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  ِكَتاُب اْلبـُُيوعِ   - 21
ُب ِإْبطَاِل بـَْيِع اْلُمَالَمَسِة َواْلُمَناَبَذةِ  - 1 َ  
ِد ْبِن َحيَْىي ْبِن َحبَّاَن، عَ 1511( - 1 ، قَاَل: قـَرَْأُت َعَلى َماِلٍك، َعْن ُحمَمَّ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي التَِّميِميُّ ِن ) َحدَّ

ََى َعِن اْلُمَالَمَسِة، َوا«اْألَْعرَِج، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة،   ،»ْلُمَناَبَذةِ َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخَربََ اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخَربَِين َعْمُرو ْبُن ِدي1511( - 2 َناٍر، َعْن ) وَحدََّثِين ُحمَمَُّد ْبُن رَاِفٍع، َحدَّ

َعُه ُحيَدُِّث َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، أَنَُّه قَاَل:  َعَتْنيِ اْلُمَالَمَسِة، َواْلُمَنابََذةِ ُِيَ «َعطَاِء ْبِن ِميَناَء، أَنَُّه مسَِ ، » َعْن بـَيـْ
َمٍُّل، َواْلُمَنابََذُة: َأْن  َ ُهَما ثـَْوَب َصاِحِبِه بَِغْريِ  يـَْنِبَذ ُكلُّ " أَمَّا اْلُمَالَمَسُة: فََأْن يـَْلِمَس ُكلُّ َواِحٍد ِمنـْ

ُهَما ثـَْوبَُه ِإَىل اْآلَخِر، َوملَْ يـَْنظُْر وَ  ُهَما ِإَىل ثـَْوِب َصاِحِبِه "َواِحٍد ِمنـْ  اِحٌد ِمنـْ
َثِين أَبُو الطَّاِهِر، َوَحْرَمَلُة ْبُن َحيَْىي، َواللَّْفُظ ِحلَْرَمَلَة، قَاَال: َأْخَربََ اْبُن َوْهٍب، َأْخربََ 1512( - 3 ِين ) وَحدَّ

َ َسِعيٍد اْخلُْدرِيَّ، قَاَل: يُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأْخَربَِين َعاِمُر ْبُن َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّ  َ «اٍص، َأنَّ َأ َا َ
ََى َعِن اْلُمَالَمَسِة، َواْلُمَناَبَذِة  َعَتْنيِ، َولِْبَسَتْنيِ،  ، »ِيف اْلبَـْيعِ َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بـَيـْ

لنـََّهاِر، َوَال يـَْقِلُبُه ِإالَّ ِبَذِلَك، َواْلُمَنابََذُة: َأْن َواْلُمَالَمَسُة: َلْمُس الرَُّجِل ثـَْوَب اْآلَخِر بَِيدِ  ِ للَّْيِل أَْو  ِ ِه 
َعُهَما ِمْن َغْريِ   َنَظٍر َوَال تـَرَاٍض ". يـَْنِبَذ الرَُّجُل ِإَىل الرَُّجِل بِثـَْوبِِه، َويـَْنِبَذ اْآلَخُر إِلَْيِه ثـَْوبَُه َوَيُكوُن َذِلَك بـَيـْ

ُب بُْطَال  - 2 َصاِة، َواْلبَـْيِع الَِّذي ِفيِه َغَررٌ َ  ِن بـَْيِع احلَْ



ثـََنا َعْبُد ِهللا ْبُن ِإْدرِيَس، َوَحيَْىي ْبُن َسِعيٍد، َوأَبُو ُأَسا1513( - 4 َبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ َمَة، ) وَحدَّ
َثِين ُزَهْريُ ْبُن َحْرٍب،  َثِين َعْن ُعبَـْيِد ِهللا، ح وَحدَّ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعبَـْيِد ِهللا، َحدَّ َواللَّْفُظ َلُه، َحدَّ

ِد، َعِن اْألَْعرَِج، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، قَاَل:  َصاِة، «أَبُو الزَِّ َى َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بـَْيِع احلَْ َ
 »َوَعْن بـَْيِع اْلَغَررِ 

 ُب َحتِْرِمي بـَْيِع َحَبِل اْحلَبَـَلةِ َ  - 3
َبُة ْبُن َسعِ 1514( - 5 ثـََنا قـُتَـيـْ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َوُحمَمَُّد ْبُن ُرْمٍح، قَاَال: َأْخَربََ اللَّْيُث، ح وَحدَّ يٍد، ) َحدَّ

ِفٍع، َعْن َعْبِد ِهللا، َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّ  َ ثـََنا لَْيٌث، َعْن  َى َعْن بـَْيِع َحَبِل «ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ َ أَنَُّه 
 »اْحلَبَـَلةِ 

ثـََنا َحيَْىي َوُهَو الْ 1514( - 5 ، َواللَّْفُظ ِلُزَهْريٍ، قَاَال: َحدَّ ُد ْبُن اْلُمَثىنَّ َثِين زَُهْريُ ْبُن َحْرٍب، َوُحمَمَّ َقطَّاُن، ) َحدَّ
فِ  َ َكاَن أَْهُل اْجلَاِهِليَِّة يـَتَـَبايـَُعوَن حلََْم اْجلَُزوِر ِإَىل َحَبِل «ٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َعْن ُعبَـْيِد ِهللا، َأْخَربَِين 

َتَج النَّاَقُة ُمثَّ َحتِْمَل الَِّيت نُِتَجْت، فـَنَـَهاُهْم َرُسوُل ِهللا َصلَّى   هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اْحلَبَـَلِة، َوَحَبُل اْحلَبَـَلِة َأْن تـُنـْ
 »َعْن َذِلكَ 

ُب َحتِْرِمي بـَْيِع الرَُّجِل َعَلى بـَْيِع َأِخيِه، َوَسْوِمِه َعَلى َسْوِمِه، َوَحتْرِِمي النَّْجِش، َوَحتِْرِمي التَّْصرِ  - 4  يَةِ َ
ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر،1412( - 7 َ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، قَاَل: قـَرَْأُت َعَلى َماِلٍك، َعْن  َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  ) َحدَّ

  »َال يَِبْع بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْيِع بـَْعضٍ «َوَسلََّم قَاَل: 
ثـََنا َحيَْىي، َعْن ُعبَـ 1412( - 8 ، َواللَّْفُظ ِلُزَهْريٍ، قَاَال: َحدَّ ُد ْبُن اْلُمَثىنَّ ثـََنا زَُهْريُ ْبُن َحْرٍب، َوُحمَمَّ ْيِد ِهللا، ) َحدَّ

ِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َأْخربََ  َ َال يَِبِع الرَُّجُل َعَلى بـَْيِع َأِخيِه، َوَال «ِين 
ََْذَن َلهُ    »َخيُْطْب َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِه، ِإالَّ َأْن 

بَ 1515( - 9 ثـََنا َحيَْىي ْبُن أَيُّوَب، َوقـُتَـيـْ ثـََنا ِإْمسَاِعيُل َوُهَو اْبُن ) َحدَّ ُة ْبُن َسِعيٍد، َواْبُن ُحْجٍر، قَاُلوا: َحدَّ
َال َيُسِم «َجْعَفٍر، َعِن اْلَعَالِء، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب ُهَريْـرََة، َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

  »اْلُمْسِلُم َعَلى َسْوِم َأِخيهِ 
ثـََنا ُشْعَبُة، َعِن اْلَعَالِء،1515( - 10 َثِين َعْبُد الصََّمِد، َحدَّ ، َحدَّ ْوَرِقيُّ ثَِنيِه َأْمحَُد ْبُن إِبـْرَاِهيَم الدَّ  ) وَحدَّ

ثـََناُه ُحمَمَّدُ  ،  َوُسَهْيٍل، َعْن أَبِيِهَما، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ح وَحدَّ ْبُن اْلُمَثىنَّ
ثـََنا ُشْعَبُة، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن َأِيب َصاِلٍح، َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، َعِن النَِّيبِّ  ثـََنا َعْبُد الصََّمِد، َحدَّ  َصلَّى َحدَّ

ثـََنا ُشْعبَ  ثـََنا َأِيب، َحدَّ ثـََنا ُعبَـْيُد ِهللا ْبُن ُمَعاٍذ، َحدَّ ُة، َعْن َعِديٍّ َوُهَو اْبُن هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ح وَحدَّ
ِبٍت، َعْن َأِيب َحازٍِم، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة،  ََى َأْن َيْسَتاَم الرَُّجُل «َ َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 

: »َعَلى َسْوِم َأِخيهِ  ْوَرِقيِّ   »َعَلى ِسيَمِة َأِخيهِ «، َوِيف رَِوايَِة الدَّ



ِد، َعِن اْألَْعرَِج، َعْن َأِيب ُهَريـْرَ 1515( - 11 ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، قَاَل: قـَرَْأُت َعَلى َماِلٍك، َعْن َأِيب الزَِّ َة، ) َحدَّ
بـَْيِع بـَْعٍض،  ىَأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َال يـُتَـَلقَّى الرُّْكَباُن لِبَـْيٍع، َوَال يَِبْع بـَْعُضُكْم َعلَ 

ِبَل َواْلَغَنَم، َفَمِن ابـَْتاَعَها بـَْعَد َذِلَك فـَهُ  َو ِخبَْريِ َوَال تـََناَجُشوا، َوَال يَِبْع َحاِضٌر لَِباٍد، َوَال ُتَصرُّوا اْإلِ
  ِمْن َمتٍْر " النََّظَرْيِن بـَْعَد َأْن َحيُْلبَـَها، فَِإْن َرِضيَـَها أَْمَسَكَها، َوِإْن َسِخَطَها َردََّها َوَصاًعا

12 - )1515 َ ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َعِديٍّ َوُهَو اْبُن  ثـََنا َأِيب، َحدَّ ثـََنا ُعبَـْيُد ِهللا ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعْنَربِيُّ، َحدَّ ِبٍت، ) َحدَّ
َى َعِن التـََّلقِّي لِلرُّْكَباِن، َوأَْن َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم «َعْن َأِيب َحازٍِم، َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة،  َ

رَُّجُل َعَلى يَِبيَع َحاِضٌر لَِباٍد، َوأَْن َتْسَأَل اْلَمْرأَُة َطَالَق ُأْخِتَها، َوَعِن النَّْجِش َوالتَّْصرِيَِة، َوأَْن َيْسَتاَم ال
 ،»َسْوِم َأِخيهِ 

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، قَاَل: قـَرَ 1516( - 13 ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، ) َحدَّ َ َأنَّ َرُسوَل ِهللا «ْأُت َعَلى َماِلٍك، َعْن 
َى َعِن النَّْجشِ  َ   »َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 

ُب َحتِْرِمي تـََلقِّي اْجلََلبِ  - 5 َ 
ثـََنا اْبُن َأِيب َزاِئدَ 1517( - 14 َبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ ثـََنا َحيَْىي ) َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا اْبُن اْلُمَثىنَّ َة، ح وَحدَّ

ِفٍع، َعِن اْبنِ  َ ثـََنا َأِيب، ُكلُُّهْم َعْن ُعبَـْيِد ِهللا، َعْن  ثـََنا اْبُن ُمنَْريٍ، َحدَّ  ُعَمَر، يـَْعِين اْبَن َسِعيٍد، ح وَحدَّ
َى َأْن تُـ « َ ُلَغ اْألَْسَواقَ َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َلُع َحىتَّ تـَبـْ ، َوَهَذا َلْفُظ اْبِن »تَـَلقَّى السِّ

َى َعِن التـََّلقِّي، َ   ُمنَْريٍ، وقَاَل اْآلَخرَاِن: ِإنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
ثـََنا َعْبُد 1518( - 15 َبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ ، َعْن َأِيب ُعْثَماَن، ) وَحدَّ ِهللا ْبُن ُمَباَرٍك، َعِن التـَّْيِميِّ

ََى َعْن تـََلقِّي اْلبُـُيوعِ «َعْن َعْبِد ِهللا، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،   »أَنَُّه 
ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َأْخَربََ ُهَشْيٌم، َعْن ِهَشاٍم، َعنِ 1519( - 16  اْبِن ِسريِيَن، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، قَاَل: ) َحدَّ

َى َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يـُتَـَلقَّى اْجلََلبُ « َ« 
ثـََنا ِهَشاُم ْبُن ُسَلْيَماَن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َأْخَربَِين ِهَشاٌم اْلُقرْ 1519( - 17 ثـََنا اْبُن َأِيب ُعَمَر، َحدَّ ُدوِسيُّ، ) َحدَّ

َ ُهرَيـْرََة، يـَُقوُل: ِإنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َال تـََلقَّْوا «َعِن اْبِن ِسريِيَن، قَاَل: مسَِْعُت َأ
ْخلَِيارِ  ِ  »اْجلََلَب، َفَمْن تـََلقَّاُه فَاْشَرتَى ِمْنُه، فَِإَذا أََتى َسيُِّدُه السُّوَق، فـَُهَو 

ُب َحتِْرِمي بـَْيِع اْحلَاِضِر لِْلَباِدي - 6 َ 
ثـََنا ُسْفَياُن، عَ 1520( - 18 َبَة، َوَعْمٌرو النَّاِقُد، َوزَُهْريُ ْبُن َحْرٍب، قَاُلوا: َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ ِن ) َحدَّ

، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، يـَبْـ  َال يَِبْع «ُلُغ ِبِه النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: الزُّْهرِيِّ
ََى َأْن يَِبيَع َحاِضٌر لَِبادٍ «، وقَاَل ُزَهْريٌ: َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َحاِضٌر لَِبادٍ   »أَنَُّه 



ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـْرَاِهيَم، وَ 1521( - 19 ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخَربََ َمْعَمٌر، َعِن ) وَحدَّ َعْبُد ْبُن ُمحَْيٍد، قَاَال: َحدَّ
ََى َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن تـُتَـَلقَّى «اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: 

َال َيُكْن َلُه «، قَاَل: فـَُقْلُت ِالْبِن َعبَّاٍس: َما قـَْولُُه َحاِضٌر لَِباٍد؟ قَاَل: »ادٍ الرُّْكَباُن، َوَأْن يَِبيَع َحاِضٌر لِبَ 
                 »ِمسَْسارًا

َثَمَة، َعْن َأِيب الزَُّبْريِ، َعْن َجاِبٍر، ح وَحدَّ 1522( - 20 ، َأْخَربََ أَبُو َخيـْ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي التَِّميِميُّ ثـََنا ) َحدَّ
ثـََنا أَبُو الزُّبَْريِ، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ  ثـََنا زَُهْريٌ، َحدَّ  َعَلْيِه َأْمحَُد ْبُن يُوُنَس، َحدَّ

ِرَوايَِة َحيَْىي:  ، َغْريَ َأنَّ ِيف »َال يَِبْع َحاِضٌر لَِباٍد، َدُعوا النَّاَس يـَْرُزِق هللاُ بـَْعَضُهْم ِمْن بـَْعضٍ «َوَسلََّم: 
 ،»يـُْرَزقُ «

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َأْخَربََ ُهَشْيٌم، َعْن يُوُنَس، َعِن اْبِن ِسريِيَن، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، 1523( - 21 ) وَحدَّ
هُ «قَاَل:  َ  »ُِيَنا أَْن يَِبيَع َحاِضٌر لَِباٍد، َوِإْن َكاَن َأَخاُه َأْو َأ

، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن ُحمَمٍَّد، َعْن أََنٍس، ح ) حَ 1523( - 22 ثـََنا اْبُن َأِيب َعِديٍّ ، َحدَّ ُد ْبُن اْلُمَثىنَّ ثـََنا ُحمَمَّ دَّ
ثـََنا اْبُن َعْوٍن، َعْن ُحمَمٍَّد، قَاَل: قَاَل أََنُس ْبُن َماِلٍك: ثـََنا ُمَعاٌذ، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا اْبُن اْلُمَثىنَّ ِيَنا « وَحدَّ ُ

   ،َعْن َأْن يَِبيَع َحاِضٌر لَِبادٍ 

ُب ُحْكِم بـَْيِع اْلُمَصرَّاةِ  - 7 َ  
ثـََنا َداُوُد ْبُن قـَْيٍس، َعْن ُموَسى ْبِن َيَساٍر، َعْن 1524( - 23 ثـََنا َعْبُد ِهللا ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن قـَْعَنٍب، َحدَّ ) َحدَّ

َا، «هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأِيب ُهَريـْرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى  َقِلْب ِ َمِن اْشَرتَى َشاًة ُمَصرَّاًة فـَْليَـنـْ
َا أَْمَسَكَها، َوِإالَّ َردََّها َوَمَعَها َصاٌع ِمْن َمتْرٍ  َ َها، فَِإْن َرِضَي ِحَال   »فـَْلَيْحلُبـْ

ثـََنا يـَْعُقوُب يـَْعِين 1524( - 24 َبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـْ  اْبَن َعْبِد الرَّْمحَِن اْلَقارِيَّ، َعْن ُسَهْيٍل، َعْن ) َحدَّ
َمِن ابـَْتاَع َشاًة ُمَصرَّاًة فـَُهَو ِفيَها «أَبِيِه، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

ٍم، ِإْن َشاَء أَْمَسَكَها، وَ  َّ ْخلَِياِر َثَالثََة َأ   »ِإْن َشاَء َردََّها، َوَردَّ َمَعَها َصاًعا ِمْن َمتْرٍ ِ
ثـََنا أَبُو َعاِمٍر يـَْعِين اْلَعَقِديَّ، َحدَّثَـ 1524( - 25 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن َجبَـَلَة ْبِن َأِيب َروَّاٍد، َحدَّ َنا قـُرَُّة، ) َحدَّ

ْخلَِياِر « َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َعْن ُحمَمٍَّد، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َعِن النَِّيبِّ  ِ َمِن اْشَرتَى َشاًة ُمَصرَّاًة فـَُهَو 
ٍم، فَِإْن َردََّها َردَّ َمَعَها َصاًعا ِمْن طََعاٍم، َال َمسْرَاءَ  َّ   »َثَالثََة َأ

ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن أَيُّ 1524( - 26 ثـََنا اْبُن َأِيب ُعَمَر، َحدَّ وَب، َعْن ُحمَمٍَّد، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، قَاَل: قَاَل ) َحدَّ
َمِن اْشَرتَى َشاًة ُمَصرَّاًة فـَُهَو ِخبَْريِ النََّظَرْيِن، ِإْن َشاَء أَْمَسَكَها، َوِإْن «َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

  ،»َشاَء َردََّها َوَصاًعا ِمْن َمتٍْر، َال َمسْرَاءَ 



ْسَناِد، َغْريَ أَنَُّه قَالَ 1524( - 27 ََذا اْإلِ ثـََنا َعْبُد اْلَوهَّاِب، َعْن أَيُّوَب، ِ ثـََناُه اْبُن َأِيب ُعَمَر، َحدَّ َمِن «: ) َوَحدَّ
ْخلَِيارِ  ِ   »اْشَرتَى ِمَن اْلَغَنِم فـَُهَو 

ثـََنا َعْبُد الرَّ 1524( - 28 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن رَاِفٍع، َحدَّ ثـََنا َمْعَمٌر، َعْن َمهَّاِم ْبِن ُمنَـبٍِّه، قَاَل: َهَذا َما ) َحدَّ زَّاِق، َحدَّ
َها، َوقَاَل: قَاَل  ثـََنا أَبُو ُهَريـَْرَة، َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذََكَر َأَحاِديَث ِمنـْ َرُسوُل ِهللا َحدَّ

فـَُهَو ِخبَْريِ النََّظرَْيِن  - أَْو َشاًة ُمَصرَّاًة  - َما َأَحدُُكُم اْشَرتَى ِلْقَحًة ُمَصرَّاًة  ِإَذا«َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
  »بـَْعَد َأْن َحيُْلبَـَها، ِإمَّا ِهَي، َوِإالَّ فـَْلَريُدََّها َوَصاًعا ِمْن َمتْرٍ 

ُب بُْطَالِن بـَْيِع اْلَمِبيِع قـَْبَل اْلَقْبضِ  - 8 َ  
َبُة، ) 1525( - 29 ثـََنا أَبُو الرَّبِيِع اْلَعَتِكيُّ، َوقـُتَـيـْ ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َزْيٍد، ح وَحدَّ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َحدَّ قَاَال: َحدَّ

ثـََنا َمحَّاٌد، َعْن َعْمرِو ْبِن ِديَناٍر، َعْن طَاُوٍس، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَليْ  ِه َوَسلََّم َحدَّ
  ، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: َوَأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء ِمثْـَلُه،»َمِن ابـَْتاَع طََعاًما َفَال يَِبْعُه َحىتَّ َيْستَـْوِفَيهُ «قَاَل: 

ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ِإبـْرَاِهيَم، َوُحمَمَُّد ْبُن رَاِفٍع، َوَعْبُد ْبُن ُمحَْيٍد، قَاَل اْبُن رَا1525( - 30 ثـََنا، وقَاَل ) َحدَّ ِفٍع: َحدَّ
َل: قَاَل اْآلَخرَاِن: َأْخَربََ َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخَربََ َمْعَمٌر، َعِن اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَا

، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: »ِبَضهُ َمِن ابـَْتاَع َطَعاًما َفَال يَِبْعُه َحىتَّ يـَقْ «َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
  »َوَأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء ِمبَْنزَِلِة الطََّعامِ «

31 - )1525، َبَة، َوأَبُو ُكَرْيٍب، َوِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم، قَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَربََ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ  ) َحدَّ
ثـََنا وَِكيعٌ  ، َعْن ُسْفَياَن، َعِن اْبِن طَاُوٍس، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َقاَل وقَاَل اْآلَخرَاِن: َحدَّ

، فـَُقْلُت ِالْبِن َعبَّاٍس: ِملَ؟ »َمِن ابـَْتاَع طََعاًما َفَال يَِبْعُه َحىتَّ َيْكَتاَلهُ «َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
لذََّهِب َوالطََّعاُم ُمْرَجأٌ َأَال تـَُراُهْم يـَتَـ «فـََقاَل:  ِ   ، َوملَْ يـَُقْل أَبُو ُكَرْيٍب: ُمْرَجأٌ »َبايـَُعوَن 

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، قَاَل: قـَرَ 1526( - 32 ثـََنا َماِلٌك، ح وَحدَّ ثـََنا َعْبُد ِهللا ْبُن َمْسَلَمَة اْلَقْعَنِيبُّ، َحدَّ ْأُت ) َحدَّ
ِفٍع، عَ  َ َمِن ابـَْتاَع طََعاًما «ِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: َعَلى َماِلٍك، َعْن 

   »َفَال يَِبْعُه َحىتَّ َيْستَـْوِفَيهُ 
ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل:1527( - 33 َ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، قَاَل: قـَرَْأُت َعَلى َماِلٍك، َعْن  ُكنَّا ِيف « ) َحدَّ

نِْتَقالِ  ِ َُْمُرَ  َنا َمْن  َعُث َعَليـْ َتاُع الطََّعاَم، فـَيَـبـْ ِه ِمَن اْلَمَكاِن َزَماِن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نـَبـْ
  »الَِّذي ابـْتَـْعَناُه ِفيِه، ِإَىل َمَكاٍن ِسَواُه، قـَْبَل َأْن نَِبيَعهُ 

ثـََنا أَ 1526( - 34 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ) َحدَّ ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن ُعبَـْيِد ِهللا، ح وَحدَّ َبَة، َحدَّ بُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ
ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، أَ  َ ثـََنا ُعبَـْيُد ِهللا، َعْن  ثـََنا َأِيب، َحدَّ  نَّ َرُسوَل هللاِ َعْبِد ِهللا ْبِن ُمنَْريٍ، َواللَّْفُظ َلُه، َحدَّ

  ،»َمِن اْشَرتَى َطَعاًما َفَال يَِبْعُه َحىتَّ َيْستَـْوِفَيهُ «َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 



ِفٍع، عَ 1526( - 35 َ َثِين ُعَمُر ْبُن ُحمَمٍَّد، َعْن  َثِين َحْرَمَلُة ْبُن َحيَْىي، َأْخَربََ َعْبُد ِهللا ْبُن َوْهٍب، َحدَّ ْن ) َحدَّ
َمِن اْشَرتَى َطَعاًما َفَال يَِبْعُه َحىتَّ « ْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َعْبِد هللاِ 

  »َيْستَـْوِفَيُه َويـَْقِبَضهُ 
ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َوَعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، قَاَل َحيَْىي: َأْخَربََ ِإْمسَاِعيلُ 1526( - 36  ْبُن َجْعَفٍر، وقَاَل َعِليٌّ: ) َحدَّ

َع اْبَن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ  ثـََنا ِإْمسَاِعيُل، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن ِديَناٍر، أَنَُّه مسَِ  َعَلْيِه َحدَّ
  »َمِن ابـَْتاَع طََعاًما َفَال يَِبْعُه َحىتَّ يـَْقِبَضهُ «َوَسلََّم: 

، َعِن ) َحدَّثَـ 1527( - 37 ، َعْن َساملٍِ ثـََنا َعْبُد اْألَْعَلى، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهرِيِّ َبَة، َحدَّ َنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ
ُْم َكانُوا ُيْضرَبُوَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا اْشَرتَْوا َطَعاًما ِجزَ «اْبِن ُعَمَر،  َّ افًا َأْن َأ

   »يَِبيُعوُه ِيف َمَكانِِه َحىتَّ ُحيَوُِّلوهُ 
ثـََنا اْبُن َوْهٍب، َأْخَربَِين يُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأْخَربَِين َساِملُ 1527( - 38 ) وَحدََّثِين َحْرَمَلُة ْبُن َحيَْىي، َحدَّ

ُه، قَاَل:  َ ِيف َعْهِد َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا ابـَْتاُعوا  َقْد رَأَْيُت النَّاسَ «ْبُن َعْبِد ِهللا، َأنَّ َأ
ِِْم، َوَذِلِك َحىتَّ يـُْؤُووُه ِإَىل رَِحاهلِِمْ  ، قَاَل اْبُن ِشَهاٍب، »الطََّعاَم ِجزَافًا، ُيْضرَبُوَن ِيف َأْن يَِبيُعوُه ِيف َمَكا

َثِين ُعبَـْيُد ِهللا ْبُن َعْبِد هللاِ  ُه َكاَن َيْشَرتِي الطََّعاَم ِجزَافًا، فـََيْحِمُلُه ِإَىل أَْهِلهِ َوَحدَّ َ    ْبِن ُعَمَر، َأنَّ َأ
ثـََنا َزْيُد ْبُن ُحَباٍب، عَ 1528( - 39 َبَة، َواْبُن ُمنَْريٍ، َوأَبُو ُكَرْيٍب، قَاُلوا: َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ ِن ) َحدَّ

، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َأنَّ الضَّحَّاِك ْبِن ُعْثمَ  اَن، َعْن ُبَكْريِ ْبِن َعْبِد ِهللا ْبِن اْألََشجِّ
، َوِيف رَِوايَِة َأِيب »َمِن اْشَرتَى َطَعاًما َفَال يَِبْعُه َحىتَّ َيْكَتاَلهُ «َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

  »َمِن ابـَْتاعَ « َبْكٍر:
ثـََنا الضَّحَّاُك بْ 1528( - 40 ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن إِبـْرَاِهيَم، َأْخَربََ َعْبُد ِهللا ْبُن اْحلَاِرِث اْلَمْخُزوِميُّ، َحدَّ ُن ) َحدَّ

، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َعْن َأِيب  ُهَريـْرََة، أَنَُّه قَاَل ِلَمْرَواَن:  ُعْثَماَن، َعْن ُبَكْريِ ْبِن َعْبِد ِهللا ْبِن اْألََشجِّ
، فـََقاَل َمْرَواُن: َما فـََعْلُت؟ فـََقاَل أَبُو ُهَريـَْرَة:  ََى «َأْحَلْلَت بـَْيَع الرَِّ َكاِك، َوَقْد  َأْحَلْلَت بـَْيَع الصِّ
فـَنَـَهى «، قَاَل: َفَخَطَب َمْرَواُن النَّاَس، »َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بـَْيِع الطََّعاِم َحىتَّ ُيْستَـْوىفَ 

َا ِمْن أَْيِدي النَّاسِ »َعْن بـَْيِعَها َُْخُذوَ   ، قَاَل ُسَلْيَماُن: فـََنَظْرُت ِإَىل َحَرٍس 
َثِين 1529( - 41 ثـََنا اْبُن ُجَرْيٍج، َحدَّ ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن إِبـْرَاِهيَم، َأْخَربََ َرْوٌح، َحدَّ َع  ) َحدَّ أَبُو الزَُّبْريِ، أَنَُّه مسَِ

ِإَذا ابـْتَـْعَت َطَعاًما، َفَال تَِبْعُه «َجاِبَر ْبَن َعْبِد ِهللا، يـَُقوُل: َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: 
  »َحىتَّ َتْستَـْوِفَيهُ 

ُب َحتْرِِمي بـَْيِع ُصْربَِة التَّْمِر اْلَمْجُهوَلةِ  - 9    اْلَقْدِر بَِتْمرٍ َ



َثِين اْبُن ُجَرْيٍج، َأنَّ أَ 1530( - 42 َثِين أَبُو الطَّاِهِر َأْمحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َسرٍْح، َأْخَربََ اْبُن َوْهٍب، َحدَّ َ ) َحدَّ
ْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد ِهللا، يـَُقوُل:   َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بـَْيِع ََى َرُسوُل هللاِ «الزَُّبْريِ، َأْخَربَُه، قَاَل: مسَِ

ْلَكْيِل اْلُمَسمَّى ِمَن التَّْمرِ  ِ   ،»الصُّْربَِة ِمَن التَّْمِر، َال يـُْعَلُم َمِكيَلتُـَها، 
ُب ثـُُبوِت ِخَياِر اْلَمْجِلِس لِْلُمتَـَباِيَعْنيِ  - 10 َ   
ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، قَاَل: 1531( - 43 ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل ِهللا ) َحدَّ َ قـَرَْأُت َعَلى َماِلٍك، َعْن 

ْخلَِياِر َعَلى َصاِحِبِه، َما ملَْ يـَتَـَفرَّقَا، ِإالَّ بـَْيَع «َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ِ ُهَما  اْلبَـيَِّعاِن ُكلُّ َواِحٍد ِمنـْ
  ،»اْخلَِيارِ 

