجلَّ َي  ..إِنَّ اَّللَّ

ُنوِب بِاالْستِْغَفارِ  َُوا َلَذَهَب َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه  أبو هريرة  495 َباُب ُسُقوِط الذُّ
ْ ُتْذنِ  ..َلْو ََل

 َوَعْفِوِه لِل
ِ
ُ َعزَّ َوَجلَّ إََِل  أبو موسى  496 ُمْسلِِمنيَ َباُب َسَعِة َمْغِفَرِة اَّللَّ  ..إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َدَفَع اَّللَّ

 َتَعاََل 
ِ
  جندب  497 َباُب النَّهِي َعْن َتْقنِيِط اإِلْنَساِن ِمْن َرِْحَِة اَّللَّ

ِ
َث:  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ..:َأنَّ َرُجاًل َقاَل َحدَّ

 ِكَتاُب اْلُمَناِفِقني

ِيِّ بَ  ِر؟َمْن َيْصَعُد الثَّنِيََّة َثنِيََّة  جابر   498اُب ُظُهوِر النَِّفاِق َعَل َعْهِد النََّ  ...اْْلَُرا

 ِِ تِي اْثنَي َعَِّشَ ُمنَاِفًقا"َباُب َقْولِ  : "إِنَّ ِِف ُأمَّ
ر   قيس بن عَاد  499  ...: َأَرَأيَْت ِقَتاَلُكْم َأَرْأيًاُقْلنَا لَِعامَّ

ََِة َوَبنْيَ ُحَذْيَفةَ  أبو الْفيل  511  ..َكاَن َبنْيَ َرُجل  ِمْن َأْهِل اْلَعَق

اِة اْلَعاِئَرِة َبنْيَ اْلَغنََمنْيِ  ابن عمر  511 َباُب َمَثِل اْْلُنَاِفِق   ..َمَثُل اْْلُنَاِفِق َكَمَثِل الشَّ

ْنَيا َواآلِخَرةِ   َباٌب ِمْن َعَذاِب اْْلُنَاِفِقنَي ِِف الدُّ
 َأنَّ َرُس  جابر  512

ِ
، َفَلامَّ َكاَن  وَل اَّللَّ  ..َقِدَم ِمْن َسَفر 

  سلمة  513
ِ
 ...َرُجاًل َمْوُعوًكا ُعْدَنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ

 ِكَتاُب اْلَجنَّة

ٌم َأْفِئَدُِتُمْ  أبو هريرة  514 َباُب ِصَفِة ُقُلوِب َأْهِل اْْلَنَّةِ   ...َيْدُخُل اْْلَنََّة َأْقَوا

ََْأُس، َمْن َيْدُخُل اْْلَنََّة َينَْعُم الَ  أبو هريرة  515 ْهِل اْْلَنَّةِ َباُب َدَواِم َنِعيِم أَ   ...َي

: َما َأْدَنى َأْهِل اْْلَنَِّة َمنِْزَلًة؟ اْلغية  516 َباُب َأْدَنى َأْهِل اْْلَنَِّة َمنْـِزَلًة ِفيَها ُِ  ..َسَأَل ُموَسى َربَّ

،إِنَّ ِِف اْْلَ  أنس  517 َباٌب ِِف َسْوِق اْْلَنَّةِ   ..نَِّة َلُسوًقا َيْأتُوَِهَا ُكلَّ َُجَُعة 

ْنيَا َْان  ُمْقِسٌط، عياض بن ِحار  518 َباٌب ِِف ِصَفاِت َأْهِل اْْلَنَِّة َوِصَفاِت َأْهِل النَّاِر ِِف الدُّ  ...َأْهُل اْْلَنَِّة َثاَلَثٌة: ُذو ُسْل

ْنَيا ِمْن َأِْهَاِر اْْلَنَّةِ   ..َسْيَحاُن، َوَجْيَحاُن، َواْلُفَراُت، َوالنِّيُل  أبو هريرة  519 َباُب َما ِِف الدُّ

 ِكَتاُب النَّاِر

َُْعوَن َأْلَف ِزَمام   ابن مسعود  511 َباُب َعَظَمِة النَّاِر َوُبْعِد َقْعِرَها  َْلَا َس
 ..ُيْؤَتى بَِجَهنََّم َيْوَمِئذ 
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  أبو هريرة  511
ِ
ًََة، ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ...إِْذ َسِمَع َوْج

، سمرة بن جندب  512 َباُب َدَرَكاِت َمْن َتْأُخُذُهُم النَّارُ  ِِ ْي ََ  ...ِمنُْهْم َمْن َتْأُخُذُه النَّاُر إََِل َكْع

ِيِّ  ، َأيَْن َأِِب؟ أنس  513 ": "إِنَّ َأِِب ِِف النَّارِ َباُب َقْوِل النََّ
ِ
 ...َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسوَل اَّللَّ

َِْغ َأنَْعمِ  ْنَيا ِِف النَّارِ  َباُب َص ْنَيا  أنس  514 َأْهِل الدُّ  ..ِمْن َأْهِل النَّارِ ُيْؤَتى بَِأنَْعِم َأْهِل الدُّ

 ِكَتاُب اْلِفَتِن

ُل اْلِفَتِن؟ َ ُمْسَتْخلُِفُكمْ  أبو سعيد  515 َباٌب: َما ِهَي َأوَّ ٌة، َوإِنَّ اَّللَّ ْنَيا ُحْلَوٌة َخُِضَ  ..إِنَّ الدُّ

اِن وَ  َْ ْي َياُه لِِفْتنَِة النَّاسِ َباُب الشَّ ا ، جابر  516 َبْعِث َْسَ
ِ
اء ُِ َعَل اَْلَ  ...إِنَّ إِْبِليَس َيَضُع َعْرَش

ِيِّ  ََاِر النََّ  ...ِجْئُت َيْوَم اْْلََرَعِة، َفِإَذا َرُجٌل َجالٌِس  جندب  517 َعْن ُوُقوِع َبْعِض اْلِفَتنِ  َباُب إِْخ

ِة َبْعِضهِ  ََْعض  َباُب َهاَلِك َهِذِه األُمَّ  ِم بِ
َ َزَوى ِِلَ األَْرَض، َفَرأَيُْت َمَشاِرَقَها ثوبان  518  ..إِنَّ اَّللَّ

  سعد  519
ِ
َََل َذاَت َيْوم  ِمَن اْلَعالِيَةِ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ..َأْق

َمانِ   ... ْنيَاالَ َتْذَهُب الدُّ َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه  أبو هريرة  521 َباُب َكْثَرِة اْلِفَتِن ِِف آِخِر الزَّ

اَعُة َحتَّى ُتْفَتَح َمِدينٌَة  ، َوَجانٌِب  أبو هريرة  521 ...َباٌب: الَ َتُقوُم السَّ  َجانٌِب ِمنَْها ِِف اْلَبِّ
 ..َسِمْعُتْم بَِمِدينَة 

اَعُة َحتَّى َيْملَِك اْْلَْهَجاهُ  َياِِل  أبو هريرة  522 َباٌب: الَ َتُقوُم السَّ  ..َحتَّى َيْملَِك َرُجٌل الَ َتْذَهُب األيَّاُم َواللَّ

ى َََد الالَُّت َواْلُعزَّ اَعُة َحتَّى ُتْع   عائشة  523 َباٌب: الَ َتُقوُم السَّ
ِ
 ...َيْذَهُب  الَ َيُقوُل:  َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ

تِي َتُكوُن ُقْرَب اْلِقَياَمةِ  يِح الَّ ََْعُث ِرًُيا  أبو هريرة  524 َباُب الرِّ َ َي  ...ِن، َأْلنَيَ ِمنِمَن اْليَمَ إِنَّ اَّللَّ

وُم َأْكَثُر النَّاسِ  اَعُة َوالرُّ ُر النَّاِس. اْلستورد  525 َباٌب: َتُقوُم السَّ ْكثَ وُم َأ اَعُة َوالرُّ  ..َتُقوُم السَّ

الِ  جَّ وِم ِِف َكْثَرِة اْلَقْتِل ِعنَْد ُخُروِج الدَّ ََاِل الرُّ ُء بِ  ُيَسْي بن جابر  526 َباُب إِْق  ...اْلُكوَفةِ َهاَجْت ِريٌح َِحَْرا

َََة  جابر بن سمرة  527 ...َباُب َما َيُكوُن ِمْن ُفُتوَحاِت اْْلُْسلِِمنَي  ِع ْبِن ُعتْ
 ...َقاَل: ُكنَّا َمَع  َعْن َنافِ

ينِيَّةِ 
نِْْ َْ وُم بِاألَْعاَمِق  أبو هريرة  528 َباٌب ِِف َفْتِح ُقْس اَعُة َحتَّى َينِْزَل الرُّ  ...الَ َتُقوُم السَّ

َماِن َخلِيَفٌة  َباٌب: اَل َحْثًيا جابر  529 ...َيُكوُن ِِف آِخِر الزَّ ثِي اَْلَ يَفٌة َُيْ
تِي َخلِ  ..َيُكوُن ِِف آِخِر ُأمَّ

اَعةِ  ََْل السَّ تِي َتُكوُن َق ِيُّ  ُحذيفة بن أسيد  531 َباٌب ِِف اآلَياِت الَّ َلَع النََّ  ...َوَنْحُن َنَتَذاَكُر، َفَقاَل َعَلْينَا  اطَّ
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ََْل َباُب  ََاَدَرِة بِاألَْعاَمِل َق ُ اْلَثِّ َعَل اْْل

 َتَظاُهِر الِفَتنِ 

ْيِل اْْلُْظلِمِ  أبو هريرة  531 ِع اللَّ َْ  ...َباِدُروا بِاأَلْعاَمِل ِفَتنًا َكِق

َخانَ  أبو هريرة  532 اَل، َوالدُّ جَّ  ..َباِدُروا بِاأَلْعاَمِل ِستًّا: الدَّ

ََاَدِة ِِف اْْلَرْ  . معقل بن يسار  533 ِج َباُب َفْضِل الِع َِلَّ
ََاَدُة ِِف اْْلَْرِج َكِهْجَرة  إِ  اْلِع

اَل األَْكَبَ  جَّ ُِ َلْيَس الدَّ  َوَأنَّ
ًرا أبو سعيد  534 َباُب ِذْكِر اْبِن َصيَّاد  اًجا َأْو ُعامَّ  ...َخَرْجنَا ُحجَّ

اَل األَْصَغرَ  جَّ ُِ الدَّ  َوَأنَّ
 َباُب ِفْتنَِة اْبِن َصيَّاد 

، َفُقْلُت لَ  ابن عمر  535 َتنْيِ  َمرَّ
ََْعِضِهمْ  ِقيُت اْبَن َصيَّاد 

 ...لِ

ِيَّ  أبو سعيد  536  َسَأَل النََّ
 ..َعْن ُتْرَبِة اْْلَنَّةِ  َأنَّ اْبَن َصيَّاد 

اِل َوَيْأُجوَج َوَمْأُجوَج  جَّ   النواس بن سمعان  537 َباُب ِفْتنَِة الدَّ
ِ
اَل َذاَت َغَدا َذَكَر َرُسوُل اَّللَّ جَّ  ...ةالدَّ

ََاَدِِتُِم األَْوَثانَ  ِر النَّاِس َوِع ا  ِْشَ
ِ
 َباُب َبَقاء

ِذي َوَجاَءُه َرُجٌل َفَقاَل: َما َهَذا اْْلَ  ابن عمرو  538  ..ِديُث الَّ

اَعُة َحتَّى الَ  أنس  539  ..ُيَقاَل ِِف األَْرضِ  الَ َتُقوُم السَّ

اَل ِمَن اْلَيُهودِ  جَّ ََُع الدَّ ََ  أنس  541 َباُب َمْن َيْت اَل ِمنْ َيتْ جَّ َُْعونَ  ُع الدَّ َََهاَن َس  ..َُّيُوِد َأْص

َجالِ  ِر اْلَعَرِب ِمَن الدَّ ََالِ  ُأمِّ ْشيك  541 َباُب ِفَرا اِل ِِف اْْلِ جَّ نَّ النَّاُس ِمَن الدَّ  ..َلَيِفرَّ

َجاِل" اَعِة َأْكَبُ ِمَن الدَّ اَعِة َخْلٌق َما َبنْيَ  هشام بن عامر  542 َباٌب: "َما َبنْيَ َخْلِق آَدَم َوالسَّ  ... َخْلِق آَدَم إََِل ِقَياِم السَّ

ى اَعِة اْلُكْبَ ِط السَّ ا ْمسِ  ابن عمرو  543 َباُب َتَتاُبِع َأْْشَ َل اآلَياِت ُخُروًجا ُطُلوُع الشَّ  ..إِنَّ َأوَّ

اَسةِ  ِة اْْلَسَّ ِِت َسِمْعُت نَِداَء اْْلُنَ  فاطمة بنت قيس  544 َباُب ِقصَّ  ...اِديََلَّا اْنَقَضْت ِعدَّ

 ِكَتاُب الزُّْهِد َوالرََّقاِئِق

 النََِّيُّ 
ِِ  ِمْن َشَظِف اْلَعيْشِ  َباُب َما َكاَن َعَلْي

  جابر  545
ِ
َنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  ..، َوَكاَن ُقوُت ُكلِّ ِْسْ

ْنيَا َذَكَر ُعَمُر  النعامن  546  ..َما َأَصاَب النَّاُس ِمَن الدُّ

َء اْْلَُهاِجِريَن َيْسَُِقوَن اأَلْغنَِياءَ  إِنَّ  بن عمروا  547 َباُب َفْضِل اْلَفْقرِ   ..ُفَقَرا

ْنَيا وُم َأيُّ َقْوم   ابن عمرو  548 َباُب َذمِّ التَّنَاُفِس ِِف الدُّ  ...إَِذا ُفتَِحْت َعَلْيُكْم َفاِرُس َوالرُّ

 
ِ
ِِهَا َعَل اَّللَّ ْنَيا َوَهَوا   جابر  549 َباُب َذمِّ الدُّ

ِ
وِق َداِخاًل ِمنْ   َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  ...َمرَّ بِالسُّ

ْنَيا ِسْجُن اْْلُْؤِمنِ  ْنَيا ِسْجُن اْْلُْؤِمِن، َوَجنَُّة اْلَكاِفِر. أبو هريرة  551 َباٌب: الدُّ  الدُّ
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نَيا  الدُّ
ِ
 َباُب َفنَاء

ْنَيا ِِف  اْلُستورد  551  َما الدُّ
ِ
 ...اآلِخَرِة إِالَّ ِمثُْل َواَّللَّ

َْ  خالد بن ُعَمْي   552 ََُة ْبُن َغْزَواَن َخ َ ََنَا ُعْت  ...، َفَحِمَد اَّللَّ

. سعد  553 َباُب َفْضِل اْلَغنِيِّ التَِّقيِّ اْْلَِفيِّ  ََْد التَِّقيَّ اْلَغنِيَّ اْْلَِفيَّ َ ُُيِبُّ اْلَع  إِنَّ اَّللَّ

 ِكَتاُب َفَضاِئِل اْلُقْرآِن

َءِة الَفاَِتَةِ  ِيِّ َبْيناََم  ابن عَاس  554 َباُب َفْضِل ِقَرا يُل َقاِعٌد ِعنَْد النََّ
 ... َسِمعَ   ِجْبِ

نَ  َََقَرِة َوآِل ِعْمَرا   555 َباُب َفْضِل ُسوَرِة اْل
ُِ َيْأِِت َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا أبو أمامة َن؛ َفِإنَّ  ..اْقَرُؤوا اْلُقْرآ

ِذينَ  النواس ِِ الَّ ِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهلِ  ..ُيْؤَتى بِاْلُقْرآ

 ..َيا َأبَا اْْلُنِْذِر، َأتَْدِري َأيُّ آَية  ِمْن كَِتاِب  ُأِب بن كعب  556 َباُب َفْضِل آَيِة اْلُكْرِِسِّ 

لِ  أبو الدرداء  557 باب َفْضِل ُسوَرِة الَكْهِف   ِمْن َأوَّ
 ...َمْن َحِفَظ َعِّْشَ آَيات 

َذَتنْيِ  َءِة اْْلَُعوِّ ْيَلةَ  َأَلمْ  عقَة بن عامر  558 َباُب َفْضِل ِقَرا  ...َتَر آَيات  ُأنِْزَلِت اللَّ

اَلةِ  ِن ِِف الصَّ َءِة الُقْرآ ِِ  أبو هريرة  559 َباُب َفْضِل ِقَرا  ...َأيُِحبُّ َأَحُدُكْم إَِذا َرَجَع إََِل َأْهلِ

 ِِ ِم ِن َوَتَعلُّ َءِة الُقْرآ   عقَة بن عامر  561 َباُب َفْضِل ِقَرا
ِ
ةِ َوَنْحُن ِِف الصُّ  َخَرَج َرُسوُل اَّللَّ  ...فَّ

 ُِ ِن َوَيْعَلُم َِْد اْْلَاِرِث َلِقَي ُعَمَر  عامر بن واثلة  561 َباُب َفْضِل َمْن َيُقوُم بِالُقرآ  ..بُِعْسَفانَ  َأنَّ َناِفَع ْبَن َع

ُدورِ  ِن ِِف الصُّ َ َنَظَر إََِل َأْهِل األَْرِض َفَمَقَتُهمْ  إِنَّ  عياض بن ِحار  562 َباٌب ِِف ِحْفِظ اْلُقْرآ  ..َعَرَِبُمْ  اَّللَّ

ََْعِة َأْحُرف   َن َعَل َس  ...ُكنُْت ِِف اْْلَْسِجِد، َفَدَخَل َرُجٌل ُيَصِّلِّ  ُأِب بن كعب  563 َباُب َبَياِن َأنَّ الُقْرآ

 ِكَتاُب التَّْفِسرِي

َََقَرةِ   ُسوَرُة اْل

: "َما َننَْسْخ ِمْن آَية  َأْو ُننِْسَها ِِ يأبو العالء بن ا  564 "...َباُب َقْولِ خِّ   لشِّ
ِ
ُِ  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  ...َينَْسُخ َحِديُث

ِف   ُسوَرُة األَْعَرا

":..َباُب  ََْيِت َوِهَي ُعْرَياَنةٌ  ابن عَاس  565 "ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجد  ُْوُف بِاْل ُة َت ْرأَ  ...َكاَنِت اْْلَ

: "َوُنوُدوا َأْن تِْلُكُم اْْلَنَّةُ  ِِ وا َفاَل َتْسَقُموا َأبًَدا أبو سعيد وأبو هريرة  566 .."َباُب َقولِ : إِنَّ َلُكْم َأْن َتِصحُّ
 ...ُينَاِدي ُمنَاد 
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 ُسوَرُة ُيوُنَس 

ِذيَن َأْحَسنُوا اْْلُْسنَى َوِزَياَدٌة"  َتَعاََل: "لِلَّ
ِِ ََارَ  صهيب  567 َباُب َقولِ ُ َت  ..كَ إَِذا َدَخَل َأْهُل اْْلَنَِّة اْْلَنََّة َيُقوُل اَّللَّ

 َسوَرُة النُّورِ 

ِِ َتَعاََل: "َوالَ ُتْكِرُهوا َفَتَياتُِكْم  َباٌب ِِف َقولِ

"
ِ
 َعَل اْلََِغاء

 ْبِن ُأَِبٍّ اْبِن َسُلوَل ُيَقاُل أ جابر  568
ِ
َِْد اَّللَّ  .. َنَّ َجاِرَيًة لَِع

ِيُّ  عائشة  569 ِِ ِمْرٌط  َخَرَج النََّ ٌل َغَداًة َوَعَلْي  ...ُمَرحَّ

 "يس" ُسوَرةُ 

  أنس  571 ..."َهُد َعَليِْهْم َأْلِسنَُتُهمْ َباٌب: "َيْوَم َتْش 
ِ
 ...َفَضِحَك  ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

 ُسوَرُة الَفْتِح 

ةَ  أنس  571 : "َوُهَو الَِّذي َكفَّ َأيِْدَُّيُْم َعنُْكْم" اآلَيةَ ..َباُب   ...َأنَّ َثاَمننَِي َرُجاًل ِمْن َأْهِل َمكَّ

ِْحَنِ ُسوَرُة ال  رَّ

، َوُخلَِق  عائشة  572 .."َلَق اإِلْنَساَن ِمْن َصْلَصال  "َخ ..َباُب   ... ُخلَِقِت اْْلَاَلِئَكُة ِمْن ُنور 

 ُسوَرُة اْْلَِديدِ 

: "َأَلْم َيْأِن لِلَِّذيَن آَمنُوا  ِِ ََنَا ابن مسعود  573 ..."َباُب َقْولِ  ...َما َكاَن َبنْيَ إِْساَلِمنَا َوَبنْيَ َأْن َعاَت

 ُسوَرُة اْْلَِّْشِ 

 ِِ ِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهمْ  َباُب َقولِ  ..: َيا اْبَن ُأْختِي، ُأِمُروا َقاَلْت ِِل َعائَِشةُ  عروة  574 ..""َوالَّ

وِج   ُسوَرُة اْلُبُ

ِِ َتَعاََل: "ُقتَِل َأْصَحاُب األُْخُدوِد" ََْلُكمْ  صهيب  575 َباُب َقْولِ يَمْن َكاَن َق
ُِ َكاَن َملٌِك فِ  ..، َوَكاَن َل

ْلَزَلةِ   ُسوَرُة الزَّ

ِِ َتَعاََل: "َوَأْخَرَجِت األَْرُض َأثَْقاَْلَا" َُْوانِ  أبو هريرة  576 َباُب َقْولِ  ..َتِقيُء األَْرُض َأْفاَلَذ َكَِِدَها َأْمَثاَل األُْس

 ُسوَرُة التََّكاُثرِ 

 َتَعاََل: "َأْلَهاُكُم التََّكاُثُر"
ِِ يعَ  577 َباُب َقْولِ خِّ  ...َرأُ َوُهَو َيقْ  َأتَيُْت النََِّيَّ  داللِ بن الشِّ
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:  أبو هريرة ِِ  ..َوَما ِسَوى َذلَِك بِنَْحِوِه بُِدوِن اآلَيِة، َوِفي

 ُسوَرُة النَّْْصِ 

  578 َباٌب: ُسوَرُة النَّْْصِ آِخُر ُسوَرة  َنَزَلْت ََجِيًعا
ََْيد اهلل بن  ُع

ََة  عَداللِ بن ُعْت
ََّاس  َقاَل ِِل ا  ...َتْعَلُم آِخَر ُسوَرة    ْبُن َع
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عبارة عن مجع وترتيب ملسانيد رواة الصحيحني غري املكثرين، والغرض من ذلك: ا القسم هذ

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

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

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

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

 من هذا اجلمع.فإهنا تذهب الفائدة 

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

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

 الصفحة الكتاب طرف احلديث الراوي م

1 
عياض بن محار 

 املجاشعي 

 2 اإليامن تم...ا جهلأمرين أن أعلمكم مأال إن ريب 

ق ُقريشًا..  012 اجلهاي إن اهلل عز وجل أمرين أن ُأحرِّ

لة إن اهلل أوحى إيل أن تواضعوا...  031 الرِبّ والصِّ

 080 اجلرنة أهل اجلنة ثالثة: ...

 213 فضائل القرآن إن اهلل عز وجل نظر إىل أهل األرض...

2 
أبو ذر الغفاري 

 

 3 اإليامن نوٌر أنَّى أراه...

 3 اإليامن تلك عاجل برشى املؤمن...

 03 اإليامن إين ألعلم آخر أهل اجلنة يخواًل اجلنة...

                                                           
رقام مع مراجعة أ -جزاهم اهلل خرًيا - هـ0423عام ظ السنة ة يف يورة حفأستفيد هذا القسم والذي يليه من مذكرة أعدها اإلخو 1

 التي وري كل حدي  فيها. الصفحات وإضافة أسامء الكتب

  اكمكررينمسند اصرواة غري
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 23 الصالة كيف أنت إذا كانت عليك ُأمراء...

 23 الصالة ت عيّل أعامل ُأمتي حسنها وسيئهاُعِرض

 42 الصالة ُيصبح عىل كل ُسالمى ...

 003 اإلمارة عيفًا...يا أبا ذر إين أراك ض

 003 اإلمارة يا أبا ذر إنك ضعيف، وإهنا أمانة...

 023 األطعمة إذا طبخت مرقًا فأكثر ماءه...

 031 اللباس والزينة ...ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة

 038 فضائل الصحابة إنكم ستفتحون مرص وهي أرض ُيسّمى...

لة ...ال فحقرن من املعروف شيئاً   031 الرِبّ والصِّ

 034 الظُّلم يا عبايي إين حرمت الظلم عىل نفيس...

ْكر أال ُأخربك بأحبِّ الكالم إىل اهلل؟...  014 الذِّ

3 
عثامن بن عفان 

 

 3 اإليامن من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهلل...

 21 الصالة من صىل العشاء يف مجاعة فكأنام قام نصف الليل...

 12 احلج يف الرجل إذا اشتكى عينيه وهو حُمِرٌم...

ُح، وال خيطب. نكُِح املحرم، وال ُينكر  11 النكاح ال ير

4 
عمرو بن عبسة 

 

 3 اإليامن كنت وأنا يف اجلاهلية أظن أن الناس...

ب وضوءه فيتمضمض... رِّ  03 الُوضوء ما منكم رجٌل ُيقر

 23 الصالة اهلل وأجهله. يا نبي اهلل أخربين عام علمك

5 
عوف بن مالك 

 

 3 اإليامن تسعة أو ثامنية أو سبعة... كنا عند النبي 

 31 اجلنائز اللهم اغفر له وارمحه، وعافه واعف عنه

رير  قتل رجٌل من مِحْرير رجاًل من العُدّو...  013 السِّ

 008 اإلمارة خيار أئمتكم الذين فحبوهنم وحُيبونكم.
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قرى عرضوا عيل رقاكم...ا  033 الرُّ

6 
جرير بن عبداهلل 

 

 1 اإليامن أيَّام عبٌد أربرقر من مواليه فقد كفر...

 1 اإليامن إذا أربرقر العبُد مل ُتقبل له صالة...

قني يأتوننا... دِّ  32 الزكاة إن ناسًا من املصر

 33 الزكاة يف صدر النهار... كنا عند رسول اهلل 

 033 األيب عن نظر الفجاءة... ألت النبي س

م اخلري. م الرفق حُيرر لة من حُيرر  031 الرِبّ والصِّ

7 
صهيب بن سنان 

 الرومي 

 00 اإليامن عجبًا ألمر املؤمن ...

 213 التفسري إذا يخل أهل اجلنة اجلنة...

هِ   218 التفسري اصربي فإنِك عىل احلق. !يا ُأمَّ

8 
اب عمر بن اخلط

 

 03 الُوضوء أن رجاًل توضأ فرتك موضع ُظُفٍر...

 43 الصالة من نام عن حزبه أو عن يشء منه...

 31 العيدين يف األضحى والفطر؟... ما كان يقرأ به رسول اهلل 

 11 احلج ألُخرجنَّ اليهوي والنصارى من جزيرة العرب...

 031 ائل الصحابةفض إن خري التابعني رجٌل ُيقال له ُأويس...

 عبدالرمحن بن وعلة 9
 03 الُوضوء إنا نكون باملغرب ومعنا الرببر واملجوس

ُ من العنب؟... أنه سأل ابن عباٍس   88 الُبُيوع عام ُيْعرصر

11 
عيل بن أيب طالب 

 

 01 الُوضوء ثالثة أيام ولياليهن للمسافر... جعل النبي 

 32 الصالة ...وجهت وجهي للذي فطر الساموات

 33 الصالة اللهم لك ركعت وبك آمنت...

 33 الصالة اللهم لك سجدت وبك آمنت...
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 31 الصالة اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت...

 031 للِّباس والزينةا ...أن أختتم يف إصبعي هناين رسول اهلل 

 048 ئل الصحابةفضا ...فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد والذي

 011 الدعاء ...اللهم اهدين وسديين، واذكرقل: 

11 
عقبة بن عامر 

 

 01 الُوضوء كانت علينا رعاية اإلبل فجاءت نوبتي.

 23 الصالة ...ثالث ساعات كان ينهانا رسول اهلل 

 13 النذور كفارة النذر كفارة اليمني...

 013 اجلهاي أال إن القوة الرمي...

 013 اجلهاي سُتفتح عليكم أرضون ويكفيكم اهلل...

لِم الرمي ثم تركه...  013 اجلهاي من عر

 212 فضائل القرآن أمل تر آيات ُأنزلت الليلة مل ُيرر مثلهن قط...

 212 فضائل القرآن ...أيُّكم حيبُّ أن يغدو كل يوٍم إىل ُبطحان

 بريدة  12

 01 الُوضوء الفتح...صىل الصلوات يوم  أن النبي 

 28 الصالة أن رجاًل نشد يف املسجد...

 31 اجلنائز هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها...

 30 اجلنائز أسأل اهلل لنا ولكم العافية...

 013 اجلهاي ُحرمة نساء املجاهدين عىل القاعدين...

رير  اغزوا باسم اهلل يف سبيل اهلل...  014 السِّ

 034 األيب لعب بالنَّْريشري...من 

13 
جابر بن سمرة 

 

 01 الُوضوء أأتوضأ من حلم الغنم؟...

 31 الصالة كان بالٌل ُيؤذن إذا يحضت...
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 31 الصالة ما يل أراكم ِعزين؟...

 
ِ
ْينَا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  41 الصالة ...ُكنَّا إَِذا َصلَّ

 41 ةالصال ... كنت ُأصيل مع النبي 

... ُأيت النبي  اِقصر شر  38 اجلنائز برجل قتل نفسه بمر

لٍَّق يف اجلنة البن الدحداح.  38 اجلنائز كم من ِعْذٍق ُمعر

ّلم عيّل...  041 فضائل النبي  إين ألعرف حجرًا بمكة ُيسر

 043 فضائل النبي  ضليع الفم... كان النبي 

 044 فضائل النبي  ..صالة األُوىل. صليت مع النبي 

 088 الِفترن عن نافع بن عتبة: تغزون جزيرة العرب...

 معاوية  14
 23 الصالة املؤذنون أطول الناس أعناقًا...

 33 الزكاة ال ُتلحفوا يف املسألة...

15 
عبداهلل بن الشخري 

 

ع...أنه صىل مع النبي   23 الصالة ،قال: فتنخَّ

 201 التفسري يا ابن آيم من مالكمايل مايل، وهل لك 

 أيب بن كعب  16

 21 الصالة كان رجٌل من األنصار بيته أقىص بيت يف املدينة...

 212 فضائل القرآن يا أبا املنذر تدري أيَّ آية من كتاب اهلل معك أعظم؟...

 213 فضائل القرآن كنت ِف اْلسجد، فدخل رجل يصِّل...

 جندب  17

 21 الصالة فهو يف ذمة اهلل...من صىل الصبح 

 011 التوبة أن رجاًل قال: واهلل ال يغفر اهلل لفالن...

ِة... عر  084 الِفترن جئت يوم اجلررر

 أبو مسعوي  18
 31 الصالة يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل...

 31 الصالة يمسح مناكبنا يف الصالة... كان النبي 
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 34 الزكاة ئة ناقة كلها طخطومة...لك هبا يوم القيامة سبعام

 83 الِعتق ...كنت أرضب غالًما يل بالسوط

 012 اجلهاي إين ُأْبِدعر يب فامحلني... من يلَّ عىل خري

19 
الرباء بن عازب 

 

 30 الصالة ... كنا إذا صلينا خلف رسول اهلل 

اًم جملوًيا... ُمّر عىل النبي   12 احلدوي بيهويي حممَّ

21 
وائل بن حجر 

 

 32 الصالة رفع يديه... أنه رأى النبي 

 13 فحريم الدماء ...إين لقاعد مع النبي 

21 
عمران بن حصني 

 

 34 الصالة أيُّكم قرأ خلفي بـ)سبح اسم ربك(...

 83 الِعتق أن رجاًل أعتق ستة مملوكني...

 12 النذور كانت ثقيٌف ُحلفاء لبني عقيل...

 033 الربوالصلة ما عليها ويعوها فإهنا ملعونة... خذوا

 األسوي بن يزيد 22
 34 الصالة يف يار... أتينا ابن مسعوي 

 83 النفقات ال نرتك كتاب اهلل وسنة نبيه لقول امرأة

 معدان 23
 33 الصالة ...لقيت ثوبان موىل النبي 

 003 اإلمارة .إين رأيت كأن ييكًا نقرين ثالث نقرات.

 أبو الدرياء  24

 33 الصالة أعوذ باهلل منك... ألعنك بلعنة اهلل...

جٍّ عىل باب فسطاط... ُأيت النبي 
 81 النكاح بامرأة حُمِ

 032 الرب والصلة ...شفعاءن اللعانو ال يكون

 010 الدعاء يعوة املرء املسلم ألخيه املسلم بظهر الغيب...

 212 فضائل القرآن سورة الكهف...من حفظ عرش آيات من أول 

ب...عثامن بن أيب  25 نْزر  31 الصالة ذاك شيطان ُيقال له خر
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قرى .أعوذ باهلل وقدرته من رش ما أجد وُأحاذر العاص   033 الرُّ

26 
سعد بن أيب وقاص 

 

 31 الصالة ُيسّلم عن يمينه وعن يساره... كنت أرى النبي 

 048 فضائل الصحابة رآن...أنه نزلت فيه آيات من الق

 041 فضائل الصحابة ستة نفر... كنا مع النبي 

 011 الدعاء علمني كالمًا أقوله...

ْكر حدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟...أيعجز أ  013 الذِّ

 083 الِفترن  سألت ريب ثالثًا فمنعني اثنني...

 211 هد والرقائقالز إن اهلل حيب العبد التقي الغني اخلفي..

 ثوبان  27

 41 الصالة ...اللهم أنت السالم ومنك السالم

 33 اجلنائز إن املسلم إذا عاي أخاه املسلم...

 83 النفقات أفضل يينار ينفقه الرجل...

 083 الِفترن إن اهلل عز وجل زوى يل األرض...

 زيد بن أرقم  28

 42 لصالةا صالة األوابني حني ترمض الِفصال...

 041 فضائل الصحابة واهلل لقدر كربت سني وقُدم عهدي...

 031 الدعاء اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل.

29 
أبو سلمة بن 

 عبدالرمحن

 43 الصالة يفتتح الصالة؟ بأي يشء كان النبي 

 11 النكاح ؟...كم كان صداق النبي 

31 
حذيفة بن اليامن 

 

 43 الصالة ذات ليلة... صليت مع النبي 

 14 األيامن ما منعني أن أشهد بدرًا...

 024 ألطعمةا ...طعاماً  كنا إذا حرضنا مع النبي 

 48 اجلمعة بئس اخلطيب أنت... عدي بن حاتم  31
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ل صدقة...  033 فضائل الصحابة أتيت عمر بن اخلطاب فقال إن أوَّ

32 
النعامن بن بشري 

 

 41 اجلمعة ...يقرأ يف العيدين ويف اجلمعة كان النبي 

 010 اجلهاي ...فقال رجل كنت عند منرب رسول اهلل 

 018 الزهد والرقائق ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا...

 سهيل 33

 41 اجلمعة فإن عجل بك يشء فصل ركعتني... 

 11 احلج كذا وكذا مياًل...

ْكر يأمرنا إذا أراي أحدنا أن ينام...كان أبو صالح   014 الذِّ

 أم سلمة  34

 34 اجلنائز إذا حرضتم املريض أو امليت فقولوا خريًا...

 34 اجلنائز عىل أيب سلمة وقد شق برصه... يخل النبي 

 33 اجلنائز ما من عبد ُتصيبه مصيبة فيقول:...

 33 جلنائزا ...ملا مات أبو سلمة قلت: غريب

اٌن... ور ِك هر
 80 النكاح إنه ليس بِك عىل أهلِ

 008 اإلمارة إنه ُيستعمل عليكم أمراء فترْعِرفون وُتنكِرون...

 020 األضاحّي  من كان له ِذبح يذبُحه...

35 
عامر بن سعد بن 

 أيب وقاص

 38 اجلنائز أن سعدًا قال يف مرضه الذي هلك فيه...

 11 احلج كب إىل قرصه بالعقيق فوجد عبدًا...أن سعدًا ر

36 
أبو أيوب 

 األنصاري 

 31 الصيام من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال

 021 األطعمة يف السفل.. نزل عليه فنزل النبي  أن النبي 

 أبو قتاية  37

 31 الصيام ... وصيام يوم عاشوراء أحتسب عىل اهلل..

 010 اجلهاي أن اجلهاي واإليامن...أن قام فيهم فذكر 

 11 النكاح أن عبداهلل بن الزبري قام بمكة فقال... عروة بن الزبري 38
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 218 التفسري يا ابن ُأختي، ُأمروا أن يستغفروا...

 أبو أمامة  39
 14 األيامن من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه...

 210 فضائل القرآن ..اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيًعا.

41 
سلمة بن األكوع 

 

رير  غزونا فرزارة وعلينا أبو بكر ...  013 السِّ

رير ا ...ُحنرْينراً  غزونا مع النبي   004 لسِّ

 023 األطعمة بشامله... أن رجاًل أكل عند رسول اهلل 

 041 فضائل الصحابة ...واحلسن واحلسني  لقد ُقْدُت بنبي اهلل 

 011 املنافقني رجاًل موعوكًا... ُعْدنا مع النبي 

 عائذ بن عمرو 41
ة... عاء احلُطرمر  001 اإلمارة إن رش الرِّ

 031 فضائل الصحابة أن أبا سفيان أتى عىل سلامن...

 املغرية  42
 032 األيب ملا قدمت نجران سألوين...

 081 اجلنة أهل اجلنة منزلة؟ ...سأل موسى ربه: ما أينى 

43 
سمرة بن جندب 

 

ّمني غالمك يسارًا...  032 األيب ال ُتسر

ْكر أحّب الكالم إىل اهلل أربع...  014 الذِّ

 082 النار منهم من تأخذه النار إىل كعبيه...

 املقداي  44
احني فاحثوا...  034 األيب إذا رأيتم املدَّ

 040 ملسو هيلع هللا ىلصفضائل النبي  ...أقبلت أنا وصاحبان يل

 أبو برزة  45
 034 فضائل الصحابة هل تفقدون من أحد؟...

...  038 فضائل الصحابة لو أن أهل ُعامن أتيتر

46 
النواس بن سمعان 

 

لة الربُّ ُحسن اخللق...  030 الرِبّ والصِّ

ال أخوفني عليكم... جَّ رُي الدَّ  012 الِفترن غر

 210 فضائل القرآن القيامة...ُيؤترى بالقرآن يوم 
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 عامر بن واثلة 47
ه... ر الشقي من شقى يف بطن ُأمِّ در  033 القر

 213 فضائل القرآن إن اهلل يرفع هبذا الكتاب أقوامًا...

 املستوِري 48
 081 الِفترن تقوم الساعة والروم أكثر الناس...

 011 الزهد والرقائق واهلل ما الدنيا يف اآلخرة إال ...
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 الصفحة الكتاب طرف احلديث الراوي م
 2 اإليامن إذ عطس ... بينام أنا ُأصيل مع النبي  معاوية بن احلكم  1

 3 اإليامن من شهد أن ال إله إال اهلل... عباية  2

 3 اإليامن قل يل يف اإلسالم قوالً ... سفيان بن عبداهلل 3

 8 اإليامن ...ذاق طعم اإليامن العباس  4

ة 5  01 اإليامن ... حرضنا عمرو بن العاص  عبدالرمحن بن ِشامسر

 03 الوضوء ذات يوم خلفه... أريفني رسول اهلل  عبداهلل بن جعفر  6

 03 الوضوء الّطُهور شطر اإليامن... أبو مالك  7

 01 الُغسل يف اجلنابة كيف كان يصنع النبي  عبداهلل بن قيس  8

 01 الُغسل أقبلت بحجر أمحله ثقيل... ر املسو 9

 23 الصالة عّلمه هذا األذان... أن النبي  أبو حمذورة  11

مضاء... أتينا النبي  خّباب  12  23 الصالة فشكونا إليه حرَّ الرَّ

ن... أبو برصة الغفاري  13  23 الصالة إن هذه الصالة ُعرضت عىل مر

 21 الصالة إحداكنَّ املسجد...إذا شهدْت  زينب الثقفية  14

ْيد  15  21 الصالة إذا يخل أحدكم املسجد... أبو مُحرْيد/ أبو ُأسر

 28 الصالة كنا قعويًا يف املسجد مع أيب هريرة ... أبو الشْعثاء 16

ة 17 ْبدر  32 الصالة أن عمر كان جيهر هبؤالء الكلامت... عر

 34 الصالة بح بمكة...الص صىل لنا النبي  عبداهلل بن السائب 18

 34 الصالة ...أتينا ابن مسعوي يف ياره علقمة 19

 مسند اصرواة اصذين صحس هلم إال حديث واحد
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رين بالثلج والربي... عبداهلل بن أيب أوىف 21  33 الصالة اللهم طرهِّ

 33 الصالة فأعني عىل نفسك بكثرة السجوي... ربيعة بن كعب  21

 31 ةالصال إذا قعد يف الصالة... كان النبي  عبداهلل بن الزبري  22

 38 الصالة قلنا البن عباس يف اإلقعاء... طاوس 23

 38 الصالة ُأِقّرت الصالة بالرِبِّ والزكاة...  ِحطَّان 24

 41 الصالة صليت اجلمعة يف املقصورة ... السائب بن أخت نرِمر 25

 41 الصالة كان ابن الزبري يقول يف يبر كل... أبو الزبري 26

ك 27  42 الصالة ...مرة: أكنت جتالسقلت جلابر بن س ِسامر

 42 الصالة ...ما من عبٍد مسلم يتوضأ فُيسبغ أم حبيبة  28

 44 الصالة أن سعد بن هشام أراي ليلة القدر... ُزرارة 29

 43 الصالة ...من ُيقم احلول ُيصب ليلة القدر ِزّر بن حبيش 31

نُّوُر رسول أم هشام بنت حارثة 31 نُّوُرنا وتر  48 اجلمعة ...اهلل  لقد كان تر

ْيبرة 32  48 اجلمعة قبَّح اهلل هاتني اليدين... عامرة بن ُرؤر

 41 اجلمعة وهو خيطب ... انتهيت إىل النبي  أبو رفاعة  33

 30 السفر ...قلت لعمر: ليس عليكم جناح يعىل بن أمية  34

 30 السفر ...سألت ابن عباس: كيف ُأصيل إذا موسى بن سلمة 35

 33 اجلنائز ...قلت أليب هريرة: إنه قد مات يل أبو حسان 36

 31 اجلنائز ...كان زيٌد ُيكرّب عىل جنائزنا أربًعا عبدالرمحن بن أيب ليىل 37

ِدّي  38  38 اجلنائز أال أبعثك عىل ما بعثني عليه ... أبو اهلريَّاج األسر

نرِوّي  39  31 اجلنائز ...اال جتلسوا عىل القبور وال ُتصلو أبو مرثد الغر

 31 اجلنائز يف حائط لبني النجار... بينام النبي  زيد بن ثابت  41

 31 اجلنائز أال ُأحّدثكم عني وعن أمي... حممد بن قيس 41
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ْبي رافع بن خديج  42  32 الزكاة ...وهنب الُعبيد  أجتعل هنر

 32 لزكاةا اجتمع ربيعة بن احلارث والعباس... عبد املطلب بن ربيعة  43

ي حلاًم... عمري موىل أيب اللحم 44  33 الزكاة أمرين موالي أن ُأقردِّ

بِيصة بن طُخراِرق  45 رالة فأتيت النبي  قر  33 الزكاة ...فحّملت محر

 38 الصيام إنا رأينا اهلالل، فقال بعض القوم... أبو البخرتي 46

ْيب 47  38 الصيام أن أم الفضل بعثته إىل معاوية... ُكرر

 31 الصيام انتهيت إىل ابن عباس وهو ُمتوّسد... احلكم بن األعرج 48

 11 الصيام وُسئل عن صوم يوم... مسلم يف رواية من طريق شعبة  49

 11 الصيام يصوم من كل شهر ثالثة... كان النبي  معاذة العدوية 51

ِجس  51 ْ ْون... عبداهلل بن رسر  10 جاحل يتعّوذ من احلرْوِر بعد الكر

ة 52 رر بر  12 احلج أيصلح يل أن أطوف بالبيت قبل أن ... ور

 13 احلج كنت جالسًا مع ابن عباس عند الكعبة... بكر بن عبداهلل 53

ة اجلهني 54 رْبر  18 النكاح إين قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع... سر

امة بنت وهب 55  81 النكاح لقد مهمت أن أهنى عن الغيلة... ُجدر

ضاع وهو يف بيتي... يخل أعرايب عىل النبي  الفضل  أم 56  84 الرِّ

ن 57 رِّ  81 الِعْتق ...أن جارية له لطمها إنسان سويد بن ُمقر

ر بن عبداهلل 58 ْعمر  81 الِعْتق ...من احتكر فهو خاطئ مر

 11 املزارعة ...هنى عن املزارعة أن النبي  ثابت 59

 13 احلدوي : يا أهيا الناس...خطب عيلٌّ فقال أبو عبدالرمحن 61

 18 القضاء والشهايات أال ُأخربكم بخري الشهداء؟... زيد بن خالد  61

 011 اجلهاي رباط يوٍم وليلٍة خرٌي من صيام يوٍم وقيامه... سلامن 62

 011 اجلهاي أرواحهم يف جوف طري ُخرْض... مرسوق 63
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 010 اجلهاي من سأل اهلل الشهاية بصدق... سهل بن حنيف  64

رير  أن نجدة كتب إىل ابن عباس ... يزيد بن هرمز 65  013 السِّ

 001 اهلجرة واملغازي كنا عند حذيفة، فقال رجل: لو أيركت... يزيد بن رشيك التيمي 66

 000 اهلجرة واملغازي وفدت وفوي معاوية وذلك يف رمضان... عبداهلل بن رباح 67

رْباً  مطيع 68  002 اهلجرة واملغازي ...ال ُيقتل ُقريش صر

 003 اهلجرة واملغازي ... شهدت مع النبي قال ابن عباس: كثري بن عباس بن عبداملطلب 69

 001 اإلمارة الدين النصيحة. قلنا ملن؟... تيم الداري  71

ة 71 ِمرير  001 اإلمارة من استعملناه منكم عىل عمل... عدي بن عر

 008 اإلمارة ت علينا ُأمراء يسألونا...أرأيت إن قام سلمة بن يزيد 72

نراٌت... عرفجة  73 نراٌت وهر  001 اإلمارة إنه سيكون هر

 021 الصيد والذبائح إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء... شداي بن أوس  74

 023 األرشبة ... أن طارق بن سويد سأل النبي  وائل احلرضمي  75

 023 األطعمة عىل أيب فقّدمنا له... نزل النبي  عبداهلل بن برس 76

 031 اللباس والزينة كان ابن عمر إذا استجمر... نافع 77

ة والكِهانة إنا قد بايعناك فارجع... الرشيد 78  031 الطب والطِّرير

افًا فسأله عن يشء... ()بعض أزواج النبي  79 رَّ ة والكِهانة من أتى عر  031 الطب والطِّرير

 038 احليَّات وغريها أنه يخل عىل أيب سعيد يف بيته... أبو السائب 81

 041 فضائل النبي  إن اهلل اصطفى كنانة من ولد إسامعيل... واثلة بن األسقع  81

نْي تبوك... معاذ بن جبل  82  041 فضائل النبي  إنكم ستأتون غدًا إن شاء اهلل عر

 044 فضائل النبي  غزوة الفتح فتح مكة... غزا النبي  ابن شهاب 83

 043 فضائل النبي  بقوم عىل ... مررت مع رسول اهلل  طلحة  84

 041 فضائل الصحابة سمعت عائشة وُسئلرت ... ابن أيب مليكة 85
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 031 فضائل الصحابة قال أبو ذر: خرجنا من قومنا ِغفار... عبداهلل بن الصامت 86

 033 فضائل الصحابة من أصحاب... ال يدخل النار إن شاء اهلل أم ُمبررشِّ  87

رْي بن جابر 88  031 فضائل الصحابة كان عمر إذا أتى عليه أمداي أهل... ُأسر

ّذب الذين ُيعّذبون يف الدنيا... هشام بن حكيم 89  034 الظُّلم إن اهلل ُيعر

 038 العْلم ال ُيستطاُع العلم براحة اجلسم. حييى بن أيب كثري 91

 011 العْلم كيف أقول حني أسأل ريب؟... طارق بن أرْشيرمر  91

هم وال أيري... «عافني»أما  موسى 92  011 العْلم فأنا  أرتروَّ

ْكر من نزل منزالً ثم قال: أعوذ... خولة بنت حكيم 93  010 الذِّ

يِْدّي  94 ْكر  نافق حنظلة... حنظلة اأْلُسر  012 الذِّ

ْكر بحمده عدي خلقه ورضا... سبحان اهلل و جويرية  95  013 الذِّ

ًا... قيس بن ُعبراي 96 ْأير رر  018 املنافقني قلنا لعامر: أرأيتم ِقتالكم أر

 018 املنافقني كان بني رجٍل من أهل العقبة وبني... أبو الطفيل 97

رْي بن جابر 98  081 الِفترن هاجت ريٌح محراء بالكوفة... ُيسر

 081 الِفترن ا لن تقوم حتى تروا قبلها عرش آيات...إهن حذيفة بن أرِسيد 99

ْعِقل بن يسار  111  011 الِفترن العباية يف اهلرْرج كهجرة إيّل... مر

ن الناس من الدجال يف اجلبال... أم رشيك 111 يرِفرُّ  013 الِفترن لر

 013 الِفترن ما بني خلق آيم إىل قيام الساعة... هشام بن عامر 112

 013 الِفترن ملّا انقضت عّديت سمعت إىل قيام الساعة.. بنت قيس  فاطمة 113

 011 الزهد والرقائق خطبنا ُعتبة بن غزوان فحمد اهلل... خالد بن عمري العدوي 114

ري 115 خِّ  213 التفسري ينسخ حديثه... كان النبي  أبو العالء بن الشِّ

ْعلرُم آخر سورة...قال يل ابن عبا عبيداهلل بن عبداهلل بن عتبة 116  200 التفسري س: تر
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أحايي  اجلمع بني الصحيحني مع بيان معناها  الوارية يفيف هذا القسم الكلامت الغريبة  تعمُجِ 

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

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

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

 

 اْلعنى الكلمة الغريَة م

 كتاب اإلميان

 (316النْحلة هي العْية وتْلق النْحلة عل اْلعتقد )هدي الساري  نحْلُتِ 3

 ( 2/572)النهاية  ره إذا زبره واستقَلِ بوجِ عَوس الكهر اإلنتهار وقد كهره يكه كهرِّن 4

هو َجع خْلف اْللف بالتحريك والسكون كل من َييء بعد من مَض إال أنِ     خلوف 24

بالتحريك ِف اْلي وبالتسكني ِف الِّش يقال َخَلْف ِصْدق وَخْلف سوء ومعناُها 

د ِف هذا اْلديث السكونَجيعًا القرن من   الناس واْلرا

 ( 1/521)النهاية 

 (111بفتح الَاء وَيوز كْسها أي هرب )هدي الساري  أبق 29

 (1/816أي ضعوه وضعًا سهاًل )النهاية  ناًّ شنُّوا ُش  31

ء )النهاية  تزْفزِفني 34  (1/725تزفزف أي ترتعد من البد ويروى بالرا

 (219الساري يشخب أي يصب )هدي  َشَخَت 42

هي العقد التي ِف ظهور األصابع َيتمع فيها الوسخ الواحدة برَجة بالضم   براَجِ 42

 (1/119)النهاية 

 كتاب الصالة

 يب األصفاظ  غر
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لِ معنيان أحدُها أنِ أراد بِ آخر النهار ألنَّ الشمس ِف ذلك الوقت إنام تلَث    ْشق اْلوتى 78

بريقِ إذا غص بِ وسئل اْلسن  قلياًل ثم تغيب ... واآلخر من قوْلم ْشق اْليت

بن ُممد ابن اْلنفية عنِ فقال ألم تر إَل الشمس إذا ارتفعت عن اْليْان فصارت 

بني القَور كأِها ْلة فذلك ْشق اْلوتى يقال ْشقت الشمس ْشقًا إذا ضعف 

 ( 1/861ضوءها )النهاية 

َْنَّب 84 نب بيتِ ألِّن أحتسب أي مشدود باألطناب يعني ما أحب أن يكون بيتي إَل جا   ُم

 (2/124عند اهلل كثرة خْاي من بيتي إَل اْلسجد )النهاية 

 (1/467ُها الغائط والَول )النهاية  األخَثان 91

 (241أي حلق وَجاعات واحدها عزة بالتخفيف وأصلها عزوة )هدي الساري    ِعِزين 98

 (317ساري بضم النون أي العقول وقال ابن عَاس التقى )هدي ال النُّهى 99

و أي فتنها وهيجها )النهاية  هيشات 99  (2/918ويروى بالوا

 (1/397اْلفز اْلث واإلعجال )النهاية  حفزه النََّفس 113

 (1/694أي سكتوا وَل َييَوا )النهاية  أَرمَّ  113

ق اِْلَداج النقصان يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قَل أوانِ وإن كان تام اْلل  ِخَداج 118

وأخدجتِ إذا ولدتِ ناقص اْللق وإن كان لتامم اْلمل وإنام قال فهي خداج 

واْلداج مصدر عل حذف اْلضاف أي ذات خداج أو يكون قد وصفها باْلصدر 

 (1/473نفسِ مَالغة )النهاية 

هو أن يضع أليتيِ عل عقَيِ بني السجدتني وهو الذي َيعلِ بعض الناس اإلقعاء  ُعْقَة الشيْان 119

 (2/231وقيل هو أن يَتك عقَيِ غي مغسولني ِف الوضوء )النهاية 

 (219شخص بْصه أي ارتفع وامتد )هدي الساري  يشخص 119

 (1/516أي نازعنيها وأصل اْللج اْلذب والنزع )النهاية  خاْلنِيها 111

ََّق 112 كوع يَْق ِف صالتِ هو أن َيمع بني أصابع يديِ وَيعلهام بني ركَتيِ ِف الر  ط
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 (2/113والتشهد )النهاية 

قال أبو عمرو وهو لقب لِ واْلنزب قْعة ْلم منتنة ويروى بالكْس والضم  َخنَْزب 123

 (1/536)النهاية 

هو أن يلصق أليتِ باألرض وينصب ساقيِ ويداه باألرض وهكذا اْلكروه ويْلق  اإلْقعاء 126

 عل اْللوس عل وركيِ وهذا ورد أنِ فعل ِف اْللوس بني

 (275السجدتني مثلِ )هدي الساري 

 (1/154بكعت الرجل بكعًا إذا استقَلتِ بام يكره وهو نحو التقريع )النهاية  تََكُعني 128

ترمض   142

 الفصال

قها    وهي أن َتمى الرمضاء وهي الرمل فتبك الفصال من شدة حرها وإحرا

 (1/691أخفافها )النهاية 

 كتاب اجلمعة

 و موسى هكذا وقع ِف صحيح مسلم وِف سائر الرواياتقال أب ناعوس 156

)) قاموس الَحر (( وهو وسِْ وْلتِ ولعلِ َل َيود ِكْتَتِ فصحفِ بعضهم وليست 

هذه اللفظة أصاًل ِف مسند إسحاق الذي روى عنِ مسلم هذا اْلديث غي أنِ قرنِ 

 (2/764بأِب موسى وروايتِ فلعلها فيها )النهاية 

 كتاب اجلنائز

اْلهدي الذي قد هداه اهلل إَل اْلق وقد استعمل ِف األسامء حتى صار كاألسامء  اْلهديِّني 176

الغالَة وبِ سمي اْلهدي الذي بِّش بِ رسول اهلل صل اهلل عليِ وسلم أنِ َييء ِف 

رِض اهلل عنهم  -آخر الزمان ويريد باْللفاء اْلهديني أبا بكر وعمر وعثامن وعليًا 

 (2/899)النهاية  ِف كل من سار سيِتم وإن كان عاماًّ  -

 (1/712كل مالءة ليست بلِْفقني وقيل كل ثوب رقيق لني )النهاية  َرْيْة 177

ْعُموص أيضًا     دعاميص 181 الدعاميص َجع ُدْعُموص وهي ُدَويَة تكون ِف مستنقع اَلاء والدُّ

 االدخال ِف األمور أي أِهم سيَّاحون ِف اْلنة دخالون ِف منازْل
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ال يمنعون من موضع كام أن الصَيان ِف الدنيا ال يمنعون من الدخول عل اْلَُرم 

 (1/571وال ُيتجب منهم أحد )النهاية 

تِ )النهاية  َصنَِفة 181  (2/55َصنَِفة اإلزار بكْس النون طرفِ ِما يِّل طرَّ

 (2/871أي ينزو ويثِب ويقارب اْلْو )النهاية  يتوقَّص 186

 (2/623أي دفعتِ واللَّهد الدفع الشديد ِف الصدر )النهاية  َْلَدِّن 196

 (1/461اْلْيف اْلور والظلم )النهاية  ُييف 196

 (113أي أغلقوها من اإلجافة )هدي الساري  أجيفوا  196

ْبو بسَب التعب فيحصل منِ الَهر فينشأ عنِ الربو يقال    حشا رابية 196 أي وقع عل حشاك الرَّ

ْبو فانقْع نفسِ )هدي الساري حْش بفتح ثم ك  (152ْس أصابِ الرَّ

 كتاب الزكاة

ران 199  (2/24أي ما ُتمعانِ ِف صدوركام )النهاية  تْصِّ

 (2/615أي تشي بيدها )النهاية  ُتْلمع 199

ق الْسور عليِ بصفاء اَلاء اْلجتمع ِف  ُمْذَهَة 211 ََِّ وجهِ إلْشا ُمْدُهنة هي تأنيث اْلُْدُهن ش

واْلُْدُهن أيضًا واْلُْدُهنة ما َيعل فيِ الدهن فيكون قد شَهِ بصفاء الدهن  اْلجر

وقد جاء ِف بعض نسخ مسلم " كأن وجهِ ُمْذَهَة " بالذال اْلعجمة والَاء اْلوحدة 

وقال ِف موضع آخر" وهكذا جاء ِف سنن النسائي ... فإن صحت الرواية فهي من 

من قوْلم فرس ُمْذهب إذا علت ِحرتِ الْشء اْلُْذهب وهو اْلموه بالذهب أو 

صفرة واألنثى ُمْذَهَة وإنام خص األنثى بالذكر ألِها أصفى لونًا وأرق بِّشة " 

 ( 615 – 593/ 1)النهاية 

د ْلامً  215  (2/422القديد اللحم اْلملوح اْلجفف ِف الشمس )النهاية  أقدِّ

 (287ألحف أي بالغ ِف الْلب )هدي الساري  ال ُتْلِحفوا  217

 (144أي مصيَة )هدي الساري  جائحة 219
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 كتاب احلج

ل السي فيها حتى ال تْول علينا فكأِها قد طِويت اْطوِ  219 ِْبا لنا وسهِّ  أي قرِّ

 (2/131)النهاية 

أي شدتِ ومشقتِ وأصلِ من الَوْعث وهو الرمل واْلْش فيِ يشتد عل صاحَِ  َوْعثاء 219

 (2/864اء )النهاية ويشق يقال رمل أوعث ورملة وعث

اْلْور بعد  219

 رالكوْ 

أي من النقصان بعد الزيادة وكأنِ من تكوير العاممة وهو لفها وَجعها ويروى 

 (2/568بالنون )النهاية 

 (271أي مْيقني وقيل ضابْني يقال فالن مْقرن لفالن ضابط لِ )هدي الساري    ُمْقرنني 219

َْب اْلَْدي وهو هالك   َعِْب 221 ِ وقد يعب بِ عن آفة تعَتيِ وَتنعِ عن السي فينحر َع

 (2/221)النهاية 

دُها   223 َضمَّ

ِب   بالصَّ

ْمد الشدُّ يقال ضمد رأسِ وجرحِ إذا    أي جعلِ عليهام وداواُها بِ وأصل الضَّ

امد وهي خرقة يشد ِبا العضو اَْلُؤوف ثم قيل لوضع الدواء عل اْلرح  شده بالضِّ

 (2/91د )النهاية وغيه وإن َل يش

 (2/12أي مصَوغة غي بيض )النهاية  صَيغاً  225

أي شدي عل فْرجك وهو مأخوذ من ثْفر الدابة وهو الذي يشد َتت ذنَها    اْسَتْثِفري 225

 (134)هدي الساري 

شاً  225 رِّ  (1/361أراد بالتحريش ها هنا ذكر ما يوجب عتابِ ْلا )النهاية  ُُمَ

َمل ِف الْواف الوْثب ِف اْلْش ليس بالشديد )هدي الساري  َرَمل ثالثاً  225  (187الرَّ

الَتّو الفْرد يريد أنِ يرمي اْلامر ِف اْلج فردًا وهي سَع حصيات ويْوف سَعًا      َتوٌّ  228

 (1/199ويسعى سَعًا )النهاية 

 كتاب النكاح

 (141أي غليظ أِحق )هدي الساري  ِجْلف 238
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 (1/236ْلامل اْلقرب التي دنا والدها )النهاية اْلُِجح ا ُُمِح 244

 (2/666أي تدبغ وأصل اَْلْعس اْلعك والدلك )النهاية  َتَْعس 248

أي ال يَغضها يقال فركت اْلرأة زوجها تفركِ فركًا بالكْس وفركًا وفروكًا فهي     ال يْفَرك 249

 (2/366فروك كأنِ حث عل حسن العِّشة والصحَة )النهاية 

 العدة كتاب

مها وقْع ثمرها )هدي الساري  ُُتدُّ نخلها 251  (138ِجداد النخل أي رصا

 كتاب الرضاع

اْلْلج اْلصَّ َمَلج الصَي أمِ يْمُلُجها ملجًا وَملِجها يملُجها إذا رضعها واَْلْلجة    اإلْمالجة 252

اْلصتني ال اْلرة واإلمالجة اْلرة أيضًا من أملجْتِ أمِ أي أرضعتِ يعني أن اْلصة و

 (2/674َترمان ما ُيرمِ الرضاع الكامل )النهاية 

 كتاب البيوع

ْبة 262 ْبة من الْعام ما َجع من اْلب بال كيل )هدي الساري  الصُّ  (218الصُّ

 (1/418أي اشَتاه وحَسِ ليقلَّ فيْغلو )النهاية  احتكر 269

 كتاب النذور

قة 272  (318أي مذللة )هدي الساري  ُمنَوَّ

 (139أي اْلناية )هدي الساري  جريرة 272

قال أبو عَيد األعضب اْلكسور  -صل اهلل عليِ وسلم  -هو اسم ناقة النَي   العْضَاء 272

القرن فقيل كانت مقْوعة األذن وقيل بل هو اسم فقط وهو األرجح وقيل 

 (243العضَاء القصية اليد )هدي الساري 

 والديةكتاب حتريم الدماء وذكر القصاص 

النِّْسعة بالكْس سي مضفور َيعل زمامًا للَعي وغيه وقد تنسج عريضة ُتعل   نِْسعة 277
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 (2/736عل صدر الَعي )النهاية 

ََط بالتحريك نْختَط 277 َْط َضب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها واسم الورق َخ  اْل

 (1/469... وهو من علف اإلبل )النهاية 

 كتاب احلدود

 (1/231أي مقْوع الذكر )النهاية  َوبُمْ  281

 كتاب اجلهاد

ُأبِْدع ِب  292

 فاِْحِلني

د أي انقْع ِب لكالل راحلتي  ُأبْدع عل ما َل يسم فاعلِ ... واْلرا

 (1/113)النهاية 

 كتاب السري

ء كأِها جزت   اِْلْزية 311 عَارة عن اَلال الذي يعقد للكتاِب عليِ الذمة وهي فعلة من اْلزا

 (1/265ن قتلِ )النهاية ع

 (2/456قيل أراد بالقْشع الفْرو اْلََلق )النهاية  قْشع من أَدم 313

 كتاب اهلجرة واملغازي

 (223أي يشوي )هدي الساري  يْصِّل 311

نّ  311  (2/95أي بخاًل بِ وشحًا أن يشاركنا فيِ غينا )النهاية  الضِّ

سيتان واْلمع سيات ... فإن اْلاء فيها عوض من هو ما عْف من طرفيها وْلا  ِسَية القوس 311

و اْلحذوفة كعدة )النهاية   ( 1/835الوا

 (279هي اْليوش اْلجتمعة التي ال تنتِّش )هدي الساري  كتيَة  311

ِْس   الوطيس 313 اب ِف اْلرب وقيل هو الوطء الذي ي َِْ التنور وقيل هو الُضِّ الوطيس ِش

حجارة مدورة إذا ِِحَيت َل يقدر أحد يْؤها  الناس أي يدقهم وقال األصمعي هو

َْل النَي وهو من فصيح  -صل اهلل عليِ وسلم  -وَل ُيْسمع هذا الكالم من أحد ق
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 الكالم عب بِ عن اشتَاك اْلرب وقيامها عل ساق

 (2/863)النهاية 

هم كليالً  313  (149أي شدِتم ضعيفة )هدي الساري  حدَّ

 كتاب اإلمارة

اْلََِّش قوم َيرجون بدواِبم إَل اْلرعى ويَيتون مكاِهم وال يأوون إَل الَيوت    َجَِّشه 316

ً فقْصوا الصالة فنهاهم عن ذلك ألن اْلقام ِف اْلرعى وإن طال  فربام رأوه سفرا

 (1/267فليس بسفر )النهاية 

َْمة 321 َعاء اْلُ د واإلصدار وي   الرِّ ْوق واإليرا لقي بعضها عل بعض هو العنيف برعاية اإلبل ِف السَّ

 (1/393ويعسفها َضبِ مثاًل لواِل السوء )النهاية 

أي ْشور وفساد يقال ِف فالن هناٌت أي خصال ْش وال يقال ِف اْلي وواحدها  َهناٌت  329

 (2/916هنت )النهاية 

 كتاب الصيد والذبائح

 الوادي طرفِ الشفرة أي السكني وشفرة السيف حده وشفي جهنم حرفها وشفي  َشْفرتِ 331

 (212وشفي العني منَت شعر اْلفن )هدي الساري 

 كتاب األطعمة

 (1/45اإلدام بالكْس واألدم بالضم ما يؤكل مع اْلَز أي َشء كان )النهاية  األُُدم 348

 (1/398أي مستعجل مستوفز يريد القيام )النهاية  ُْمتفز 351

 (1/631أي ْسيعًا كثياً )النهاية  ذريعاً  351

 (2/657اْلسخ وهو قلب اْللقة من َشء إَل َشء )النهاية  مسخهم 352

 كتاب اللباس والزينة

ََِّ بِ الشيب وقيل هي شجرة تَيض الثَّغَامة 356  هو نَت أبيض الزهر والثمر يش
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 (1/211كأِها الثلج )النهاية 