ثـَنَ 1531( - 44 ِفٍع، ) َحدَّ َ ُد ْبُن ُرْمٍح، َأْخَربََ اللَّْيُث، َعْن  ثـََنا ُحمَمَّ ثـََنا لَْيٌث، ح وَحدَّ َبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ا قـُتَـيـْ
َما ِإَذا تـََبايََع الرَُّجَالِن َفُكلُّ َواِحٍد ِمنـْهُ «َعِن اْبِن ُعَمَر، َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: 

ُ َأَحُدُمهَا اْآلَخَر، فَِإْن َخريََّ َأَحُدُمهَا اْآلخَ  يًعا، َأْو ُخيَريِّ َ مجَِ ْخلَِياِر َما ملَْ يـَتَـَفرَّقَا، وََكا َر فـَتَـَبايـََعا َعَلى ِ
  »َما اْلبَـْيَع، فـََقْد َوَجَب اْلبَـْيعُ َذِلِك، فـََقْد َوَجَب اْلبَـْيُع، َوِإْن تـََفرَّقَا بـَْعَد َأْن تـََبايـََعا َوملَْ َيْرتُْك َواِحٌد ِمنـْهُ 

ثـََنا ُسْفَياُن ْبنُ 1531( - 45 َثِين زَُهْريُ ْبُن َحْرٍب، َواْبُن َأِيب ُعَمَر، ِكَالُمهَا َعْن ُسْفَياَن، قَاَل زَُهْريٌ: َحدَّ  ) وَحدَّ
ِفٌع، مسََِع َعْبَد  َ َنَة، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، قَاَل: أَْمَلى َعَليَّ  ِهللا ْبَن ُعَمَر، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُعيَـيـْ

ْخلَِياِر ِمْن بـَْيِعِه َما ملَْ يـَتَـَفرَّقَا، أَوْ «هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِ ُهَما  ْلبَـْيِع َفُكلُّ َواِحٍد ِمنـْ ِ  ِإَذا تـََباَيَع اْلُمتَـَبايَِعاِن 
ُعُهَما َعْن ِخَياٍر، فَِإَذا َكانَ  ُعُهَما َعْن ِخَياٍر، فـََقْد َوَجبَ  َيُكوُن بـَيـْ ، زَاَد اْبُن َأِيب ُعَمَر ِيف رَِوايَِتِه: »بـَيـْ

َيَع َرُجًال، فََأرَاَد َأْن َال يُِقيَلُه، قَاَم َفَمَشى ُهنَـيًَّة، ُمثَّ َرَجَع إِلَْيهِ  َ ِفٌع: َفَكاَن ِإَذا  َ   قَاَل 
ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َوحيَْ 1531( - 46 ، ) َحدَّ َبُة، َواْبُن ُحْجٍر، قَاَل َحيَْىي ْبُن َحيَْىي: َأْخَربََ َىي ْبُن أَيُّوَب، َوقـُتَـيـْ

ثـََنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن ِديَناٍر، أَنَُّه مسََِع اْبَن ُعَمَر، يـَقُ  وُل: قَاَل وقَاَل اْآلَخُروَن: َحدَّ
نَـُهَما َحىتَّ يـَتَـَفرَّقَا، ِإالَّ بـَْيُع اْخلَِيارِ «َعَلْيِه َوَسلََّم َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ    »ُكلُّ بـَيَِّعْنيِ َال بـَْيَع بـَيـْ

ْدِق ِيف اْلبَـْيِع َواْلبَـَيانِ  - 11 ُب الصِّ َ  
ثـََنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُشْعَبَة، ح1532( - 47 ، َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمَثىنَّ ،  ) َحدَّ ثـََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ وَحدَّ

ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن قـََتاَدَة، َعْن َأِيب  ، َقاَال: َحدَّ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد، َوَعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمْهِديٍّ اْخلَِليِل،  َحدَّ
ْخلَِياِر «ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن اْحلَاِرِث، َعْن َحِكيِم ْبِن ِحزَاٍم، َعِن النَِّيبِّ َصلَّ  ِ اْلبَـيَِّعاِن 

َق بـَرََكُة بَـ  َ وََكَتَما حمُِ   ،»ْيِعِهَماَما ملَْ يـَتَـَفرَّقَا، فَِإْن َصَدقَا َوبـَيـََّنا بُورَِك َهلَُما ِيف بـَْيِعِهَما، َوِإْن َكَذ
ُب َمْن ُخيْدَُع ِيف اْلبَـْيعِ  - 12 َ  
48 - )1533 ( َ َبُة، َواْبُن ُحْجٍر، قَاَل َحيَْىي ْبُن َحيَْىي: َأْخَربَ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َوَحيَْىي ْبُن أَيُّوَب، َوقـُتَـيـْ ، َحدَّ

ثـََنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن ِديَناٍر، أَنَُّه مسََِع اْبَن ُعَمَر، يـَقُ  : ذََكَر ولُ وقَاَل اْآلَخُروَن: َحدَّ



َلْيِه َوَسلََّم: " َرُجٌل ِلَرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه ُخيْدَُع ِيف اْلبُـُيوِع، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ عَ 
َيَع يـَُقوُل: َال ِخَيابََة، َ يـَْعَت، فـَُقْل: َال ِخَالبََة "، َفَكاَن ِإَذا  َ   َمْن 

ُب النـَّ  - 13   ْهِي َعْن بـَْيِع الثَِّماِر قـَْبَل بُُدوِّ َصَالِحَها ِبَغْريِ َشْرِط اْلَقْطعِ َ
ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، 1534( - 49 َ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، قَاَل: قـَرَْأُت َعَلى َماِلٍك، َعْن  َأنَّ َرُسوَل ِهللا «) َحدَّ

َى َعْن بَـ  َ َتاَع،» ْيِع الثََّمِر َحىتَّ يـَْبُدَو َصَالُحَهاَصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َى اْلَباِئَع َواْلُمبـْ َ  
ثـََنا ِإْمسَاِعيُل، َعْن أَيُّوَب، 1535( - 50 َثِين َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر السَّْعِديُّ، َوُزَهْريُ ْبُن َحْرٍب، قَاَال: َحدَّ ) وَحدَّ

ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر،  َ َى َعْن بـَْيِع النَّْخِل َحىتَّ يـَْزُهَو، َوَعِن َأنَّ َرُسوَل هللاِ «َعْن  َ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
َْمَن اْلَعاَهةَ  َ ، َو ُبِل َحىتَّ يـَبـَْيضَّ نـْ َى اْلَباِئَع َواْلُمْشَرتِيَ » السُّ َ  

ثـََنا َجرِيٌر، َعْن َحيَْىي ْبنِ 1534( - 51 َثِين ُزَهْريُ ْبُن َحْرٍب، َحدَّ ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: ) َحدَّ َ  َسِعيٍد، َعْن 
َتاُعوا الثََّمَر َحىتَّ يـَْبُدَو َصَالُحُه، َوَتْذَهَب َعْنُه اْآلَفةُ «قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ، »َال تـَبـْ

  قَاَل: " يـَْبُدَو َصَالُحُه: ُمحَْرتُُه َوُصْفَرتُُه "،
َ ) حَ 1534( - 52 َبُة، َواْبُن ُحْجٍر، قَاَل َحيَْىي ْبُن َحيَْىي: َأْخَربَ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َوَحيَْىي ْبُن أَيُّوَب، َوقـُتَـيـْ ، دَّ

ثـََنا ِإْمسَاِعيُل َوُهَو اْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن ِديَناٍر، أَنَُّه مسََِع اْبَن ُعمَ  َقاَل:  َر،وقَاَل اْآلَخُروَن: َحدَّ
  ،»َال تَِبيُعوا الثََّمَر َحىتَّ يـَْبُدَو َصَالُحهُ «قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

ثـََنا َأْمحَدُ 1536( - 53 َثَمَة، َعْن َأِيب الزَُّبْريِ، َعْن َجاِبٍر، ح وَحدَّ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َأْخَربََ أَبُو َخيـْ ْبُن  ) َحدَّ
ثـََنا أَبُو الزَُّبْريِ، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: يُ  ثـََنا زَُهْريٌ، َحدَّ َ  -ََى «وُنَس، َحدَّ َا َ َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ  - أَْو 

  »َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بـَْيِع الثََّمِر َحىتَّ َيِطيبَ 
ثـََنا َأْمحَُد ْبُن ُعْثَماَن النـَّْوفَِليُّ، َحدَّ 1536( - 54 ، َواللَّْفُظ ) َحدَّ َثِين ُحمَمَُّد ْبُن َحامتٍِ ثـََنا أَبُو َعاِصٍم، ح وَحدَّ

َع َجابِ  ثـََنا َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، أَنَُّه مسَِ ثـََنا زََكِرَّ ْبُن ِإْسَحاَق، َحدَّ ثـََنا َرْوٌح، قَاَال: َحدَّ َر ْبَن َعْبِد ِهللا، َلُه، َحدَّ
َى َرُسوُل ِهللا َصلَّى «يـَُقوُل:    »هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بـَْيِع الثََّمِر َحىتَّ يـَْبُدَو َصَالُحهُ َ

ثـََنا ُشْعَبُة، عَ 1537( - 55 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ، َواْبُن َبشَّاٍر، قَاَال: َحدَّ ُد ْبُن اْلُمَثىنَّ ثـََنا ُحمَمَّ ْن ) َحدَّ
، قَاَل: َسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس َعْن بـَْيِع النَّْخِل، فـََقاَل: َعْمرِو ْبِن ُمرََّة، َعْن َأِيب اْلَبْخرتَِ  ََى َرُسوُل ِهللا «يِّ

َُْكَل ِمْنُه، َأْو يـُؤَْكَل، َوَحىتَّ يُوَزنَ  ، قَاَل: فـَُقْلُت: َما »َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بـَْيِع النَّْخِل َحىتَّ 
   َحىتَّ ُحيَْزرَ  يُوَزُن؟ فـََقاَل َرُجٌل ِعْنَدُه:

ُد ْبُن ُفَضْيٍل، َعْن أَبِيِه، َعِن اْبِن َأِيب نـُعْ 1538( - 56 ثـََنا ُحمَمَّ َثِين أَبُو ُكَرْيٍب ُحمَمَُّد ْبُن اْلَعَالِء، َحدَّ ٍم، ) َحدَّ
َتاُعوا الثَِّماَر َحىتَّ يـَْبُدَو َصَالُحَهاَال «َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    »تـَبـْ



ثـََنا اْبُن ُمنَْريٍ، وَ 1534( - 57 ، ح وَحدَّ َنَة، َعِن الزُّْهرِيِّ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َأْخَربََ ُسْفَياُن ْبُن ُعيـَيـْ ُزَهْريُ ) َحدَّ
ثـََنا ُسْفَيانُ  ، َعِن اْبِن ُعَمَر، ْبُن َحْرٍب، َواللَّْفُظ َهلَُما، َقاَال: َحدَّ ثـََنا الزُّْهرِيُّ، َعْن َساملٍِ َأنَّ النَِّيبَّ «، َحدَّ

لتَّْمرِ  ِ ََى َعْن بـَْيِع الثََّمِر َحىتَّ يـَْبُدَو َصَالُحُه، َوَعْن بـَْيِع الثََّمِر    »َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
ثـََنا َزْيُد ْبنُ  -) 1539( ِبٍت،  قَاَل اْبُن ُعَمَر: َوَحدَّ َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرخََّص ِيف بـَْيِع «َ

 َ   ، زَاَد اْبُن ُمنَْريٍ ِيف رَِوايَِتِه: َأْن تـَُباعَ »اْلَعرَا
َثِين أَبُو الطَّاِهِر، َوَحْرَمَلُة، َواللَّْفُظ ِحلَْرَمَلَة، قَاَال: َأْخَربََ اْبُن وَ 1538( - 58 ْهٍب، َأْخَربَِين يُوُنُس، َعِن ) وَحدَّ

َ ُهَريـَْرَة، قَاَل: َثِين َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب، َوأَبُو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن، َأنَّ َأ قَاَل َرُسوُل  اْبِن ِشَهاٍب، َحدَّ
َتاُعوا الثََّمَر َحىتَّ يـَْبُدَو صَ «ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  لتَّْمرِ َال تـَبـْ ِ َتاُعوا الثََّمَر  ، قَاَل اْبُن »َالُحُه، َوَال تـَبـْ

َثِين َساِملُ ْبُن َعْبِد ِهللا ْبِن ُعَمَر، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مِ    ثْـَلُه َسَواءً ِشَهاٍب: َوَحدَّ

   ِكَتاُب اْلُمَساقَاةِ   - 22
ُب اْلُمَساقَاِة، - 1   َواْلُمَعاَمَلِة ِجبُْزٍء ِمَن الثََّمِر َوالزَّرْعِ  َ
ثـََنا َحيَْىي َوُهَو اْلَقطَّ 1551( - 1 َبٍل، َوُزَهْريُ ْبُن َحْرٍب، َواللَّْفُظ ِلُزَهْريٍ، قَاَال: َحدَّ ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َحنـْ اُن، َعْن ) َحدَّ

ِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر،  َ َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَمَل أَْهَل َخْيَربَ ِبَشْطِر «ُعبَـْيِد ِهللا، َأْخَربَِين 
َها ِمْن َمثٍَر َأْو َزرْعٍ     »َما َخيْرُُج ِمنـْ

ثـََنا َعِليٌّ َوُهَو اْبُن ُمْسِهٍر، َأْخَربََ ُعبَـْيُد هللاِ 1551( - 2 َثِين َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر السَّْعِديُّ، َحدَّ ِفٍع، ) وَحدَّ َ ، َعْن 
أَْعَطى َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخْيَربَ ِبَشْطِر َما َخيْرُُج ِمْن َمثٍَر َأْو َزرٍْع، «َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: 

فـََلمَّا «، »َوْسًقا ِمْن َشِعريٍ َفَكاَن يـُْعِطي أَْزَواَجُه ُكلَّ َسَنٍة ِماَئَة َوْسٍق، َمثَاِنَني َوْسًقا ِمْن َمتٍْر، َوِعْشرِيَن 
اْلَماَء، َأْو َيْضَمَن َوِيلَ ُعَمُر َقَسَم َخْيَربَ، َخريََّ أَْزَواَج النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْن يـُْقِطَع َهلُنَّ اْألَْرَض وَ 

 اْألَْرَض َواْلَماَء، َوِمنـُْهنَّ َمِن اْخَتاَر اْألَْوَساَق ُكلَّ َهلُنَّ اْألَْوَساَق ُكلَّ َعاٍم، فَاْختَـَلْفَن، َفِمنـُْهنَّ َمِن اْخَتارَ 
  ،»َعاٍم، َفَكاَنْت َعاِئَشُة، َوَحْفَصُة ِممَِّن اْخَتاَرَ اْألَْرَض َواْلَماءَ 

ِفٌع، عَ 1551( - 3 َ ثـََنا ُعبَـْيُد ِهللا، َحدََّثِين  ثـََنا َأِيب، َحدَّ ثـََنا اْبُن ُمنَْريٍ، َحدَّ ْن َعْبِد ِهللا ْبِن ُعَمَر، َأنَّ ) وَحدَّ
َها ِمْن َزرٍْع أَْو َمثٍَر، وَ  اقْـَتصَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَمَل أَْهَل َخْيَربَ ِبَشْطِر َما َخرََج ِمنـْ