ة 363 ا  كافورهي التي يعمل عليها ألوان الْيب غيها كالعنب واْلسك وال مْرَّ

 (2/111)النهاية 

َُْخت 364 َُْخت والذكر ُبْختّي وهي َجال طوال األعناق وُتمع   ال َُْختية األنثى من اْلامل ال ال

 (1/117عل ُبخت  وَبخاِّت واللفظة معربة )النهاية 

هو اْللجل الذي يعلق عل الدواب قيل إنام كرهِ ألنِ يدل عل أصحابِ بصوتِ  جرس 365

ُيب أن ال يعلم العدو بِ حتى يأتيهم فجأة  -صل اهلل عليِ وسلم  -وكان النَي 

 (1/255وقيل غي ذلك )النهاية 

 كتاب األدب

ري )هدي الساري  ِسوادي 373  (215بالكْس أي ْسا

 (2/729النرد اسم أعجمي معرب وشي بمعنى حلو )النهاية  نْردشي 379

ِّْعون 381 ِّْع وهو اْلَالغ ِف  اْلتن  األمر قوالً وفعاًل وتنْع ِف الكالم أي بالغَجع متن

 (311فيِ كتشدق )هدي الساري 

 كتاب الطب والطرية والكهانة

اف 389 اف اْلنجم أو اْلازي الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر اهلل العرَّ  أراد بالعرَّ

 (2/191تعاَل بِ )النهاية 

 كتاب احليات وغريها

الذي فيِ شامريخ العذق وهو فعلون من اإلنعراج اإلنعْاف  وهو العود األصفر الُعْرجون 391

 (2/179)النهاية 

اْليات التي تكون ِف الَيوت واحدها عامر وعامرة وقيل سميت عوامر لْول  عوامر 391

 (2/254أعامرها )النهاية 
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 كتاب فضائل النيب 

لرشح وروي تَصُّ بمهملة أي تقْر وتسيل ويقال بضَّ اَلاء إذا سال وقيل الَضُّ ا تَِضُّ  397

 (123من الَصيص وهو البيق )هدي الساري 

 (2/867أي دخلت )النهاية  َوَغَلت 411

 (154َتفل اإلبل أي تَتك بال حلب ليكثر لَنها )هدي الساري  ُحفَّل 411

أي عظيمِ وقيل واسعِ والعرب َتدح ِعَظم الفم وتذم صغره والضليع العظيم    ضليع الفم 413

 (2/89الشديد )النهاية  اْللق

 أي ِف بياضهام َشء من ِحرة وهو ُممود ُمَوب يقال ماء أشكل أشكل العينني 413

 (1/886إذا خالِْ الدم )النهاية 

 (2/811أي ْلمهام قليل )النهاية  منهوس العِقَني 413

 (144بضم أولِ مهموز ويسهل هي الوعاء )هدي الساري  جؤنة عْار 414

ه الشِّ  شيصاً  418  (1/915)النهاية  قوى وقد ال يكون لِ نوى أصاًل وييص التمر الذي ال يشتد نوا

 كتاب ذكر األنبياء وفضلهم

 (1/311األجوف الذي لِ جوف وال يتاملك أي ال يتامسك )النهاية  أجوف 411

 كتاب فضائل الصحابة

ََض 417  تقسم  بالتحريك بمعنى اْلقَوض وهو ما َجع من الغنيمة قَل أن الَق

 (2/418)النهاية 

 وهو القامر بالقداح وكل َشء فيِ قامر فهو من اْليْس حتى لعب اْلْيْس 417

 (2/929الصَيان باْلوز )النهاية 

 (191وهو الظرف َجعِ ِزقاق بالكْس )هدي الساري  ِزق 417

 (2/711أي أظهره إلينا وحدثنا بِ )النهاية  نـثا 423
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 (1/514ء غْيت بِ شيئًا فهو خفاء )النهاية هو الكساء وكل َش ِخفاء 423

ء 423 أي عل طرق الشعر وأنواعِ وبحوره واحدها َقْرء بالفتح وقال الزَمِّشي وغيه     أْقرا

ء الْهر التي ينقْع عندها الواحد قرء وقرء  فيِ التي َيتم ِبا كأقرا ء الشعر قوا أقرا

 (2/431وقري ألِها مقاطع األبيات وحدودها )النهاية 

َخف بالفتح رقة العيش وبالضم رقة العقل وقيل هي     ُسْخفة جوع 423 لِ والسَّ يعني رقتِ وهزا

 اْلفة التي تعَتي اإلنسان إذا جاع من السخف وهي اْلفة ِف العقل وغيه

 (1/762)النهاية 

 أي مضيئة مقمرة يقال ليلة إضحيان وإضحيانة واأللف والنون زائدتان إْضحيان 423

 (2/73ة )النهاي 

يعني أنِ أفصح باسمِ فيكون قد قال أيٌْر مثل اْلشَة فلام أراد أن ُيكي كنَّى عنِ    َهنٌ  423

 (2/915)النهاية 

الوْلولة صوت متتابع بالوعيل واإلستغاثة وقيل هي حكاية صوت النائحة     تَوْلوالن 423

 (2/881)النهاية 

 (246)هدي الساري  َجع ُعْكنة وهي طيَّات الَْن ُعَكن بْني 423

 (2/424أي كفني يقال قدعتِ وأقدعتِ قدعًا وإقداعًا )النهاية  قَدعني 423

ْْوة 427 َْأِّن َح ْْو َتريك    َح قال اْلروي هكذا جاء بِ الراوي غي مهموز قال ابن األعراِب اْلَ

ًأ إذا دفعِ بكفِ وق ْْ يل الْشء مزعزعًا وقال رواه َشِمر باْلمز يقال حْأه ُيْؤه ح

 (1/395ال يكون اْلْطء إال َضبة بالكف بني الكتفني )النهاية 

 يدلع لسانِ أي َيرجِ حتى ترى ِحرتِ فَيَهشُّ إليِ يقال دلع وأدلع  أدلع 431

 (1/579)النهاية 

 (1/61ِف األصل الرماح الْوال وحدها )النهاية  األَسل الظامء 429

ِّْرات 429 ى وأْسع وجاءت اْليل متمْرة أي يسَق بعضها يقال َتْر بِ فرسِ إذا جر    متم
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 (2/665بعضًا )النهاية 

 كتاب الرب والصلة

ُهم اْللَّ  439 اْللُّ واْللَّة الرماد اْلار الذي ُيمى ليدفن فيِ اْلَز لينضج أراد إنام ُتعل اْللَّة ْلم    ُتِسفُّ

ونِ يعني أن عْاءك إياهم حرام عليهم ونار ِف بْوِه  (2/681م )النهاية ُسفوفًا يْستفُّ

ا 441  (1/622أي َتفظها وتراعيها وتربيها كام يربى الرجل ولده )النهاية  ترِبُّ

يقال حكَّ الْشء ِف نفِس إذا َل تكن منِّشح الصدر بِ وكان ِف قلَك منِ َشء     حاك 447

 (1/419من الشك والريب وأوُهك أنِ ذنب وخْيئة )النهاية 

ن 456  (2/597كث وَل ينَعث )النهاية أي تلكأ و َت َتَلدَّ

يقال شْأشْأت بالَعي إذا زجرتِ وقلت لِ شْأ ورواه بعضهم بالسني اْلهملة وهو    َشـأْ  456

بمعناه وقال اْلوهري شأشأت باْلامر دعوتِ وقلت لِ تشؤ تشؤ ولعل األول منِ 

 (1/836وليس بزجر )النهاية 

 كتاب القدر

 ار اآلخرة ال ينْصف للعجمة والتعريف وقيلوهو اسم عجمي علم لن   سقر 459

 هو من قوْلم سقرتِ الشمس إذا أذابتِ فال ينْصف للتأنيث والتعريف 

 (1/785)النهاية 

 كتاب الذكر

 (2/227اْلعافسة اْلعاْلة واْلامرسة واْلالعَة )النهاية  عافْسنا 482

ْيعات 482 ْيعة ِف األصل اْلرة من الضياع وضيعة   الضَّ الرجل ِف غي هذا ما يكون منِ معاشِ  الضَّ

د هنا ِف حديث حنظلة  رِض اهلل  –كالصنعة والتجارة والزراعة وغي ذلك واْلرا

 ( 2/98أي اْلعايش )النهاية  -عنِ 

 (127أي يفاخر وأصلِ الَهاء وهو اْلامل واْلسن )هدي الساري  يَاهي 484
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 كتاب املنافقني 

َبْيلة 499 ل كَي تظهر ِف اْلوف فتقتل صاحَها غالًَا وهي تصغي دبلة هي خراج ود    الدُّ مَّ

 (1/552وكل َشء َجع فقد دبل )النهاية 

 (2/716أي ينفذ وَيرج من صدورهم )النهاية  ينجم 499

 (213أي ثقب اإلبرة ومسام اإلنسان كلها تسمى سمومًا )هدي الساري  سم اْلياط 499

 ( 2/278 ال تدري أُّيام تتَع )النهاية أي اْلَتددة بني قْيعني العائرة 511

 كتاب اجلنة

 (114أي سلكوا طرقهم أو حصلوا كراماِتم )هدي الساري  أخذاِتم 516

 (1/716أي ال عقل لِ يزبره وينهاه عن اإلقدام عل ما ال ينَغي )النهاية  ال َزْبر لِ 518

نْظِي 518  (1/893هو الِسء اْللق )النهاية  الشِّ

 اركتاب الن

اْلريف الزمان اْلعروف من فصول السنة ما بني الصيف والشتاء ويريد بِ     خريفاً  511

أربعني سنة ألن اْلريف ال يكون ِف السنة إال مرة واحدة فإذا انقَض أربعون 

 (1/484خريفًا فقد مضت أربعون سنة )النهاية 

ويل واإلزار )هدي الساري  ُحْجزتِ 512  (148وهي معقد الْسا

 اب الفنتكت

 (1/737زويت أي َجعت يقال زويتِ أزويِ زيًا )النهاية  زوى 518

 (129بالفتح أي َجاعتهم )هدي الساري  َبيضتهم 518

يى 526 يى الدأب والعادة والديدن )النهاية  ِهجِّ ي واْلِجِّ  (2/894اْلِجِّ

طة 526 ْ  (1/856الِّشطة أول طائفة من اْليش تشهد الوقعة )النهاية  الِّشُّ

 (242بضم أولِ هو القدح الكَي )هدي الساري  ُعس 534
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 (2/775أي ورمت )النهاية  نَفرت عينِ 535

 (1/565هو الدقيق اْلوارى )النهاية  دْرمكة 536

 (2/215)النهاية  عل يعاسيَهاده كام ُتتمع النحل َجع يعسوب أي تظهر لِ وُتتمع عن  يعاسيب 537

 (168ة واْلاجة )هدي الساري بالفتح اْلصل َخلَّة 537

 (1/263اْلزلة بالكْس القْعة وبالفتح اْلصدر )النهاية  َجْزلتني 537

ن  مهرودتني 537 أي ِف شقتني أو حلتني وقيل الثوب اْلهرود الذي يصَغ بالورس ثم بالزعفرا

 (2/911فيجيء لونِ مثل لون زهرة اْلوذانة )النهاية 

 (294وهو القحط )هدي الساري أي أصاِبم اْلحل  ُِمْحلني 537

ز عَادي 537 زًا إذا حفظتِ  َحرِّ أي ضمهم إليِ واجعلِ ْلم حرزًا يقال أحرزت الْشء أحرزه إحرا

 (1/358وضممتِ إليك وصنتِ عن األخذ )النهاية 

 (2/769النََّغف بالتحريك دود يكون ِف أنوف اإلبل والغنم واحدِتا نغفة )النهاية    النََّغف 537

 (2/356أي قتل الواحد فريس من فرس الذئب الشاة وافَتسها إذا قتلها )النهاية    فْرسى 537

هم 537 ُْهة بالضم الريح    َزَُهُ َهم بالتحريك مصدر زُهت يده تزهم من رائحة اللحم والزُّ الزَّ

 (1/738اْلنتنة أراد أن األرض تنتن من جيفهم )النهاية 

أكمة وقال غيه هو ما ارتفع من األرض ويظهرون من غليظ  قال قتادة أي   حدب ينسلون 537

 (148األرض ومرتفعهام واْلمع حداب )هدي الساري 

َلفة 537 َلفة بالتحريك وَجعها زلف مصانع اَلاء وُتمع عل اْلزالف أيضًا أراد أن     الزَّ الزَّ

 اْلْر يغدر ِف األرض فتصي كأِها مصنعة من مصانع اَلاء

َلف لفة الروضةوقيل الزَّ ئها ونظافتها وقيل الزَّ  ة اْلرآة شَهها ِبا الستوا

 (1/728ال بالقاف أيضًا )النهاية ويق

أراد قِّشها تشَيهًا بِقْحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقيل هو ما انفلق من     ِقْحِفها 537

 (2/418َججمتِ وانفصل )النهاية 
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ْسل 537 َسل بالفتح اإلبل وبالكْس بكْس الراء فْس ِف اْلديث و   الرِّ هو لَن اْلنحة يقال الرَّ

 (183اللَن )هدي الساري 

 (2/625اللِّيت صفحة العنق وُها ليتان وأصغى أمال )النهاية  أصغى لِيتاً  537

أرفأت السفينة إذا قربتها من الشطِّ واْلوضع الذي تشد فيِ اْلرفأ وبعضهم يقول    أرفأوا 544

 (1/671اْلمز )النهاية أرفينا بالياء واألصل 

هلَات أي شعرات أو خصالت من الشعر واحدِتا هلَة واْللب الشعر وقيل هو    أْهلب 544

ر الصفة ألن الدابة تقع عل  ما غلظ من شعر الذنب وغيه ... وَذكَّ

 (2/919الذكر واألنثى )النهاية 

اسة 544 ميت بذلك ألِها ُتسُّ األخَار يعني الدابة التي رآها ِف جزيرة الَحر وإنام س   اْلسَّ

 (1/266للدجال )النهاية 

 (2/317أي هاج واضْربت أمواجِ واإلغتالم ُماوزة اْلد )النهاية  اْغتلم 544

 كتاب الزهد الرقائق

َقل 546  هو رديء التمر ويابسِ وما ليس لِ اسم خاص فَتاه ليَسِ ورداءتِ   الدَّ

 (1/577ال َيتمع ويكون منثورًا )النهاية 

 (1/791أي مصْلم األذنني مقْوعهام )النهاية  َجْدي أَسكَّ  549

م 552  (2/27أي بانقْاع وانقضاء )النهاية  رَصْ

اء 552  (1/349أي خفيفة ْسيعة )النهاية  َحذَّ

 كتاب فضائل القرآن

 النِقيض الصوت ونقيض اْلحامل صوِتا ونقيض السقف َتريك خشَِ  نِقيضاً  554

 (2/788)النهاية 

 (222أي قيامًا )هدي الساري  صوافَّ  555

ء )النهاية  الزهراوين 555  (1/738أي اْلنيتان واحدِتام زهرا
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 (2/335الغياية كل َشء أظل اإلنسان فوق رأسِ كالسحابة وغيها )النهاية    غيايتان 555

 (2/366أي قْعتان )النهاية  ْرقانفِ  555

 (1/142ل إذا جاء بالَاطل )النهاية قيل هم السحرة يقال أبْ الَْلة 555

 (1/65األضاة بوزن اْلصاة الغدير وَجعها أض وإضاء كأكم وإكام )النهاية    أضاة 563

 كتاب التفسري

فاً  565 ْْوا فًا ُتعلِ عل فرجها هذا عل حذف اْلضاف أي ذا تْواف ورواه بعضهم بكْس    ت تْوا

 (2/126أن يكون مصدرًا أيضًا )النهاية التاء وقال هو الثوب الذي يْاف بِ وَيوز 

 أي الزنا وأصل الَِغاء الْلب وأكثر ما يستعمل ِف الِّش ومنِ قولِ تعاَل   الَغاء 568

 (125)) فإن بغت إحداُها عل األخرى (( وبغوا علينا )هدي الساري 

 (295اَلارج اللهيب اْلختلط وقيل نار دون صواعق )هدي الساري  مارج 572

 (2/443هو السفينة العظيمة وَجعها قراقي )النهاية  ْرُقورقُ  575

م ْلب النار )النهاية  أَضم النار 575 ا  (2/81أَضم النار إذا أوقدها والُضِّ

 (2/474تقاعس أي تأخر )النهاية  تقاعست 575

  (162شق ِف األرض مستْيل )هدي الساري  األخدود 575

ُماهد الذي يَْص بالنهار ال بالليل وهو انتقال من تفسي  هو من يولد أعمى وقال   األْكَمِ 575

 (284األعشى إَل تفسي األكمِ والكمِ العمى )هدي الساري 

تقيء أفالذ  576

 كَدها

أي َترج كنوزها اْلدفونة فيها وهو استعارة واألفالذ َجع َفلِذ والِفَلذ َجع فلذة   

وأخرجت األرض أثقاْلا (( وهي القْعة اْلقْوعة طوالً ومثلِ قولِ تعاَل ))

ِْعًا تشَيهًا وَتثياًل وخص الكَد ألِها من أطايب اْلزور  وسمي ما ِف األرض ق

 (2/391واستعار القيء لإلخراج )النهاية 
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، فيحتاج إىل حفظ طرق األحايي يوي  قد اجلمع بني الصحيحني يتم الطالب حفظحني 

حدي ، وهو عمل شاق الختالف ترتيب اجلمع بني  الرجوع لألصول ليبح  عن طريق كل

، فتم  إعداي هذا الفهرس رغبة يف التسهيل عىل الطالب واختصار صحيحنيالالصحيحني عن ترتيب 

، إضافة إىل ذكر رقم احلدي  يف الصحيحني، ويف حال تكرر احلدي  يف عدة مواضع وقته وجهده

يفصلون رشح احلدي  يف أول موضع يذكر  -الغالبيف  -اكتفي بذكر أوهلا؛ اختصاًرا، وألن الرشاح 

 .فيه، ثم حييلون بعُد عىل ذلك املوضع

رقم 
 احلديث

رقم احلديث  طرف احلديث طريق احلديث
 يف مسلم

 َأَحاِديُث اْلُمَقدَِّمِة
0  

شعَة، عن خَيب بن عَدالرِحن عن حفص بن 

 عاصم، عن أِب هريرة 
 َكِذًبا َأنْ 

ِ
ْرء  8 َث...ُُيَدِّ  َكَفى بِاْْلَ

اُبونَ َيُكوُن ِِف آِخِر  مسلم بن يسار أنِ سمع أبا هريرة   2 اُلوَن َكذَّ َماِن َدجَّ  16 ...الزَّ

 ِكَتاُب اإِلمَياِن

  قتادة، عن مْرف بن عَداللِ الشخي، عن عياض  3
ِ
.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ِِ ََتِ ْْ  2865 َقاَل َذاَت َيْوم  ِِف ُخ

4  
هالل بن أِب ميمونة، عن ُييى بن أِب كثي، عن 

 عْاء بن يسار، عن معاوية بن اْلكم 
 
ِ
ََْس... َبْينَا َأنَا ُأَصِّلِّ َمَع َرُسوِل اَّللَّ  1199 إِْذ َع

   عمرو بن مرة، عن أِب عَيدة، عن أِب موسى  3
ِ
... َقاَم ِفينَا َرُسوُل اَّللَّ  445 بَِخْمِس َكلِاَمت 

  أِب ذر قتادة، عن عَداللِ بن شقيق، عن   3
ِ
 443 : َهْل َرَأيَْت َربََّك؟..َسَأْلُت َرُسوَل اَّللَّ

ُِ الَ  خالد، ثني الوليد بن مسلم، عن ِحران، عن عثامن   1 .. َمْن َماَت َوُهَو َيْعَلُم َأنَّ ُ  136 إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

 طرق األحاديث وأرقامها يف األصول
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8  

رواه مرة قال: حدثنا قتيَة بن سعيد، ثنا الليث، عن 

يى بن حَان، عن ابن ابن عجالن، عن ُممد بن ُي

 ُمييز، عن الصنابحي، عن عَادة بن الصامت 

... َمْن َشِهَد َأْن الَ  ُ  142 إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

1  

رواه مرة قال: حدثني زهي بن حرب، ثنا عمر 

ابن يونس اْلنفي، ثنا عكرمة بن عامر، ثني أبو 

 كثي، ثني أبو هريرة 

 
ِ
... َمَعنَا َأبُو  ُكنَّا ُقُعوًدا َحْوَل َرُسوِل اَّللَّ  147 َبْكر 

01  

رواه مرة قال: حدثني أِحد بن جعفر اْلعقري، 

ثنا النُض بن ُممد، ثنا عكرمة بن عامر، ثنا شداد 

بن عَداللِ أبو عامر وُييى بن أِب كثي، عن أِب 

 أمامة قال: قال عمرو بن عَسة

 1931 َعَل... ُكنُْت َوَأنَا ِِف اْْلَاِهلِيَِّة َأُظنُّ َأنَّ النَّاَس 

00  
قال: حدثنا عمرو الناقد، ثنا كثي بن هشام، ثنا 

 جعفر بن برقان، عن يزيد األصم، عن أِب هريرة 
َ الَ َينُْظُر إََِل  لُِكْم..إِنَّ اَّللَّ  6543 ُصَوِرُكْم َوَأْمَوا

02  
العالء بن عَدالرِحن بن يعقوب، عن أبيِ، عن 

 أِب هريرة 
ََاَرَك وَ  ُ َت ..َقاَل اَّللَّ

ِ
َكاء َ  7475 َتَعاََل: َأنَا َأْغنَى الِّشُّ

03  
ابن جريج، ثني يونس بن يوسف، عن سليامن بن 

 يسار، عن أِب هريرة 
.. ِِ َل النَّاِس ُيْقََض َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْي  4923 إِنَّ َأوَّ

04  
أبو عمران اْلوِّن، عن عَداللِ بن الصامت، 

 عن أِب ذر 
 
ِ
ُجَل َيْعَمُل..: ِقيَل لَِرُسوِل اَّللَّ  6721 َأَرَأيَْت الرَّ

! ُقْل ِِل ِِف اإِلْساَلِم... هشام بن عروة، عن أبيِ، عن سفيان   03
ِ
 159 ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ

03  

وهو -ثنا سعيد-وهو ابن ُممد الدمشقي-مروان

، عن ربيعة بن يزيد، عن أِب -ابن عَدالعزيز

ني إدريس اْلوالِّن، عن أِب مسلم اْلوالِّن، ث

  عوف بن مالك

 
ِ
 2413 َثاَمنَِيًة... تِْسَعًة َأوْ  ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

َياُء ِرَداُؤُه... اْلِعزُّ األعمش، ثنا أبو إسحاق، عن أِب مسلم األغر   01  6681 إَِزاُرُه، َواْلِكْبِ
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 أنِ حدثِ عن أِب سعيد اْلدري وأِب هريرة

ََِّة.. لِ بن مسعودإبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عَدال  08  ِمْثَقاُل َح
ِِ  265 الَ َيْدُخُل النَّاَر َأَحٌد ِِف َقْلَِ

ُ َيْوَم اْلِقَياَمِة ... األعمش، عن أِب حازم، عن أِب هريرة   01  296 َثاَلَثٌة الَ ُيَكلُِّمُهُم اَّللَّ

  جابر   21
ِ
 15 َفَقاَل: َأَرَأيَْت.. َأنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل اَّللَّ

20  

ال مسلم: حدثني يونس بن عَداألعل، أنا ق

ابن وهب قال: وأخبِّن عمرو أن أبا يونس 

 حدثِ، عن أِب هريرة 

 بِيَِدِه! الَ َيْسَمُع ِِب َأَحدٌ َوالَِّذي َنْفُس 
د  مَّ  386 ...ُُمَ

22  

الدراوردي، عن يزيد  -وهو ابن ُممد-عَدالعزيز

بن اْلاد، عن ُممد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، 

 عن العَاس 

 َربًّا...
ِ
 151 َذاَق َطْعَم اإِلياَمِن َمْن َرِِضَ بِاَّللَّ

ََِة َيْوَم اْلِعيِد... قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب  23 ْْ ُل َمْن َبَدَأ بِاْْلُ  177 َأوَّ

24  
اْلارث، عن جعفر بن عَداللِ بن اْلكم، عن 

 عَدالرِحن بن اْلسور، عن أِب رافع، عن ابن مسعود 
َِِّْل إاِلَّ َكاَن...َما مِ   َق

ة  ُ ِِف ُأمَّ ُِ اَّللَّ  179 ْن َنَِيٍّ َبَعَث

23  

رواه مرة قال: حدثني أبو بكر بن أِب شيَة، ثنا 

جعفر بن غياث، عن داود، عن الشعَي، عن 

 ▲مْسوق، عن عائشة 

، اْبُن ُجْدَعاَن َكاَن ِِف...
ِ
 518 ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ

 194 َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه! الَ َتْدُخُلوَن اْْلَنََّة َحتَّى... عن أِب هريرة األعمش، عن أِب صالح،   23

21  
ِيِّ  أبو صالح، عن أِب هريرة   341 َفَسَأُلوُه.. َجاَء َناٌس ِمْن َأْصَحاِب النََّ

ِيُّ  إبراهيم، عن علقمة، عن عَداللِ بن مسعود   342 َعِن اْلَوْسَوَسِة... ُسِئَل النََّ

ا ِِبِْم ُكْفٌر... األعمش، عن أِب صالح، عن أِب هريرة   28  227 اْثنََتاِن ِِف النَّاِس ُُهَ

ِِ َفَقْد َكَفَر... الشعَي، عن جرير   21 لِي َْد  َأبََق ِمْن َمَوا  228 َأيُّاَم َع

ُِ َصاَلٌة. الشعَي، عن جرير   31 ََْل َل َُْد ََلْ ُتْق  231 إَِذا َأبََق اْلَع
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30  
، أنا حيوة بن ْشيح، ثني يزيد بن أبو عاصم

 أِب حَيب، عن ابن شامسة
َنا َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص   ... 121َحَُضْ

َ الَ َيْظلُِم ُمْؤِمنًا َحَسنًَة... قتادة، عن أنس   32  7189 إِنَّ اَّللَّ

33  
سليامن، ثنا ثابت، عن عَدالرِحن بن أِب ليل، 

 عن صهيب 
ًَا ألَْمِر اْْلُْؤِمِن! إِنَّ  .. َعَج ُِ َخْيٌ  7511 َأْمَرُه ُكلَّ

34  

رواه مرة قال: حدثني عَيد اهلل بن عمر 

ريري، ثنا يزيد بن زريع، ثنا اْلجاج  القوا

 الصواف، ثني أبو الزبي، ثنا جابر 

 
ِ
ائِِب  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  6571 ..َدَخَل َعَل ُأمِّ السَّ

  َأنَّ  ِحاد بن سلمة، ثنا ثابت الَناِّن، عن أنس   33
ِ
يُل  َرُسوَل اَّللَّ  413 َوُهَو َيْلَعُب.. َأتَاُه ِجْبِ

33  
مالك بن مغول، عن الزبي بن عدي، عن 

 طلحة، عن مرة، عن عَداللِ بن مسعود 
 
ِ
َي بَِرُسوِل اَّللَّ ِِ إََِل... ََلَّا ُأْْسِ  431 اْنُتِهَي بِ

 437 ؤاُد َما َرَأى"..."َما َكَذَب الفُ  ¶أبو َجعة، عن أِب العالية، عن ابن عَاس   31

ُل َشِفيع  ِِف اْْلَنَِّة... اْلختار بن فلفل قال: قال أنس   38  485 َأنَا َأوَّ

31  

رواه بسند واحد قال: ثني يونس بن عَداللِ 

األعل الصدِف، أنا ابن وهب، أِّن عمرو بن 

اْلارث أن بكر بن سوادة حدثِ عن عَدالرِحن 

 ¶ ابن جَي، عن عَداللِ بن عمر

ِهيَم. نَّ النََِّيَّ أَ   َعزَّ َوَجلَّ ِِف إِْبَرا
ِ
 499 .َتاَل َقْوَل اَّللَّ

 467 إِِّنِّ ألَْعَلُم آِخَر َأْهِل اْْلَنَِّة ُدُخوالً اْْلَنََّة.. األعمش، عن اْلعرور بن سويد، عن أِب ذر   41

ُرُج ِمَن النَّاِر َأْربَ  ِحاد بن سلمة، عن أِب عمران وثابت، عن أنس   40  َعٌة، ََيْ
ِ
 474 ..َفيُْعَرُضوَن َعَل اَّللَّ

42  
سليامن بن حرب، ثنا ِحاد بن زيد، عن حجاج 

 الصواف، عن أِب الزبي، عن جابر 
ْوِِسَّ  و الدَّ َفيَْل ْبَن َعْمر  ُّْ  ... 311َأتَى النََِّيَّ  َأنَّ ال

 ِكَتاُب اْلُوُضوِء
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43  
إسامعيل بن جعفر، أِّن العالء، عن أبيِ، عن 

 هريرة أِب 
... اَننْيِ ُقوا اللَّعَّ  618 اتَّ

44  

، ثنا ُممد بن عَداللِ بن -وهو ابن ميمون-مهدي

أِب يعقوب، عن اْلسن بن سعد موَل اْلسن بن 

 عِّل، عن عَداللِ بن جعفر 

 
ِ
ُِ َذاَت  َأْرَدَفنِي َرُسوُل اَّللَّ  774 ...َيْوم  َخْلَف

43  
ُييى بن أيوب، عن يزيد بن أِب حَيب أن أبا 

 ْلي، عن ابن وعلة ا
: إِنَّا َنُكوُن بِاْْلَْغِرِب... ََّاس   814 َسَأْلُت اْبَن َع

43  

رواه بإسناد واحد قال: ثنا إسحاق بن منصور، 

ثنا حَان بن هالل، ثنا أبان، ثنا ُييى أن زيدًا 

 حدثِ أن أبا سالم حدثِ عن أِب مالك 

 
ِ
َّ
ِ
ُر اإِلياَمِن، َواْْلَْمُد َّلل ْْ ُُّْهوُر َش  223 ََتُْل...ال

ُب َوُضوَءُه َفَيَتَمْضَمُض... عمرو بن عَسة   41  832 َما ِمنُْكْم َرُجٌل ُيَقرِّ

ُكْم َعَل َما العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   48 اَيا.. َأالَ َأُدلُّ َْ  اْْلَ
ِِ ُ بِ  587 َيْمُحو اَّللَّ

..َأنَّ َرُجاًل َتوَ  أبو الزبي، عن جابر، أِّن عمر بن اْلْاب   41 ِِ َك َمْوِضَع ُظُفر  َعَل َقَدِم َأ َفََتَ  576 ضَّ

31  
اْلكم بن عتيَة، عن القاسم بن َميمرة، عن 

 ْشيح بن هانئ، عن عِّل 
 
ِ
... َجَعَل َرُسوُل اَّللَّ  639 َثاَلَثَة َأيَّام  َوَلَيالَِيُهنَّ

30  
يعني ابن يزيد، –معاوية بن صالح، عن ربيعة 

 َة بن عامر عن أِب إدريس اْلوالِّن، عن عق
 553 َكاَنْت َعَلْينَا ِرَعاَيُة اإِلبِِل، َفَجاَءْت َنْوَبتِي..

32  
سفيان، ثني علقمة بن مرثد، عن سليامن بن 

 بريدة، عن أبيِ 
ِيَّ  ِت َيْوَم اْلَفْتِح... َأنَّ النََّ َلَوا  642 َصلَّ الصَّ

 َأنَّ َرُجاًل َسَأَل  جعفر بن أِب ثور، عن جابر بن سمرة   33
ِ
ُأ ...َرُسوَل اَّللَّ  812 : َأَأتََوضَّ

34  
ابن شهاب، أِّن عمر بن عَدالعزيز أن عَداللِ 

 ابن إبراهيم بن قارظ، عن أِب هريرة 
ئُوا  ِت النَّاُر. َتَوضَّ  788 ِِمَّا َمسَّ

ِيَّ عمرو بن دينار، عن سعيد بن اْلويرث، عن   33 ،  َأنَّ النََّ
ِ
..َخَرَج ِمَن اْْلَاَلء َعام  َْ  827 َفُأِِتَ بِ



81 

 

 ¶ابن عَاس 

ُِ ُثمَّ َأَراَد َأْن... عاصم، عن أِب اْلتوكل، عن أِب سعيد   33  717 إَِذا َأتَى َأَحُدُكْم َأْهَل

 ِكَتاُب الُغْسِل

31  
ابن وهب، أِّن عياض بن عَداللِ، عن أِب الزبي، 

 عن جابر بن عَداللِ، عن أم كلثوم، عن عائشة 
 إِنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسو

ِ
ُجِل.. َل اَّللَّ  786 َعِن الرَّ

 715 َسَأْلُت َعاِئَشَة: َكْيَف َكاَن َيْصنَُع َرُسوُل اَّلّل... معاوية بن صالح، عن عَداللِ بن أِب قيس  38

31  

ُممد بن بكر، أنا ابن جريج، أِّن عمرو بن 

دينار قال: أكب علمي والذي َيْر عل باِل 

 هأن أبا الشعثاء أخبه أن ابن عَاس أخب

 
ِ
 323 َكاَن َيْغَتِسُل بَِفْضِل َمْيُموَنَة. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

31  

رواه بسند واحد: حدثنا سعيد بن ُييى األموي، 

ثني أِب، ثنا عثامن بن حكيم بن عَاد بن حنيف 

األنصاري، أِّن أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن 

 اْلسور 

ُِ َثِقيل  َوَعَِّلَّ   َأِْحُِل
ََْلُت بَِحَجر   773 إَِزاٌر َخِفيٌف... َأْق

30  
الضحاك ابن عثامن، أِّن زيد بن أسلم، عن 

 عَدالرِحن بن أِب سعيد اْلدري، عن أبيِ
ُجِل... ُجُل إََِل َعْوَرِة الرَّ  768 الَ َينُْظُر الرَّ

 ِكَتاُب اْلَحْيِض

 694 ...ْرأَُة فِيِهْم َأنَّ اْلَيُهوَد َكاُنوا إَِذا َحاَضِت اْلَْ  ِحاد بن سلمة، ثنا ثابت، عن أنس   32

33  
ُييى بن سعيد، عن يزيد بن كيسان، عن أِب 

 حازم، عن أِب هريرة 
 
ِ
 691 ِِف اْْلَْسِجِد َفَقاَل... َبْيناََم َرُسوُل اَّللَّ

... ▲اْلقدام بن ْشيح، عن أبيِ، عن عائشة   34 ُِ ُب َوَأنَا َحاِئٌض، ُثمَّ ُأنَاِوُل  692 ُكنُْت َأْْشَ

 اِل اْلِفْطَرِةِكَتاُب ِخَص

اِرِب، َوَتْقلِيِم األَْظَفاِر..جعفر بن سليامن، عن أِب عمران اْلوِّن، عن   33  599 ُوقَِّت َلنَا ِِف َقصِّ الشَّ
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 أنس بن مالك 

33  

رواه بإسناد واحد: حدثني أبو بكر بن نافع 

العَدي، ثنا عَدالرِحن، عن سفيان، عن اْلقدام 

 ▲بن ْشيح، عن أبيِ، عن عائشة 

ِيَّ  َأنَّ  ِك. النََّ َوا ُِ َبَدَأ بِالسِّ  591 َكاَن إَِذا َدَخَل َبْيَت

 ِكَتاُب الصَّاَلِة

31  

معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال: وحدثني 

أِب، عن عامر األحول، عن مكحول، عن 

 عَداللِ بن ُمييز، عن أِب ُمذورة 

 ُ ُِ َهَذا األََذاَن: اَّللَّ َم  َعلَّ
ِ
.. َأنَّ َنَِيَّ اَّللَّ  842 َأْكَبُ

ُنوَن َأْطَوُل النَّاِس َأْعنَاًقا َيْوَم اْلِقَياَمِة. طلحة بن ُييى، عن عمِ قال: كنت عند معاوية   38  387 اْْلَُؤذِّ

ِك َواْلُكْفِر.. جرير، عن األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر  31 ْ ُجِل َوَبنْيَ الِّشِّ  246 إِنَّ َبنْيَ الرَّ

ْجَدَة َفَسَجَد اْعَتَزَل.. ن أِب هريرة األعمش، عن أِب صالح، ع  11 َ اْبُن آَدَم السَّ  244 إَِذا َقَرأ

10  
ابن وهب، عن أِب صخر أن عمر بن إسحاق 

 موَل زائدة حدثِ عن أبيِ، عن أِب هريرة 
ُت اْْلَْمُس، َواْْلُْمَعُة إََِل اْْلُْمَعِة... َلَوا  552 الصَّ

.. قتادة، عن أِب أيوب، عن عَداللِ بن عمر  12 ْمُس َوَكاَن ظِلُّ ْهِر إَِذا َزاَلِت الشَّ  1388 َوْقُت الظُّ

  بدر بن عثامن، ثنا أبو بكر بن أِب موسى، عن أبيِ  13
ِ
... َعْن َرُسوِل اَّللَّ ُِ ُِ َأتَاُه َساِئٌل َيْسَأُل  1393 َأنَّ

  أبو إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خَاب  14
ِ
..َفَشَكْوَنا إِ  َأتَْينَا َرُسوَل اَّللَّ

ِ
ْمَضاء  َحرَّ الرَّ

ِِ  619 َلْي

13  
خي بن نعيم اْلُضمي، عن ابن هَية، عن 

 أِب َتيم اْليشاِّن، عن أِب بْصة 
 
ِ
ِص.. َصلَّ بِنَا َرُسوُل اَّللَّ  1927 اْلَعْْصَ بِاْْلَُخمَّ

13  

رواه بإسناد واحد قال: حدثنا ُييى بن ُييى، ثنا 

 عَداللِ بن وهب، عن موسى بن عِّل، عن أبيِ

 قال: سمعت عقَة بن عامر 

 
ِ
 َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

 831 ...َينَْهاَنا َثاَلُث َساَعات 

.. عمرو بن عَسة   11 ُِ ُ َوَأْجَهُل ِِّن َعامَّ َعلََّمَك اَّللَّ ، َأْخِبْ
ِ
 832 َيا َنَِيَّ اَّللَّ
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18  
 1465 ُء...َكْيَف َأنَْت إَِذا َكاَنْت َعَلْيَك ُأَمَرا  عَداللِ بن الصامت، عن أِب ذر 

: َوََيْنُُقوَِهَا... ابن مسعود  ِِ  534 بِنَْحِوِه َمْوُقوًفا، َوِفي

11  

ِحيد اْلراط قال: سمعت أبا سلمة بن عَدالرِحن 

قال: مر ِب عَدالرِحن بن أِب سعيد اْلدري، قال: 

قلت لِ: كيف سمعت أباك يذكر ِف اْلسجد الذي 

 أسس عل التقوى؟ قال: قال أِب

 َدَخْلُت َعَل 
ِ
 3387 ِِف َبْيِت َبْعِض..  َرُسوِل اَّللَّ

81  
أنس بن عياض، ثني ابن أِب ذباب، عن عَدالرِحن 

 بن مهران موَل أِب هريرة، عن أِب هريرة 
 َمَساِجُدَها...

ِ
 1528 َأَحبُّ اْلَاَِلِد إََِل اَّللَّ

ِيِّ  يزيد بن عَداللِ بن الشخي، عن أبيِ   80 ُِ َصلَّ َمَع النََّ َع...َأنَّ  1235 ، َقاَل: َفَتنَخَّ

82  

مهدي بن ميمون، ثنا واصل موَل أِب عيينة، 

عن ُييى بن عقيل، عن ُييى بن يعمر، عن أِب 

 األسود الديِّل، عن أِب ذر 

تِي: َحَسنَُها َوَسيُِّئَها..  553 ُعِرَضْت َعَِّلَّ َأْعاَمُل ُأمَّ

83  

رواه بإسناد واحد قال: حدثني إسحاق بن 

يعني –زكريا بن عدي، أنا عَيد اهلل منصور، أنا 

، عن زيد ابن أِب أنيسة، عن عدي بن -ابن عمرو

 ثابت، عن أِب حازم األشجعي، عن أِب هريرة 

، ُثمَّ َمَشى إََِل َبْيت  ِمْن...
ِِ َر ِِف َبْيتِ َْهَّ  1521 َمْن َت

ُِ َأقْ  أبو عثامن، عن أِب بن كعب   84 ...َكاَن َرُجٌل ِمَن األَنَْصاِر َبْيُت  1516 ََص َبْيت 

83  

  َقاَل  بْس بن سعيد، عن زينب امرأة عَداللِ
ِ
... : إَِذاَلنَا َرُسوُل اَّللَّ  997 َشِهَدْت إِْحَداُكنَّ

عَداللِ بن ُممد بن عَداللِ بن أِب فروة، عن 

يزيد بن خصيفة، عن بْس بن سعيد، عن أِب 

 هريرة 

ة  َأَصاَبْت َبُخوًرا َفالَ   998 َتْشَهْد... َأيُّاَم اْمَرأَ

83  
ربيعة بن أِب عَدالرِحن، عن عَداْللك بن 

 سعيد، عن أِب ِحيد أو أِب أسيد
 1652 َدَخَل َأَحُدُكُم اْْلَْسِجَد َفْلَيُقِل... إَِذا
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 ... 1489ُكنَّا ُقُعوًدا ِِف اْْلَْسِجِد َمَع َأِِب ُهَرْيَرَة  أبو الشعثاء  81

88  
ْسِجِد..َمْن َسِمَع َرُجاًل  نِ سمع أبا هريرةأبو عَداللِ موَل شداد بن اْلاد أ ًة ِِف اْْلَ  1261 َينُْشُد َضالَّ

 1262 َأنَّ َرُجاًل َنَشَد ِِف اْْلَْسِجِد، َفَقاَل: َمْن َدَعا ... علقمة بن مرثد، عن سليامن بن بريدة، عن أبيِ

81  
مروان الفزاري، عن عَيد اهلل بن األصم، ثنا 

 هريرة يزيد بن األصم، عن أِب 
 1486 َرُجٌل َأْعَمى َفَقاَل:... َأتَى النََِّيَّ 

ََّْعاِم... ▲عَداللِ بن أِب عتيق، عن عائشة   11 ِة ال  1247 الَ َصاَلَة بَِحُْضَ

10  
خالد، عن أنس بن سيين سمعت جندب بن 

  عَداللِ
 
ِ
ِة اَّللَّ ََْح َفُهَو ِِف ِذمَّ  1493 ...َمْن َصلَّ الصُّ

اَن  ثنا عَدالرِحن بن أِب عمرةعثامن بن حكيم،   12  1491 اْْلَْسِجَد ... َدَخَل ُعْثاَمُن ْبُن َعفَّ

اَلُة َفالَ  عمرو بن دينار، عن عْاء بن يسار، عن أِب هريرة   13 يَمِت الصَّ
ْكُتوَبُة. إَِذا ُأقِ  1644 َصاَلَة إاِلَّ اْْلَ

14  

قال مسلم: حدثنا عَد بن ِحيد، أنا أبو عاصم، 

 أِّن أبو الزبي، عن جابر أنا ابن جريج، 

ورواه مرة من طريق أِب معاوية، عن األعمش، 

  عن أِب سفيان، عن جابر

اَلِة ُطوُل   1768 اْلُقنُوِت. َأْفَضُل الصَّ

اَلِة إاِلَّ  َلَقْد َرَأيْتُنَا َوَما أبو األحوص، عن عَداللِ   13  1487 ...َيتََخلَُّف َعِن الصَّ

13  

ثني سلمة بن رواه بإسناد واحد قال: وحد

شَيب، ثنا اْلسن بن أعني، ثنا زهي، ثنا سامك 

 ابن حرب، عن جابر بن سمرة 

ُن إَِذا َدَحَضْت، َفالَ   1371 ُيِقيُم... َكاَن باَِلٌل ُيَؤذِّ

11  
إسامعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن 

 أِب مسعود 
...
ِ
 1532 َيُؤمُّ اْلَقْوَم َأْقَرُؤُهْم لِِكَتاِب اَّللَّ

18  
عمش، عن اْلسيب بن رافع، عن َتيم بن األ

 طرفة، عن جابر بن سمرة 
 
ِ
َنا ِحَلًقا... َخَرَج َعَلْينَا َرُسوُل اَّللَّ  968 َفَرآ

 األعمش، عن عامرة بن عمي التيمي، عن أِب   11
ِ
ََنَا ِِف  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

اَلِة..َيْمَسُح َمنَاكِ  972 الصَّ
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 معمر، عن أِب مسعود 

بن زريع، ثني خالد اْلذاء، عن أِب يزيد 

 معِّش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عَداللِ
ِذيَن َيُلوَِهُْم   974 ...-َثاَلًثا-ُثمَّ الَّ

011  
مسعر، عن ثابت بن عَيد، عن ابن الباء، عن 

 الباء 
 
ِ
ْينَا َخْلَف َرُسوِل اَّللَّ َْنَا.. ُكنَّا إَِذا َصلَّ ََ  1642 َأْح

ُْلَا،   ن أِب هريرة سهيل، عن أبيِ، ع  010 َجاِل َأوَّ َها آِخُرَها..َخْيُ ُصُفوِف الرِّ  985 َوَْشُّ

  أبو نُضة، عن أِب سعيد   012
ِ
.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ًرا ِِ َتَأخُّ  982 َرَأى ِِف َأْصَحابِ

013  
قال مسلم: وحدثني زهي بن حرب، ثنا عفان، 

 ثنا ِحاد، أنا قتادة وثابت وِحيد، عن أنس 
فَّ َوَقْد َحَفَزُه النََّفُس.. َأنَّ   1357 َرُجاًل َجاَء َفَدَخَل الصَّ

014  

قال مسلم: حدثنا زهي بن حرب، ثنا إسامعيل بن 

علية، أِّن اْلجاج بن أِب عثامن، عن أِب الزبي، عن 

 ¶عون بن عَداللِ بن عتَة، عن ابن عمر 

  َبْيناََم َنْحُن ُنَصِّلِّ َمَع َرُسولِ 
ِ
 1358 َل...إِْذ َقا اَّللَّ

  عِّل   013
ِ
الَةِ  َعْن َرُسوِل اَّللَّ ُِ َكاَن إَِذا َقاَم إََِل الصَّ  771 ..َأنَّ

 اْلَكلِاَمِت... َأنَّ ُعَمَر  عَدة  013
ِ
 399 َكاَن ََيَْهُر ِِبَُؤاَلء

ُِ َرَأى النََِّيَّ  وائل بن حجر   011 ِِ ِحنَي َدَخَل  َأنَّ اَلةِ َرَفَع َيَدْي  411 ...ِِف الصَّ

ْ ِفيَها بُِأمِّ اْلُقْرآنِ  العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   018  395 ..َمْن َصلَّ َصاَلًة ََلْ َيْقَرأ

011  
حسني اْلعلم، عن بديل بن ميْسة، عن أِب 

 ▲اْلوزاء، عن عائشة 
 
ِ
اَلَة  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  498 ..بِالتَّْكَِيِ َيْسَتْفتُِح الصَّ

ن  قتادة، عن زرارة بن أوّف، عن  001   عمرا
ِ
ْهِر... َصلَّ بِنَا َرُسوُل اَّللَّ  887 َصاَلَة الظُّ

000  

ابن جريج سمعت ُممد بن عَاد بن جعفر، 

بن سفيان وعَداللِ بن عمرو بن أِّن سلمة 

بدي، عن ااْلسيب الع العاص وعَداللِ بن

 عَداللِ بن السائب

ِيُّ  ََْح  َصلَّ َلنَا النََّ َة...الصُّ  455 بَِمكَّ
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..ِِف َداِرِه، َفَقاَل:  َأتَْينَا اْبَن َمْسُعود   يم، عن األسود وعلقمةإبراه  002  1191 َأَصلَّ

003  

رواه بإسناد واحد قال: حدثنا عَداللِ بن 

عَدالرِحن الدارمي، أنا مروان بن ُممد 

الدمشقي، ثنا سعيد بن عَدالعزيز، عن عْية بن 

 قيس، عن قزعة، عن أِب سعيد اْلدري

 َكاَن َرُسوُل ا
ِ
ُِ ِمَن  َّللَّ ُكوعِ إَِذا َرَفَع َرْأَس  472 ..الرُّ

 1171 مهللا طهرِّن بالثلج والبد واَلاء الَارد... شعَة، عن ُمزأة بن زاهر، عن ابن أِب أوّف

004  

رواه بإسناد واحد قال: حدثني زهي بن 

حرب، ثنا الوليد بن مسلم سمعت 

األوزاعي، ثني الوليد بن هشام اْلعيْي، ثني 

 ن ابن طلحة اليعمريمعدا

 
ِ
 1193 ، َفُقْلُت:..َلِقيُت َثْوَباَن َمْوََل َرُسوِل اَّللَّ

003  

رواه بإسناد واحد: حدثنا اْلكم بن موسى أبو 

صالح، ثنا هقل بن زياد سمعت األوزاعي، ثني 

ُييى بن أِب كثي، ثني أبو سلمة، ثني ربيعة بن 

 كعب 

 
ِ
..، ُكنُْت َأبِيُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ ِِ ُِ بَِوُضوِئ  1194 َفَأتَْيُت

003  

عَداللِ بن وهب، عن عمرو بن اْلارث، عن 

عامرة بن غزية، عن سمي موَل أِب بكر أنِ 

 سمع أبا صالح ذكوان ُيدث عن أِب هريرة

... ِِ َُْد ِمْن َربِّ  1183 َأْقَرُب َما َيُكوُن اْلَع

001  
قتادة، عن مْرف بن عَداللِ بن الشخي أن 

 ▲عائشة 
ِِ َوُسُجوِدِه.. ُسوَل َأنَّ رَ   487 َكاَن َيُقوُل ِِف ُرُكوِع

ِيَّ  عِّل   008  771 َكاَن إَِذا َرَكَع َقاَل: اللَُّهمَّ َلَك .. َأنَّ النََّ

001  

ابن وهب، أِّن ُييى بن أيوب، عن عامرة بن 

غزية، عن سمي موَل أِب بكر، عن أِب صالح، 

 عن أِب هريرة  

 
ِ
 483 َيُقوُل ِِف ُسُجوِدِه... َكانَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ
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021  

رواه بإسناد واحد: حدثنا أبو بكر بن أِب شيَة، ثنا أبو 

أسامة، ثني عَيد اهلل بن عمر، عن ُممد بن ُييى بن 

 حَان، عن األعرج، عن أِب هريرة، عن عائشة 

 
ِ
 486 َلْيَلًة ِمَن اْلِفَراِش... َفَقْدُت َرُسوَل اَّللَّ

ُهمَّ َلَك..  َأنَّ النََِّيَّ  عِّل   020  771 َكاَن إَِذا َسَجَد َقاَل: اللَّ

022  

رواه بإسناد واحد: ثنا ُممد بن سلمة اْلرادي، 

ثنا عَداللِ بن وهب، عن معاوية بن صالح 

يقول: ثني ربيعة بن يزيد، عن أِب إدريس 

 اْلوالِّن، عن أِب الدرداء 

 
ِ
 542 َفَسِمْعنَاُه َيُقوُل... َقاَم َرُسوُل اَّللَّ

ِيَّ  اْلريري، عن أِب العالء أن عثامن بن أِب العاص   023 ُِ َأتَى النََّ ... َرُسوَل  َفَقاَل: َيا َأنَّ
ِ
 2213 اَّللَّ

024  

رواه بإسناد واحد: حدثنا عمرو بن سواد العامري، 

أنا عَداللِ بن وهب، أنا عمرو بن اْلارث أن بكياً 

حدثِ أن كريًَا موَل ابن عَاس حدثِ عن ابن 

 ¶عَاس 

... ِِ ْبَن اْْلَاِرِث ُيَصِّلِّ ََْداللَّ ُِ َرَأى َع  1111 َأنَّ

023  
  ¶عامر بن عَداللِ بن الزبي، عن أبيِ 

ِ
اَلِة... َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  1317 إَِذا َقَعَد ِِف الصَّ

ِيَّ  ¶نافع، عن ابن عمر  اَلِة َوَضَع.. َأنَّ النََّ  1319 َكاَن إَِذا َجَلَس ِِف الصَّ

 َعَل اْلَقَدَمنْيِ  يج، أِّن أبو الزبي أنِ سمع طاووساً ابن جر  023
ِ
 536 ..ُقْلنَا الْبِن َعََّاس  ِِف اإِلْقَعاء

021  
الليث، عن أِب الزبي، عن سعيد بن جَي، 

 ¶وعن طاووس، عن ابن عَاس 
 
ِ
َد َكاَم ُيَعلُِّمنَا.. َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  413 ُيَعلُِّمنَا التََّشهُّ

ْيُت َمَع َأِِب ُموَسى  نس بن جَي، عن حْانقتادة، عن يو  028  414 َصاَلًة... قال: َصلَّ

ِد.. َأنَّ النََِّيَّ  عِّل   021  771 َكاَن ِمْن آِخِر َما َيُقوُل َبنْيَ التََّشهُّ

ِِ َفَلْم َيْدِر َكْم إَِذا َشكَّ َأَحُدُكْم  زيد بن أسلم، عن عْاء بن يسار، عن أِب سعيد  031  1272 ...ِِف َصاَلتِ

030  
رواه بإسناد واحد: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، 

أنا عامر العقدي، ثنا عَداللِ بن جعفر، عن 
 
ِ
.. ُكنُْت َأَرى َرُسوَل اَّللَّ ِِ  1315 ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِ
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 إسامعيل بن ُممد، عن عامر بن سعد، عن أبيِ

يْ  عَيد اهلل بن القَْية، عن جابر بن سمرة   032  ُكنَّا إَِذا َصلَّ
ِ
اَلُم.. نَا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  971 ُقْلنَا: السَّ

033  

ابن جريج، أِّن عمر بن عْاء بن أِب اْلوار أن 

نافع بن جَي أرسلِ إَل السائب بن أخت نمر 

 يسألِ عن َشء رآه من معاوية

ْيُت َمَع ُمَعاِوَيَة   2142 اْْلُُمَعَة ِِف اْْلَْقُصوَرِة.. َصلَّ

034  

اسمِ شداد بن -راألوزاعي، عن أِب عام

 ، عن أِب أسامء، عن ثوبان -عَداللِ
 
ِ
.. َكاَن َرُسوُل اَّللَّ ِِ َف ِمْن َصاَلتِ  1334 إَِذا اْنَْصَ

ِيُّ  عاصم، عن عَداللِ بن اْلارث، عن عائشة َم ََلْ َيْقُعْد إاِلَّ ِمْقَداَر... َكاَن النََّ  1335 إَِذا َسلَّ

َبْيِ  أبو الزبي  033  1343  َيُقوُل ِِف ُدُبِر ُكلِّ َصاَلة  ِحنَي..َكاَن اْبُن الزُّ

033  

قال مسلم: -سهيل، عن أِب عَيد اْلذحجي

، عن -أبو عَيد موَل سليامن بن عَداْللك

 عْاء بن يزيد الليثي، عن أِب هريرة 

َ ِِف ُدُبِر ُكلِّ َصاَلة  َثاَلًثا َوَثاَلثنَِي.. َََّح اَّللَّ  1352 َمْن َس

031  
ن أوّف، عن سعد بن قتادة، عن زرارة ب

 ▲هشام، عن عائشة 
ْنَيا َوَما ِفيَها.  1688 َرْكَعَتا اْلَفْجِر َخْيٌ ِمَن الدُّ

038  
هو ابن كيسان، عن –مروان بن معاوية، عن يزيد 

 أِب حازم، عن أِب هريرة 
 
ِ
َ ِِف َرْكَعَتِي اْلَفْجِر:... َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  1691 َقَرأ

031  
، أِّن سعيد بن يسار عثامن بن حكيم األنصاري

 أن ابن عَاس أخبه 
 
ِ
 1691 اْلَفْجر..َكاَن َيْقَرأُ ِِف َرْكَعَتِي  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 1525 : َأُكنَْت ُُتَالُِس...ُقْلُت ِْلَابِِر ْبِن َسُمَرَة  زهي، ثنا سامك  041

040  

رواه بإسناد واحد قال: حدثنا عَداللِ بن ُممد 

-وهو ابن ميمون–ي بن أسامء الضَعي، ثنا مهد

، ثنا واصل موَل أِب عيينة، عن ُييى بن عقيل، 

عن ُييى بن يعمر، عن أِب األسود الدؤِل، عن 

 1671 ُيْصَُِح َعَل ُكلِّ ُساَلَمى ِمْن َأَحِدُكْم َصَدَقٌة..
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 أِب ذر 

َحى. القاسم الشيَاِّن أن زيد بن أرقم   042 ُِ َرَأى َقْوًما ُيَصلُّوَن ِمَن الضُّ  1746 ..َأنَّ

043  
النعامن بن ساَل، عن عمرو بن أوس، عن عنَسة 

 ▲بن أِب سفيان، عن أم حَيَة 
...
ِ
َّ
ِ
َْد  ُمْسلِم  ُيَصِّلِّ َّلل  1696 َما ِمْن َع

اَلَة ِِف َمْسِجِدِه ... األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   044  1822 إَِذا َقََض َأَحُدُكُم الصَّ

043  
ثنا ُييى بن عمر بن يونس، ثنا عكرمة بن عامر، 

 أِب كثي، ثني أبو سلمة
 
ِ
 َكاَن َنَِيُّ اَّللَّ

 
ء  ... 1811َسَأْلُت َعاِئَشَة: بَِأيِّ ََشْ

043  
األعمش، عن سعد بن عَيدة، عن اْلستورد بن 

 األحنف، عن صلة بن زفر، عن حذيفة 
ِيِّ  ، َفاْفَتَتَح... َصلَّْيُت َمَع النََّ  1814 َذاَت َلْيَلة 

.. ارةقتادة، عن زر  041
ِ
 1739 َأنَّ َسْعَد ْبَن ِهَشام  َأَراَد َأْن َيْغُزَو ِِف َسَِيِل اَّللَّ

048  

ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، 

عن السائب بن يزيد وعَيد اهلل بن عَداللِ 

أخباه عن عَدالرِحن بن عَد القاري قال: 

 سمعت عمر بن اْلْاب 

، َأوْ  ِِ ..َعْن  َمْن َناَم َعْن ِحْزبِ ُِ  ِمنْ
 
ء  1745 ََشْ

ِفُقَها َرُجٌل ُمْسلٌِم.. األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   041 ْيِل َلَساَعًة اَل ُيَوا  1771 إِنَّ ِِف اللَّ

... األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   031 ُِ َل ْيِل َفْلُيوتِْر َأوَّ  1766 َمْن َخاَف َأْن الَ َيُقوَم ِمْن آِخِر اللَّ

 2777 ...َفُقْلُت  َكْعب   : َسَأْلُت ُأَِبَّ ْبنَ َقاَل  زر بن حَيش  030

032  
وهو ابن –، عن يزيد -وهو الفزاري-مروان

 ، عن أِب حازم، عن أِب هريرة -كيسان
 
ِ
 ... 2779َتَذاَكْرَنا َلْيَلَة اْلَقْدِر ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

 ِكَتاُب اْلُجُمَعِة

ْمُس َيْوُم اْْلُُمَعِة..َخْيُ َيْوم  َطَلعَ  األعرج، عن أِب هريرة   033 ِِ الشَّ  1976 ْت َعَلْي

034  
ابن وهب، أنا َمرمة، عن أبيِ، عن أِب بردة بن 

 أِب موسى األشعري 
 853 ِهَي َما َبنْيَ َأْن ََيْلَِس اإِلَماُم إََِل َأْن ُتْقََض...
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033  

رواه بسند واحد: وحدثني اْلسن بن عِّل 

ابن  وهو-اْللواِّن، ثنا أبو توبة، ثنا معاوية

أنِ سمع أبا سالم  -يعني أخاه-، عن زيد-سالم

قال: حدثني اْلكم بن ميناء أن عَداللِ بن عمر 

 وأبا هريرة حدثاه 

اَُم َسِمَعا َرُسوَل    َأِهَّ
ِ
ِه.. اَّللَّ ِد ِمنَْبِ  2112 َيُقوُل َعَل َأْعَوا

033  
عَداألعل، ثنا داود، عن عمرو بن سعيد، عن 

 ¶ سعيد بن جَي، عن ابن عَاس
َة، َوَكاَن ِمْن َأْزِد َشنُوَءةَ   2118 ..َأنَّ ِضاَمًدا َقِدَم َمكَّ

031  
وكيع، عن سفيان، عن عَدالعزيز بن رفيع، عن 

 َتيم بن طرفة، عن عدي 
ِيِّ  ََْب ِعنَْد النََّ  2111 َفَقاَل:... َأنَّ َرُجاًل َخ

038  

قال مسلم: وحدثنا عمرو الناقد، ثنا يعقوب بن 

ثنا أِب، عن ُممد بن إسحاق، إبراهيم بن سعد، 

ثني عَداللِ بن أِب بكر بن ُممد بن عمرو بن 

حزم، عن ُييى بن عَداللِ بن عَدالرِحن بن 

 سعد بن زرارة، عن أم هشام بنت حارثة

 
ِ
 ... 2115َلَقْد َكاَن َتنُّوُرَنا َوَتنُّوُر َرُسوِل اَّللَّ

ُِ َرَأى بِِّْشَ ْبَن َمْرَوا حصني، عن عامرة  031 نَْبِ َراِفًعا...َأنَّ
ِ
 2116 َن َعَل اْْل

031  
قال مسلم: وحدثنا شيَان بن فروخ، ثنا سليامن 

 بن اْلغية، ثنا ِحيد بن هالل قال: قال أبو رفاعة 
ِيِّ  ُُْب... اْنَتَهْيُت إََِل النََّ  876 َوُهَو ََيْ

030  
إبراهيم بن ُممد بن اْلنتِّش، عن أبيِ، عن حَيب 

  ن بشي، عن النعامنابن ساَل موَل النعامن ب
 
ِ
ُ ِِف اْلِعيَدْيِن َوِِف اْْلُُمَعِة... َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  2128 َيْقَرأ

  سامك، عن جابر بن سمرة   032
ِ
ُِ ُكنُْت ُأَصِّلِّ َمَع َرُسوِل اَّللَّ  2113 ...، َفَكاَنْت َصاَلُت

ْيُتْم َبْعَد اْْلُُمعَ  سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   033  2137 ِة َفَصلُّوا َأْرَبًعا..إَِذا َصلَّ

 ِكَتاُب اْلِعيَدْيِن

اِب  ضمرة بن سعيد، عن عَيد اهلل  034 َّْ َل َأبَا َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَ  .. 2159َواِقد   َسأَ
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 ِكَتاُب السََّفِر

033  
ابن جريج، عن ابن أِب عامر، عن عَداللِ بن 

 بابيِ، عن يعل بن أمية 
 1573 َلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح...": " فَ ُقْلُت لُِعَمَر 

َة ... قتادة، عن موسى بن سلمة  033 : َكيَْف ُأَصِّلِّ إَِذا ُكنُْت بَِمكَّ ََّاس   1577 َسَأْلُت اْبَن َع

 ِكَتاُب االْسِتْسَقاِء

نَُة بَِأْن الَ  سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   031 نَُة.. َليَْسِت السَّ َُْروا، َوَلِكِن السَّ ْ  7291 َُت

038  
رواه بإسناد واحد: وحدثنا ُييى بن ُييى، أنا 

 جعفر بن سليامن، عن ثابت الَناِّن، عن أنس 
 
ِ
ٌر... َأَصاَبنَا َوَنْحُن َمَع َرُسوِل اَّللَّ َْ  2183 َم

 ِكَتاُب اْلَجَناِئِز

031  

رواه بإسناد واحد: وحدثنا ُممد بن اْلثنى 

وهو –العنزي، ثنا ُممد بن جهضم، ثنا إسامعيل 

، عن -يعني ابن غزية–، عن عامرة -بن جعفرا

 سعيد بن اْلارث بن اْلعل، عن ابن عمر

 
ِ
 2138 إِْذ َجاَءُه َرُجٌل.. ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرُسوِل اَّللَّ

011  
أبو قالبة، عن أِب أسامء الرحَي، عن ثوبان 

 موَل رسول اهلل 
 6553 َيَزْل.. إِنَّ اْْلُْسلَِم إَِذا َعاَد َأَخاُه اْْلُْسلَِم ََلْ 

010  

قال مسلم: حدثني ُممد بن حاتم بن ميمون، 

ثنا ِبز، ثنا ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أِب 

 رافع، عن أِب هريرة 

َ َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل َيْوَم اْلِقَياَمِة: َيا اْبَن...  6556 إِنَّ اَّللَّ

ِريَض أَ  ▲األعمش، عن شقيق، عن أم سلمة   012 ُتُم اْْلَ ا..إَِذا َحَُضْ يَِّت َفُقوُلوا َخْيً  2129 ِو اْْلَ

013  
بِّش، ثنا عامرة بن غزية، ثنا ُييى بن عامرة 

 سمعت أبا سعيد اْلدري 
نُوا َمْوَتاُكْم الَ  . َلقِّ ُ  2123 إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

ِيَّ  األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   014 ِِ بَِثاَلث  َيُقوُل:.. َسِمْعُت النََّ ََْل َوَفاتِ  7229 َق
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. األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   013 ِِ َْد  َعَل َما َماَت َعَلْي ََْعُث ُكلُّ َع  7232 ُي

013  

رواه بسند واحد قال: حدثني زهي بن حرب، ثنا 

معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن 

خالد اْلذاء، عن أِب قالبة، عن قَيصة بن 

 ▲ذؤيب، عن أم سلمة 

 
ِ
..  َدَخَل َرُسوُل اَّللَّ  2131 َعَل َأِِب َسَلَمَة َوَقْد َشقَّ

011  

قال مسلم: حدثنا عَيد اهلل بن عمر 

القواريري، ثنا ِحاد بن زيد، ثنا بديل، عن 

 عَداللِ بن شقيق، عن أِب هريرة 

اَها َمَلَكاِن..  7221 إَِذا َخَرَجْت ُروُح اْْلُْؤِمِن َتَلقَّ

018  
معت سعد بن سعيد، أِّن عمر بن كثي بن أفلح س

 ▲ابن سفينة ُيدث أنِ سمع أم سلمة 
 َوإِنَّا...