، َوَحْفَصُة ِممَِّن اْخَتاَرَ اْألَْرَض اْحلَِديَث بَِنْحِو َحِديِث َعِليِّ ْبِن ُمْسِهٍر، َوملَْ َيْذُكْر َفَكاَنْت َعاِئَشةُ 
  ُكِر اْلَماَء،َواْلَماَء، َوقَاَل: َخريََّ أَْزَواَج النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يـُْقِطَع َهلُنَّ اْألَْرَض َوَملْ َيذْ 

ثـََنا َعْبُد ِهللا ْبُن َوهْ 1551( - 4 َثِين أَبُو الطَّاِهِر، َحدَّ ِفٍع، َعْن ) وَحدَّ َ ٍب، َأْخَربَِين ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد اللَّْيِثيُّ، َعْن 
ْن يُِقرَُّهْم َعْبِد ِهللا ْبِن ُعَمَر، قَاَل: َلمَّا افْـُتِتَحْت َخْيَربُ َسأََلْت يـَُهوُد َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَ 



َها ِمَن الثََّمِر َوالزَّرِْع، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ِفيَها، َعَلى َأْن يـَْعَمُلوا َعَلى ِنْصِف  َما َخرََج ِمنـْ
َنا«َوَسلََّم:  ، ُمثَّ َساَق اْحلَِديَث بَِنْحِو َحِديِث اْبِن ُمنَْريٍ، َواْبِن ُمْسِهٍر، »أُِقرُُّكْم ِفيَها َعَلى َذِلَك َما ِشئـْ

، وََكاَن الثََّمُر يـُْقَسُم َعَلى السُّْهَماِن ِمْن ِنْصِف َخْيَربَ، فـََيْأُخُذ َرُسوُل ِهللا َصلَّى َعْن ُعبَـْيِد ِهللا، َوزَاَد ِفيهِ 
  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْخلُْمسَ 

ِفٍع، َعنْ 1551( - 5 َ ِد ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن، َعْن  ثـََنا اْبُن رُْمٍح، َأْخَربََ اللَّْيُث، َعْن ُحمَمَّ َعْبِد ِهللا ْبِن  ) وَحدَّ
أَنَُّه َدَفَع ِإَىل يـَُهوِد َخْيَربَ َخنَْل َخْيَربَ َوأَْرَضَها، َعَلى َأْن «ُعَمَر، َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، 

  »َهايـَْعَتِمُلوَها ِمْن أَْمَواهلِِْم، َوِلَرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشْطُر َمثَرِ 
ثـََنا َعْبُد الرَّ 1551( - 6 َثِين ُحمَمَُّد ْبُن رَاِفٍع، َوِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، َواللَّْفُظ ِالْبِن رَاِفٍع، قَاَال: َحدَّ زَّاِق، ) وَحدَّ

ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ ُعَمَر بْ  َ طَّاِب، َأْجَلى َأْخَربََ اْبُن ُجَرْيٍج، َحدََّثِين ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعْن  َن اخلَْ
ْيَربَ أََراَد اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى ِمْن أَْرِض احلَِْجاِز، َوَأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا َظَهَر َعَلى خَ 

َِِّ َوِلَرُسولِ  َها  َها، وََكاَنِت اْألَْرُض ِحَني ُظِهَر َعَليـْ ِه َولِْلُمْسِلِمَني، َفَأرَاَد ِإْخرَاَج اْليَـُهوِد ِإْخرَاَج اْليَـُهوِد ِمنـْ
َا، َعَلى َأْن َيْكُفوا َعمَ  َها، َفَسأََلِت اْليَـُهوُد َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يُِقرَُّهْم ِ َلَها َوَهلُْم ِمنـْ

َنا«َلْيِه َوَسلََّم: ِنْصُف الثََّمِر، فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ عَ  َا َعَلى َذِلَك َما ِشئـْ َا »نُِقرُُّكْم ِ ، فـََقرُّوا ِ
  َحىتَّ َأْجَالُهْم ُعَمُر ِإَىل تـَْيَماَء َوأَرَِحياءَ 

ُب َفْضِل اْلَغْرِس َوالزَّرْعِ  - 2 َ  
ثـََنا َعْبُد 1552( - 7 ثـََنا َأِيب، َحدَّ ثـََنا اْبُن ُمنَْريٍ، َحدَّ اْلَمِلِك، َعْن َعطَاٍء، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ) َحدَّ

َما ِمْن ُمْسِلٍم يـَْغِرُس َغْرًسا ِإالَّ َكاَن َما أُِكَل ِمْنُه َلُه َصَدَقًة، َوَما ُسرَِق ِمْنُه «ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ُبُع ِمْنُه فـَُهَو َلهُ   َصَدَقٌة، َوَما َأَكَلِت الطَّْريُ فـَُهَو َلُه َصَدَقٌة، َوَال يـَْرَزُؤُه َأَحٌد ِإالَّ َلُه َصَدَقٌة، َوَما َأَكَل السَّ

   »َكاَن َلُه َصَدَقةٌ 
ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن رُْمٍح، َأْخَربََ اللَّْيُث، َعْن َأِيب 1552( - 8 ثـََنا لَْيٌث، ح وَحدَّ َبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـْ  ) َحدَّ

ٍر اْألَْنَصارِيَِّة ِيف   َخنٍْل َهلَا، فـََقاَل َهلَا الزَُّبْريِ، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى أُمِّ ُمَبشِّ
َقاَلْت: َبْل ُمْسِلٌم، فـََقاَل: فَـ » َمْن َغَرَس َهَذا النَّْخَل؟ أَُمْسِلٌم أَْم َكاِفٌر؟«النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

ْت َلُه َال يـَْغِرُس ُمْسِلٌم َغْرًسا، َوَال يـَْزرَُع َزْرًعا، فـََيْأُكَل ِمْنُه ِإْنَساٌن، َوَال َدابٌَّة، َوَال َشْيٌء، ِإالَّ َكانَ «
  »َصَدَقةً 

، َواْبُن َأِيب َخَلٍف، قَاَال: 1552( - 9 ُد ْبُن َحامتٍِ َثِين ُحمَمَّ ثـََنا اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخَربَِين أَبُو ) وَحدَّ ثـََنا َرْوٌح، َحدَّ َحدَّ
َع َجاِبَر ْبَن َعْبِد ِهللا، يـَُقوُل: مسَِْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقو  َال يـَْغِرُس «ُل: الزَُّبْريِ، أَنَُّه مسَِ



، وقَاَل اْبُن » ِمْنُه َسُبٌع َأْو طَائٌِر أَْو َشْيٌء، ِإالَّ َكاَن َلُه ِفيِه َأْجرٌ َرُجٌل ُمْسِلٌم َغْرًسا، َوَال َزْرًعا، فـََيْأُكلَ 
   َأِيب َخَلٍف: طَائٌِر َشْيءٌ 

ثـََنا زََكِرَّ ْبُن ِإْسَحاَق،1552( - 10 ثـََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، َحدَّ ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َسِعيِد ْبِن ِإبـْرَاِهيَم، َحدَّ  ) َحدَّ
َع َجاِبَر ْبَن َعْبِد ِهللا، يـَُقوُل: َدَخَل النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ أَ  َسلََّم َعَلى أُمِّ ْخَربَِين َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر، أَنَُّه مسَِ

ْت: َبْل ُمْسِلٌم، فَـَقالَ » َ أُمَّ َمْعَبٍد، َمْن َغَرَس َهَذا النَّْخَل؟ أَُمْسِلٌم أَْم َكاِفٌر؟«َمْعَبٍد َحاِئطًا، فـََقاَل: 
 يـَْوِم َفَال يـَْغِرُس اْلُمْسِلُم َغْرًسا، فـََيْأُكَل ِمْنُه ِإْنَساٌن، َوَال َدابٌَّة، َوَال َطْريٌ، ِإالَّ َكاَن َلُه َصَدَقًة ِإَىل «قَاَل: 
  ،»اْلِقَياَمةِ 

ثـََنا َحْفُص بْ 1552( - 11 َبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب، َوِإْسَحاُق ) وَحدَّ ُن ِغَياٍث، ح وَحدَّ
ثـََنا َعمَّاُر ْبُن ُحمَمٍَّد، ح و  ثـََنا َعْمٌرو النَّاِقُد، َحدَّ يًعا َعْن َأِيب ُمَعاِويََة، ح وَحدَّ ثـََنا أَبُو ْبُن إِبـْرَاِهيَم، مجَِ َحدَّ

ثـََنا اْبُن ُفَضْيٍل، ُكلُّ  َبَة، َحدَّ َهُؤَالِء َعِن اْألَْعَمِش، َعْن َأِيب ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر، َزاَد  َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ
ٍر، َوِيف َعْمٌرو ِيف رَِوايَِتِه، َعْن َعمَّاٍر، ح َوأَبُو ُكرَْيٍب ِيف رَِوايَِتِه: َعْن َأِيب ُمَعاِويََة، فـََقاَال: َعْن أُمِّ ُمبَ  شِّ

َا قَاَل: َعْن  ِرَوايَِة اْبِن ُفَضْيٍل: َعِن اْمرَأَِة َزْيدِ  ْبِن َحارِثََة، َوِيف رَِوايَِة ِإْسَحاَق: َعْن َأِيب ُمَعاِويََة، قَاَل: ُرمبَّ
َا ملَْ يـَُقْل، وَُكلُُّهْم قَاُلوا: َعِن النَِّيبِّ  ٍر، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُرمبَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أُمِّ ُمَبشِّ

  َنْحِو َحِديِث َعطَاٍء، َوَأِيب الزَُّبْريِ، َوَعْمرِو ْبِن ِديَنارٍ بِ 
َبُة ْبُن َسِعيٍد، َوُحمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيٍد اْلُغَربِيُّ، َواللَّْفُظ لَِيْحَىي، 1553( - 12 ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َوقـُتَـيـْ قَاَل ) َحدَّ

، وقَاَل اْآلَخرَاِن: َحدَّ  ثـََنا أَبُو َعَوانََة، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َحيَْىي: َأْخَربََ
ِيَمٌة، ِإالَّ «َعَلْيِه َوَسلََّم:  َ َما ِمْن ُمْسِلٍم يـَْغِرُس َغْرًسا، َأْو يـَْزرَُع َزْرًعا، فـََيْأُكُل ِمْنُه َطْريٌ، َأْو إِْنَساٌن، أَْو 
  ،»َدَقةٌ َكاَن َلُه بِِه صَ 

ثـََنا قـََتادَ 1553( - 13 ُن ْبُن يَزِيَد، َحدَّ َ ثـََنا َأ ثـََنا ُمْسِلُم ْبُن ِإبـْرَاِهيَم، َحدَّ ثـََنا َعْبُد ْبُن ُمحَْيٍد، َحدَّ ُة، ) وَحدَّ
ثـََنا أََنُس ْبُن َماِلٍك، َأنَّ َنِيبَّ ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َخنًْال ِألُمِّ  ٍر، اْمرَأٍَة ِمَن اْألَْنَصاِر،  َحدَّ ُمَبشِّ

قَاُلوا: ُمْسِلٌم، » َمْن َغَرَس َهَذا النَّْخَل؟ أَُمْسِلٌم أَْم َكاِفٌر؟«فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
  بَِنْحِو َحِديِثِهمْ 

ُب َوْضِع اْجلََواِئحِ  - 3 َ   
َثِين أَبُو الطَّ 1554( - 14 َ الزَُّبْريِ، َأْخَربَُه َعْن َجاِبِر ْبِن ) َحدَّ اِهِر، َأْخَربََ اْبُن َوْهٍب، َعِن اْبِن ُجرَْيٍج، َأنَّ َأ

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن »ِإْن بِْعَت ِمْن َأِخيَك َمثَرًا«َعْبِد ِهللا، َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ، ح وَحدَّ
َع َجاِبَر ْبَن َعْبِد ِهللا، يـَُقوُل: قَ  َعبَّاٍد، ثـََنا أَبُو َضْمَرَة، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َأِيب الزَُّبْريِ، أَنَُّه مسَِ اَل َحدَّ



َأْن َُْخَذ َلْو بِْعَت ِمْن َأِخيَك َمثَرًا، َفَأَصابـَْتُه َجاِئَحٌة، َفَال حيَِلُّ َلَك «َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
؟ َُْخُذ َماَل َأِخيَك بَِغْريِ َحقٍّ ًئا، ِمبَ    ،»ِمْنُه َشيـْ

ثـََنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َعنْ 1555( - 15 َبُة، َوَعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، قَاُلوا: َحدَّ ثـََنا َحيَْىي ْبُن أَيُّوَب، َوقـُتَـيـْ  ) َحدَّ
ََى َعْن بـَْيِع َمثَِر النَّْخِل َحىتَّ تـَْزُهوَ َأنَّ النَِّيبَّ «ُمحَْيٍد، َعْن أََنٍس،  ، فـَُقْلَنا ِألََنٍس: »َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
، أَرَأَيـَْتَك ِإْن َمَنَع هللاُ الثََّمَرَة ِمبَ َتْسَتِحلُّ َماَل َأِخيَك؟«َما َزْهُوَها؟ قَاَل:    »َحتَْمرُّ َوَتْصَفرُّ

َثِين أَبُو الطَّاِهِر،  َأنَّ َرُسوَل ِهللا «َأْخَربََ اْبُن َوْهٍب، َأْخَربَِين َماِلٌك، َعْن ُمحَْيٍد الطَِّويِل، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َحدَّ
َى َعْن بـَْيِع الثََّمَرِة َحىتَّ تـُْزِهيَ  َ ، فـََقاَل: »َحتَْمرُّ «، قَاُلوا: َوَما تـُْزِهَي؟ قَاَل: »َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 

   »َذا َمَنَع هللاُ الثََّمَرَة فَِبَم َتْسَتِحلُّ َماَل َأِخيَك؟إِ «
ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحمَمٍَّد، َعْن ُمحَْيٍد، َعْن أََنٍس، َأنَّ النَِّيبَّ 1555( - 16 َثِين ُحمَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد، َحدَّ  َصلَّى ) َحدَّ

  »ْثِمْرَها هللاُ، فَِبَم َيْسَتِحلُّ َأَحدُُكْم َماَل َأِخيِه؟ِإْن ملَْ يُـ «هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 
َكِم، َوإِبـْرَاِهيُم ْبُن ِديَناٍر، َوَعْبُد اْجلَبَّاِر ْبُن اْلَعَالِء، َواللَّْفُظ لِِبْشٍر،1554( - 17 ثـََنا ِبْشُر ْبُن احلَْ قَاُلوا:  ) َحدَّ

َنَة، َعْن ُمحَيْ  ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ «ٍد اْألَْعرَِج، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َعِتيٍق، َعْن َجاِبٍر، َحدَّ
ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن -َوُهَو َصاِحُب ُمْسِلٍم  - ، قَاَل أَبُو ِإْسَحاَق »َعَلْيِه َوَسلََّم أََمَر ِبَوْضِع اْجلََواِئحِ  : َحدَّ

 َِ   َذاِبْشٍر، َعْن ُسْفَياَن، 
ْينِ  - 4 ُب اْسِتْحَباِب اْلَوْضِع ِمَن الدَّ َ  

ثـََنا لَْيٌث، َعْن ُبَكْريٍ، َعْن ِعَياِض ْبِن َعْبِد ِهللا، َعْن َأِيب َسِعيٍد 1556( - 18 َبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـْ ) َحدَّ
، قَاَل: ُأِصيَب َرُجٌل ِيف َعْهِد َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف ِمثَاٍر ابـَْتاَعَها، َفَكثـَُر َديـُْنُه، اْخلُْدرِيِّ