ِ
َّ
ِ
ٌََة َفَيُقوُل: إِنَّا َّلل ُِ ُمِصي َُ  ُتِصي

َْد   2127 َما ِمْن َع

011  
ابن عيينة، عن ابن أِب نجيح، عن أبيِ، عن 

 ▲عَيد بن عمي قال: قالت أم سلمة 
 2134 ..َوِِف َأْرِض ََلَّا َماَت َأبُو َسَلَمَة ُقْلُت: َغِريٌب 

ُِ َقْد َماَت ِِلَ اْبنَاِن..ُقْلُت ألَِِب ُهَرْيَرَة  اْلعتمر، عن أبيِ، عن أِب السليل، عن أِب حسان   081  6711 : إِنَّ

080  

ابن وهب، أِّن أبو صخر، عن ْشيك بن 

عَداللِ بن أِب نمر، عن كريب موَل ابن 

 عَاس، عن ابن عَاس

ُِ بُِقَدْيد  َأْو بُِعْسَفا ُِ َماَت اْبٌن َل  2199 َن، َفَقاَل:..َأنَّ

رواه بسند واحد قال: حدثنا اْلسن بن 

عيسى، ثنا ابن اْلَارك، أنا سالم بن أِب مْيع، 

عن أيوب، عن أِب قالبة، عن عَداللِ بن يزيد 

 ▲رضيع عائشة، عن عائشة 

ٌة ِمَن اْْلُْسلِِمنَي ...  ُأمَّ
ِِ  2198 َما ِمْن َميِّت  ُتَصِّلِّ َعَلْي

082  
نا شعَة، عمرو بن مرة، عن ُممد بن جعفر، ث

 عَدالرِحن 
ُ َعَل َجنَاِئِزَنا   2216 ...َأْرَبًعاَكاَن َزْيٌد ُيَكبِّ

  جَي بن نفي سمعت عوف بن مالك   083
ِ
 2232 َعَل َجنَاَزة ... َصلَّ َرُسوُل اَّللَّ
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084  
عَدالواحد، عن عَاد بن عَداللِ بن الزبي 

 ▲ُيدث عن عائشة 
َا ََلَّا ُتوُ  َ َسْعُد ْبُن َأِِب َوقَّاص  َأْرَسَل َأِهَّ  2253 ...ِفِّ

083  
قال مسلم: حدثنا عون بن سالم الكوِف، أنا 

 زهي، عن سامك، عن جابر بن سمرة 
ِيُّ  ُِ بَِمَشاِقَص... ُأِِتَ النََّ  2262 بَِرُجل  َقَتَل َنْفَس

  سامك بن حرب، عن جابر بن سمرة   083
ِ
ْحَداِح... اْبنِ َعَل  َصلَّ َرُسوُل اَّللَّ  2239 الدَّ

081  
ُييى، أنا عَداللِ بن جعفر اْلسوري، عن 

 إسامعيل بن ُممد بن سعد، عن عامر 
.. َأنَّ َسْعَد ْبَن َأِِب َوقَّاص   ِِ  2241 َقاَل ِِف َمَرِض

  ¶شعَة، ثنا أبو َجرة، عن ابن عَاس   088
ِ
ُء. َقِْيَفةٌ  ُجِعَل ِِف َقْبِ َرُسوِل اَّللَّ  967 َِحَْرا

081  
سفيان، عن حَيب بن أِب ثابت، عن أِب 

 وائل، عن أِب اْلياج
 2243 : َأالَ َأبَْعُثَك َعَل َما َبَعَثنِي...َقاَل ِِل َعِِّلٌّ 

  ابن جريج، عن أِب الزبي، عن حابر   011
ِ
َص اْلَقْبُ  َِهَى َرُسوُل اَّللَّ  2245 ...َأْن َُيَصَّ

010  
اثلة، ابن جابر، عن بْس بن عَيد اهلل، عن و

 عن أِب مرثد 
َُوِر، َواَل ُتَصلُّوا إَِلْيَها. ُسوا َعَل اْلُق

 225 الَ َُتْلِ

.. سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   012 ُِ  َفُتْحِرَق ثَِياَب
لَِس َأَحُدُكْم َعَل ََجَْرة   2248 ألَْن ََيْ

ِيُّ  زيد بن ثابت   013 اِر  َبْيناََم النََّ ََنِي النَّجَّ
..ِِف َحاِئط  لِ  2867 َعَل َبْغَلة 

014  
ر بن مرة–ُممد بن فضيل، عن أِب سنان  -وهو َضا

 ، عن ُمارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيِ 
َُوِر َفُزوُروَها.  2261 َِهَْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُق

013  
يعني بن –مروان بن معاوية، عن يزيد 

 ، عن أِب حازم، عن أِب هريرة -كيسان
...  َزاَر النََِّيُّ  ُِ َََكى َوَأبَْكى َمْن َحْوَل ، َف

ِِ
 2258 َقْبَ ُأمِّ

013  

، -رجل من قريش–ابن جريج، أِّن عَداللِ 

 عن ُممد بن قيس
ي؟.. ُثُكْم َعنِّي َوَعْن ُأمِّ ُِ َقاَل َيْوًما: َأالَ ُأَحدِّ  2256 َأنَّ

َ َلنَا َوَلُكُم اْلَعاِفَيَة.ُممد بن عَداللِ األسدي، عن سفيان، عن   975 َأْسَأُل اَّللَّ
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 ة، عن أبيِعلقمة بن مرثد، عن سليامن بن بريد

 ِكَتاُب الزََّكاِة

011  
ُممد بن أِب إسامعيل، ثنا عَدالرِحن بن هالل 

 العَِس، عن جرير 
 
ِ
ِب إََِل َرُسوِل اَّللَّ  .. 2298َجاَء َناٌس ِمَن األَْعَرا

018  
سفيان، عن عمر بن سعيد بن مْسوق، عن 

 بن رفاعة، عن رافع  أبيِ، عن عَاية
 
ِ
َْى َرُسوُل اَّللَّ .. ُسْفَيانَ  َأبَا َأْع  2443 ْبَن َحْرب 

011  

الزهري أن عَداللِ بن عَداللِ بن نوفل بن 

اْلارث بن عَد اْلْلب حدثِ أن عَد اْلْلب بن 

 ربيعة بن اْلارث حدثِ قال: 

ِد  َْ ََّاُس ْبُن َع لِِب...اْجَتَمَع َربِيَعُة ْبُن اْْلَاِرِث َواْلَع َّْ ُ  2481 اْْل

  اْلنذر بن جرير، عن أبيِ   211
ِ
 2351 ِِف َصْدِر النََّهاِر... ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

210  
األعمش، عن أِب عمرة الشيَاِّن، عن أِب 

 مسعود 
، َفَقاَل:... ُْوَمة   4897 َجاَء َرُجٌل بِنَاَقة  ََمْ

212  
وهب بن كيسان، عن عَيد بن عمي الليثي، 

  هريرة عن أِب
 7473 َبْينَا َرُجٌل بَِفاَلة  ِمَن األَْرِض َفَسِمَع َصْوًتا...

213  

رواه مرتني بإسناد واحد قال: حدثنا ابن أِب 

–، عن يزيد -يعني الفزاري–عمر، ثنا مروان 

، عن أِب حازم األشجعي، -وهو ابن كيسان

 عن أِب هريرة 

َََح ِمنُْكُم   اْليَْوَم َصائِاًم؟...َمْن َأْص
2374 

6182 

214  
زيد أنِ سمع أبا سالم يقول: حدثني عَداللِ 

 ▲بن فروخ أنِ سمع عائشة 
ُِ ُخلَِق ُكلُّ إِْنَسان  ِمْن َبنِي آَدَم َعَل ِستِّنَي..  2331 إِنَّ

213  
–قال مسلم: حدثنا قتيَة بن سعيد، ثنا حاتم 

يعني ابن أِب –، عن يزيد -يعني ابن إسامعيل
َد َْلاًْم، َفَجاَءِِّن  ِمْسِكنٌي..  2369 َأَمَرِِّن َمْوالََي َأْن ُأَقدِّ



013 

 

 آِب اللحم قال: سمعت عميا موَل-عَيد

213  

رواه بإسناد واحد: حدثنا أبو بكر بن أِب شيَة، 

ثنا أبو عَدالرِحن اْلقرئ، عن سعيد بن أِب 

، عن أِب -وهو ابن ْشيك-أيوب، ثني ْشحَيل

 ¶عَدالرِحن اْلَِّل، عن ابن عمرو 

 2426 َمْن َأْسَلَم، َوُرِزَق َكَفاًفا... َقْد َأْفَلَح 

211  
سفيان، عن عمرو، عن وهب بن منَِ، عن 

 أخيِ ُهام، عن معاوية 
 الَ َيْسَأُلنِيالَ ُتْلِحُفوا ِِف 

ِ
ْسَأَلِة، َفَواَّللَّ  2391 ...اْْلَ

218  
ابن فضيل، عن عامرة بن القعقاع، عن أِب 

 زرعة، عن أِب هريرة 

...َمْن َسَأَل النَّاَس أَ  َْلُْم َتَكثًُّرا  2399 ْمَوا

211  
ِحاد بن زيد، عن هارون بن رياب، ثني كنانة بن 

 نعيم العدوي، عن قَيصة 
 
ِ
ْلُت َِحَاَلًة، َفَأتَْيُت َرُسوَل اَّللَّ .. ََتَمَّ ُِ  2414 َأْسَأُل

 ِكَتاُب الصَِّياِم

، َفُقْلنَا عمرو بن مرة، عن أِب الَخَتي  201 ََّاس  ا َرَأيْنَا اْْلاَِلَل...َلِقينَا اْبَن َع  2529 : إِنَّ

200  
وهو –، عن ُممد -وهو ابن جعفر–إسامعيل 

 ، عن كريب-ابن أِب حرملة
ُِ إََِل ُمَعاِوَيَة...  2528 َأنَّ ُأمَّ اْلَفْضِل بِنَْت اْْلَاِرِث َبَعَثْت

202  

رواه مرة: حدثني ُممد بن حاتم، ثنا 

عَدالرِحن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، 

 بيعة، ثني قزعة، عن أِب سعيد عن ر

 
ِ
َة َوَنْحُن ِصَياٌم.. َساَفْرَنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  2624 إََِل َمكَّ

ٌد ِرَداَءُه.. اْلكم بن األعرج  203 ََّاس  َوُهَو ُمَتَوسِّ  1133 اْنَتَهْيُت إََِل اْبِن َع

204  
سعد بن سعيد بن قيس، عن عمر بن ثابت بن 

  اْلارث اْلزرجي، عن أِب أيوب
ُِ ِستًّا... َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ  َََع  2758 َأتْ

 األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن   203
ِ
. َما َرَأيُْت َرُسوَل اَّللَّ  2789 َصاِئاًم ِِف اْلَعِّْشِ َقطُّ
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 ▲عائشة 

203  
غيالن، عن عَداللِ بن معَد الزماِّن، عن أِب 

 قتادة 
ِيَّ   2746 َف َتُصوُم؟..َفَقاَل: َكيْ  َرُجٌل َأتَى النََّ

201  
حدثنا شيَان بن فروخ، ثنا عَدالوارث، عن 

 يزيد الرشك، ثنتي معاذة 
 
ِ
َا َسَأَلْت َعاِئَشَة: َأَكاَن َرُسوُل اَّللَّ  1161 َيُصوُم..  َأِهَّ

208  
طلحة بن ُييى، عن عمتِ عائشة بنت طلحة، 

 ▲عن عائشة أم اْلؤمنني 
ِيُّ   2715 م  َفَقاَل: َهْل..َذاَت َيوْ  َدَخَل َعَِّلَّ النََّ

 ِكَتاُب اْلَحجِّ

201  

ابن جريج، أِّن أبو الزبي أن عليًا األزدي 

 أخبه أن ابن عمر علمهم
 
ِ
 3275 َكاَن إَِذا اْسَتَوى َعَل َبِعِيِه.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

  َكاَن َرُسوُل  عاصم األحول، عن عَداللِ بن ْسجس
ِ
 3276 ُذ ِمَن ...إَِذا َساَفَر َيَتَعوَّ  اَّللَّ

221  
سفيان، عن إبراهيم بن عقَة، عن كريب موَل 

 ¶ابن عَاس، عن ابن عَاس 
ِيِّ  ، َفَقال:.. َعِن النََّ

ِ
ْوَحاء ًَا بِالرَّ ُِ َلِقَي َرْك  3253 َأنَّ

220  
  قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عَاس 

ِ
ُِ َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ َث ًَا َحدَّ َْ  َأنَّ ُذَؤْي  3218 َعُث..َكاَن َي

  أِب التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عَاس
ِ
َة َبَدَنًة... َبَعَث َرُسوُل اَّللَّ  3217 بِِستَّ َعِّْشَ

222  
الزهري، عن حنظلة األسلمي قال: سمعت 

 أبا هريرة ُيدث 
 3131 َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه َلُيِهلَّنَّ اْبُن َمْرَيَم...

223  

وهب قال: خرجنا  أيوب بن موسى، عن نَيِ بن

مع أبان بن عثامن حتى إذا كنا بملل، اشتكى 

عمر بن عَيد اهلل عينيِ، فلام كنا بالروحاء اشتد 

وجعِ فأرسل إَل أبان بن عثامن يسألِ، فأرسل 

 حدث إليِ أن اضمدُها بالصب، فإن عثامن 

 
ِ
.. َعْن َرُسوِل اَّللَّ ِِ ُجِل إَِذا اْشَتَكى َعْينَيْ  2887 ِِف الرَّ
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 2997 ُكنُْت َجالًِسا ِعنَْد اْبِن ُعَمَر، َفَجاَءُه َرُجٌل ... وبرة  224

  جعفر بن ُممد، عن أبيِ  223
ِ
.. َمَكَث تِْسَع ِسننَِي ََلْ  إِنَّ َرُسوَل اَّللَّ  2951 َُيُجَّ

223  
ابن وهب، أِّن َمرمة بن بكي، عن أبيِ سمعت 

 يونس بن يوسف يقول عن اْلسيب: قالت عائشة
ًَْدا..َما ِمْن َيوْ   َع

ِِ ُ ِفي َق اَّللَّ
 3288 م  َأْكَثَر ِمْن َأْن ُيْعتِ

َها َمنَْحٌر... جعفر بن ُممد، ثنا أِب، عن جابر ِف حديثِ ذلك  221  2952 َنَحْرُت َهاُهنَا َوِمنًى ُكلُّ

228  

قال مسلم: وحدثني سلمة بن شَيب، ثنا 

وهو ابن عَداللِ –اْلسن بن أعني، ثنا معقل 

 ¶ي، عن جابر ، عن أِب الزب-اْلزري

... اَمِر َتوٌّ ، َوَرْمُي اْْلِ  3143 االْستِْجاَمُر َتوٌّ

  ¶نافع، عن ابن عمر   221
ِ
.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  3165 َأَفاَض َيْوَم النَّْحِر، ُثمَّ

231  
قال مسلم: وحدثني ُممد بن اْلنهال الُضير، 

 ثنا يزيد بن زريع، عن ِحيد الْويل، عن بكر
ََِة...ُكنُْت َجالًِسا مَ  ََّاس  ِعنَْد اْلَكْع  3179 َع اْبِن َع

230  
قال مسلم: حدثني سلمة بن شَيب، ثنا ابن 

 ¶أعني، ثنا معقل، عن أِب الزبي، عن جابر 
اَلَح. َة السِّ  3317 الَ َُيِلُّ أَلَحِدُكْم َأْن َُيِْمَل بَِمكَّ

232  
عَداْللك بن عمرو، ثنا عَداللِ بن جعفر، 

 امرعن إسامعيل بن ُممد، عن ع
ِه بِاْلَعِقيِق ... َأنَّ َسْعًدا   3321 َركَِب إََِل َقْْصِ

َُْلُغ اْْلََساِكُن إَِهاَب، َأْو َُّيَاَب..  سهيل بن أِب صالح، عن أبيِ، عن أِب هريرة   233  7291 َت

 1767 ألُْخِرَجنَّ اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى ِمْن َجِزيَرِة.. عمر   234

 ِكَتاُب النَِّكاِح

233  

سلم: حدثني ُممد بن عَداللِ بن نمي قال م

اْلمداِّن، ثنا عَداللِ بن يزيد بن حيوة، أِّن 

ْشحَيل بن ْشيك أنِ سمع أبا عَدالرِحن 

 ¶اْلَِّل ُيدث عن ابن عمرو 

ُة.. ْرأَ ْنَيا اْْلَ ْنَيا َمَتاٌع، َوَخْيُ َمَتاِع الدُّ  3649 الدُّ
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ِيِّ  َجاءَ  يزيد بن كيسان، عن أِب حازم، عن أِب هريرة   233 ْجُت.. َرُجٌل إََِل النََّ  3486 َفَقاَل: إِِّنِّ َتَزوَّ

  الربيع بن سبة اْلهني أن أباه حدثِ  231
ِ
ُِ َكاَن َمَع َرُسوِل اَّللَّ  3422 َفَقاَل ... َأنَّ

َة َفَقاَل: إِنَّ  ابن شهاب، أِّن عروة بن الزبي  238 َبْيِ َقاَم بَِمكَّ  ْبَن الزُّ
ِِ ََْداللَّ  3429 ..َأنَّ َع

ََْيِ بن وهب، عن أبان بن عثامن، عن عثامن  231 ُُْب. الَ َينِْكُح اْْلُْحِرُم، َوالَ  ُن  3448 ُينِْكُح، َواَل ََيْ

241  
عَدالعزيز، عن يزيد، عن ُممد بن إبراهيم، 

 عن أِب سلمة
 .. 3489َسَأْلُت َعاِئَشَة: َكْم َكاَن َصَداُق رسول اهلل 

240  
عَداللِ بن  سفيان، عن إسامعيل بن أمية، عن

 عروة، عن عروة
 
ِ
َجنِي َرُسوُل اَّللَّ  .. 3483َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َتَزوَّ

242  
عمر بن ِحزة العمري، ثنا عَدالرِحن بن سعد 

 سمعت أبا سعيد اْلدري 
 َمنِْزَلًة...

ِ
 3542 إِنَّ ِمْن َأَْشِّ النَّاِس ِعنَْد اَّللَّ

ُت رَ  ▲عروة، عن عائشة، عن جدامة   243  َحَُضْ
ِ
 3564 ِِف ُأنَاس  َوُهَو َيُقوُل... ُسوَل اَّللَّ

244  
شعَة، عن يزيد بن َخي سمعت عَدالرِحن 

 بن جَي ُيدث عن أبيِ، عن أِب الدرداء 
ِيِّ   ُُمِحٍّ َعَل َباِب.. َعِن النََّ

ة  ُِ َأتَى بِاْمَرأَ  3562 َأنَّ

243  
قتادة، عن صالح أِب اْلليل، عن أِب علقمة 

  سعيد اْلاشمي، عن أِب
 
ِ
 3618 َيْوَم ُحننَْي  َبَعَث َجْيًشا... َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

243  

قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أِب شيَة، ثنا 

ر، ثنا سليامن بن اْلغية، عن  شَابة بن سوا

 ثابت، عن أنس 

ِيِّ   3628 تِْسُع نِْسَوة ، َفَكاَن إَِذا َقَسَم... َكاَن لِلنََّ

  رث بن هشام، عن أم سلمةعَدالرِحن بن اْلا  241
ِ
َج ُأمَّ َسَلَمَة َأَقاَم... َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  3621 ََلَّا َتَزوَّ

  ¶أبو الزبي، عن جابر   248
ِ
.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ُِ تَ َ ًة، َفَأتَى اْمَرأ  3417 َرَأى اْمَرأَ

241  
عَداْلميد بن جعفر، عن عمران بن أِب أنس، 

 رة عن عمر بن اْلكم، عن أِب هري
 3645 الَ َيْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنًَة، إِْن َكِرَه ِمنَْها ُخُلًقا..
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 ِكَتاُب الطَّاَلِق

  ¶طاووس، عن ابن عَاس   231
ِ
َّْاَلُق َعَل َعْهِد َرُسوِل اَّللَّ  3673 َوَأِِب...  َكاَن ال

 ِكَتاُب اْلِعدَِّة

 3721 َخاَلتِي، َفَأَراَدْت َأْن َُتُدَّ َنْخَلَها...ُطلَِّقْت  ¶ابن جريج، أِّن أبو الزبي أنِ سمع جابر   230

 ِكَتاُب الرََّضاِع

  أبو اْلليل، عن عَداللِ بن اْلارث، عن أم الفضل  232
ِ
ِِبٌّ َعَل َنَِيِّ اَّللَّ  1451 َوُهَو ِِف َبْيتِي.. َدَخَل َأْعَرا

ِن: َعِّْشُ  ▲عمرة، عن عائشة   233  3597 ..َرَضَعات   َكاَن ِفياَم ُأنِْزَل ِمَن اْلُقْرآ

 ِكَتاُب النََّفَقاِت

234  

ِحاد بن زيد، ثنا أيوب، عن أِب قالبة، عن أِب 

 أسامء، عن ثوبان 
 ُِ ُجُل...َأْفَضُل ِدينَار  ُينِْفُق  2311 الرَّ

وكيع، عن سفيان، عن مزاحم بن زفر، عن 

 ُماهد، عن أِب هريرة 
، وَ 
ِ
ُِ ِِف َسَِيِل اَّللَّ ..ِدينَاٌر َأنَْفْقَت ُِ  2311 ِدينَاٌر َأنَْفْقَت

233  

قال مسلم: حدثنا سعيد بن ُممد اْلرمي، ثنا 

عَدالرِحن بن عَداْللك بن أبجر الكناِّن، عن 

أبيِ، عن طلحة بن مْصف، عن خيثمة، عن 

 ¶عَداللِ بن عمرو 

. َكَفى ُِ ْن َيْمِلُك ُقوَت  إِْثاًم َأْن َُيََِْس َعمَّ
ِ
ْرء  2312 بِاْْلَ

 َوُسنََّة َنَِيِّنَا..َقاَل ُعَمُر  األسود بن يزيد أبو إسحاق، عن   233
ِ
َتاَب اَّللَّ

ُك كِ  3711 : الَ َنَْتُ

 ِكَتاُب اْلِعْتِق

 3799 الَ ََيِْزي َوَلٌد َوالًِدا إاِلَّ َأْن ََيَِدُه َِمُْلوًكا... سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   231

.. نَّ أَ  أيوب، عن أِب قالبة، عن أِب اْلهلب، عن عمران  238 ِِ ُِ ِعنَْد َمْوتِ نَي َل
َة َِمُْلوكِ  4335 َرُجاًل َأْعتََق ِستَّ

ْوِط...األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيِ قال:   231 ُب ُغاَلًما ِِل بِالسَّ  4316 ُكنُْت َأَْضِ
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 قال أبو مسعود 

231  
فراس، عن ذكوان أِب صالح، عن زاذان أِب 

 ¶عمر، عن ابن عمر 
َب ُغاَلًما َمنْ  ... ََضَ ِِ ا ََلْ َيْأتِ ُِ َحدًّ  4298 َل

... سويد بن مقرن  230 ُِ َمَها إِْنَساٌن، َفَقاَل َل َْ ُِ َل  1658 َأنَّ َجاِرَيًة َل

 ِكَتاُب اْلُبُيوِع

232  
ابن جريج أن أبا الزبي أخبه قال: سمعت 

 ¶جابر بن عَداللِ 
 
ِ
ِة ِمَن التَّْمرِ  َِهَى َرُسوُل اَّللَّ ْبَ  3851 ..َعْن َبْيِع الصُّ

 4113 َعَل اْْلِْجَرِة... َجاَء َعٌَْد َفََاَيَع النََِّيَّ  ¶الليث، عن أِب الزبي، عن جابر   233

  بكي، عن عياض بن عَداللِ، عن أِب سعيد  234
ِ
.. ُأِصيَب َرُجٌل ِِف َعْهِد َرُسوِل اَّللَّ  3981 ِِف ثاَِمر 

ُِ َسَأَل  زيد بن أسلم، عن عَدالرِحن بن وعلة  233 ََّاس  َعامَّ ُيْعَْصُ ِمَن اْلِعنَِب..َأنَّ  4144 اْبَن َع

  سعيد اْلريري، عن أِب نُضة، عن أِب سعيد  233
ِ
ِدينَِة َقاَل:.. َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ ُُْب بِاْْلَ  4143 ََيْ

231  
عَيد اهلل، ثني أبو الزناد، عن األعرج، عن 

 أِب هريرة 
 
ِ
 3818 اِة َوَعْن...َعْن َبْيِع اْْلََص  َِهَى َرُسوُل اَّللَّ

238  
إسامعيل بن جعفر، ثني العالء، عن أبيِ، عن 

 أِب هريرة 
 
ِ
ِة َطَعام  ... َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  284 َمرَّ َعَل ُصْبَ

 4122 َمِن اْحَتَكَر َفُهَو َخاطٌِئ. سعيد بن اْلسيب ُيدث أن معمرا قال:  231

 ِكَتاُب اْلُمَزاَرَعِة

211  

بن السائب قال: دخلنا الشيَاِّن، عن عَداللِ 

عل عَداللِ بن معقل فسألناه عن اْلزارعة، 

 فقال: زعم ثابت 

 
ِ
َرَعِة... َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  3955 َِهَى َعِن اْْلَُزا

 ِكَتاُب الَوْقِف
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210  
إسامعيل بن جعفر، عن العالء، عن أبيِ، عن 

 أِب هريرة 
ُِ َعَملُ إَِذا َماَت اإِلْنَساُن  َع َعنْ َْ  4223 ُِ إِالَّ ِمْن..اْنَق

 ِكَتاُب النُُّذوِر

212  
أيوب، عن أِب قالبة، عن أِب اْلهلب، عن 

 عمران بن حصني
ْت.. ، َفَأَْسَ ََنِى ُعَقيْل 

 4245 َكاَنْت َثِقيُف ُحَلَفاَء لِ

213  

ابن وهب، أِّن عمرو بن اْلارث، عن كعب بن 

علقمة، عن عَدالرِحن بن شامسة، عن أِب 

 امر اْلي، عن عقَة بن ع

اَرُة اْلَيِمنِي. اَرُة النَّْذِر َكفَّ  4253 َكفَّ

 ِكَتاُب اأَلْيَماِن

 4284 اْلَيِمنُي َعَل نِيَِّة اْْلُْسَتْحلِِف... أبو صالح، عن أِب هريرة   214

ِِ َفَقْد.. عَداللِ بن كعب، عن أِب أمامة   213 َع َحقَّ اْمِرئ  ُمْسلِم  بَِيِمينِ َْ  353 َمِن اْقَت

213  

سلم: حدثنا أبو بكر بن أِب شيَة، ثنا أبو قال م

أسامة، عن الوليد بن َجيع، ثنا أبو الْفيل، ثنا 

 حذيفة 

 4639 ..َخَرْجُت  َما َمنََعنِي َأْن َأْشَهَد َبْدًرا إاِلَّ َأِّنِّ 

 ِكَتاُب َتْحِريِم الدَِّماِء َوِذْكِر الِقَصاِص َوالدَِّيِة

ِيِّ إِِّنِّ  علقمة بن وائل أن أباه حدثِ  211  4387 إِْذ َجاَء َرُجٌل...  َلَقاِعٌد َمَع النََّ

 ِكَتاُب احُلُدوِد

ء   218 ِيِّ  األعمش، عن عَداللِ بن مرة، عن البا ُلوًدا... ُمرَّ َعَل النََّ اًم َُمْ مَّ  4441 بَِيُهوِديٍّ ُُمَ

ََْب َعِِّلٌّ  السدي، عن سعد بن عَيدة، عن أِب عَدالرِحن  211 َا النَّاُس،  َفَقاَل: َيا َخ  4451 ..َأقِيُموا َأُّيُّ

  ِحاد بن سلمة، أنا ثابت، عن أنس   281
ِ
 .. 7123َأنَّ َرُجاًل َكاَن ُيتََّهُم بُِأمِّ َوَلِد َرُسوِل اَّللَّ

 ِكَتاُب الَقَضاِء َوالشََّهاَداِت



001 

 

280  

قال: حدثنا ُييى بن ُييى قرأت عل مالك، 

داللِ عن عَداللِ بن أِب بكر، عن أبيِ، عن عَ

بن عمرو بن عثامن، عن أِب عمرة األنصاري، 

 عن زيد بن خالد 

؟...
ِ
َهَداء ُكْم بَِخْيِ الشُّ  4494 َأالَ ُأْخِبُ

 ِكَتاُب الضَِّياَفِة

282  
قال: حدثنا شيَان بن فروخ، ثنا أبو األشهب، 

 عن أِب نُضة، عن أِب سعيد 
ِيِّ   4517 ْذ َجاَء...إِ  َبْيناََم َنْحُن ِِف َسَفر  َمَع النََّ

 ِكَتاُب اْلِجَهاِد

ِِ  األعمش، عن عَداللِ بن مرة، عن مْسوق  283 ََْداللَّ ..."َعْن َهِذِه اآلَيِة: "  َسَأْلنَا َع  4885 َواَل ََتَْسََنَّ

ُِ َماَت.. سمي، عن أِب صالح، عن أِب هريرة   284  َنْفَس
ِِ ْث بِ دِّ  4931 َمْن َماَت َوََلْ َيْغُز َوََلْ ُُيَ

 َخْيٌ ِمْن ِصَياِم َشْهر  ... ْشحَيل بن السمط، عن سلامن   283
 4938 ِرَباُط َيْوم  َوَلْيَلة 

283  
معاوية بن سالم، عن زيد بن سالم أنِ سمع 

 ¶أبا سالم، ثني النعامن بن بشي 
 
ِ
 4871 َفَقاَل َرُجٌل... ُكنُْت ِعنَْد ِمنَْبِ َرُسوِل اَّللَّ

281  

يح أن سهل بن عَداللِ بن وهب، ثني أبو ْش

أِب أمامة بن سهل بن حنيف حدثِ عن أبيِ، 

 عن جده

ُ َمنَاِزَل.. ُِ اَّللَّ َغ  َبلَّ
َهاَدَة بِِصْدق  َ الشَّ  4931 َمْن َسَأَل اَّللَّ

288  
، عن عَداللِ بن -هو ابن عَاس القتَاِّن–عياش 

 يزيد أِب عَدالرِحن اْلَِّل، عن عَداللِ بن عمرو
ِهيِد ُكلُّ  ْيَن.ذَ  ُيْغَفُر لِلشَّ  4883 ْنب  إاِلَّ الدَّ

  عَداللِ بن أِب قتادة، عن أبيِ أنِ سمعِ ُيدث   281
ِ
ُِ َقاَم ِفيِهْم، َفَذَكَر َْلُْم.. َعْن َرُسوِل اَّللَّ  4881 َأنَّ

211  
أبو هانئ، ثني أبو عَدالرِحن اْلَِّل، عن 

 ¶عَداللِ بن عمرو 
ة  َتْغُزو َفَتْغنَمُ  َغاِزَية  َأوْ  َما ِمنْ  يَّ  4926 َوَتْسَلُم.. َْسِ

! عياض بن ِحار اْلجاشعي  210 َق ُقَرْيًشا، َفُقْلُت: َربِّ َ َأَمَرِِّن َأْن ُأَحرِّ  2865 ..إِنَّ اَّللَّ
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212  
األعمش، عن أِب عمرو الشيَاِّن، عن أِب 

 مسعود 
 4899 ُأبِْدَع ... َفَقاَل: إِِّنِّ  َجاَء َرُجٌل إََِل النََِّيِّ 

.. عن أنس ِحاد بن سلمة، ثنا ثابت،   213 ، إِِّنِّ
ِ
 4911 َأنَّ َفًتى ِمْن َأْسَلَم َقاَل: َيا َرُسوَل اَّللَّ

 اْْلَُجاِهِديَن َعَل اْلَقاِعِديَن.. علقمة بن مرثد، عن سليامن بن بريدة، عن أبيِ   214
ِ
 4918 ُحْرَمُة نَِساء

َتِمَعاِن ِِف  سهيل بن أِب صالح، عن أبيِ، عن أِب هريرة   213 ا.. النَّارِ الَ ََيْ  4896 اْجتِاَمًعا َيُُضُّ َأَحُدُُهَ

213  

قال مسلم: ثنا هارون بن معروف، أنا ابن 

وهب، أِّن عمرو بن اْلارث، عن أِب عِّل 

 ثاممة بن شفي، أنِ سمع عقَة بن عامر 

 
ِ
نَْبِ َيُقوُل:.. َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ

ِ
 4946 َوُهَو َعَل اْْل

211  

ابن  قال مسلم: ثنا هارون بن معروف، أنا

وهب، أِّن عمرو بن اْلارث، عن أِب عِّل 

 ثاممة بن شفي، أنِ سمع عقَة بن عامر 

.. ُ  1918 َسُتْفَتُح َعَلْيُكْم َأَرُضوَن، َوَيْكِفيُكُم اَّللَّ

218  

قال  مسلم: حدثنا ُممد بن رمح بن اْلهاجر، أنا 

الليث، عن اْلارث بن يعقوب، عن عَدالرِحن بن 

 لعقَة بن عامر شامسة، أن فقيام اللخمي قال

ُِ َفَلْيَس ِمنَّا.. َمنْ  ْمَي ُثمَّ َتَرَك َم الرَّ
 4949 َعلِ

211  
سفيان، عن سليم بن عَدالرِحن، عن أِب 

  زرعة، عن أِب هريرة
 
ِ
َكاَل ِمَن  َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  4856 ..اْْلَيْلِ َيْكَرُه الشِّ

 ِكَتاُب السَِّيِر

  عن أبيِ علقمة بن مرثد، عن سليامن بن بريدة،  311
ِ
.. َكاَن َرُسوُل اَّللَّ َر َأِمًيا َعَل َجْيش   4522 إَِذا َأمَّ

ُْوا اإِلبَِل َحظََّها.. أبو هريرة   310 ْصِب َفَأْع  1926 إَِذا َساَفْرُتْم ِِف اْْلِ

312  
عَدالرِحن بن جَي، عن أبيِ، عن عوف بن 

 مالك 
 1753 ...اْلَعُدوِّ َقَتَل َرُجٌل ِمْن ِِحَْيَ َرُجاًل ِمَن 

َرُه...قال مسلم: حدثنا زهي بن حرب، ثنا عمر بن   313 ، َأمَّ َرَة َوَعَلْينَا َأبُو َبْكر   4573 َغَزْوَنا َفَزا
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يونس، ثنا عكرمة بن عامر، ثني إياس بن 

 سلمة، ثني أِب قال: 

314  
عَدالرزاق، أنا معمر، عن ُهام بن منَِ، عن 

 أِب هريرة 
 4574 َها َوَأَقْمُتْم ِفيَها َفَسْهُمُكْم..َأيُّاَم َقْرَية  َأتَْيُتُمو

ُِ َعْن ََخِْس.. يزيد بن هرمز   313 ََّاس  َيْسَأُل  4684 َأنَّ َنْجَدَة َكَتَب إََِل اْبِن َع

 ِكَتاُب اهِلْجَرِة َواْلَمَغاِزي

  ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   313
ِ
ََا َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ُِ إِْق  4621 ُل...َشاَوَر ِحنَي َبَلَغ

311  
وهو ابن –هاشم بن القاسم، ثنا سليامن 

 ، عن ثابت، عن أنس -اْلغية
 
ِ
 4915 ُبَسْيَسَة َعْينًا َينُْظُر َما.. َبَعَث َرُسوُل اَّللَّ

318  

مالك بن أنس، عن الفضيل بن أِب عَداللِ، 

عن عَداللِ بن نيار األسلمي، عن عروة بن 

 ▲الزبي، عن عائشة 

 َخَرَج َرُسوُل ا
ِ
ِة.. َّللَّ ، َفَلامَّ َكاَن بَِحرَّ

َََل َبْدر   4711 ِق

311  
ِحاد بن سلمة، عن عِّل بن زيد وثابت الَناِّن، 

 عن أنس 
 
ِ
.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ََْعة   ِِف َس

 4641 ُأْفِرَد َيْوَم ُأُحد 

 4641 َل َرُجٌل:  َلْو َأْدَرْكُت..َفَقا ُكنَّا ِعنَْد ُحَذْيَفَة  جرير، عن األعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيِ   301

 4622 َوَفَدْت ُوُفوٌد إََِل ُمَعاِوَيَة، َوَذلَِك ِِف َرَمَضاَن.. سليامن بن اْلغية، ثنا ثابت، عن عَداللِ بن رباح  300

302  
زكريا، عن الشعَي، أِّن عَداللِ بن مْيع، عن 

 أبيِ
َة: الَ  َسِمْعُت النََِّيَّ   4627 .. َيُقوُل َيْوَم َفتِْح َمكَّ

  ابن شهاب، ثني كثي بن العَاس  303
ِ
ََّاٌس: َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ ... َقاَل َع  4612 َيْوَم ُحننَْي 

304  

وقال: حدثنا زهي بن حرب، ثنا عمر بن يونس 

اْلنفي، ثنا عكرمة بن عامر، ثني إياس بن سلمة، 

 ثني أِب 

 
ِ
 4619 ..امَّ  َواَجْهنَاُحنَْينًا، َفلَ  َغَزْوَنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ
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... ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   303 َذْت َيْوَم ُحننَْي  ِخنَْجًرا َ  4681 َأنَّ ُأمَّ ُسَلْيم  اَتَّ

 ِكَتاُب اإِلَماَرِة

303  
األعمش، عن زيد بن وهب، عن عَدالرِحن بن 

 ¶عَد رب الكعَة، عن ابن عمرو 
 
ِ
 4776 ، َفنََزْلنَا َمنِْزالً..ِِف َسَفر   ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَّ

 4799 إَِذا ُبويَِع ِْلَلِيَفَتنْيِ َفاْقُتُلوا اآلَخَر ِمنُْهاَم. اْلريري، عن أِب نُضة، عن أِب سعيد   301

308  

عَداللِ بن يزيد، ثنا سعيد بن أِب أيوب، عن 

عَيد اهلل بن أِب جعفر القرَش، عن ساَل بن 

 ذر أِب ساَل اْليشاِّن، عن أبيِ، عن أِب 

، إِِّنِّ َأَراَك َضِعيًفا، َوإِِّنِّ ُأِحبُّ َلَك..  4721 َيا َأبَا َذرٍّ

301  

الليث بن سعد، ثني يزيد بن أِب حَيب، عن 

بكر بن عمرو، عن اْلارث بن يزيد 

 اْلُضمي، عن ابن حجية األكب، عن أِب ذر

، َأالَ َتْسَتْعِمُلنِي؟...
ِ
 4719 ُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ

َّْاِب  بن أِب طلحةمعدان   321 ََْب... َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَ  567 َخ

320  
قال مسلم: حدثنا شيَان بن فروخ، ثنا جرير 

 بن حازم، ثنا اْلسن أن عائذ بن عمرو 
 ْبِن ِزَياد  َفَقاَل: َأْي..

ِ
ََْيِد اَّللَّ ُِ َدَخَل َعَل ُع  4733 َأنَّ

322  
يعني ابن دينار، –سفيان بن عيينة، عن عمرو 

 مرو بن أوس، عن عَداللِ بن عمرو عن ع
..  َعَل َمنَابَِر ِمْن ُنور 

ِ
نَي ِعنَْد اَّللَّ

 4721 إِنَّ اْْلُْقِسِْ

  حرملة، عن عَدالرِحن بن شامسة، عن عائشة   323
ِ
.. َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ  4722 َيُقوُل ِِف َبْيتِي َهَذا: اللَُّهمَّ

َْن؟... ُقْلنَا: يُن النَِّصيَحُة.الدِّ  سهيل، عن عْاء بن يزيد، عن َتيم   324
ِ
 196 ْل

323  
إسامعيل بن أِب خالد، عن قيس بن أِب 

 حازم، عن عدي بن عمية الكندي 
ًْا.. َمنِ  َي  4743 اْسَتْعَمْلنَاُه ِمنُْكْم َعَل َعَمل  َفَكَتَمنَا َِمْ

323  
شعَة، عن سامك بن حرب، عن علقمة بن 

ن وائل اْلُضمي، عن أبيِ قال: سأل سلمة ب
ُء.. ، َأَرَأيَْت إِْن َقاَمْت َعَليْنَا ُأَمَرا

ِ
 4782 َيا َنَِيَّ اَّللَّ
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 فقال: يزيد رسول اهلل 

َُّوَنُكْم.. مسلم بن قرظة، عن عوف بن مالك   321
َُّوَِهُْم َوُُيِ

ِذيَن َُتِ تُِكِم الَّ مَّ
 4814 ِخيَاُر َأئِ

ُِ ُيْسَتْعمَ  اْلسن، عن ضَة بن ُمصن، عن أم سلمة   328 ُء، َفَتْعِرُفوَن َوُتنِْكُروَن..ُل َعَليُْكْم إِنَّ  4811 ُأَمَرا

ُِ َسَتُكوُن َهنَاٌت َوَهنَاٌت ... زياد بن عالقة سمعت عرفجة   321  4796 إِنَّ

 ِكَتاُب الصَّْيِد َوالذََّباِئِح

331  
خالد اْلذاء، عن أِب قالبة، عن أِب األشعث، 

 عن شداد بن أوس 
 ثِنَْتاِن َحِفْظُتُهاَم عَ 

ِ
..ْن َرُسوِل اَّللَّ  5155 : َقاَل: إِنَّ

 ِكَتاُب اأَلَضاِحيِّ

ُِ ِذْبٌح  ▲سعيد بن اْلسيب سمعت أم سلمة   330 ُِ َفِإَذا ُأِهلَّ ِهاَلُل َمْن َكاَن َل  5121 ..َيْذَبُح

 5182 الَ َتْذَبُحوا إاِلَّ ُمِسنًَّة، إاِلَّ َأْن َيْعُْسَ َعَلْيُكْم.. أبو الزبي، عن جابر   332

 ِكَتاُب اأَلْشِرَبِة

ََِة. أبو كثي، عن أِب هريرة   333 : النَّْخَلِة، َواْلِعنَ َجَرَتنْيِ  5142 اْْلَْمُر ِمْن َهاَتنْيِ الشَّ

334  
شعَة، عن ُييى بن عَيد أِب عمر الَهراِّن 

 ¶سمعت ابن عَاس 
 
ِ
ْيِل... َكاَن َرُسوُل اَّللَّ َل اللَّ ُِ َأوَّ ََُذ َل  5226 ُينَْت

333  

مسلم: حدثنا ُممد بن اْلثنى العنزي، ثنا قال 

عَدالوهاب الثقفي، عن يونس، عن اْلسن، 

 ▲عن أمِ، عن عائشة 

 
ِ
 ُيوَكى ُكنَّا َننَُِْذ لَِرُسوِل اَّللَّ

 
 5232 ...ِِف ِسَقاء

َب.. ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   333 ا َ  بَِقَدِحي َهَذا الِّشَّ
ِ
 5237 َلَقْد َسَقْيُت َرُسوَل اَّللَّ

331  
عَدالرِحن بن مهدي، عن سفيان، عن 

 السدي، عن ُييى بن عَاد، عن أنس 
ِيَّ   5141 ُسِئَل َعِن اْْلَْمِر ُتتََّخُذ َخاًل.. َأنَّ النََّ

 5141 َعِن اْْلَْمِر.. َِيَّ َأنَّ َطاِرَق ْبَن ُسَوْيد  َسَأَل النَّ ُممد بن جعفر، ثنا شعَة، عن سامك بن   338
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حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيِ وائل 

 اْلُضمي 

 ِكَتاُب اأَلْطِعَمِة

331  
األعمش، عن خيثمة، عن أِب حذيفة، عن 

 ¶حذيفة 
ِيِّ  َنا َمَع النََّ  5259 َطَعاًما ََلْ َنَضْع.. ُكنَّا إَِذا َحَُضْ

َ... ¶ابن جريج، أِّن أبو الزبي، عن جابر   341 ُِ َفَذَكَر اَّللَّ ُجُل َبْيَت  5262 إَِذا َدَخَل الرَّ

340  
الزهري، عن أِب بكر بن عَيد اهلل بن عَداللِ بن 

 ¶عمر، عن جده ابن عمر 
...إَِذا َأَكَل َأَحُدُكْم  ِِ  5265 َفْليَْأُكْل بِيَِمينِ

342  

رواه مرة قال: حدثنا أبو بكر بن أِب شيَة، ثنا 

زيد بن اْلَاب، عن عكرمة بن عامر، ثني 

 إياس بن سلمة بن األكوع أن أباه حدثِ

  َأنَّ 
ِ
... َرُجاًل َأَكَل ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ ِِ  5268 بِِشاَملِ

.. األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   343
 
ء اَن َُيُُْضُ َأَحَدُكْم ِعنَْد ُكلِّ ََشْ َْ يْ  5313 إِنَّ الشَّ

344  
زكرياء بن أِب زائدة، عن سعيد بن أِب بردة، 

 عن أنس 
َِْد أَ  َض َعِن اْلَع َ َلَيْ  6932 ْن َيْأُكَل اأَلْكَلَة...إِنَّ اَّللَّ

  يزيد بن كيسان، عن أِب حازم، عن أِب هريرة   343
ِ
، َفِإَذا.. َخَرَج َرُسوُل اَّللَّ  5313 َذاَت َيْوم  َأْو َلْيَلة 

  ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   343
ِ
 2137 َفاِرِسيًّا َكاَن َطيَِّب اْْلََرِق.. َأنَّ َجاًرا لَِرُسوِل اَّللَّ

341  
أبو عمران اْلوِّن، عن عَداللِ بن الصامت، 

 عن أِب ذر 
ََْخَت َمَرًقا... إِنَّ َخلِيِِّل   6689 َأْوَصاِِّن: إَِذا َط

  ¶طلحة بن نافع أنِ سمع جابر بن عَداللِ   348
ِ
ِِ بَِيِدي َذاَت َيْوم  إََِل  َأَخَذ َرُسوُل اَّللَّ ِ  5353 ..َمنِْزل

  لِ بن بْسشعَة، عن يزيد بن َخي، عن عَدال  341
ِ
ْبنَا.. َنَزَل َرُسوُل اَّللَّ  5328 َعَل َأِِب. َقاَل: َفَقرَّ

  مصعب بن سليم، عن أنس   331
ِ
ِيُّ  ُأِِتَ َرُسوُل اَّللَّ ، َفَجَعَل النََّ  .. 5332بَِتْمر 

َشُة، َبيٌْت الَ أبو الرجال ُممد بن عَدالرِحن، عن أمِ، عن   330
ِِ جِ  َيا َعائِ ،..ََتَْر ِفي ُِ  5336 َياٌع َأْهُل
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 ▲عائشة 

  أبو نُضة، عن أِب سعيد   332
ِ
بِيًّا َأتَى َرُسوَل اَّللَّ  5144 ...َفَقاَل: إِِّنِّ ِِف  َأنَّ َأْعَرا

، َفنََزَل النََِّيُّ  َأنَّ النََِّيَّ  أبو أيوب   333
ِِ
 .. 2153َنَزَل َعَليْ

  أبو سعيد   334
ِ
اعَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  566 ِة َبَصل  ُهَو..َمرَّ َعَل َزرَّ

 ِكَتاُب اللَِّباِس َوالزِّيَنِة

333  

ُييى، ثني ُممد بن إبراهيم بن اْلارث أن ابن 

معدان أخبه أن جَي بن نفي أخبه أن 

 عَداللِ بن عمرو أخبه

 
ِ
 5434 ُمَعْصَفَرْيِن..َعَِّلَّ َثْوَبنْيِ  َرَأى َرُسوُل اَّللَّ

..ُأِِتَ  أبو الزبي، عن جابر   333 ُِ ُِ َوِْلَْيُت َة َوَرْأُس  5518 بَِأِِب ُقَحاَفَة َيْوَم َفْتِح َمكَّ

331  

رواه مرة قال: حدثنا أبو الْاهر أِحد بن عمرو 

بن ْسح، أنا ابن وهب، ثني أبو هانئ أنِ سمع 

 أبا عَدالرِحن يقول عن جابر 

..، ِِ تِ َ ُجِل، َوِفَراٌش الْمَرأ  5452 ِفَراٌش لِلرَّ

338  

دثني أبو الْاهر، ثنا ابن رواه مرة قال: ح

وهب، أِّن عمر بن ُممد، عن عَداللِ بن 

 ¶واقد، عن ابن عمر 

 
ِ
َخاٌء.. َمَرْرُت َعَل َرُسوِل اَّللَّ  5462 َوِِف إَِزاِري اْسَِتْ

ُ َيْوَم  خرشة بن اْلر، عن أِب ذر   331  293 اْلِقيَاَمِة...َثاَلَثٌة الَ ُيَكلُِّمُهُم اَّللَّ

  ن أِب بردة قال: قال عِّل عاصم بن كليب، ع  331
ِ
ََِعي... َِهَاِِّن َرُسوُل اَّللَّ  5493 َأْن َأتََختََّم ِِف إِْص

ِيَّ  أبو الزبي، عن جابر   330  5494 َيُقوُل ِِف َغْزَوة  َغَزْوَناَها.. َسِمْعُت النََّ

332  
شعَة، ثني خليد بن جعفر، عن أِب نُضة، عن 

 أِب سعيد 
ٌة ِمْن بَ  َ ِئيَل َقِصَيٌة..َكاَنِت اْمَرأ ا ْْسَ

 5881 نِي إِ

ِة.. ابن وهب، أِّن َمرمة، عن أبيِ، عن نافع  333  5884 َكاَن اْبُن ُعَمَر إَِذا اْسَتْجَمَر اْسَتْجَمَر بِاألَُلوَّ

ا... سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   334  5582 ِصنَْفاِن ِمْن َأْهِل النَّاِر ََلْ َأَرُُهَ
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 5546 الَ َتْصَحُب اْْلَاَلِئَكُة ُرْفَقًة ِفيَها َكْلٌب َوالَ.. يرة سهيل، عن أبيِ، عن أِب هر  333

ِميُ  العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   333 َْاِن. اْْلََرُس َمَزا ْي  5548 الشَّ

 ِكَتاُب اأَلَدِب

... ¶نافع، عن ابن عمر   331 ِِ َُْداللَّ : َع
ِ
 5587 إِنَّ َأَحبَّ َأْساَمِئُكْم إََِل اَّللَّ

338  
دريس، عن أبيِ، عن سامك بن حرب، ابن إ

 عن علقمة بن وائل، عن اْلغية بن شعَة 
: إِنَُّكْم... َن َسَأُلوِِّن َفَقاُلوا  5598 ََلَّا َقِدْمُت َنْجَرا

 5615 َأنَّ اْبنًَة لُِعَمَر َكاَنْت ُيَقاُل َْلَا َعاِصَيُة... عَيد اهلل، عن نافع  331

311  
ل سفيان، عن ُممد بن عَدالرِحن موَل آ

 ¶طلحة، عن كريب، عن ابن عَاس 
َل... ُة، َفَحوَّ  5616 َكاَنْت ُجَوْيِرَيُة اْسُمَها َبرَّ

نَيَّ ُغاَلَمَك َيَساًرا، َوالَ َرَباًحا.. ربيع بن عميلة، عن سمرة   310  5611 الَ ُتَسمِّ

ِيُّ  ابن جريج، أِّن أبو الزبي أنِ سمع جابر   312 ى بَِيْعَل..َأْن َينَْهى َعْن أَ  َأَراَد النََّ  5613 ْن ُيَسمَّ

313  
اْلسن بن عَيد اهلل، ثنا إبراهيم بن سويد 

 سمعت عَدالرِحن بن يزيد سمعت ابن مسعود
 
ِ
 5666 ...َعَِّلَّ َأنْ  : إِْذُنَك َقاَل ِِل َرُسوُل اَّللَّ

314  
يونس، عن عمرو بن سعيد، عن أِب زرعة، 

 عن جرير 
 
ِ
 5644 اْلُفَجاَءِة...َعْن َنَظِر  َسَأْلُت َرُسوَل اَّللَّ

اَلِم.. الَ َتََْدُءوا اْليَُهوَد َوالَ  سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   313  5661 النََّصاَرى بِالسَّ

... َأالَ الَ َيَِيتَنَّ َرُجٌل ِعنْدَ  هشيم، عن أِب الزبي، عن جابر   313  َثيِّب 
ة   5673 اْمَرأَ

311  

عَداللِ بن وهب، عن عمرو بن اْلارث أن 

سوادة حدثِ أن عَدالرِحن بن جَي  بكر بن

 حدثِ أن عَداللِ بن عمرو حدثِ

 5677 َأنَّ َنَفًرا ِمْن َبنِي َهاِشم  َدَخُلوا َعَل َأْساَمَء..

318  
إبراهيم، عن ُهام بن اْلارث أن رجال جعل يمدح 

عثامن، فعمد اْلقداد فجثا عل ركَتيِ، وكان رجال 
اِحنَي َفاْحُثوا ِِف ُوُجوِهِهُم...  7516 إَِذا َرَأيُْتُم اْْلَدَّ
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ل لِ ضخام، فجعل ُيثو ِف وجهِ اْلصَاء، فقا

 قال: عثامن: ما شأنك؟ فقال: إن رسول اهلل 

311  

رواه مرة قال: حدثنا زهي بن حرب، ثنا 

عَدالرِحن بن مهدي، عن سفيان، عن علقمة 

 بن مرثد، عن سليامن بن بريدة، عن أبيِ 

َََغ َيَدُه ِِف َْلِْم.. َمْن َلِعَب بِالنَّْرَدِشيِ   5896 َفَكَأنَّاَم َص

381  
ابن جريج، عن سليامن بن عتيق، عن طلق بن 

 حَيب األحنف بن قيس، عن عَداللِ 
ُِّْعوَن...  6784 َهَلَك اْْلَُتنَ

 ِكَتاُب الرَُّقى

380  

رواه مرة قال: حدثنا بِّش بن هالل الصواف، 

ثنا عَدالوارث، ثنا عَدالعزيز بن صهيب، عن 

 أِب نُضة، عن أِب سعيد 

ِيَّ  يَل َأتَى النََّ
ُد.. َأنَّ ِجْبِ مَّ  5711 َفَقاَل: َيا ُُمَ

382  

ابن وهب، أِّن يونس، عن ابن شهاب، أِّن 

نافع بن جَي بن مْعم، عن عثامن بن أِب 

 العاص الثقفي 

 
ِ
ُِ َشَكا إََِل َرُسوِل اَّللَّ  5737 َوَجًعا ََيُِدُه... َأنَّ

ِيُّ  ِّن أبو الزبي أنِ سمع جابر ابن جريج، أ  383 َص النََّ  5726 آلِل َحْزم  ِِف ُرْقَيِة اْْلَيَِّة... َرخَّ

  األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   384
ِ
َقى، َفَجاَء... َِهَى َرُسوُل اَّللَّ  5731 َعِن الرُّ

383  

رواه مرة قال: حدثنا أبو الْاهر، أنا ابن وهب، 

الرِحن بن جَي، أِّن معاوية بن صالح، عن عَد

 عن أبيِ، عن عوف بن مالك األشجعي 

يَِّة، َفُقْلنَا: َيا
ي ِِف اْْلَاِهلِ

.. ُكنَّا َنْرقِ
ِ
 5732 َرُسوَل اَّللَّ

 ِكَتاُب الطِّبِّ َوالطَِّيَرِة َواْلِكَهاَنِة

  الليث، عن أِب الزبي، عن جابر   383
ِ
َجاَمِة..  َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة اْسَتْأَذَنْت َرُسوَل اَّللَّ  5744 ِِف اْْلِ

  األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   381
ِ
ًَا.. َبَعَث َرُسوُل اَّللَّ  5745 إََِل ُأَِبِّ ْبِن َكْعب  َطَِي
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ُذوٌم، َفَأْرَسَل... يعل بن عْاء، عن عمرو بن الِّشيد، عن أبيِ  388  5822 َكاَن ِِف َوْفِد َثِقيف  َرُجٌل َُمْ

381  
اهلل، عن نافع، عن  ُييى بن سعيد، عن عَيد

 صفية، عن بعض أزواج النَي 
ََْل َلِ..  ََلْ ُتْق

 
ء ُِ َعْن ََشْ ًفا َفَسَأَل ا  5821 َمْن َأتَى َعرَّ

 ِكَتاُب اْلَحيَّاِت َوَغْيِرَها

ُِ َدَخَل َعَل َأِِب َسِعيد   أبو السائب موَل هشام بن زهرة  311 ...  َأنَّ ِِ  5839 ِِف َبْيتِ

 اِكَتاُب الرُّْؤَي
 5932 َرَأيُْت َذاَت َلْيَلة  ِفياَم َيَرى النَّاِئُم... ِحاد بن سلمة، عن ثابت الَناِّن، عن أنس   310

ِيِّ  األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   312 ِِبٌّ إََِل النََّ  5925 َفَقاَل: َرَأيُْت ِِف ... َجاَء َأْعَرا

 ِكَتاُب َفَضاِئِل النَِّبيِّ 

313  
اعي، عن أِب عامر شداد أنِ الوليد، ثنا األوز

 سمع واثلة بن األسقع 
ََْفى ِكنَاَنَة ِمْن َوَلِد إِْساَمِعيَل.. إِنَّ  َ اْص  5938 اَّللَّ

314  
األوزاعي، ثني أبو عامر، ثني عَداللِ بن 

 فروخ، ثني أبو هريرة 
 5941 َأنَا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة ...

313  
يامن بن اْلغية، عن هاشم بن القاسم، ثنا سل

 ثابت، عن أنس 
 486 اْلِقَياَمِة َفَأْسَتْفتُِح... آِِت َباَب اْْلَنَِّة َيْومَ 

313  
إبراهيم بن طهامن، ثني سامك بن حرب، عن 

 جابر بن سمرة 
َة َكاَن ُيَسلُِّم...  2277 إِِّنِّ ألَْعِرُف َحَجًرا بَِمكَّ

311  
ثلة أبو الزبي اْلكي أن أبا الْفيل عامر بن وا

 أخبه أن معاذ بن جَل أخبه
ُ -إِنَُّكْم َسَتْأتُوَن َغًدا  َُوَك.. -إِْن َشاَء اَّللَّ  5947 َعنْيَ َت

ِيَّ  أبو الزبي، عن جابر   318 ُِ ... َأنَّ َرُجاًل َأتَى النََّ ، َفَأْطَعَم ُِ ِعُم ْْ  5946 َيْسَت

ِيِّ  َأنَّ ُأمَّ َمالِك  َكاَنْت ُِتِْدي أبو الزبي، عن جابر   311 .. لِلنََّ ة   2281 ِِف ُعكَّ
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411  
، ثنا -يعني هاشم بن القاسم–أبو النُض 

 سليامن بن اْلغية، عن ثابت، عن أنس 
 
ِ
 6142 إَِذا َصلَّ اْلَغَداَة َجاَء َخَدُم.. َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

410  
سليامن بن اْلغية، عن ثابت، عن عَدالرِحن بن 

 أِب ليل، عن اْلقداد 
ََْلُت  ََْت  َأْق ََاِن ِِل، َوَقْد َذَه  5362 َأْساَمُعنَا..َأنَا َوَصاِح

  جابر   412
ِ
َنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  3112 َحتَّى َنَزْلنَا َواِدًيا... ِْسْ

413  
ُممد بن جعفر، ثنا شعَة، عن سامك بن حرب 

 سمعت جابر بن سمرة 
 
ِ
 6171 َضلِيَع اْلَفِم... َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

  جابر بن سمرة سامك، عن   414
ِ
 6152 َصاَلَة األُوََل... َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ

ٌء، َفَقاَلْت: ... ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   413  6144 َأنَّ اْمَرأًَة َكاَن ِِف َعْقلَِها ََشْ

  ابن شهاب   413
ِ
َة.. َغَزا َرُسوُل اَّللَّ  6122 َغْزَوَة اْلَفْتِح، َفْتِح َمكَّ

ََاِدِه.. وسى أبو م  411  ِمْن ِع
ة  َ َعزَّ َوَجلَّ إَِذا َأَراَد َرِْحََة ُأمَّ  2288 إِنَّ اَّللَّ

418  

نة، عن سامك، عن موسى بن طلحة،  أبو عوا

 عن أبيِ 
 
ِ
 6126 بَِقْوم  َعَل ُرُءوِس النَّْخِل... َمَرْرُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ

 2363 َفَخَرَج ِشيًصا، َفَمرَّ ِِبِْم... بنحوه، وفيِ:  ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس 

 ِكَتاُب ِذْكِر اأَلْنِبَياِء َوَفْضِلِهْم

411  

حجاج بن ُممد قال: قال ابن جريج، أنس 

إسامعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن 

 عَداللِ بن رافع موَل أم سلمة، عن أِب هريرة

 
ِ
ُ  بِيَِدي َفَقاَل: َخَلَق  َأَخَذ َرُسوُل اَّللَّ  7154 ..اَّللَّ

ُ آَدَم ِِف  ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   401 َر اَّللَّ ..ََلَّا َصوَّ ُ ُِ َما َشاَء اَّللَّ  6649 اْْلَنَِّة َتَرَك

  اْلختار بن فلفل، عن أنس   400
ِ
.. َجاَء َرُجٌل إََِل َرُسوِل اَّللَّ  6138 َفَقاَل: َيا َخْيَ

402  
بن قال مسلم: حدثنا هداب بن خالد، ثنا ِحاد 

 سلمة، عن ثابت، عن أِب رافع، عن أِب هريرة
اًرا. اُء َنجَّ  6162 َكاَن َزَكِريَّ
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 ِكَتاُب َفَضاِئِل الصََّحاَبِة

  جعفر بن عون، أنا أبو عميس، عن ابن أِب مليكة  403
ِ
َشَة َوُسِئَلْت: َمْن َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

 .. 6178َسِمْعُت َعائِ

404  

مد بن ، عن ُم-يعني ابن جعفر–إسامعيل 

أِب حرملة، عن عْاء وسليامن ابني يسار 

 وأِب سلمة بن عَدالرِحن أن عائشة قالت:

 
ِ
ََْجًعا ِِف َبْيتِي... َكاَن َرُسوُل اَّللَّ  6219 ُمْض

ْت ِسنِّي، َوَقُدَم َعْهِدي... يزيد بن حيان، عن زيد بن أرقم   403  َلَقْد َكِبَ
ِ
 6225 َواَّللَّ

403  
عدي بن  أبو معاوية، عن األعمش، عن

 ثابت، عن زر قال: قال عِّل 
ُِ َلَعْهدُ  َ النََّسَمَة إِنَّ ِذي َفَلَق اْْلََََّة َوَبَرأ  241 ..َوالَّ

401  
سامك بن حرب، ثني مصعب بن سعد، عن 

 أبيِ 
ِن... ِِ آَياٌت ِمَن اْلُقْرآ ُِ َنَزَلْت فِي  6238 َأنَّ

ُكوَن.. َِيِّ ُكنَّا َمَع النَّ  اْلقدام بن ْشيح، عن أبيِ، عن سعد   408 ، َفَقاَل اْْلُِّْشِ  6241 ِستََّة َنَفر 

401  
، -وهو ابن عامر–النُض بن ُممد، ثنا عكرمة 

 ثنا إياس، عن أبيِ 
 
ِ
.. َلَقْد ُقْدُت بِنََِيِّ اَّللَّ  6261 َواْْلََسِن َواْْلَُسنْيِ

  سليامن بن اْلغية، عن ثابت، عن أنس   421
ِ
َلَق َرُسوُل اَّللَّ َْ َلْقُت..إََِل  اْن َْ  6317  ُأمِّ َأيَْمَن، َفاْن

  َقاَل َأبُو َبْكر   سليامن بن اْلغية، عن ثابت، عن أنس   420
ِ
 ... 6318َبْعَد َوَفاِة َرُسوِل اَّللَّ

422  
ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن معاوية بن قرة، 

  عن عائذ بن عمرو 
 6412 َوباَِلل... َأنَّ َأبَا ُسْفَياَن َأتَى َعَل َسْلاَمَن َوُصَهْيب  

...َقاَل َأبُو َذرٍّ  ِحيد بن هالل، عن عَداللِ بن الصامت  423  6359 : َخَرْجنَا ِمْن َقْوِمنَا ِغَفار 

424  

رواه مرة قال: حدثنا عمرو الناقد، ثنا عمر بن 

يونس اليامِّن، ثنا عكرمة بن عامر، عن أِب كثي 

 يزيد بن عَدالرِحن، ثني أبو هريرة 

َكٌة..ُكنُْت َأْدعُ  ي إََِل اإِلْساَلِم َوِهَي ُمِّْشِ  6396 و ُأمِّ

  ِحاد بن سلمة، ثنا ثابت، عن أنس   423
ِ
... َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  6353 َأَخَذ َسيًْفا َيْوَم ُأُحد 
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423  
، ثنا عكرمة، -وهو ابن ُممد اليامِّن–النُض 

 ¶ثنا أبو زميل، ثني ابن عَاس 
 2511 ُسْفَياَن ... إََِل َأِِب  َكاَن اْْلُْسلُِموَن الَ َينُْظُرونَ 

  شعَة، عن أِب ِحزة القصاب، عن ابن عَاس  421
ِ
ََْياِن، َفَجاَء َرُسوُل اَّللَّ  .. 6628ُكنُْت َأْلَعُب َمَع الصِّ

428  

رواه مرة قال: ثنا إسحاق بن عمر بن سليط، 

ثنا ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن كنانة بن 

 نعيم، عن أِب برزة 

ِيَّ  ..  َأنَّ النََّ ِِ ُ َعَلْي ، َفَأَفاَء اَّللَّ ُِ  6358 َكاَن ِِف َمْغًزى َل

421  

رواه مرة من طريق الليث، ثني خالد بن يزيد، 

ثني سعيد بن أِب هالل، عن عامرة بن غزية، عن 

ُممد بن إبراهيم، عن أِب سلمة بن عَدالرِحن، 

 ▲عن عائشة 

ُِ َأَشدُّ َعَلْيَها ِمْن رَ  ..اْهُجوا ُقَرْيًشا؛ َفِإنَّ  6395 ْشق 

431  

رواه مرة من طريق ابن جريج، أِّن أبو الزبي 

أنِ سمع جابر بن عَداللِ يقول: أخبتني أم 

 ▲مَِّش 

َا َسِمَعِت النََِّيَّ   6414 ..َيُقوُل ِعنَْد َحْفَصَة: الَ  َأِهَّ

430  

رواه مرة قال: حدثني زهي بن حرب، ثنا 

نة، عن مغية،  أِحد بن إسحاق، ثنا أبو عوا

 مر بن عدي، عن عدي بن حاتم عن عا

َل.. َّْاِب، َفَقاَل ِِل: إِنَّ َأوَّ  6449 َأتَْيُت ُعَمَر ْبَن اْْلَ

432  
حسني بن عِّل اْلعفي، عن ُممع بن ُييى، 

 عن سعيد بن أِب بردة، عن أِب بردة، عن أبيِ
 
ِ
ْينَا اْْلَْغِرَب َمَع َرُسوِل اَّللَّ  6466 ، ُثمَّ ُقْلنَا..َصلَّ

433  
يري، عن أِب نُضة، عن أسي بن سعيد اْلر

 جابر، عن عمر 
: ُأَوْيٌس. ُِ  6491 إِنَّ َخْيَ التَّابِِعنَي َرُجٌل ُيَقاُل َل

434  
معاذ بن هشام، ثني أِب، عن قتادة، عن زرارة بن 

 أوّف، عن أسي 
ِِ َأْمَداُد َأْهِل  َكاَن ُعَمُر   6492 اْليََمِن..إَِذا َأتَى َعَلْي

ى..ن عَدالرِحن بن شامسة، حرملة اْلْصي، ع  433 ، َوِهَي َأْرٌض ُيَسمَّ  6494 إِنَُّكْم َسَتْفَتُحوَن ِمْْصَ
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 عن أِب بْصة، عن أِب ذر 