ُقوا َعَلْيهِ «فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُلْغ َذِلَك َوفَاَء »َتَصدَّ ، فـََتَصدََّق النَّاُس َعَلْيِه، فـََلْم يـَبـْ
  ،»ُخُذوا َما َوَجْدُمتْ، َولَْيَس َلُكْم ِإالَّ َذِلكَ «ْيِه َوَسلََّم لُِغَرَمائِِه: َديِْنِه، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعلَ 

َثِين َأِخي، َعْن 1557( - 19 ثـََنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن َأِيب أَُوْيٍس، َحدَّ ) وَحدََّثِين َغْريُ َواِحٍد ِمْن َأْصَحابَِنا، قَاُلوا: َحدَّ
ِد ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن، َأنَّ أُمَُّه َعْمَرَة ُسَلْيَماَن َوُهَو اْبُن ِبَالٍل،  َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد، َعْن َأِيب الّرَِجاِل ُحمَمَّ

َع َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصْوَت  ْعُت َعاِئَشَة، تـَُقوُل: مسَِ ُخُصوٍم بِْنَت َعْبِد الرَّْمحَِن، قَاَلْت: مسَِ
ْلَباِب، َعالِ  َُما، َوِإَذا َأَحُدُمهَا َيْستَـْوِضُع اْآلَخَر َوَيْسَرتِْفُقُه ِيف َشْيٍء، َوُهَو يـَُقوُل: َوِهللا َال ِ ُ َيٍة َأْصَوا

أَْيَن اْلُمَتَأيلِّ َعَلى ِهللا َال يـَْفَعُل «أَفْـَعُل، َفَخرََج َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلْيِهَما، فـََقاَل: 
َ َرُسوَل ِهللا، فـََلُه َأيُّ َذِلَك َأَحبَّ » ْلَمْعُروَف؟ا  ، َ   قَاَل: َأ

َثِين 1558( - 20 ثـََنا َحْرَمَلُة ْبُن َحيَْىي، َأْخَربََ َعْبُد ِهللا ْبُن َوْهٍب، َأْخَربَِين يُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َحدَّ  ) َحدَّ
َربَُه، َعْن أَبِيِه، أَنَُّه تـََقاَضى اْبَن َأِيب َحْدَرٍد َديـًْنا َكاَن َلُه َعَلْيِه ِيف َعْهِد َعْبُد ِهللا ْبُن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َأخْ 



َعَها َرُسوُل ِهللا صَ  َُما َحىتَّ مسَِ ُ لَّى هللاُ َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف اْلَمْسِجِد، َفاْرتـََفَعْت َأْصَوا
ُهَو ِيف بـَْيِتِه، َفَخرََج إِلَْيِهَما َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ َكَشَف ِسْجَف ُحْجرَتِِه، َعَلْيِه َوَسلََّم وَ 

َدى َكْعَب ْبَن َماِلٍك، فـََقاَل:  َ َرُسوَل ِهللا، »َ َكْعبُ «َوَ فََأَشاَر إِلَْيِه بَِيِدِه َأْن َضِع «، فـََقاَل: لَبـَّْيَك 
َ َرُسوَل ِهللا، قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َر ِمْن َديِْنكَ الشَّطْ  ُقْم «، قَاَل َكْعٌب: َقْد فَـَعْلُت 

 ،»فَاْقِضهِ 
ثـََناُه ِإْسَحاُق ْبُن إِبـْرَاِهيَم، َأْخَربََ ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، َأْخَربََ يُوُنُس، َعِن 1558( - 21 ، َعْن ) َوَحدَّ الزُّْهرِيِّ

َحْدَرٍد َعْبِد ِهللا ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، َأنَّ َكْعَب ْبَن َماِلٍك، َأْخَربَُه أَنَُّه تـََقاَضى َديـًْنا َلُه َعَلى اْبِن َأِيب 
 ِمبِْثِل َحِديِث اْبِن َوْهبٍ 

َثِين َجْعَفُر ْبُن رَ  بِيَعَة، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن ُهْرُمَز، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َكْعِب قَاَل ُمْسِلٌم: َوَرَوى اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، َحدَّ
، فـََلقِ  َيُه، ْبِن َماِلٍك، َعْن َكْعِب ْبِن َماِلٍك، أَنَُّه َكاَن َلُه َماٌل َعَلى َعْبِد ِهللا ْبِن َأِيب َحْدَرٍد اْألَْسَلِميِّ

َُما، َفَمرَّ َِِما َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: فـََلزَِمُه، فـََتَكلََّما َحىتَّ اْرتـََفَعْت أَ  ُ َ «ْصَوا
 ، فََأَخَذ ِنْصًفا ِممَّا َعَلْيِه، َوتـََرَك ِنْصًفا»فََأَشاَر بَِيِدِه َكأَنَُّه يـَُقوُل النِّْصفَ «، »َكْعبُ 

َعُه ِعْنَد اْلُمْشرتَِ  - 5 َ ُب َمْن أَْدَرَك َما   ي َوَقْد أَفْـَلَس فـََلُه الرُُّجوُع ِفيهِ َ
ثـََنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد، َأْخربََ 1559( - 22 ثـََنا ُزَهْريُ ْبُن َحْرٍب، َحدَّ ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َعْبِد ِهللا ْبِن يُوُنَس، َحدَّ ِين ) َحدَّ

ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، َأنَّ ُعَمَر ْبَن  َ َبْكِر ْبَن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن أَبُو َبْكِر ْبُن ُحمَمَّ َعْبِد اْلَعزِيِز، َأْخَربَُه، َأنَّ َأ
َ ُهَريـْرََة، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َع َأ أَْو  - َم: اْحلَاِرِث ْبِن ِهَشاٍم، َأْخَربَُه أَنَُّه مسَِ

ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعلَ  أَْو  -َمْن أَْدَرَك َماَلُه بَِعْيِنِه ِعْنَد َرُجٍل َقْد أَفْـَلَس « - ْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: مسَِ
 ،»فـَُهَو َأَحقُّ ِبِه ِمْن َغْريِهِ  -ِإْنَساٍن َقْد أَفْـَلَس 

َبُة ْبُن َسِعيٍد، وَ  - ثـََنا قـُتَـيـْ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َأْخَربََ ُهَشْيٌم، ح وَحدَّ يًعا َعِن اللَّْيِث ْبِن َحدَّ ُد ْبُن ُرْمٍح، مجَِ ُحمَمَّ
ثـََنا َمحَّاٌد يـَْعِين اْبَن َزْيدٍ  ، قَاَال: َحدَّ ثـََنا أَبُو الرَّبِيِع، َوَحيَْىي ْبُن َحِبيٍب اْحلَارِِثيُّ ثـََنا َسْعٍد، ح وَحدَّ ، ح وَحدَّ

ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن عُ  َبَة، َحدَّ ثـََنا َعْبُد اْلَوهَّاِب، أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ ، َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمَثىنَّ َنَة، ح وَحدَّ يَـيـْ
ْسَناِد ِمبَْعَىن حَ  ِديِث َوَحيَْىي ْبُن َسِعيٍد، َوَحْفُص ْبُن ِغَياٍث، ُكلُّ َهُؤَالِء، َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد، ِيف َهَذا اْإلِ

َا اْمرٍِئ فـُلِّسَ «ِهْم ِيف رَِوايَِتِه: ُزَهْريٍ، وقَاَل اْبُن رُْمٍح ِمْن بـَْينِ   »أَميُّ
ثـََنا ِهَشاُم ْبُن ُسَلْيَماَن َوُهَو اْبُن ِعْكرَِمَة ْبِن َخاِلٍد اْلَمْخُزوِميُّ، عَ 1559( - 23 ثـََنا اْبُن َأِيب ُعَمَر، َحدَّ ِن ) َحدَّ

َ َبْكِر بْ  َثِين اْبُن َأِيب ُحَسْنيٍ، َأنَّ َأ ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم، َأْخَربَُه، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْبِن ُجَرْيٍج، َحدَّ َن ُحمَمَّ
ثَُه، َعْن َحِديِث َأِيب َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن، َعْن َحِديِث َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ   َصلَّى هللاُ َعْبِد اْلَعزِيِز، َحدَّ

َعهُ «ِدُم، ِإَذا ُوِجَد ِعْنَدُه اْلَمَتاُع، َوملَْ يـَُفّرِْقُه: َعَلْيِه َوَسلََّم، ِيف الرَُّجِل الَِّذي يـُعْ  َ  »أَنَُّه ِلَصاِحِبِه الَِّذي 



، قَاَال: َحدَّ 1559( - 24 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َوَعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّ ُد ْبُن اْلُمَثىنَّ ثـََنا ُحمَمَّ ثـََنا ) َحدَّ
ِيٍك، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  ُشْعَبُة، َعنْ  َ  قـََتاَدَة، َعِن النَّْضِر ْبِن أََنٍس، َعْن َبِشِري ْبِن 

 ،»ِإَذا أَفْـَلَس الرَُّجُل، فـََوَجَد الرَُّجُل َمَتاَعُه بَِعْيِنِه، فـَُهَو َأَحقُّ بِهِ «َوَسلََّم قَاَل: 
َثِين زَُهْريُ  - َثِين ُزَهْريُ ْبُن َحْرٍب، أَْيًضا وَحدَّ ثـََنا َسِعيٌد، ح وَحدَّ ثـََنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن ِإبـْرَاِهيَم، َحدَّ  ْبُن َحْرٍب، َحدَّ

ْسَناِد ِمثْـَلُه، َوقَاَال:  ََذا اْإلِ َثِين َأِيب، ِكَالُمهَا َعْن قـََتاَدَة، ِ ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم، َحدَّ ِبِه ِمَن  فـَُهَو َأَحقُّ «َحدَّ
 »اْلُغَرَماءِ 

ثـََنا أَبُو َسَلَمَة 1559( - 25 ُد ْبُن َأْمحََد ْبِن َأِيب َخَلٍف، َوَحجَّاُج ْبُن الشَّاِعِر، قَاَال: َحدَّ ) وَحدََّثِين ُحمَمَّ
ْيِم ْبِن ِعرَاٍك، َعْن أَبِيِه، اْخلَُزاِعيُّ، قَاَل َحجَّاٌج: َمْنُصوُر ْبُن َسَلَمَة، َأْخَربََ ُسَلْيَماُن ْبُن ِبَالٍل، َعْن ُخثَـ 

ِإَذا أَفْـَلَس الرَُّجُل، فـََوَجَد الرَُّجُل ِعْنَدُه «َعْن َأِيب ُهَريْـرََة، َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 
َا   »ِسْلَعَتُه بَِعْيِنَها، فـَُهَو َأَحقُّ ِ

ُب َفْضِل ِإْنظَاِر اْلُمْعِسرِ  - 6 َ 
ثـََنا َمْنُصوٌر، َعْن رِْبِعيِّ ْبِن ِحرَاٍش،1560( - 26 ثـََنا زَُهْريٌ، َحدَّ ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َعْبِد ِهللا ْبِن يُوُنَس، َحدَّ  ) َحدَّ

ثـَُهْم، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " تـََلقَِّت اْلَمَالِئَكُة رُ  وَح َرُجٍل ِممَّْن َأنَّ ُحَذيـَْفَة، َحدَّ
ًئا؟ قَاَل: َال، قَاُلوا: َتذَكَّْر، قَاَل: ُكْنُت أَُداِيُن النَّ  َلُكْم، فـََقاُلوا: أََعِمْلَت ِمَن اخلَْْريِ َشيـْ اَس َفآُمُر َكاَن قـَبـْ

َياِين َأْن يـُْنِظُروا اْلُمْعِسَر، َويـََتَجوَُّزوا َعِن اْلُموِسِر، قَاَل: قَاَل هللاُ َعزَّ وَ   َجلَّ: َجتَوَُّزوا َعْنُه "ِفتـْ
ثـََنا َجرِيٌر، 1560( - 27 ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، َوِإْسَحاُق ْبُن ِإبـْرَاِهيَم، َواللَّْفُظ ِالْبِن ُحْجٍر، قَاَال: َحدَّ ) َحدَّ

 ُحَذيـَْفُة، َوأَبُو َمْسُعوٍد، فـََقاَل َعِن اْلُمِغريَِة، َعْن نـَُعْيِم ْبِن َأِيب ِهْنٍد، َعْن رِْبِعيِّ ْبِن ِحرَاٍش، قَاَل: اْجَتَمعَ 
ْريِ ِإالَّ َأّينِ ُكْنُت َرُجًال ذَ  ا َماٍل، ُحَذيـَْفُة: " َرُجٌل َلِقَي َربَُّه، فـََقاَل: َما َعِمْلَت؟ قَاَل: َما َعِمْلُت ِمَن اخلَْ

ِن اْلَمْعُسوِر، فـََقاَل: َجتَاَوُزوا َعْن َعْبِدي "، َفُكْنُت أُطَاِلُب ِبِه النَّاَس َفُكْنُت أَقْـَبُل اْلَمْيُسوَر، َوَأَجتَاَوُز عَ 
ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ    قَاَل أَبُو َمْسُعوٍد: َهَكَذا مسَِ

ثـََنا 1560( - 28 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمَثىنَّ ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْريٍ، ) َحدَّ
 اْجلَنََّة، َعْن رِْبِعيِّ ْبِن ِحرَاٍش، َعْن ُحَذيـَْفَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، " َأنَّ َرُجًال َماَت، َفَدَخلَ 

ِيُع النَّاَس، َفُكْنُت أُْنِظُر  - كَِّر قَاَل: فَِإمَّا ذََكَر َوِإمَّا ذُ  - فَِقيَل َلُه: َما ُكْنَت تـَْعَمُل؟  َ فـََقاَل: ِإّينِ ُكْنُت ُأ
ِة  كَّ ْعُتُه ِمْن َرُسوِل  - َأْو ِيف النـَّْقِد  - اْلُمْعِسَر، َوَأَجتَوَُّز ِيف السِّ َ مسَِ فـَُغِفَر َلُه "، فـََقاَل أَبُو َمْسُعوٍد: َوَأ

 ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ثـََنا أَبُو َخاِلٍد اْألَْمحَُر، َعْن َسْعِد ْبِن طَارٍِق، َعْن رِبِْعيِّ ْبِن 1560( - 29 ثـََنا أَبُو َسِعيٍد اْألََشجُّ، َحدَّ ) َحدَّ

ُه هللاُ َماًال، فـََقاَل َلُه: َماَذا َعِمْلَت ِيف  َ نـَْيا؟  الدُّ ِحرَاٍش، َعْن ُحَذيـَْفَة، قَاَل: " ُأِيتَ هللاُ ِبَعْبٍد ِمْن ِعَباِدِه آ



ِيُع النَّاَس، وََكاَن ِمْن ُخُلقِ  َ َتِين َماَلَك، َفُكْنُت ُأ َ َربِّ آتـَيـْ ي قَاَل: َوَال َيْكُتُموَن هللاَ َحِديثًا، قَاَل: 
َ َأَحقُّ ِبَذا ِمْنَك، جتََ  اَوُزوا َعْن اْجلََواُز، َفُكْنُت أَتـََيسَُّر َعَلى اْلُموِسِر، َوأُْنِظُر اْلُمْعِسَر، فـََقاَل هللاُ: َأ

ْعَناُه ِمْن ِيف َرُسولِ   ِهللا َعْبِدي "، فـََقاَل ُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر اْجلَُهِينُّ، َوأَبُو َمْسُعوٍد اْألَْنَصارِيُّ، َهَكَذا مسَِ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

بَ 1561( - 30 ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َوأَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ َة، َوأَبُو ُكَرْيٍب، َوِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم، َواللَّْفُظ ) َحدَّ
ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن َشِقيٍق، َعنْ  ، َوقَاَل اْآلَخُروَن: َحدَّ  َأِيب لَِيْحَىي، قَاَل َحيَْىي: َأْخَربََ

َلُكْم، فـََلْم يُوَجْد َلُه « َوَسلََّم: َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  ُحوِسَب َرُجٌل ِممَّْن َكاَن قـَبـْ
َُْمُر ِغْلَمانَُه َأْن يـََتَجاوَ  ْريِ َشْيٌء، ِإالَّ أَنَُّه َكاَن ُخيَاِلُط النَّاَس، وََكاَن ُموِسًرا، َفَكاَن  ُزوا َعِن ِمَن اخلَْ

 : َحنُْن َأَحقُّ ِبَذِلَك ِمْنُه، َجتَاَوُزوا َعْنُه "، قَاَل: " قَاَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ »اْلُمْعِسرِ 
ثـََنا ِإبـْرَاِهيمُ 1562( - 31 ٍد، قَاَل َمْنُصوٌر: َحدَّ ثـََنا َمْنُصوُر ْبُن َأِيب ُمزَاِحٍم، َوُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ِزَ ْبُن  ) َحدَّ

، وقَاَل اْبُن َجْعَفٍر: َأْخربََ  َ ِإبـْرَاِهيُم َوُهَو اْبُن َسْعٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعبَـْيِد ِهللا َسْعٍد، َعِن الزُّْهرِيِّ
َبَة، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " َكاَن رَ  ُجٌل يَُداِيُن ْبِن َعْبِد ِهللا ْبِن ُعتـْ

َذا أَتـَْيَت ُمْعِسرًا فـََتَجاَوْز َعْنُه، َلَعلَّ هللاَ يـََتَجاَوُز َعنَّا، فـََلِقَي هللاَ فـََتَجاَوَز النَّاَس، َفَكاَن يـَُقوُل ِلَفَتاُه: إِ 
 َعْنُه "

ثـََنا َمحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن حيَْ 1563( - 32 َثِم َخاِلُد ْبُن ِخَداِش ْبِن َعْجَالَن، َحدَّ ثـََنا أَبُو اْهلَيـْ َىي ) َحدَّ
َ قـََتاَدَة، طََلَب َغرِميًا َلُه، فـَتَـَواَرى َعْنُه ُمثَّ ْبنِ  َوَجَدُه، فـََقاَل:   َأِيب َكِثٍري، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َأِيب قـََتاَدَة، َأنَّ َأ

ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ  ؟ قَاَل: فَِإّينِ مسَِ َِّ ؟ قَاَل: آ َِّ َمْن «َوَسلََّم، يـَُقوُل:  ِإّينِ ُمْعِسٌر، فـََقاَل: آ
 ،»َسرَُّه َأْن يـُْنِجَيُه هللاُ ِمْن ُكَرِب يـَْوِم اْلِقَياَمِة، فـَْليُـنَـفِّْس َعْن ُمْعِسٍر، أَْو َيَضْع َعْنهُ 

، َوِصحَِّة اْحلََواَلِة، َواْسِتْحَباِب قـَُبوِهلَا ِإَذا ُأِحيَل َعَلى َمِليٍّ  - 7 ُب َحتْرِِمي َمْطِل اْلَغِينِّ َ  
ِد، َعِن اْألَْعرَِج، َعْن َأِيب ُهَريـْرَ 1564( - 33 ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، قَاَل: قـَرَْأُت َعَلى َماِلٍك، َعْن َأِيب الزَِّ َة، ) َحدَّ

َبعْ َمْطُل اْلَغِينِّ ظُْلٌم، َوِإَذا أُْتِبَع َأَحدُُكْم «َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   ،»َعَلى َمِليٍء فـَْليـَتـْ
ْلَفَالِة َوُحيَْتاُج إِلَْيِه ِلَرْعِي اْلَكَألِ، َوَحتْرِِمي َمنْ  - 8 ِ ُب َحتْرِِمي بـَْيِع َفْضِل اْلَماِء الَِّذي َيُكوُن  ِع َبْذِلِه، َوَحتْرِِمي بـَْيِع َ

 ِضرَاِب اْلَفْحلِ 
ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب 1565( - 34 ثـََنا َحيَْىي ْبُن ) وَحدَّ ، َحدَّ ُد ْبُن َحامتٍِ َثِين ُحمَمَّ َبَة، َأْخَربََ وَِكيٌع، ح وَحدَّ َشيـْ

يًعا َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن َأِيب الزَُّبْريِ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ِهللا، قَاَل:  َى َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ «َسِعيٍد، مجَِ َ
 »ِع َفْضِل اْلَماءِ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بـَيْ 



ثـََنا اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخَربَِين أَبُو ال1565( - 35 ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن إِبـْرَاِهيَم، َأْخَربََ َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، َحدَّ زَُّبْريِ، ) وَحدَّ
َع َجاِبَر ْبَن َعْبِد ِهللا، يـَُقوُل:  ْيِه َوَسلََّم َعْن بـَْيِع ِضرَاِب اجلََْمِل، ََى َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعلَ «أَنَُّه مسَِ

ََى النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ »َوَعْن بـَْيِع اْلَماِء َواْألَْرِض لُِتْحَرثَ   ، فـََعْن َذِلَك 
َبةُ 1566( - 36 ثـََنا قـُتَـيـْ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، قَاَل: قـَرَْأُت َعَلى َماِلٍك، ح وَحدَّ ثـََنا َلْيٌث ِكَالُمهَا، َعْن ) َحدَّ ، َحدَّ

ِد، َعِن اْألَْعرَِج، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َال ُميَْنُع َفْضُل «َأِيب الزَِّ
 »اْلَماِء لُِيْمَنَع ِبِه اْلَكَألُ 

َحْرَمَلُة، َواللَّْفُظ ِحلَْرَمَلَة، َأْخَربََ اْبُن َوْهٍب، َأْخَربَِين يُوُنُس، َعِن اْبِن ) وَحدََّثِين أَبُو الطَّاِهِر، وَ 1566( - 37
َ ُهَريـْرََة، قَاَل: قَالَ  َثِين َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب، َوأَبُو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن، َأنَّ َأ َرُسوُل ِهللا  ِشَهاٍب، َحدَّ

  »َال َمتْنَـُعوا َفْضَل اْلَماِء لَِتْمنَـُعوا ِبِه اْلَكَألَ «ِه َوَسلََّم: َصلَّى هللاُ َعَليْ 
ثـََنا اْبُن جُ 1566( - 38 ثـََنا أَبُو َعاِصٍم الضَّحَّاُك ْبُن َخمَْلٍد، َحدَّ ثـََنا َأْمحَُد ْبُن ُعْثَماَن النـَّْوفَِليُّ، َحدَّ َرْيٍج، ) وَحدَّ

ُد ْبُن َسْعٍد، َأنَّ  َ َأْخَربَِين ِزَ َع َأ َ َسَلَمَة ْبَن َعْبِد الرَّْمحَِن، َأْخَربَُه، أَنَُّه مسَِ  ِهَالَل ْبَن ُأَساَمَة، َأْخَربَُه، َأنَّ َأ
 »َال يـَُباُع َفْضُل اْلَماِء لِيـَُباَع ِبِه اْلَكَألُ «ُهَريـْرََة، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

ُب  - 9 نـَّْورِ َ ، َوالنـَّْهِي َعْن بـَْيِع السِّ  َحتْرِِمي َمثَِن اْلَكْلِب، َوُحْلَواِن اْلَكاِهِن، َوَمْهِر اْلَبِغيِّ
ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، قَاَل: قـَرَْأُت َعَلى َماِلٍك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َأِيب َبْكِر ْبِن َعْبِد 1567( - 39 ) َحدَّ

، الرَّْمحَِن، َعْن أَ  َى َعْن َمثَِن اْلَكْلِب، «ِيب َمْسُعوٍد اْألَْنَصارِيِّ َ َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
، َوُحْلَواِن اْلَكاِهنِ   ،»َوَمْهِر اْلَبِغيِّ

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّاُن، َعنْ 1568( - 40 ، َحدَّ َثِين ُحمَمَُّد ْبُن َحامتٍِ ِد ْبِن يُوُسَف، قَاَل:  ) وَحدَّ ُحمَمَّ
َم، مسَِْعُت السَّاِئَب ْبَن يَزِيَد، ُحيَدُِّث َعْن رَاِفِع ْبِن َخِديٍج، قَاَل: مسَِْعُت النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

امِ «يـَُقوُل:  جَّ ، َوَمثَُن اْلَكْلِب، وََكْسُب احلَْ  »َشرُّ اْلَكْسِب َمْهُر اْلَبِغيِّ
، َعْن َحيَْىي ْبِن َأِيب 1568( - 41 ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن إِبـْرَاِهيَم، َأْخَربََ اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعِن اْألَْوزَاِعيِّ َكِثٍري،   ) َحدَّ

َثِين رَاِفُع ْبُن َخِديٍج، َعْن َرُسوِل هللاِ  َثِين ِإبـْرَاِهيُم ْبُن قَارٍِظ، َعِن السَّاِئِب ْبِن يَزِيَد، َحدَّ  َصلَّى هللاُ َحدَّ
جَّاِم َخِبيثٌ «َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   ،»َمثَُن اْلَكْلِب َخِبيٌث، َوَمْهُر اْلَبِغيِّ َخِبيٌث، وََكْسُب احلَْ

ثـََنا َمْعِقٌل، َعْن َأِيب الزَُّبْريِ، 1569( - 42 َسُن ْبُن أَْعَنيَ، َحدَّ ثـََنا احلَْ َثِين َسَلَمُة ْبُن َشِبيٍب، َحدَّ قَاَل: ) َحدَّ
نـَّْوِر؟ قَاَل:   »َزَجَر النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َذِلكَ «َسأَْلُت َجاِبرًا، َعْن َمثَِن اْلَكْلِب َوالسِّ

ُب اْألَْمِر بَِقْتِل اْلِكَالِب، َوبـََياِن َنْسِخِه، َوبـََياِن َحتِْرِمي اْقِتَنائَِها ِإالَّ ِلَصْيٍد، َأْو َزْر  - 10 ٍع، أَْو َماِشَيٍة َوَحنِْو َ
 َذِلكَ 



ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، 1570( - 43 َ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، قَاَل: قـَرَْأُت َعَلى َماِلٍك، َعْن  َأنَّ َرُسوَل ِهللا «) َحدَّ
 »َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أََمَر بَِقْتِل اْلِكَالبِ 

ثـََنا أَبُو بَ 1570( - 44 ِفٍع، َعِن اْبِن ) َحدَّ َ ثـََنا ُعبَـْيُد ِهللا، َعْن  ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، َحدَّ َبَة، َحدَّ ْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ
أََمَر َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِقْتِل اْلِكَالِب، فََأْرَسَل ِيف أَْقطَاِر اْلَمِديَنِة َأْن «ُعَمَر، قَاَل: 

 »تـُْقَتلَ 
ثـََنا ِإْمسَاِعيُل َوُهَو اْبُن أُ 1570( - 45 ثـََنا ِبْشٌر يـَْعِين اْبَن اْلُمَفضَِّل، َحدَّ َثِين ُمحَْيُد ْبُن َمْسَعَدَة، َحدَّ َميََّة، ) وَحدَّ

ِفٍع، َعْن َعْبِد ِهللا، قَاَل:  َ َُْمُر بَِقْتِل اْلِكَال «َعْن  َبِعُث َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِب، فـَنَـنـْ
َّ لَنَـْقُتُل َكْلَب اْلُمَريَِّة ِمْن أَ  بَـُعَهاِيف اْلَمِديَنِة َوَأْطرَاِفَها َفَال َندَُع َكْلًبا ِإالَّ قـَتَـْلَناُه، َحىتَّ ِإ  »ْهِل اْلَباِديَِة يـَتـْ

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َأْخَربََ َمحَّاُد ْبُن َزْيٍد، 1571( - 46 َأنَّ «َعْن َعْمرِو ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، ) َحدَّ
، »َيةٍ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أََمَر بَِقْتِل اْلِكَالِب، ِإالَّ َكْلَب َصْيٍد، أَْو َكْلَب َغَنٍم، أَْو َماشِ 

َ ُهَريـَْرَة يـَُقوُل:   »ِإنَّ ِألَِيب ُهَريـَْرَة َزْرًعا«، فـََقاَل اْبُن ُعَمَر: »َزرْعٍ أَْو َكْلَب «فَِقيَل ِالْبِن ُعَمَر: ِإنَّ َأ
َثِين ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، َأْخَربََ 1572( - 47 ثـََنا َرْوٌح، ح وَحدَّ ُد ْبُن َأْمحََد ْبِن َأِيب َخَلٍف، َحدَّ ثـََنا ُحمَمَّ  ) َحدَّ

ثـََنا اْبُن ُجَرْيٍج، َأخْ  َربَِين أَبُو الزُّبَْريِ، أَنَُّه مسََِع َجاِبَر ْبَن َعْبِد ِهللا، يـَُقوُل: أََمَرَ َرُسوُل َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، َحدَّ
ََى ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِقْتِل اْلِكَالِب، َحىتَّ ِإنَّ اْلَمْرأََة تـَْقَدُم ِمَن اْلَباِديَِة ِبَكْلِبَها فَـ  نَـْقتـُُلُه، ُمثَّ 

ْألَْسَوِد اْلَبِهيِم ِذي النـُّْقطََتْنيِ، فَِإنَُّه َشْيطَانٌ «َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن قـَْتِلَها، َوقَاَل:  النَِّيبُّ  ِ  »َعَلْيُكْم 
ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َأِيب التـَّيَّاِح، مسَِ 1573( - 48 ثـََنا َأِيب، َحدَّ ثـََنا ُعبَـْيُد ِهللا ْبُن ُمَعاٍذ، َحدَّ َع ُمَطرَِّف ْبَن َعْبِد ) َحدَّ

ُهلُْم « ِهللا، َعِن اْبِن اْلُمَغفَِّل، قَاَل: أََمَر َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِقْتِل اْلِكَالِب، ُمثَّ قَاَل: َ َما 
ُل اْلِكَالِب؟  ، ُمثَّ َرخََّص ِيف َكْلِب الصَّْيِد، وََكْلِب اْلَغَنِم،»َوَ

49 - )1573 ( ، ثـََنا َخاِلٌد يـَْعِين اْبَن اْحلَاِرِث، ح وَحدََّثِين ُحمَمَُّد ْبُن َحامتٍِ ثَِنيِه َحيَْىي ْبُن َحِبيٍب، َحدَّ وَحدَّ
ثـََنا إِ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ح وَحدَّ َثِين ُحمَمَُّد ْبُن اْلَولِيِد، َحدَّ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد، ح وَحدَّ  ْسَحاُق ْبنُ َحدَّ