433  

رواه مرة قال: ثنا سعيد بن منصور، ثنا مهدي بن 

ميمون، عن أِب الوازع جابر بن عمرو الراسَي 

 سمعت أبا برزة 

 
ِ
 ِمْن  َرُجاًل إََِل َحيٍّ  َبَعَث َرُسوُل اَّللَّ

ِ
 6495 ..َأْحيَاء

 ِكَتاُب الِبرِّ َوالصَِّلِة

.. سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   431 ُِ ، ُثمَّ َرِغَم َأنُْف ُِ ، ُثمَّ َرِغَم َأنُْف ُِ  6511 َرِغَم َأنُْف

ُجِل... ¶عَداللِ بن دينار، عن ابن عمر   438  6515 إِنَّ ِمْن َأبَرِّ اْلِبِّ ِصَلَة الرَّ

َبًة ... دالرِحن، عن أبيِ، عن أِب هريرة العالء بن عَ  431 ، إِنَّ ِِل َقَرا
ِ
 2558 َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسوَل اَّللَّ

441  

رواه مرة قال: حدثنا قتيَة بن سعيد، عن مالك 

ابن أنس فيام قرئ عليِ، عن عَداللِ بن 

عَدالرِحن بن معمر، عن أِب اْلَاب سعيد بن 

 يسار، عن أِب هريرة 

 َ وَن..إِنَّ اَّللَّ  6548  َيُقوُل َيْوَم اْلِقيَاَمِة: َأيَْن اْْلَُتَحابُّ

440  
ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أِب رافع، عن 

 أِب هريرة 
ُِ ِِف َقْرَية  ُأْخَرى...  6549 َأنَّ َرُجاًل َزاَر َأًخا َل

442  
رواه مرة من طريق أِب عمران اْلوِّن، عن 

 عَداللِ بن الصامت، عن أِب ذر 
 2626 ِقَرنَّ ِمَن اْْلَْعُروِف َشْيًئا...الَ ََتْ 

. عَدالرِحن بن هالل، عن جرير   443 ْفَق ُُيَْرِم اْْلَْيَ  6598 َمْن ُُيَْرِم الرِّ

444  
شعَة سمعت اْلقدام بن ْشيح بن هانئ، عن 

 ▲أبيِ، عن عائشة 
ِِ ُصُعوَبٌة... ، َفَكاَنْت ِفي ََْت َبِعًيا َا َرِك  6613 َأِهَّ

ًَْداَما َنَقَصْت َصَدَقٌة  بيِ، عن أِب هريرة العالء، عن أ  443 ُ َع ، َوَما َزاَد اَّللَّ
 6592 ..ِمْن َمال 

َ  إِنَّ  عياض بن ِحار اْلجاشعي   443  2865 َأْوَحى إَِِلَّ َأْن َتَواَضُعوا؛...اَّللَّ

 أَ ، عن عَدالرِحن بن -يعني ابن صالح–معاوية   441
ِ
 2553 بِاْْلَِدينَِة َسنًَة... َقْمُت َمَع َرُسوِل اَّللَّ
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 جَي بن نفي، عن أبيِ، عن نواس بن سمعان 

ُب اْْلَنَِّة َيْوَم االْثننَْيِ َوَيْوَم اْْلَِميِس.. سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   448  6544 ُتْفَتُح َأبَْوا

اَن َقدْ  األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   441 َْ يْ ََُدُه اْْلَُص  إِنَّ الشَّ  7113 لُّوَن..َأيَِس َأْن َيْع

431  

رواه مرة من طريق ابن قسيط أن عروة حدثِ 

 أن عائشة حدثتِ
 
ِ
 7111 َخَرَج ِمْن ِعنِْدَها َلْياًل، َفِغْرُت.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

منصور، عن ساَل بن أِب اْلعد، عن أبيِ، عن 

 عَداللِ بن مسعود 
. ِِ َل بِ  2814 ..َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحد  إاِلَّ َوَقْد ُوكِّ

ََُة؟... العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   430  2589 َأتَْدُروَن َما اْلِغي

ََاِدِئ، َما ََلْ َيْعَتِد .. العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   432 ََّاِن َما َقااَل َفَعَل اْل  2587 اْْلُْسَت

ُجُل: َهَلَك  سهيل بن أِب صالح، عن أبيِ، عن أِب هريرة   433  2623 النَّاُس... إَِذا َقاَل الرَّ

434  

زيد بن أسلم أن عَد اْللك بن مروان، بعث إَل 

أم الدرداء بأنجاد من عنده، فلام أن كان ذات 

ليلة، قام عَد اْللك من الليل، فدعا خادمِ، 

فكأنِ أبْأ عليِ، فلعنِ، فلام أصَح قالت لِ أم 

الدرداء: سمعتك الليلة، لعنت خادمك حني 

لدرداء يقول: قال دعوتِ، فقالت: سمعت أبا ا

 رسول اهلل 

اُنوَن ُشَفَعاَء َوالَ ُشَهَداَء َيْوَم..  6611 الَ َيُكوُن اللَّعَّ

وهو ابن –، عن يزيد -يعني الفزاري–مروان 

 ، عن أِب حازم، عن أِب هريرة -كيسان
كنَِي.. ، اْدُع َعَل اْْلُِّْشِ

ِ
 2599 ِقيَل: َيا َرُسوَل اَّللَّ

433  
عن أِب اْلهلب، عن  أيوب، عن أِب قالبة،

 عمران بن حصني 
 
ِ
 6614 ِِف َبْعِض َأْسَفاِرِه... َبْيناََم َرُسوُل اَّللَّ

433  
حاتم بن إسامعيل، عن يعقوب بن ُماهد أِب 

حزرة، عن عَادة بن الوليد بن عَادة بن 
 
ِ
َنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ .. ِْسْ ِْْن ُبَواط    ِِف َغْزَوِة َب
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 الصامت، عن جابر 

 َتاُب الظُّْلِمِك

431  
سعيد بن عَدالعزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن 

 أِب إدريس اْلوالِّن، عن أِب ذر 
ِيِّ  ََاَرَك َوَتَعاََل.. َعِن النََّ  َت

ِ
 2577 ِفياَم َرَوى َعِن اَّللَّ

438  

عروة بن الزبي أن هشام بن حكيم وجد رجال 

وهو عل ِحص يشمس ناسا من النَط ِف أداء 

ما هذا؟ إِّن سمعت رسول اهلل  اْلزية، فقال:

 :يقول 

ْنَيا. إِنَّ  ُبوَن ِِف الدُّ ِذيَن ُيَعذِّ ُب الَّ َ ُيَعذِّ  2613 اَّللَّ

 ِكَتاُب الَقَدِر

431  
وكيع، عن سفيان، عن زياد بن إسامعيل، عن 

 ُممد بن عَاد بن جعفر اْلخزومي، عن أِب هريرة
ُكو ُقَرْيش  َُيَاِصُموَن َرُسوَل    َجاَء ُمِّْشِ

ِ
 .. 2656 اَّللَّ

431  
مالك فيام قرئ عليِ، عن زياد بن سعد، عن 

 عمرو بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عمر
، َحتَّى اْلَعْجِز َواْلَكْيِس.  بَِقَدر 

 
ء  2655 ُكلُّ ََشْ

430  

عَداللِ بن إدريس، عن ربيعة بن عثامن، عن 

ُممد بن ُييى بن حَان، عن األعرج، عن أِب 

 هريرة 

 ِمَن..ِويُّ اْْلُْؤِمُن اْلقَ 
ِ
 2664 َخْيٌ َوَأَحبُّ إََِل اَّللَّ

432  
أبو هانئ اْلوالِّن، عن أِب عَدالرِحن اْلَِّل، 

 ¶عن عَداللِ بن عمرو بن العاص 
ُلَق  ََْل َأْن ََيْ ِق َق

ُ َمَقاِديَر اْْلاََلئِ  2653 ..َكَتَب اَّللَّ

433  

علقمة بن مرثد، عن اْلغية بن عَداللِ بن 

ويد، عن عَداللِ بن اليشكري، عن معرور بن س

 مسعود 

َََة: اللَُّهمَّ َمتِّْعنِي بَِزْوِجي...  2663 َقاَلْت ُأمُّ َحَِي

ُِ َسِمَع اْبَن َمْسُعود   أبو الزبي اْلكي أن عامر بن واثلة حدثِ  434 .. َيُقوُل: َأنَّ ِقيُّ  2645 الشَّ
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  عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم اْلؤمنني  433
ِ
... ُدِعَي َرُسوُل اَّللَّ  2662 إََِل َجنَاَزِة َصَِيٍّ

 ِكَتاُب اْلِعْلِم

ْسِم. ُييى بن أِب كثي  433 َحِة اْْلِ اُع اْلِعْلُم بَِرا َْ  612 الَ ُيْسَت

ُِ ِمَن اأَلْجِر ِمْثُل.. العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   431  2674 َمْن َدَعا إََِل ُهًدى َكاَن َل

 2716 َأُعوُذ بَِك ِمْن َْشِّ َما َعِمْلُت.. إِِّنِّ  اللَُّهمَّ  ائشةهالل، عن فروة بن نوفل األشجعي، عن ع  438

431  
رواه مرة من طريق سهيل بن أِب صالح، عن 

 أبيِ، عن أِب هريرة 
ِيَّ   2718 َكاَن إَِذا َكاَن ِِف َسَفر  َوَأْسَحَر.. َأنَّ النََّ

411  

رواه مرة من طريق عَدالعزيز بن عَداللِ بن 

عن قدامة بن موسى، أِب سلمة اَلاجشون، 

 عن أِب صالح السامن، عن أِب هريرة 

 2721 اللَُّهمَّ َأْصلِْح ِِل ِدينَِي الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة..

 2721 اللَُّهمَّ إِِّنِّ َأْسَأُلَك اْْلَُدى، والتُّقى... أبو إسحاق، عن أِب األحوص، عن ابن مسعود  410

412  
أبو معاوية، عن عاصم بن عَداللِ بن اْلارث، 

 عن أِب عثامن النهدي، عن زيد بن أرقم و
 
ِ
 2722 َيُقوُل: اللَُّهمَّ إِِّنِّ َأُعوُذ.. َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

413  
ابن إدريس سمعت عاصم بن كليب، عن أِب 

 بردة، عن عِّل 
 
ِ
 2725 : ُقِل: اللَُّهمَّ اْهِدِِّن..َقاَل ِِل َرُسوُل اَّللَّ

ِيَّ أَ  -طارق بن أشيم–أبو مالك، عن أبيِ   414 ُِ َسِمَع النََّ  2697 َوَأتَاُه َرُجٌل َفَقاَل: َيا ... نَّ

  موسى اْلهني، عن مصعب بن سعد، عن أبيِ  413
ِ
ِِبٌّ إََِل َرُسوِل اَّللَّ  2696 َفَقاَل: َعلِّْمنِي.. َجاَء َأْعَرا

  ¶عَداللِ بن عمر   413
ِ
 َرُسوِل اَّللَّ

ِ
 2739 ..: اللَُّهمَّ إِِّنِّ َأُعوذُ  َكاَن ِمْن ُدَعاء

411  

يزيد بن أِب حَيب، عن اْلارث بن يعقوب 

أن يعقوب بن عَداللِ حدثِ أنِ بْس بن سعيد 

يقول: سمعت سعد بن أِب وقاص قال: 

 ▲سمعت خولة 

..
ِ
 2718 َمْن َنَزَل َمنِْزالً ُثمَّ َقاَل: َأُعوُذ بَِكلاَِمِت اَّللَّ
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418  
القعقاع بن حكيم، عن ذكوان أِب صالح، عن 

 أِب هريرة 
.. ، َفَقاَل: َياَجاَء َرُجٌل إََِل النََِّيِّ 

ِ
 2719 َرُسوَل اَّللَّ

ِِ بَِظْهِر اْلَغْيِب... ¶أم الدرداء، عن أِب الدرداء   411  اْْلُْسلِِم ألَِخي
ِ
ْرء  2733 َدْعَوُة اْْلَ

  ثابت، عن أنس   481
ِ
 2688 َعاَد َرُجاًل ِمَن اْْلُْسلِِمنَي.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ

 ُب الذِّْكِرِكَتا

  العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   480
ِ
.. َكاَن َرُسوُل اَّللَّ َة، َفَمرَّ  2676 َيِسُي ِِف َطِريِق َمكَّ

482  
سعيد بن إياس اْلريري، عن أِب عثامن 

 النهدي، عن حنظلة األسيدي 
 
ِ
 6966 َقاَل... -َوَكاَن ِمْن ُكتَّاِب َرُسوِل اَّللَّ

َل.. عن أِب هريرة  األعمش، عن أِب صالح،  483  ِعْلاًم َسهَّ
ِِ  2699 َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفي

484  

رواه مرة قال: حدثنا أبو بكر بن أِب شيَة، ثنا 

مرحوم بن عَدالعزي، عن أِب عثامن، عن أِب 

 سعيد 

 2711 َخَرَج ُمَعاِوَيُة َعَل َحْلَقة  ِِف اْْلَْسِجِد،...

483  
براهيم بن سويد، اْلسن بن عَيد اهلل، عن إ

 عن عَدالرِحن بن يزيد، عن عَداللِ 
 
ِ
 2723 إَِذا َأْمَسى َقاَل: َأْمَسْينَا.. َكاَن َرُسوُل اَّللَّ

 2713 َكاَن َأبُو َصالِح  َيْأُمُرَنا إَِذا َأَراَد َأَحُدَنا َأْن َينَاَم.. سهيل   483

  ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   481
ِ
.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ِِ ِش  2715 َكاَن إَِذا َأَوى إََِل ِفَرا

488  
منصور، عن هالل بن يساف، عن ربيع بن 

 عميلة، عن سمرة بن جندب 
 َأْرَبٌع:...

ِ
 2137 َأَحبُّ اْلَكاَلِم إََِل اَّللَّ

481  
من –اْلريري، عن أِب عَداللِ اْلْسي 

 ، عن عَداللِ بن الصامت، عن أِب ذر-عنزة
َك بَِأَحبِّ  ؟... َأالَ ُأْخِبُ

ِ
 2731 اْلَكاَلِم إََِل اَّللَّ

  األعمش، عن أِب صالح، عن أِب هريرة   411
ِ
َّ
ِ
، َواْْلَْمُد َّلل

ِ
ََْحاَن اَّللَّ  2695 ...ألَْن َأُقوَل: ُس

  موسى اْلهني، عن مصعب بن سعد، ثني أِب  410
ِ
 2698 َفَقاَل: َأيَْعِجُز َأَحُدُكْم.. ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ
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412  
َدالرِحن موَل آل طلحة، عن ُممد بن ع

 كريب، عن ابن عَاس، عن جويرية
ِيَّ  .. َأنَّ النََّ  2726 َخَرَج ِمْن ِعنِْدَها ُبْكَرًة ِحنَي َصلَّ

 ِكَتاُب التَّْوَبِة

413  
هشام بن حسان، عن ُممد بن سيين، عن أِب 

 هريرة 
ْمُس ِمْن َمْغِرِِبَا.. َمْن َتاَب َقََْل َأنْ  ُلَع الشَّ ْْ  2713 َت

414  
شعَة، عن عمرو بن مرة سمعت أبا عَيدة 

 ُيدث عن أِب موسى 
ْيِل لَِيُتوب.. َُْسُط َيَدُه بِاللَّ َ َعزَّ َوَجلَّ َي  2759 إِنَّ اَّللَّ

413  
معمر، عن جعفر اْلزري، عن يزيد بن 

 األصم، عن أِب هريرة 
َُوا َلَذَهَب َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه 

ْ ُتْذنِ  2749 ..َلْو ََل

ُ َعزَّ َوَجلَّ إََِل.. أبو بردة، عن أِب موسى   413  2767 إَِذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َدَفَع اَّللَّ

411  

رواه مرة قال: حدثنا سويد بن سعيد، عن 

معتمر بن سليامن، عن أبيِ، ثنا أبو عمران 

 اْلوِّن، عن جندب 

 
ِ
َث: َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  2621 ..َحدَّ

 ِكَتاُب اْلُمَناِفِقني

ِر؟َمْن َيْصَعُد الثَّنِيََّة َثنِيََّة  قرة بن خالد، عن أِب الزبي، عن جابر   418  2781 ...اْْلَُرا

411  
شعَة، عن قتادة، عن أِب نُضة، عن قيس بن 

 عَاد 
ر    2779 : َأَرَأيَْت ِقَتاَلُكْم َأَرْأيًا...ُقْلنَا لَِعامَّ

311  
بن حرب، ثنا أبو أِحد  قال مسلم: حدثنا زهي

 الكوِف، ثنا الوليد بن َجيع، ثنا أبو الْفيل
ََِة َوَبنْيَ ُحَذْيَفَة..  2779 َكاَن َبنْيَ َرُجل  ِمْن َأْهِل اْلَعَق

.. ¶نافع، عن ابن عمر   310 اِة اْلَعاِئَرِة َبنْيَ اْلَغنََمنْيِ  2784 َمَثُل اْْلُنَاِفِق َكَمَثِل الشَّ

  ان، عن جابر األعمش، عن أِب سفي  312
ِ
، َفَلامَّ َكاَن .. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  2782 َقِدَم ِمْن َسَفر 

  رواه مرة من طريق عكرمة، ثنا إياس، ثني أِب  313
ِ
 2783 َرُجاًل َمْوُعوًكا... ُعْدَنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ
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 ِكَتاُب اْلَجنَّة

314  
رواه مرة من طريق إبراهيم بن سعد، ثنا أِب، 

 مة، عن أِب هريرة عن أِب سل
ٌم َأْفِئَدُِتُْم...  2841 َيْدُخُل اْْلَنََّة َأْقَوا

313  
ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أِب رافع، عن 

 أِب هريرة 
ََْأُس،... َمْن َيْدُخُل اْْلَنََّة َينَْعُم الَ   2836 َي

: َما َأْدَنى َأْهِل اْْلَ  الشعَي قال: سمعت اْلغية   313 ُِ  189 نَِّة َمنِْزَلًة؟..َسَأَل ُموَسى َربَّ

،.. ِحاد بن سلمة، عن ثابت الَناِّن، عن أنس   311  2833 إِنَّ ِِف اْْلَنَِّة َلُسوًقا َيْأتُوَِهَا ُكلَّ َُجَُعة 

َْان  ُمْقِسٌط،... عياض بن ِحار   318  2865 َأْهُل اْْلَنَِّة َثاَلَثٌة: ُذو ُسْل

311  
رواه مرة من طريق أِب عمران اْلوِّن، عن أِب 

 كر بن أِب موسى بن قيس، عن أِب هريرة ب
 2839 َسْيَحاُن، َوَجْيَحاُن، َواْلُفَراُت، َوالنِّيُل..

 ِكَتاُب النَّاِر

301  
رواه مرة من طريق العالء بن خالد الكاهِّل، 

 عن شقيق، عن عَداللِ 
.. َُْعوَن َأْلَف ِزَمام   َْلَا َس

 2842 ُيْؤَتى بَِجَهنََّم َيْوَمِئذ 

  كيسان، عن أِب حازم، عن أِب هريرة يزيد بن  300
ِ
ًََة،... ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَّ  2844 إِْذ َسِمَع َوْج

،... قتادة سمعت أبا نُضة ُيدث عن سمرة   302 ِِ ْي ََ  2845 ِمنُْهْم َمْن َتْأُخُذُه النَّاُر إََِل َكْع

، َأيَْن َأِِب؟ َأنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا َرُسوَل  ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   303
ِ
 213 ...اَّللَّ

ْنَيا  ِحاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس   304  2817 ..ِمْن َأْهِل النَّارِ ُيْؤَتى بَِأنَْعِم َأْهِل الدُّ

 ِكَتاُب اْلِفَتِن

303  
ُممد بن جعفر، ثنا شعَة، عن أِب مسلمة 

 سمعت أبا نُضة ُيدث عن أِب سعيد 
ْنَيا ُحْلَوٌة َخُِضَ  َ ُمْسَتْخلُِفُكْم..إِنَّ الدُّ  2742 ٌة، َوإِنَّ اَّللَّ

،... األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   303
ِ
اء ُِ َعَل اَْلَ  2813 إِنَّ إِْبِليَس َيَضُع َعْرَش
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301  
معاذ بن معاذ، ثنا ابن عون، عن ُممد قال: 

 قال جندب 
 2893 ِجْئُت َيْوَم اْْلََرَعِة، َفِإَذا َرُجٌل َجالٌِس...

َ َزَوى ِِلَ األَْرَض، َفَرأَيُْت َمَشاِرَقَها.. ، عن أِب أسامء الرحَي، عن ثوبان أبو قالبة  308  2889 إِنَّ اَّللَّ

  عثامن بن حكيم، أِّن عامر بن سعد، عن أبيِ  301
ِ
َََل َذاَت َيْوم  ِمَن اْلَعالِيَِة.. َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  2891 َأْق

321  
أبو إسامعيل األسلمي، عن أِب حازم، عن أِب 

 ريرة ه
ْنيَاَوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه   157 ... الَ َتْذَهُب الدُّ

320  
، عن أِب الغيث، -وهو ابن زيد الديِّل-ثور

 عن أِب هريرة 
، َوَجانٌِب..  َجانٌِب ِمنَْها ِِف اْلَبِّ

 2921 َسِمْعُتْم بَِمِدينَة 

322  
رواه مرة من طريق عَداْلميد بن جعفر 

 ِب هريرة سمعت عمر بن اْلكم ُيدث عن أ
َياِِل َحتَّى َيْملَِك َرُجٌل..  2911 الَ َتْذَهُب األيَّاُم َواللَّ

323  
عَداْلميد بن جعفر، عن األسود بن العالء، 

 ▲عن أِب سلمة، عن عائشة 
 
ِ
 2917 َيْذَهُب... َيُقوُل: الَ  َسِمْعُت َرُسوَل اَّللَّ

ََْعُث ِرًُيا  أبو هريرة   324 َ َي  117 ِن، َأْلنَيَ ِمن...ِمَن اْليَمَ إِنَّ اَّللَّ

323  
عَداللِ بن وهب، أِّن الليث بن سعد، ثني 

 موسى بن عِّل، عن أبيِ قال: قال اْلستورد 
ُر النَّاِس. ْكثَ وُم َأ اَعُة َوالرُّ  2898 ..َتُقوُم السَّ

323  
ِحيد بن هالل، عن أِب قتادة العدوي، عن 

 يسي بن جابر 
ُء بِاْلُكوَفِة...  2899 َهاَجْت ِريٌح َِحَْرا

321  
قال مسلم: حدثنا قتيَة بن سعيد، ثنا جرير، 

 عن عَداْللك بن عمي، عن جابر بن سمرة 
َََة  ِع ْبِن ُعتْ

 2911 َقاَل: ُكنَّا َمَع ... َعْن َنافِ

وُم بِاألَْعاَمِق... سهيل، عن أبيِ، عن أِب هريرة   328 اَعُة َحتَّى َينِْزَل الرُّ  2897 الَ َتُقوُم السَّ

اَل َحْثًيا.. ن أِب نُضة، عن جابر اْلريري، ع  321 ثِي اَْلَ يَفٌة َُيْ
تِي َخلِ  2913 َيُكوُن ِِف آِخِر ُأمَّ

ِيُّ فرات القزاز، عن أِب الْفيل، عن حذيفة بن   331 َلَع النََّ  2911 َعَلْينَا َوَنْحُن َنَتَذاَكُر، َفَقاَل... اطَّ
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 أسيد 

ْيِل اْْلُْظلِِم...َباِدُروا بِ  العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   330 ِع اللَّ َْ  118 اأَلْعاَمِل ِفَتنًا َكِق

332  
قتادة، عن اْلسن، عن زياد بن رياح، عن أِب 

 هريرة 
َخاَن.. اَل، َوالدُّ جَّ  2947 َباِدُروا بِاأَلْعاَمِل ِستًّا: الدَّ

333  
ِحاد، عن اْلعل بن زياد رده إَل معاوية بن قرة 

 رده إَل معقل بن يسار 
ََاَدةُ  . اْلِع َِلَّ

 2948 ِِف اْْلَْرِج َكِهْجَرة  إِ

ًرا... أبو نُضة، عن أِب سعيد   334 اًجا َأْو ُعامَّ  2927 َخَرْجنَا ُحجَّ

ََْعِضِهْم... ¶نافع، عن ابن عمر   333
، َفُقْلُت لِ َتنْيِ  َمرَّ

 2932 َلِقيُت اْبَن َصيَّاد 

 2928 َعْن ُتْرَبِة اْْلَنَِّة.. َِيَّ َأنَّ اْبَن َصيَّاد  َسَأَل النَّ  أبو نُضة، عن أِب سعيد   333

331  

الوليد بن مسلم، ثنا عَدالرِحن بن يزيد بن 

جابر، عن ُييى بن جابر الْائي، عن 

عَدالرِحن بن جَي بن نفي، عن أبيِ جَي بن 

 نفي، عن النواس بن سمعان 

 
ِ
اَل َذاَت َغَداة... َذَكَر َرُسوُل اَّللَّ جَّ  2937 الدَّ

338  

لنعامن بن ساَل سمعت يعقوب بن شعَة، عن ا

عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول: 

 سمعت عَداللِ بن عمرو 

ِذي ..  2941 َوَجاَءُه َرُجٌل َفَقاَل: َما َهَذا اْْلَِديُث الَّ

اَعُة َحتَّى الَ  أنس   331  148 ُيَقاَل ِِف األَْرِض.. الَ َتُقوُم السَّ

341  
ِ األوزاعي، عن إسحاق بن عَداللِ، عن عم

 أنس 
اَل ِمنْ  جَّ ََُع الدَّ َُْعوَن.. َيتْ َََهاَن َس  2944 َُّيُوِد َأْص

340  
ابن جريج، ثني أبو الزبي أنِ سمع جابر بن 

 ▲عَداللِ يقول: أخبتني أم ْشيك 
ََاِل.. اِل ِِف اْْلِ جَّ نَّ النَّاُس ِمَن الدَّ  2945 َلَيِفرَّ

اَعِة َخْلٌق أيوب، عن ِحيد بن هالل، عن رهط منهم أبو   342  2946 ...َما َبنْيَ َخْلِق آَدَم إََِل ِقَياِم السَّ
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: كنا نمر عل هشام بن الدُهاء  وأبو قتادة قالوا

عامر نأِت عمران بن حصني، فقال ذات يوم: 

إنكم لتجاوزوِّن إَل رجال، ما كانوا بأحُض 

 مني، وال أعلم بحديثِ مني لرسول اهلل 

ْمسِ  ن عمروأبو حيان، عن أِب زرعة، عن عَداللِ ب  343 َل اآلَياِت ُخُروًجا ُطُلوُع الشَّ  2941 ..إِنَّ َأوَّ

344  

عَدالصمد بن عَد الوارث، عن أبيِ، عن 

اْلسني بن ذكوان، ثنا ابن بريدة، ثني عامر بن 

حيل الشعَي شعب ُهدان أنِ سأل فاطمة  ْشا

 بنت قيس، فذكر قصة إَل أن قالت: 

ِِت َسِمْعُت نَِدا  2942 َء اْْلُنَاِدي...ََلَّا اْنَقَضْت ِعدَّ

 ِكَتاُب الزُّْهِد َوالرََّقاِئِق

  جابر   343
ِ
َنا َمَع َرُسوِل اَّللَّ ..ِْسْ  3111 ، َوَكاَن ُقوُت ُكلِّ

ْنيَا َذَكَر ُعَمُر  سامك بن حرب قال: سمعت النعامن َيْب  343  2978 ..َما َأَصاَب النَّاُس ِمَن الدُّ

341  
ِّل قال: أبو هانئ سمع أبا عَدالرِحن اْلَ

 وجاء ثالثة نفر إَل عَداللِ بن عمرو وأنا عنده
َء اْْلَُهاِجِريَن َيْسَُِقوَن اأَلْغنَِياَء.. إِنَّ   2979 ُفَقَرا

348  

رواه مرة من طريق عمرو بن اْلارث أن بكر بن 

هو أبو فراس –سوادة حدثِ أن يزيد بن رباح 

حدثِ عن عَداللِ بن -موَل عَداللِ بن عمرو

 عمرو 

...إَِذا فُ  وُم َأيُّ َقْوم   2962 تَِحْت َعَلْيُكْم َفاِرُس َوالرُّ

  جعفر، عن أبيِ، عن جابر   341
ِ
وِق َداِخاًل ِمْن... َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  2957 َمرَّ بِالسُّ

ْنَيا ِسْجُن اْْلُْؤِمِن، َوَجنَُّة اْلَكاِفِر. العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة   331  2956 الدُّ

330  
يس سمعت مستورد أخا بني إسامعيل، ثنا ق

 فهر يقول: 
ْنَيا ِِف   َما الدُّ

ِ
 2858 ...اآلِخَرِة إِالَّ ِمثُْل َواَّللَّ
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ََُة ْبُن َغْزَواَن  ِحيد بن هالل، عن خالد بن عمي   332 ََنَا ُعْت َْ َ...َخ  2968 ، َفَحِمَد اَّللَّ

333  
أبو بكر اْلنفي، ثنا بكي بن مسامر، ثني عامر بن 

  وقاص سعد، عن سعد بن أِب
. ََْد التَِّقيَّ اْلَغنِيَّ اْْلَِفيَّ َ ُُيِبُّ اْلَع  2965 إِنَّ اَّللَّ

 ِكَتاُب َفَضاِئِل اْلُقْرآِن

334  
أبو األحوص، عن عامر بن زريق، عن عَداللِ 

 ابن عيسى، عن سعيد بن جَي، عن ابن عَاس
ِيِّ  يُل َقاِعٌد ِعنَْد النََّ

 816 َسِمَع ... َبْيناََم ِجْبِ

333  

، عن زيد أنِ سمع -يعني ابن سالم–معاوية 

 أبا سالم يقول: حدثني أبو أمامة 
ُِ َيْأِِت َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا.. َن؛ َفِإنَّ  814 اْقَرُؤوا اْلُقْرآ

الوليد بن مسلم، عن ُممد بن مهاجر، عن 

الوليد بن عَدالرِحن اْلرَش، عن جَي بن 

 نفي سمعت النواس بن سمعان 

ِذيَن..يُ  ِِ الَّ ِن َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهلِ  815 ْؤَتى بِاْلُقْرآ

333  
اْلريري، عن أِب السليل، عن عَداللِ بن 

 رباح األنصاري، عن أِب بن كعب 
 811 َيا َأبَا اْْلُنِْذِر، َأتَْدِري َأيُّ آَية  ِمْن كَِتاِب..