ثـََنا َوْهُب ْبُن َجرِيٍر، ُكلُُّهْم َعنْ  ، َحدَّ ُد ْبُن اْلُمَثىنَّ ثـََنا ُحمَمَّ ََذا  إِبـْرَاِهيَم، َأْخَربََ النَّْضُر، ح وَحدَّ ُشْعَبَة ِ
ْسَناِد، وقَاَل اْبُن َحامتٍِ ِيف َحِديِثِه: َعْن َحيَْىي، َوَرخََّص ِيف َكْلِب اْلَغَنِم، َوالصَّْيِد، وَ    الزَّرْعِ اْإلِ

ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: قَاَل َرُسوُل 1574( - 50 َ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، قَاَل: قـَرَْأُت َعَلى َماِلٍك، َعْن  ) َحدَّ
َعَمِلِه ُكلَّ يـَْوٍم َمِن اقْـَتَىن َكْلًبا ِإالَّ َكْلَب َماِشَيٍة، َأْو َضاٍر، نـََقَص ِمْن «ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 »ِقريَاطَانِ 



ثـََنا ُسْفَياُن، َعنِ 1574( - 51 َبَة، َوُزَهْريُ ْبُن َحْرٍب، َواْبُن ُمنَْريٍ، قَاُلوا: َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ  ) وَحدَّ
، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ، َعْن َساملٍِ َمِن اقْـَتَىن َكْلًبا، ِإالَّ َكْلَب َصْيٍد، «َم قَاَل: الزُّْهرِيِّ

 »َأْو َماِشَيٍة، نـََقَص ِمْن َأْجرِِه ُكلَّ يـَْوٍم ِقريَاطَانِ 
َبُة، َواْبُن ُحْجٍر، قَاَل َحيَْىي ْبُن َحيَْىي: َأْخربََ 1574( - 52 ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َوَحيَْىي ْبُن أَيُّوَب، َوقـُتَـيـْ ، ) َحدَّ َ

ثـََنا ِإْمسَاِعيُل َوُهَو اْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن ِديَناٍر، أَنَُّه مسََِع اْبَن ُعمَ  َر، َقاَل: َوقَاَل اْآلَخُروَن: َحدَّ
ٍة، نـََقَص ِمْن َعَمِلِه َمِن اقْـَتَىن َكْلًبا، ِإالَّ َكْلَب َضارِيٍَة، أَْو َماِشيَ «قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 »ُكلَّ يـَْوٍم ِقريَاطَانِ 
، َوقَالَ 1574( - 53 َبُة، َواْبُن ُحْجٍر، قَاَل َحيَْىي: َأْخَربََ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َوَحيَْىي ْبُن أَيُّوَب، َوقـُتَـيـْ  ) َحدَّ

ٍد َوُهَو اْبُن أَ  ثـََنا ِإْمسَاِعيُل، َعْن ُحمَمَّ ِيب َحْرَمَلَة، َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد ِهللا، َعْن أَبِيِه، َأنَّ اْآلَخُروَن: َحدَّ
َمِن اقْـَتَىن َكْلًبا، ِإالَّ َكْلَب َماِشَيٍة، أَْو َكْلَب َصْيٍد، نـََقَص ِمْن «َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

 أَْو َكْلَب َحْرثٍ «قَاَل أَبُو ُهرَيـَْرَة: ، قَاَل َعْبُد ِهللا، وَ »َعَمِلِه ُكلَّ يـَْوٍم ِقريَاطٌ 
، َعنْ 1574( - 54 ثـََنا َحْنظََلُة ْبُن َأِيب ُسْفَياَن، َعْن َساملٍِ ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن إِبـْرَاِهيَم، َأْخَربََ وَِكيٌع، َحدَّ  ) َحدَّ

َتَىن َكْلًبا، ِإالَّ َكْلَب َضاٍر، أَْو َماِشَيٍة، نـََقَص َمِن اقْـ «أَبِيِه، َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 
، وََكاَن َصاِحَب »َأْو َكْلَب َحْرثٍ «، قَاَل َساِملٌ: وََكاَن أَبُو ُهَريـْرََة يـَُقوُل: »ِمْن َعَمِلِه ُكلَّ يـَْوٍم ِقريَاطَانِ 

 َحْرثٍ 
ثـََنا َمرْ 1574( - 55 ثـََنا َداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد، َحدَّ َواُن ْبُن ُمَعاِويََة، َأْخَربََ ُعَمُر ْبُن َمحَْزَة ْبِن َعْبِد ِهللا ْبِن ) َحدَّ

ثـََنا َساِملُ ْبُن َعْبِد ِهللا، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َا َأْهِل َداٍر «ُعَمَر، َحدَّ أَميُّ
 َماِشَيٍة، َأْو َكْلَب َصائٍِد، نـََقَص ِمْن َعَمِلِهْم ُكلَّ يـَْوٍم ِقريَاطَانِ  اختََُّذوا َكْلًبا، ِإالَّ َكْلبَ 

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبنُ 1574( - 56 ، قَاَال: َحدَّ ، َواْبُن َبشَّاٍر، َواللَّْفُظ ِالْبِن اْلُمَثىنَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمَثىنَّ َجْعَفٍر،  ) َحدَّ
ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن قـَتَ  ْعُت اْبَن ُعَمَر، ُحيَدُِّث َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َحدَّ اَدَة، َعْن َأِيب احلََْكِم، قَاَل: مسَِ

ُقُص ِمْن َأْجرِِه ُكلَّ يـَْوٍم ِقريَاطٌ «َوَسلََّم قَاَل:   »َمِن اختَََّذ َكْلًبا، ِإالَّ َكْلَب َزرٍْع، أَْو َغَنٍم، أَْو َصْيٍد، يـَنـْ
َثِين أَبُو الطَّاِهِر، َوَحْرَمَلُة، قَاَال: َأْخَربََ اْبُن َوْهٍب، َأْخَربَِين يُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، ) و 1575( - 57 َحدَّ

َمِن اقْـَتَىن َكْلًبا، «َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 
ُقُص ِمْن َأْجرِِه ِقريَاطَاِن ُكلَّ يـَْومٍ لَ  ، َولَْيَس ِيف »ْيَس ِبَكْلِب َصْيٍد، َوَال َماِشَيٍة، َوَال أَْرٍض، فَِإنَُّه يـَنـْ

  َحِديِث َأِيب الطَّاِهِر: َوَال أَْرضٍ 
ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخَربََ مَ 1575( - 58 ثـََنا َعْبُد ْبُن ُمحَْيٍد، َحدَّ ، َعْن َأِيب َسَلَمَة، َعْن ) َحدَّ ْعَمٌر، َعِن الزُّْهرِيِّ

َمِن اختَََّذ َكْلًبا ِإالَّ َكْلَب َماِشَيٍة، َأْو َصْيٍد، َأْو «َأِيب ُهَريـْرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 



اَل الزُّْهرِيُّ: َفذُِكَر ِالْبِن ُعَمَر قـَْوُل َأِيب ُهَريـْرََة، فـََقاَل: ، قَ »َزرٍْع، انـْتَـَقَص ِمْن َأْجرِِه ُكلَّ يـَْوٍم ِقريَاطٌ 
َ ُهَريـْرََة َكاَن َصاِحَب َزرْعٍ «  »يـَْرَحُم هللاُ َأ

ْستَـَواِئيُّ،1575( - 59 ثـََنا ِهَشاٌم الدَّ ثـََنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن ِإبـْرَاِهيَم، َحدَّ َثِين زَُهْريُ ْبُن َحْرٍب، َحدَّ ثـََنا َحيَْىي  ) َحدَّ َحدَّ
َمْن «ْبُن َأِيب َكِثٍري، َعْن َأِيب َسَلَمَة، َعْن َأِيب ُهرَيـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

ُقُص ِمْن َعَمِلِه ُكلَّ يـَْوٍم ِقريَاٌط، ِإالَّ َكْلَب َحْرٍث، أَْو َماشِ   ،»َيةٍ أَْمَسَك َكْلًبا، فَِإنَُّه يـَنـْ
ٍد، َعْن ِإْمسَاِعيَل ْبِن ُمسَْيٍع، حَ 1575( - 60 ثـََنا َعْبُد اْلَواِحِد يـَْعِين اْبَن ِزَ َبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـْ ثـََنا ) َحدَّ دَّ

َ ُهرَيـَْرَة، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َمِن اختَََّذ َكْلًبا، لَْيَس «َم: أَبُو َرزِيٍن، قَاَل: مسَِْعُت َأ
 »ِبَكْلِب َصْيٍد، َوَال َغَنٍم، نـََقَص ِمْن َعَمِلِه ُكلَّ يـَْوٍم ِقريَاطٌ 

َفَة، َأنَّ السَّاِئَب ْبَن 1576( - 61 ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، قَاَل: قـَرَْأُت َعَلى َماِلٍك، َعْن يَزِيَد ْبِن ُخَصيـْ ) َحدَّ
َع ُسْفَياَن ْبَن َأِيب زَُهْريٍ يَزِيَد، َأْخربََ  َوُهَو َرُجٌل ِمْن َشُنوَءَة، ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ  -ُه أَنَُّه مسَِ

ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل: -َعَلْيِه َوَسلََّم  ُه َمِن اقْـَتَىن َكْلًبا، َال يـُْغِين َعنْ «، قَاَل: مسَِ
ْعَت َهَذا ِمْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ »َزْرًعا، َوَال َضْرًعا، نـََقَص ِمْن َعَمِلِه ُكلَّ يـَْوٍم ِقريَاطٌ  ، قَاَل: آْنَت مسَِ

 َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: ِإي َوَربِّ َهَذا اْلَمْسِجِد،

 كتاب النَّْذرِ   - 26
ُب اْألَْمِر بَِقَضاِء النَّْذرِ  - 1 َ  
، َوُحمَمَُّد ْبُن ُرْمِح ْبِن اْلُمَهاِجِر، َقاَال: َأْخَربََ اللَّْيُث، ح 1638( - 1 ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي التَِّميِميُّ ثـََنا ) َحدَّ وَحدَّ

ثـََنا لَْيٌث، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعبَـْيِد ِهللا ْبِن َعْبِد ِهللا، َعِن اْبِن  َبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ َعبَّاٍس، أَنَُّه قَاَل: قـُتَـيـْ
ِه، تـُُوفَِّيْت قَـ  ْبَل َأْن اْستَـْفَىت َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َنْذٍر َكاَن َعَلى أُمِّ

َها«تـَْقِضَيُه، قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ،»فَاْقِضِه َعنـْ
ُب  - 2 ًئاَ  النـَّْهِي َعِن النَّْذِر َوأَنَُّه َال يـَُردُّ َشيـْ
ثـََنا 1639( - 2 ، وقَاَل ُزَهْريٌ: َحدَّ َثِين زَُهْريُ ْبُن َحْرٍب، َوِإْسَحاُق ْبُن ِإبـْرَاِهيَم، قَاَل ِإْسَحاُق: َأْخَربََ ) وَحدَّ

 ِهللا ْبِن ُعَمَر، قَاَل: َأَخَذ َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َجرِيٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن ُمرََّة، َعْن َعْبدِ 
َ َعِن النَّْذِر، َويـَُقوُل:  َها َا ُيْسَتْخرَُج بِِه ِمَن الشَِّحيحِ «َوَسلََّم يـَْوًما يـَنـْ ًئا، َوِإمنَّ  »ِإنَُّه َال يـَُردُّ َشيـْ

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي، َحدَّثَـ 1639( - 3 َنا يَزِيُد ْبُن َأِيب َحِكيٍم، َعْن ُسْفَياَن، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن ِديَناٍر، َعِن ) َحدَّ
َا ُيْسَتْخرَُج «اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل:  رُُه، َوِإمنَّ ًئا، َوَال يـَُؤخِّ النَّْذُر َال يـَُقدُِّم َشيـْ

  »يلِ ِبِه ِمَن اْلَبخِ 



4 - )1639 ، ُد ْبُن اْلُمَثىنَّ ثـََنا ُحمَمَّ ثـََنا ُغْنَدٌر، َعْن ُشْعَبَة، ح وَحدَّ َبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ َواْبُن ) َحدَّ
ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن مَ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ، َحدَّ ْنُصوٍر، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن َبشَّاٍر، َواللَّْفُظ ِالْبِن اْلُمَثىنَّ

ََى َعِن النَّْذِر، َوقَاَل:  َِْيت ِخبَْريٍ، «ُمرََّة، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه  إِنَُّه َال 
َا ُيْسَتْخرَُج بِِه ِمَن اْلَبِخيلِ   ،»َوِإمنَّ

بَ 1640( - 5 ثـََنا قـُتَـيـْ ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز يـَْعِين الدَّرَاَوْرِديَّ، َعِن اْلَعَالِء، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب ) وَحدَّ ُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ
ًئا،«ُهَريـْرََة، َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:   َال تـَْنِذُروا، فَِإنَّ النَّْذَر َال يـُْغِين ِمَن اْلَقَدِر َشيـْ

َا ُيْسَتْخرَُج بِِه ِمَن اْلَبِخيلِ   »َوِإمنَّ
ثـََنا ُشْعَبُة، 1640( - 6 ُد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ثـََنا ُحمَمَّ ، َواْبُن َبشَّاٍر، قَاَال: َحدَّ ُد ْبُن اْلُمَثىنَّ ثـََنا ُحمَمَّ قَاَل: ) وَحدَّ

ََى َعِن النَّْذِر، مسَِْعُت اْلَعَالَء، ُحيَدُِّث َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة،  َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه 
َا ُيْسَتْخرَُج بِِه ِمَن اْلَبِخيلِ «َوقَاَل:   ِإنَُّه َال يـَُردُّ ِمَن اْلَقَدِر، َوِإمنَّ

َبُة ْبُن َسِعيٍد، َوَعِليُّ ْبُن 1640( - 7 ثـََنا َحيَْىي ْبُن أَيُّوَب، َوقـُتَـيـْ ثـََنا ِإْمسَاِعيُل َوُهَو اْبُن ) َحدَّ ُحْجٍر، َقاُلوا: َحدَّ
 َصلَّى هللاُ َجْعَفٍر، َعْن َعْمرٍو َوُهَو اْبُن َأِيب َعْمرٍو، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن اْألَْعرَِج، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َأنَّ النَِّيبَّ 

َرُه َلُه، َوَلِكِن النَّْذُر يـَُواِفُق  ِإنَّ النَّْذَر َال يـَُقرُِّب ِمنِ «َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ًئا ملَْ َيُكِن هللاُ َقدَّ اْبِن آَدَم َشيـْ
 ،»اْلَقَدَر، فـَُيْخرَُج ِبَذِلَك ِمَن اْلَبِخيِل َما ملَْ َيُكِن اْلَبِخيُل يُرِيُد َأْن ُخيْرِجَ 

ُب َال َوفَاَء لَِنْذٍر ِيف َمْعِصَيِة ِهللا، َوَال ِفيَما َال ميَْ  - 3  ِلُك اْلَعْبدُ َ
ثـََنا ِإْمسَاِعي1641( - 8 َثِين زَُهْريُ ْبُن َحْرٍب، َوَعِليُّ ْبُن ُحْجٍر السَّْعِديُّ، َواللَّْفُظ ِلُزَهْريٍ، قَاَال: َحدَّ ُل ْبُن ) وَحدَّ