331  
قتادة، عن ساَل بن أِب اْلعد الغْفاِّن، عن 

 طلحة اليعمري، عن أِب الدرداء معدان بن أِب
ِل...  ِمْن َأوَّ

 819 َمْن َحِفَظ َعِّْشَ آَيات 

ْيَلَة... قيس بن أِب حازم، عن عقَة   338  814 َأَلْم َتَر آَيات  ُأنِْزَلِت اللَّ

ِِ  األعمش، عن أِب صالح، عن أِب هريرة   331  812 ...َأيُِحبُّ َأَحُدُكْم إَِذا َرَجَع إََِل َأْهلِ

  ن عِّل سمعت أِب ُيدث، عن عقَة موسى ب  331
ِ
ِة... َخَرَج َرُسوُل اَّللَّ فَّ  813 َوَنْحُن ِِف الصُّ

َِْد اْْلَاِرِث َلِقَي ُعَمَر  ابن شهاب، عن عامر بن واثلة   330  817 بُِعْسَفاَن.. َأنَّ َناِفَع ْبَن َع

َ َنَظَر إََِل َأْهِل األَْرِض َفَمَقَتهُ  إِنَّ  عياض بن ِحار   332  2865 ْم َعَرَِبُْم..اَّللَّ

... عَدالرِحن بن أِب ليل، عن أِب بن كعب   333  821 ُكنُْت ِِف اْْلَْسِجِد، َفَدَخَل َرُجٌل ُيَصِّلِّ

 ِكَتاُب التَّْفِسرِي
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  اْلعتمر، ثنا أِب، ثنا أبو العالء بن الشخي   334
ِ
... َكاَن َرُسوُل اَّللَّ ُِ  344 َينَْسُخ َحِديُث

333  
ن كهيل، عن مسلم الَْني، شعَة، عن سلمة ب

 ¶عن سعيد بن جَي، عن ابن عَاس 
ََْيِت َوِهَي ُعْرَياَنٌة... ُْوُف بِاْل ُة َت ْرأَ  3128 َكاَنِت اْْلَ

333  
عَدالرزاق قال: قال الثوري: فحدثني أبو 

 إسحاق أن األغر حدثِ عن أِب سعيد 
وا َفاَل َتْسَقمُ  : إِنَّ َلُكْم َأْن َتِصحُّ

 2837 وا َأبًَدا...ُينَاِدي ُمنَاد 

331  
ِحاد بن سلمة، عن ثابت الَناِّن، عن 

 عَدالرِحن بن أِب ليل، عن صهيب 
ََاَرَك.. ُ َت  181 إَِذا َدَخَل َأْهُل اْْلَنَِّة اْْلَنََّة َيُقوُل اَّللَّ

 ْبِن ُأَِبٍّ اْبِن َسُلوَل أ األعمش، عن أِب سفيان، عن جابر   338
ِ
َِْد اَّللَّ  3129 ُيَقاُل.. َنَّ َجاِرَيًة لَِع

331  

ُممد بن بِّش، عن زكريا، عن مصعب بن 

شيَة، عن صفية بنت شيَة قالت: قالت 

 ▲عائشة 

ِيُّ  ِِ ِمْرٌط  َخَرَج النََّ ٌل َغَداًة َوَعَلْي  2181 ...ُمَرحَّ

311  
سفيان الثوري، عن عَيد اْلكتب، عن فضيل، 

 عن الشعَي، عن أنس 
 
ِ
 2969 َك...َفَضحِ  ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اَّللَّ

َة... أنس   310  1818 َأنَّ َثاَمننَِي َرُجاًل ِمْن َأْهِل َمكَّ

، َوُخلَِق ... ▲الزهري، عن عروة، عن عائشة   312  2996 ُخلَِقِت اْْلَاَلِئَكُة ِمْن ُنور 

313  
عمرو بن اْلارث، عن سعيد بن أِب هالل، 

 عن عون بن عَداللِ، عن أبيِ أن ابن مسعود
ََنَا...َما َكاَن َبنْيَ إِْس   3127 اَلِمنَا َوَبنْيَ َأْن َعاَت

 3122 ..: َيا اْبَن ُأْختِي، ُأِمُرواَقاَلْت ِِل َعائَِشُة  هشام بن عروة، عن أبيِ  314

313  
ِحاد بن سلمة، ثنا ثابت، عن عَدالرِحن بن 

 أِب ليل، عن صهيب 
.. ُِ ََْلُكْم، َوَكاَن َل يَمْن َكاَن َق

 2766 َكاَن َملٌِك فِ

313  
فضيل، عن أبيِ، عن أِب حازم، عن  ُممد بن

 أِب هريرة 
ِن.. َُْوا  1113 َتِقيُء األَْرُض َأْفاَلَذ َكَِِدَها َأْمَثاَل األُْس
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311  

عَداللِ بن –قتادة، عن مْرف، عن أبيِ 

 -الشخي
ُ... َأتَيُْت النََِّيَّ   2958 َوُهَو َيْقَرأ

: َوَما ِسَوى َذلَِك.. بِنَْحِوِه بُِدونِ  العالء، عن أبيِ، عن أِب هريرة  ِِ  2959 اآلَيِة، َوِفي

318  
أبو عميس، عن عَداْلجيد بن سهيل، عن 

 عَيد اهلل بن عَداللِ بن عتَة
ََّاس    3124 ...َتْعَلُم آِخَر ُسوَرة    َقاَل ِِل اْبُن َع
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كإف كاف عاماٌن ؽً كؿ مف زار زيرتوـ - رضً هللا عنوـ - أنى يجًء ؽً آذر الزماف كيريد بالذلؾاء المودييف أبا بكر كعمر كعثماف كعليان 

 (2/899النوايٌ )

ٍيطٌ 178  (1/712النوايٌ )كؿ مالءة ليزت بلًٍؾقيف كقيؿ كؿ ثكب رقيؽ ليف  رى

يبٌ تككف ؽً مزتنقع الماء كالدُّنٍعميكص أيضان الدذاؿ ؽً األمكر أم أنوـ زيَاخكف ؽً الجنٌ دذالكف ؽً منازلوا  دعاميص 181    الدعاميص جمع ديٍعميكص كهً ديكى

ـ كال يختجب منوـ أخد  رى  (1/570النوايٌ )ال يمنعكف مف مكضع كما أف الشبياف ؽً الدنيا ال يمنعكف مف الدذكؿ علٍ الخي

نًؾىٌ 181 نًؾىٌ اَزار بكزر النكف طرؽى مما يلً طَرتى  شى  (2/55النوايٌ )شى

 (2/871النوايٌ )أم ينزك كيثًب كيقارب الذطك  يتكقَص 187

 (2/623النوايٌ )أم دؽعتى كاللَود الدؽع السديد ؽً الشدر  لىوىدنً 196

 (1/460النوايٌ )الخٍيؼ الجكر كالظلـ  يخيؼ 196

 (103هدم الزارم )أم أغلقكها مف اَجاؽٌ أجيؾكا  196

 (152هدم الزارم )  أم كقع علٍ خساؾ الَرٍبك بزبب التعب ؽيخشؿ منى البور ؽينسأ عنى الربك يقاؿ خسً بؾتد ثـ كزر أشابى الَرٍبك ؽانقطع نؾزى  خسا رابيٌ 196

راف 199  (2/24النوايٌ )أم ما تجمعانى ؽً شدكركما  تشٌرً

 (2/615النوايٌ )أم تسير بيدها  تيٍلمع 199

ٍذهىبٌ 200 ٍدهينٌ ما يجعؿ ؽيى الدهف ؽيككف قد سبوى  مي ٍدهيف أيضان كالمي ٍدهيف سبَى كجوى َسراؽ الزركر عليى بشؾاء الماء المجتمع ؽً الخجر كالمي ٍدهينٌ هً تأنيث المي مي

ٍذهىبٌ " بشؾاء الدهف كقد جاء ؽً بعض نزر مزلـ  ؽإف ... كهكذا جاء ؽً زنف النزائً " بالذاؿ المعجمٌ كالباء المكخدة كقاؿ ؽً مكضع آذر" كأف كجوى مي

ٍذهىبٌ كإنما ذص األنثٍ بالذكر ألنوا  ٍذهب إذا علت خمرتى شؾرة كاألنثٍ مي ٍذهب كهك الممكق بالذهب أك مف قكلوـ ؽرس مي شخت الركايٌ ؽوً مف السًء المي

 ( 615 – 593/ 1النوايٌ )" أشؾٍ لكنان كأرؽ بسرة 

 (2/422النوايٌ )القديد اللخـ المملكح المجؾؼ ؽً السمس  أقدًٌد لخمان  205

 (287هدم الزارم )ألخؼ أم بالؼ ؽً الطلب  ال تيٍلًخؾكا 207

 (144هدم الزارم )أم مشيبٌ  جائخٌ 209

ٍبوا لنا كزوًٌؿ الزير ؽيوا ختٍ ال تطكؿ علينا ؽكأنوا قد طًكيت اطًٍك  219 أم قٌرً

 (2/130النوايٌ )



ٍعثاء 219 ٍعث كهك الرمؿ كالمسً ؽيى يستد علٍ شاخبى كيسؽ يقاؿ رمؿ أكعث كرملٌ كعثاء  كى  (2/864النوايٌ )أم سدتى كمسقتى كأشلى مف الكى

 (2/568النوايٌ )أم مف النقشاف بعد الزيادة ككأنى مف تككير العمامٌ كهك لؾوا كجمعوا كيركل بالنكف  الخٍكر بعد الكٍكر 219

ٍقرنيف 219  (270هدم الزارم )  أم مطيقيف كقيؿ ضابطيف يقاؿ ؽالف مٍقرف لؾالف ضابط لى  مي

ًطب 221 طىب الوىٍدم كهك هالكى كقد يعبر بى عف آؽٌ تعتريى كتمنعى عف الزير ؽينخر  عى  (2/221النوايٌ )  عى

َمدهما  بالَشبًر 223 كؼ ثـ قيؿ لكضع الدكاء علٍ  ضى ؤي ماد كهً ذرقٌ يسد بوا العضك المى   أم جعلى عليوما كداكاهما بى كأشؿ الَضٍمد السدُّن يقاؿ ضمد رأزى كجرخى إذا سدق بالٌضً

 (2/91النوايٌ )الجرح كغيرق كإف لـ يسد 

 (2/12النوايٌ )أم مشبكغٌ غير بيض  شبيػان  225

 (134هدم الزارم )  أم سدم علٍ ؽٍرجؾ كهك مأذكذ مف ثٍؾر الدابٌ كهك الذم يسد تخت ذنبوا  اٍزتىٍثًؾرم 225

سان  225 ٌرً خى  (1/360النوايٌ )أراد بالتخريش ها هنا ذكر ما يكجب عتابى لوا  مي

ؿ ثالثان  225 مى ؿ ؽً الطكاؼ الكٍثب ؽً المسً ليس بالسديد  رى  (187هدم الزارم )الَرمى

 (1/199النوايٌ )    التىٌك الؾٍرد يريد أنى يرمً الجمار ؽً الخح ؽردان كهً زبع خشيات كيطكؼ زبعان كيزعٍ زبعان  تىكٌّو  228

 (141هدم الزارم )أم غليظ أخمؽ  ًجٍلؼ 238

ًجد  244 ًجد الخامؿ المقرب التً دنا كالدها مي  (1/236النوايٌ )المي

ٍعس المعؾ كالدلؾ  تٍمعىس 248  (2/666النوايٌ )أم تدبؼ كأشؿ المى

ؾ 249  (2/366النوايٌ )   أم ال يبػضوا يقاؿ ؽركت المرأة زكجوا تؾركى ؽركان بالكزر كؽركان كؽرككان ؽوً ؽركؾ كأنى خث علٍ خزف العسرة كالشخبٌ  ال يٍؾرى

دُّن نذلوا 251  (138هدم الزارم )ًجداد النذؿ أم شراموا كقطع ثمرها  تجي

ٍلجٌ المرة كاَمالجٌ المرة أيضان مف أملجٍتى أمى أم أرضعتى يعنً أف المشٌ  اٍَمالجٌ 252 وا إذا رضعوا كالمى لًجوا يملجي وا ملجان كمى لىح الشبً أمى يٍمليجي   المٍلح المَص مى

 (2/674النوايٌ )كالمشتيف ال تخرماف ما يخرمى الرضاع الكامؿ 

ٍبرة 262 ٍبرة مف الطعاـ ما جمع مف الخب بال كيؿ  الشُّن  (218هدم الزارم )الشُّن

 (1/408النوايٌ )أم استراق كخبزى ليقَؿ ؽيٍػلك  اختكر 269

نىَكقٌ 272  (318هدم الزارم )أم مذللٌ  مي

 (139هدم الزارم )أم الجنايٌ  جريرة 272

قاؿ أبك عبيد األعضب المكزكر القرف ؽقيؿ كانت مقطكعٌ األذف كقيؿ بؿ هك ازـ ؽقط كهك األرجد كقيؿ - شلٍ هللا عليى كزلـ -  هك ازـ ناقٌ النبً  العٍضباء 272

 (243هدم الزارم )العضباء القشيرة اليد 

 (2/736النوايٌ ) النًٌٍزعٌ بالكزر زير مضؾكر يجعؿ زمامان للبعير كغيرق كقد تنزح عريضٌ تجعؿ علٍ شدر البعير  نًٍزعٌ 277

بىط بالتخريؾ  نٍذتبط 277 الذٍبط ضرب السجر بالعشا ليتناثر كرقوا كازـ الكرؽ ذى

 (1/469النوايٌ )كهك مف علؼ اَبؿ ... 

 (1/230النوايٌ )أم مقطكع الذكر  مٍجبكب 280

كالمراد أم انقطع بً لكالؿ راخلتً ... أيٍبدع علٍ ما لـ يزـ ؽاعلى  أيٍبًدع بً ؽاٍخًملنً 292

 (1/113النوايٌ )

 (1/265النوايٌ ) عبارة عف الماؿ الذم يعقد للكتابً عليى الذمٌ كهً ؽعلٌ مف الجزاء كأنوا جزت عف قتلى  الًجٍزيٌ 300

 (2/402النوايٌ )أم تنؾتد كتتزع  أىٍؽوىقناق 301

ت 301 جى ٍجت المؾازة إذا قطعتوا بالزير كالذم ركاق الذطابً ؽً غريبى كغيرق ؽسجت كبالت  ؽسى جى    هكذا ذكرق الخميدم ؽً كتابى كقاؿ معناق قطعت السرب مف سى

 (1/844النوايٌ )علٍ أف الؾاء أشليٌ كالجيـ مذؾؾٌ كمعناق تؾاَجت كؽَرقت ما بيف رجليوا لتبكؿ 

 (294هدم الزارم )المدر هك الطيف الذم ال رمؿ ؽيى  يٍمدير 301

لىؽ  قٍسع مف أدىـ 304  (2/456النوايٌ )قيؿ أراد بالقٍسع الؾٍرك الذى

 (223هدم الزارم )أم يسكم  يٍشلً 311

فٌ  312  (2/95النوايٌ )أم بذالن بى كسخان أف يساركنا ؽيى غيرنا  الٌضً

 ( 1/835النوايٌ )ؽإف الواء ؽيوا عكض مف الكاك المخذكؽٌ كعدة ... هك ما عطؼ مف طرؽيوا كلوا زيتاف كالخمع زيات  ًزيىٌ القكس 312

 (279هدم الزارم )هً الجيكش المجتمعٌ التً ال تنتسر كتيبٌ   312

راب ؽً الخرب كقيؿ هك الكطء الذم يًطس الناس أم يدقوـ كقاؿ األشمعً هك خجارة مدكرة إذا خًميىت لـ يقدر أخد  الكطيس 314  الكطيس ًسٍبى التنكر كقيؿ هك الٌضً

كهك مف ؽشيد الكالـ عبر بى عف استباؾ الخرب كقياموا علٍ زاؽ - شلٍ هللا عليى كزلـ - يطؤها كلـ ييٍزمع هذا الكالـ مف أخد قٍبؿ النبً

 (2/863النوايٌ )

 (149هدم الزارم )أم سدتوـ ضعيؾٌ  خدَهـ كليالن  314

رق 317 سى ر قكـ يذرجكف بدكابوـ إلٍ المرعٍ كيبيتكف مكانوـ كال يأككف إلٍ البيكت ؽربما رأكق زؾران ؽقشركا الشالة ؽنواهـ عف ذلؾ ألف المقاـ ؽً المرعٍ  جى سى   الجى

 (1/267النوايٌ )كإف طاؿ ؽليس بزؾر 

طىمٌ 322 اء الخي عى  (1/393النوايٌ )  هك العنيؼ برعايٌ اَبؿ ؽً الَزٍكؽ كاَيراد كاَشدار كيلقً بعضوا علٍ بعض كيعزؾوا ضربى مثالن لكالً الزكء  الٌرً

 (2/916النوايٌ )أم سركر كؽزاد يقاؿ ؽً ؽالف هناته أم ذشاؿ سر كال يقاؿ ؽً الذير ككاخدها هنت  هىناته  330

ٍؾرتى 331  (212هدم الزارم ) السؾرة أم الزكيف كسؾرة الزيؼ خدق كسؾير جونـ خرؽوا كسؾير الكادم طرؽى كسؾير العيف منبت سعر الجؾف  سى

 (1/45النوايٌ )اَداـ بالكزر كاألدـ بالضـ ما يؤكؿ مع الذبز أم سًء كاف  األيدـي 349

 (1/398النوايٌ )أم مزتعجؿ مزتكؽز يريد القياـ  مٍختؾز 351

 (1/630النوايٌ )أم زريعان كثيران  ذريعان  351

 (2/657النوايٌ )المزر كهك قلب الذلقٌ مف سًء إلٍ سًء  مزذوـ 353

هك نبت أبيض الزهر كالثمر يسبَى بى السيب كقيؿ هً سجرة تبيض  الثَػاىمٌ 357

 (1/211النوايٌ )كأنوا الثلح 

هً التً يعمؿ عليوا ألكاف الطيب غيرها كالعنبر كالمزؾ كالكاؽكر  مطَراة 364

 (2/110النوايٌ )

ًٌ كاللؾظٌ معربٌ  البيٍذت 365 ًٌ كهً جماؿ طكاؿ األعناؽ كتجمع علٍ بيذتو كبىذات  (1/107النوايٌ ) البيٍذتيٌ األنثٍ مف الجماؿ البيٍذت كالذكر بيٍذت

يخب أف ال يعلـ العدك بى ختٍ يأتيوـ - شلٍ هللا عليى كزلـ - هك الجلجؿ الذم يعلؽ علٍ الدكاب قيؿ إنما كرهى ألنى يدؿ علٍ أشخابى بشكتى ككاف النبً  جرس 366

 (1/255النوايٌ )ؽجأة كقيؿ غير ذلؾ 

 (205هدم الزارم )بالكزر أم زرارم  ًزكادم 374

 (2/729النوايٌ )النرد ازـ أعجمً معرب كسير بمعنٍ خلك  نٍردسير 380



عكف 381 ع كهك المبالؼ ؽً األمر قكالن كؽعالن كتنطع ؽً الكالـ أم بالؼ  المتنطًٌ جمع متنطًٌ

 (311هدم الزارم )ؽيى كتسدؽ 

أراد بالعَراؼ المنجـ أك الخازم الذم يدعً علـ الػيب كقد ازتأثر هللا  العَراؼ 390

 (2/191النوايٌ )تعالٍ بى 

 (2/179النوايٌ )كهك العكد األشؾر الذم ؽيى سمارير العذؽ كهك ؽعلكف مف اَنعراج اَنعطاؼ  العيٍرجكف 391

 (2/254النوايٌ )الخيات التً تككف ؽً البيكت كاخدها عامر كعامرة كقيؿ زميت عكامر لطكؿ أعمارها  عكامر 391

 (123هدم الزارم )أم تقطر كتزيؿ كيقاؿ بَض الماء إذا زاؿ كقيؿ البضُّن الرسد كركم تبصُّن بموملٌ مف البشيص كهك البريؽ  تبًضُّن  398

لىت 402 غى  (2/867النوايٌ )أم دذلت  كى

ؾَؿ 402  (154هدم الزارم )تخؾؿ اَبؿ أم تترؾ بال خلب ليكثر لبنوا  خي

 (2/89النوايٌ )  أم عظيمى كقيؿ كازعى كالعرب تمدح ًعظـى الؾـ كتذـ شػرق كالضليع العظيـ الذلؽ السديد  ضليع الؾـ 404

أم ؽً بياضوما سًء مف خمرة كهك مخمكد مخبكب يقاؿ ماء أسكؿ  أسكؿ العينيف 404

 (1/886النوايٌ )إذا ذالطى الدـ 

 (2/811النوايٌ )أم لخموما قليؿ  منوكس العًقبيف 404

 (144هدم الزارم )بضـ أكلى مومكز كيزوؿ هً الكعاء  جؤنٌ عطار 405

يص التمر الذم ال يستد نكاق كيقكل كقد ال يككف لى نكل أشالن   سيشان  409 الٌسً

 (1/905النوايٌ )

 (1/310النوايٌ )األجكؼ الذم لى جكؼ كال يتمالؾ أم ال يتمازؾ  أجكؼ 411

بالتخريؾ بمعنٍ المقبكض كهك ما جمع مف الػنيمٌ قبؿ أف تقزـ   القىبىض 418

 (2/408النوايٌ )

كهك القمار بالقداح ككؿ سًء ؽيى قمار ؽوك مف الميزر ختٍ لعب  المٍيزر 418

 (2/929النوايٌ )الشبياف بالجكز 

 (191هدم الزارم )كهك الظرؼ جمعى ًزقاؽ بالكزر  ًزؽ 418

 (2/710النوايٌ )أم أظورق إلينا كخدثنا بى نػثا  424

 (1/514النوايٌ )هك الكزاء ككؿ سًء غطيت بى سيئان ؽوك ذؾاء  ًذؾاء 424

   أم علٍ طرؽ السعر كأنكاعى كبخكرق كاخدها قىٍرء بالؾتد كقاؿ الزمذسرم كغيرق أقراء السعر قكاؽيى التً يذتـ بوا كأقراء الطور التً ينقطع عندها  أٍقراء 424

 (2/430النوايٌ )الكاخد قرء كقرء كقرم ألنوا مقاطع األبيات كخدكدها 

ٍذؾٌ جكع 424 ؼ بالؾتد رقٌ العيش كبالضـ رقٌ العقؿ كقيؿ هً الذؾٌ التً تعترم اَنزاف إذا جاع مف الزذؼ كهً الذؾٌ ؽً العقؿ كغيرق  زي    يعنً رقتى كهزالى كالَزذى

 (1/762النوايٌ )

أم مضيئٌ مقمرة يقاؿ ليلٌ إضخياف كإضخيانٌ كاأللؼ كالنكف زائدتاف  إٍضخياف 424

 (2/73النوايٌ ) 

 (2/915النوايٌ )  يعنً أنى أؽشد بازمى ؽيككف قد قاؿ أٍيره مثؿ الذسبٌ ؽلما أراد أف يخكً كنٍَ عنى  هىفه  424

ٍلكالف 424  (2/880النوايٌ )   الكٍلكلٌ شكت متتابع بالكعيؿ كاَزتػاثٌ كقيؿ هً خكايٌ شكت النائخٌ  تكى

كىف بطنً 424 ٍكنٌ كهً طيَات البطف  عي  (246هدم الزارم )جمع عي

 (2/424النوايٌ )أم كؾنً يقاؿ قدعتى كأقدعتى قدعان كإقداعان  قدىعنً 424

طٍكة 428 طىأنً خى ًمر بالومز يقاؿ خطأق يخطؤق خطٍأن إذا دؽعى  خى طٍك تخريؾ السًء مزعزعان كقاؿ ركاق سى   قاؿ الوركم هكذا جاء بى الراكم غير مومكز قاؿ ابف األعرابً الخى

 (1/395النوايٌ )بكؾى كقيؿ ال يككف الخطٍء إال ضربٌ بالكؼ بيف الكتؾيف 

يدلع لزانى أم يذرجى ختٍ ترل خمرتى ؽيىوىشُّن إليى يقاؿ دلع كأدلع   أدلع 430

 (1/579النوايٌ )

ؿ الظماء 430  (1/61النوايٌ )ؽً األشؿ الرماح الطكاؿ كخدها  األزى

رات 430  (2/665النوايٌ )   يقاؿ تمطر بى ؽرزى إذا جرل كأزرع كجاءت الذيؿ متمطرة أم يزبؽ بعضوا بعضان  متمطًٌ

ؾكؽان يٍزتؾُّنكنى يعنً أف عطاءؾ إياهـ خراـ عليوـ كنار ؽً بطكنوـ  تيًزؾُّنوـي المؿَ  440   المؿُّن كالملٌَ الرماد الخار الذم يخمٍ ليدؽف ؽيى الذبز لينضح أراد إنما تجعؿ الملٌَ لوـ زي

 (2/680النوايٌ )

 (1/622النوايٌ )أم تخؾظوا كتراعيوا كتربيوا كما يربٍ الرجؿ كلدق  تربُّنوا 442

 (1/409النوايٌ )   يقاؿ خَؾ السًء ؽً نؾزً إذا لـ تكف منسرح الشدر بى ككاف ؽً قلبؾ منى سًء مف السؾ كالريب كأكهمؾ أنى ذنب كذطيئٌ  خاؾ 448

 (2/597النوايٌ )أم تلكأ ك تمكث كلـ ينبعث  تىلىدَف 457

ػأٍ  457   يقاؿ سٍأسٍأت بالبعير إذا زجرتى كقلت لى سٍأ كركاق بعضوـ بالزيف الموملٌ كهك بمعناق كقاؿ الجكهرم سأسأت بالخمار دعكتى كقلت لى تسؤ تسؤ كلعؿ  سى

 (1/836النوايٌ )األكؿ منى كليس بزجر 

  كهك ازـ عجمً علـ لنار اآلذرة ال ينشرؼ للعجمٌ كالتعريؼ كقيؿ  زقر 460

 (1/785النوايٌ )هك مف قكلوـ زقرتى السمس إذا أذابتى ؽال ينشرؼ للتأنيث كالتعريؼ 

 (2/227النوايٌ )المعاؽزٌ المعالجٌ كالممارزٌ كالمالعبٌ  عاؽٍزنا 483

  الَضٍيعٌ ؽً األشؿ المرة مف الضياع كضيعٌ الرجؿ ؽً غير هذا ما يككف منى معاسى كالشنعٌ كالتجارة كالزراعٌ كغير ذلؾ كالمراد هنا ؽً خديث  الَضٍيعات 483

 ( 2/98النوايٌ )أم المعايش - رضً هللا عنى – خنظلٌ 

 (127هدم الزارم )أم يؾاذر كأشلى البواء كهك الجماؿ كالخزف  يباهً 485

 (1/552النوايٌ )   هً ذراج كدَمؿ كبير تظور ؽً الجكؼ ؽتقتؿ شاخبوا غالبان كهً تشػير دبلٌ ككؿ سًء جمع ؽقد دبؿ  الدُّنبىٍيلٌ 500

 (2/716النوايٌ )أم ينؾذ كيذرج مف شدكرهـ  ينجـ 500

 (203هدم الزارم )أم ثقب اَبرة كمزاـ اَنزاف كلوا تزمٍ زمكمان  زـ الذياط 500

 ( 2/278النوايٌ )أم المترددة بيف قطيعيف ال تدرم أيوما تتبع  العائرة 502

 (104هدم الزارم )أم زلككا طرقوـ أك خشلكا كراماتوـ  أذذاتوـ 507

ٍبر لى 509  (1/716النوايٌ )أم ال عقؿ لى يزبرق كينواق عف اَقداـ علٍ ما ال ينبػً  ال زى

ٍنًظير 509  (1/893النوايٌ )هك الزًء الذلؽ  الٌسً

   الذريؼ الزماف المعركؼ مف ؽشكؿ الزنٌ ما بيف الشيؼ كالستاء كيريد بى أربعيف زنٌ ألف الذريؼ ال يككف ؽً الزنٌ إال مرة كاخدة ؽإذا انقضٍ  ذريؾان  512

 (1/484النوايٌ )أربعكف ذريؾان ؽقد مضت أربعكف زنٌ 



ٍجزتى 513  (148هدم الزارم )كهً معقد الزراكيؿ كاَزار  خي

 (1/737النوايٌ )زكيت أم جمعت يقاؿ زكيتى أزكيى زيان  زكل 519

 (129هدم الزارم )بالؾتد أم جماعتوـ  بىيضتوـ 519

ير كالًوٌجًيرل الدأب كالعادة كالديدف  ًهٌجًيرل 527  (2/894النوايٌ )الًوٌجً

 (1/856النوايٌ )السرطٌ أكؿ طائؾٌ مف الجيش تسود الكقعٌ  السُّنٍرطٌ 527

 (242هدم الزارم )بضـ أكلى هك القدح الكبير  عيس 535

 (2/775النوايٌ )أم كرمت  نؾىرت عينى 536

 (1/565النوايٌ )هك الدقيؽ الخكارل  دٍرمكٌ 537

 جمع يعزكب أم تظور لى كتجتمع عندق كما تجتمع النخؿ علٍ يعازيبوا  يعازيب 538

 (2/205النوايٌ )

لٌَ 538  (168هدم الزارم )بالؾتد الذشلٌ كالخاجٌ  ذى

ٍزلتيف 538  (1/263النوايٌ )الجزلٌ بالكزر القطعٌ كبالؾتد المشدر  جى

 (2/901النوايٌ )أم ؽً سقتيف أك خلتيف كقيؿ الثكب الموركد الذم يشبؼ بالكرس ثـ بالزعؾراف ؽيجًء لكنى مثؿ لكف زهرة الخكذانٌ  موركدتيف 538

ٍمخليف 538  (294هدم الزارم )أم أشابوـ المخؿ كهك القخط  مي

ز عبادم 538 ٌرً  (1/358النوايٌ )أم ضموـ إليى كاجعلى لوـ خرزان يقاؿ أخرزت السًء أخرزق إخرازان إذا خؾظتى كضممتى إليؾ كشنتى عف األذذ  خى

 (2/769النوايٌ )  النَػىؼ بالتخريؾ دكد يككف ؽً أنكؼ اَبؿ كالػنـ كاخدتوا نػؾٌ  النَػىؼ 538

 (2/356النوايٌ )  أم قتلٍ الكاخد ؽريس مف ؽرس الذئب الساة كاؽترزوا إذا قتلوا  ؽٍرزٍ 538

وـ 538 هىمي ٍهمٌ بالضـ الريد المنتنٌ أراد أف األرض تنتف مف جيؾوـ  زى  (1/738النوايٌ )  الَزهىـ بالتخريؾ مشدر زهمت يدق تزهـ مف رائخٌ اللخـ كالزُّن

 (148هدم الزارم )  قاؿ قتادة أم أكمٌ كقاؿ غيرق هك ما ارتؾع مف األرض كيظوركف مف غليظ األرض كمرتؾعوما كالجمع خداب  خدب ينزلكف 538

   الَزلىؾٌ بالتخريؾ كجمعوا زلؼ مشانع الماء كتجمع علٍ المزالؼ أيضان أراد أف المطر يػدر ؽً األرض ؽتشير كأنوا مشنعٌ مف مشانع الماء  الَزلىؾٌ 538

كقيؿ الَزلىؾٌ المرآة سبووا بوا الزتكائوا كنظاؽتوا كقيؿ الَزلؾٌ الركضٌ 

( 1/728النوايٌ )كيقاؿ بالقاؼ أيضان 

 

 (2/418النوايٌ )   أراد قسرها تسبيوان بًقٍخؼ الرأس كهك الذم ؽكؽ الدماغ كقيؿ هك ما انؾلؽ مف جمجمتى كانؾشؿ  ًقٍخًؾوا 538

ٍزؿ 538 ؿ بالؾتد اَبؿ كبالكزر اللبف  الٌرً  (183هدم الزارم )  بكزر الراء ؽزر ؽً الخديث كهك لبف المنخٌ يقاؿ الَرزى

 (2/625النوايٌ )اللًٌيت شؾخٌ العنؽ كهما ليتاف كأشػٍ أماؿ  أشػٍ لًيتان  539

 (1/671النوايٌ )  أرؽأت الزؾينٌ إذا قربتوا مف السطًٌ كالمكضع الذم تسد ؽيى المرؽأ كبعضوـ يقكؿ أرؽينا بالياء كاألشؿ الومز  أرؽأكا 545

كذىَكر الشؾٌ ألف الدابٌ تقع علٍ ...   هلبات أم سعرات أك ذشالت مف السعر كاخدتوا هلبٌ كالولب السعر كقيؿ هك ما غلظ مف سعر الذنب كغيرق  أٍهلب 545

 (2/909النوايٌ )الذكر كاألنثٍ 

 (1/266النوايٌ )  يعنً الدابٌ التً رآها ؽً جزيرة البخر كإنما زميت بذلؾ ألنوا تجسُّن األذبار للدجاؿ  الجَزازٌ 545

 (2/317النوايٌ )أم هاج كاضطربت أمكاجى كاَغتالـ مجاكزة الخد  اٍغتلـ 545

  هك ردمء التمر كيابزى كما ليس لى ازـ ذاص ؽتراق ليبزى كرداءتى  الدَقىؿ 547

 (1/577النوايٌ )ال يجتمع كيككف منثكران 

ؾَ  550 ٍدم أزى  (1/791النوايٌ )أم مشطلـ األذنيف مقطكعوما  جى

ٍرـ 553  (2/27النوايٌ )أم بانقطاع كانقضاء  شى

ذَاء 553  (1/349النوايٌ )أم ذؾيؾٌ زريعٌ  خى

 النًقيض الشكت كنقيض المخامؿ شكتوا كنقيض الزقؼ تخريؾ ذسبى  نًقيضان  555

 (2/788النوايٌ )

 (222هدم الزارم )أم قيامان  شكاؼَ  556

 (1/738النوايٌ )أم المنيرتاف كاخدتوما زهراء  الزهراكيف 556

 (2/335النوايٌ )  الػيايٌ كؿ سًء أظؿ اَنزاف ؽكؽ رأزى كالزخابٌ كغيرها  غيايتاف 556

ٍرقاف 556 ًِ  (2/366النوايٌ )أم قطعتاف  ًؼ

 (1/142النوايٌ )قيؿ هـ الزخرة يقاؿ أبطؿ إذا جاء بالباطؿ  البطلٌ 556

 (1/65النوايٌ )  األضاة بكزف الخشاة الػدير كجمعوا أضٍ كإضاء كأكـ كإكاـ  أضاة 564

  تطكاؽان تجعلى علٍ ؽرجوا هذا علٍ خذؼ المضاؼ أم ذا تطكاؼ كركاق بعضوـ بكزر التاء كقاؿ هك الثكب الذم يطاؼ بى كيجكز أف يككف مشدران أيضان  تطٍكاؽان  566

 (2/126النوايٌ )

  أم الزنا كأشؿ البًػاء الطلب كأكثر ما يزتعمؿ ؽً السر كمنى قكلى تعالٍ  البػاء 569

 (125هدم الزارم )كبػكا علينا  ((ؽإف بػت إخداهما علٍ األذرل  ))

 (295هدم الزارم )المارج اللويب المذتلط كقيؿ نار دكف شكاعؽ  مارج 574

 (2/443النوايٌ )هك الزؾينٌ العظيمٌ كجمعوا قراقير  قيٍرقيكر 577

راـ لوب النار  أضرـ النار 577  (2/81النوايٌ )أضرـ النار إذا أكقدها كالٌضً

 (2/474النوايٌ )تقاعس أم تأذر  تقاعزت 577

 (162هدم الزارم )سؽ ؽً األرض مزتطيؿ  األذدكد 577

ى  577  (284هدم الزارم )  هك مف يكلد أعمٍ كقاؿ مجاهد الذم يبشر بالنوار ال بالليؿ كهك انتقاؿ مف تؾزير األعسٍ إلٍ تؾزير األكمى كالكمى العمٍ األٍكمى

كأذرجت األرض أثقالوا ))  أم تذرج كنكزها المدؽكنٌ ؽيوا كهك ازتعارة كاألؽالذ جمع ؽىلًذ كالًؾلىذ جمع ؽلذة كهً القطعٌ المقطكعٌ طكالن كمثلى قكلى تعالٍ  تقًء أؽالذ كبدها 578

 (2/391النوايٌ )كزمً ما ؽً األرض قًطعان تسبيوان كتمثيالن كذص الكبد ألنوا مف أطايب الجزكر كازتعار القًء لُذراج ( (
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