ثـََنا أَيُّوُب، َعْن َأِيب ِقَالبََة، َعْن َأِيب اْلُمَهلَِّب، َعْن ِعْمرَاَن بْ  ِن ُحَصْنيٍ، قَاَل: َكاَنْت ثَِقيُف ِإبـْرَاِهيَم، َحدَّ
َر ُحَلَفاَء لَِبِىن ُعَقْيٍل، فََأَسَرْت ثَِقيُف َرُجَلْنيِ ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأسَ 

ابُوا َمَعُه اْلَعْضَباَء، فَأََتى َعَلْيِه َأْصَحاُب َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َرُجًال ِمْن َبِين ُعَقْيٍل، َوَأصَ 
ُه، فَـَقاَل:  َ ُد، فََأ َ ُحمَمَّ ِق، قَاَل:  فـََقاَل: » َما َشْأُنَك؟«َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ِيف اْلَوَ

؟ فـََقاَل:  ، ُمثَّ »ِلَذِلَك َأَخْذُتَك ِجبَرِيَرِة ُحَلَفاِئَك ثَِقيفَ  ِإْعظَاًما«ِمبَ َأَخْذَتِين، َوِمبَ َأَخْذَت َسابَِقَة اْحلَاجِّ
َ ُحمَمَُّد، وََكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَ  َ ُحمَمَُّد،  ِحيًما َرِقيًقا، اْنَصَرَف َعْنُه، فـََناَداُه، فَـَقاَل: 

َلْو قـُْلتَـَها َوأَْنَت َمتِْلُك أَْمَرَك أَفْـَلْحَت ُكلَّ «ّينِ ُمْسِلٌم، قَاَل: قَاَل: إِ » َما َشْأُنَك؟«فـََرَجَع إِلَْيِه، فـََقاَل: 
ُه، فـََقاَل: »اْلَفَالحِ  َ َ ُحمَمَُّد، فََأ َ ُحمَمَُّد،  قَاَل: ِإّينِ » َما َشْأُنَك؟«، ُمثَّ اْنَصَرَف، فـََناَداُه، فـََقاَل: 

لرَُّجَلْنيِ، قَاَل: َوُأِسَرِت اْمرَأٌَة ِمَن »َهِذِه َحاَجُتكَ «، قَاَل: َجاِئٌع فََأْطِعْمِين، َوَظْمآُن فََأْسِقِين  ِ ، فـَُفِدَي 
ِق وََكاَن اْلَقْوُم يُرُِحيوَن نـََعَمُهْم َبْنيَ يَ  َدْي بـُُيوِِْم، اْألَْنَصاِر َوُأِصيَبِت اْلَعْضَباُء، َفَكاَنِت اْلَمْرأَُة ِيف اْلَوَ

َتِهَي فَانـَْفَلَتْت َذاَت لَيْـ  ِبَل، َفَجَعَلْت ِإَذا َدَنْت ِمَن اْلَبِعِري َرَغا فـََتْرتُُكُه َحىتَّ تـَنـْ ِق، َفأََتِت اْإلِ َلٍة ِمَن اْلَوَ



َا فَاْنطََلَقْت، وَ  َقٌة ُمنَـوََّقٌة فـََقَعَدْت ِيف َعُجزَِها، ُمثَّ َزَجَرْ َِ ِإَىل اْلَعْضَباِء، فـََلْم تـَرُْغ، قَاَل: َوَ ا َنِذُروا 
َا، فـََلمَّا َقِدَمِت ا َها لَتَـْنَحَرَّ َِِّ ِإْن َجنَّاَها هللاُ َعَليـْ ُْم، قَاَل: َونََذَرْت  ْلَمِديَنَة َرآَها النَّاُس، َفطََلُبوَها فََأْعَجَزْ

َا  َّ َقُة َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَلْت: ِإ َ َها فـََقاُلوا: اْلَعْضَباُء  نََذَرْت ِإْن َجنَّاَها هللاُ َعَليـْ
َا، فَأَتـَْوا َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذََكُروا َذِلَك َلُه، فـََقاَل:  ُسْبَحاَن ِهللا، بِْئَسَما «لَتَـْنَحَرَّ

َا، َال  َها لَتَـْنَحَرَّ َِِّ ِإْن َجنَّاَها ُهللا َعَليـْ َا، َنَذَرْت  ، »َوفَاَء لَِنْذٍر ِيف َمْعِصَيٍة، َوَال ِفيَما َال َميِْلُك اْلَعْبدُ  َجَزْ
 ،»َال َنْذَر ِيف َمْعِصَيِة هللاِ «َوِيف رَِوايَِة اْبِن ُحْجٍر: 

ُب َمْن نََذَر َأْن َميِْشَي ِإَىل اْلَكْعَبةِ  - 4 َ 
، َأْخربََ 1642( - 9 ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي التَِّميِميُّ ِبٍت، َعْن أََنٍس، ح ) َحدَّ َ َ يَزِيُد ْبُن ُزَرْيٍع، َعْن ُمحَْيٍد، َعْن 

ثـََنا ُمحَْيٌد، حَ  ثـََنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة اْلَفَزارِيُّ، َحدَّ ثـََنا اْبُن َأِيب ُعَمَر، َواللَّْفُظ َلُه، َحدَّ ِبٌت، وَحدَّ َ دََّثِين 
ُل َهَذا؟« َعَلْيِه َوَسلََّم رََأى َشْيًخا يـَُهاَدى َبْنيَ ابـْنَـْيِه، فـََقاَل: َعْن أََنٍس، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ  َ » َما 
 ، َوأََمَرُه َأْن يـَرَْكبَ »ِإنَّ َهللا َعْن تـَْعِذيِب َهَذا نـَْفَسُه َلَغِينٌّ «قَاُلوا: َنَذَر َأْن َميِْشَي، قَاَل: 

ثـََنا َحيَْىي ْبُن أَيُّوَب، 1643( - 10 ثـََنا ِإْمسَاِعيُل َوُهَو اْبُن َجْعَفٍر، َعْن ) وَحدَّ َبُة، َواْبُن ُحْجٍر، قَاُلوا: َحدَّ َوقـُتَـيـْ
َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْمرٍو َوُهَو اْبُن َأِيب َعْمٍرو، َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن اْألَْعرَِج، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ 

أُ َعَلْيِهَما، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: أَْدَرَك َشْيًخا ميَْ  قَاَل » َما َشْأُن َهَذا؟«ِشي َبْنيَ ابـْنَـْيِه، يـَتَـوَكَّ
َ َرُسوَل ِهللا، َكاَن َعَلْيِه َنْذٌر، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ، فَِإنَّ َهللا ارَْكْب أَيـَُّها الشَّْيخُ «ابـَْناُه: 

َبَة، َواْبِن ُحْجٍر،»َغِينٌّ َعْنَك، َوَعْن َنْذرِكَ   ، َواللَّْفُظ ِلُقتَـيـْ
َثِين 1644( - 11 ثـََنا اْلُمَفضَُّل يـَْعِين اْبَن َفَضاَلَة، َحدَّ ثـََنا زََكِرَّ ْبُن َحيَْىي ْبِن َصاِلٍح اْلِمْصرِيُّ، َحدَّ َعْبُد ) وَحدَّ

ْريِ، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، أَنَُّه قَاَل: َنَذَرْت أُْخِيت ِهللا ْبُن َعيَّاٍش،  َعْن يَزِيَد ْبِن َأِيب َحِبيٍب، َعْن َأِيب اخلَْ
ُتُه، َم، فَاْستَـْفتَـيْـ َأْن َمتِْشَي ِإَىل بـَْيِت ِهللا َحاِفَيًة، فَأََمَرْتِين َأْن َأْستَـْفِيتَ َهلَا َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

 ،»لَِتْمِش، َوْلَرتَْكبْ «فـََقاَل: 
ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخَربََ اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخَربََ َسِعيُد ْبُن َأِيب 1644( - 12  ) وَحدََّثِين ُحمَمَُّد ْبُن رَاِفٍع، َحدَّ

َ اخلَْْريِ  ، أَنَُّه َقاَل: أَيُّوَب، َأنَّ يَزِيَد ْبَن َأِيب َحِبيٍب، َأْخَربَُه َأنَّ َأ ثَُه َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اْجلَُهِينِّ ، َحدَّ
 َال يـَُفارُِق نََذَرْت ُأْخِيت، َفذََكَر ِمبِْثِل َحِديِث ُمَفضٍَّل، َوملَْ يَْذُكْر ِيف احلَِْديِث َحاِفَيًة، َوزَاَد وََكاَن أَبُو اخلَْْريِ 

 ُعْقَبَة،
ٌب ِيف َكفَّارَِة النَّْذرِ  - 5 َ  

، َويُوُنُس ْبُن َعْبِد اْألَْعَلى، َوَأْمحَُد ْبُن ِعيَسى، قَاَل يُوُنُس: 1645( - 13 َثِين َهاُروُن ْبُن َسِعيٍد اْألَيِْليُّ ) وَحدَّ
ثـََنا اْبُن َوْهٍب، َأْخَربَِين َعْمُرو ْبُن اْحلَاِرِث، َعْن َكْعِب ْبِن َعْلَقَمَة، ، وقَاَل اْآلَخرَاِن: َحدَّ َعْن َعْبِد  َأْخَربََ



ْريِ، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم قَاَل: الرَّْمحَِن ْبِن ِمشَاَسَة، َعْن َأِيب اخلَْ
  »َكفَّارَُة النَّْذِر َكفَّاَرُة اْلَيِمنيِ «

  ِكَتاُب اْألَْميَانِ   - 27
ُب النـَّْهِي َعِن اْحلَِلفِ  - 1  ِبَغْريِ ِهللا تـََعاَىل  َ
َثِين 1646( - 1 ثـََنا اْبُن َوْهٍب، َعْن يُوُنَس، ح وَحدَّ َثِين أَبُو الطَّاِهِر َأْمحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن َسرٍْح، َحدَّ ) وَحدَّ

 ْبِن َعْبِد ِهللا، َعْن أَبِيِه، َحْرَمَلُة ْبُن َحيَْىي، َأْخَربََ اْبُن َوْهٍب، َأْخَربَِين يُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َساملِِ 
طَّاِب، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ْعُت ُعَمَر ْبَن اخلَْ ِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ «قَاَل: مسَِ

ِئُكمْ  َ ِ َهاُكْم َأْن َحتِْلُفوا  َا ُمنْ «، قَاَل ُعَمُر: »يـَنـْ ُذ مسَِْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه فـََوِهللا َما َحَلْفُت ِ
َها َذاِكرًا، َوَال آثِرًا َى َعنـْ َ  ،»َوَسلََّم 

َثِين ُعَقْيُل ْبُن 1646( - 2 َثِين َأِيب، َعْن َجدِّي، َحدَّ َثِين َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُشَعْيِب ْبِن اللَّْيِث، َحدَّ ) وَحدَّ
ثـََنا ِإْسَحاُق  ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخَربََ َمْعَمٌر، َخاِلٍد، ح وَحدَّ ْبُن ِإبـْرَاِهيَم، َوَعْبُد ْبُن ُمحَْيٍد، قَاَال: َحدَّ

َا ُمْنُذ مسَِ  ْسَناِد ِمثْـَلُه، َغْريَ َأنَّ ِيف َحِديِث ُعَقْيٍل: َما َحَلْفُت ِ ََذا اْإلِ ْعُت َرُسوَل ِكَالُمهَا َعِن الزُّْهرِيِّ ِ
َا، َوَملْ يـَُقْل َذاِكرًا، َوَال آثِرًا،ِهللا َصلَّى هللاُ  َها، َوَال َتَكلَّْمُت ِ َهى َعنـْ   َعَلْيِه َوَسلََّم يـَنـْ

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ُرْمٍح، َواللَّْفُظ َلُه، َأْخَربََ 1646( - 3 ثـََنا لَْيٌث، ح وَحدَّ َبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـْ اللَّْيُث، ) وَحدَّ
طَّاِب ِيف َر َعْن  ِفٍع، َعْن َعْبِد ِهللا، َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه أَْدَرَك ُعَمَر ْبَن اخلَْ ْكٍب، َ

َبِيِه، فـََناَداُهْم َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِ َهاُكْم َأْن َحتِْلُفوا َأَال ِإنَّ َهللا َعزَّ َوَجلَّ يَـ «َوُعَمُر َحيِْلُف  نـْ
ِ َأْو لَِيْصُمتْ  ِ ِئُكْم، َفَمْن َكاَن َحاِلًفا فـَْلَيْحِلْف  َ ِ«، 

َبُة، َواْبُن ُحْجٍر، قَاَل َحيَْىي ْبُن َحيَْىي: َأْخربََ  ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َوَحيَْىي ْبُن أَيُّوَب، َوقـُتَـيـْ ، وقَاَل اْآلَخُروَن: وَحدَّ َ
َع اْبَن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َحدَّ  ِهللا ثـََنا ِإْمسَاِعيُل َوُهَو اْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن ِديَناٍر، أَنَُّه مسَِ

ِ «َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِ ِئَها»َمْن َكاَن َحالًِفا َفَال َحيِْلْف ِإالَّ  َ ِ ، فـََقاَل: ، وََكاَنْت قـَُرْيٌش َحتِْلُف 
ِئُكمْ « َ ِ  »َال َحتِْلُفوا 

ِت َواْلُعزَّى، فـَْليَـُقْل: َال إَِلَه ِإالَّ هللاُ  - 2 لالَّ ِ ُب َمْن َحَلَف  َ 
َثِين َحْرَمَلُة ْبُن َحيَْىي، َأْخَربََ ابْ 1647( - 5 ثـََنا اْبُن َوْهٍب، َعْن يُوُنَس، ح وَحدَّ َثِين أَبُو الطَّاِهِر، َحدَّ ُن ) َحدَّ

َ ُهَريْـ  رََة، قَاَل: َوْهٍب، َأْخَربَِين يُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأْخَربَِين ُمحَْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْوٍف، َأنَّ َأ
ِت، فـَلْ  لالَّ ِ يَـُقْل: َال إَِلَه قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َحَلَف ِمْنُكْم، فـََقاَل ِيف َحِلِفِه: 

 ِإالَّ هللاُ، َوَمْن قَاَل ِلَصاِحِبِه: تـََعاَل أُقَاِمْرَك، فـَْليَـَتَصدَّْق "،



ثـََنا َعْبُد اْألَْعَلى، َعْن ِهَشاٍم، َعِن احلََْسِن، َعْن َعْبِد الرَّمحَْ 1648( - 6 َبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ ِن ) َحدَّ
ِئُكمْ «اَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن َمسُرََة، قَ  َ ِ لطََّواِغي، َوَال  ِ  »َال َحتِْلُفوا 

َِْيتَ الَِّذي ُهَو َخْريٌ، َوُيَكفُِّر َعْن ميَِ  - 3 َها، َأْن  ُب نَْدِب َمْن َحَلَف ميَِيًنا فـَرََأى َغْريََها َخْريًا ِمنـْ  يِنهِ َ
، َواللَّْفُظ ِخلََلٍف، قَاُلو ) 1649( - 7 َبُة ْبُن َسِعيٍد، َوَحيَْىي ْبُن َحِبيٍب اْحلَارِِثيُّ ثـََنا َخَلُف ْبُن ِهَشاٍم، َوقـُتَـيـْ ا: َحدَّ

، قَاَل: أَ  ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َزْيٍد، َعْن َغْيَالَن ْبِن َجرِيٍر، َعْن َأِيب بـُْرَدَة، َعْن َأِيب ُموَسى اْألَْشَعرِيِّ ْيُت تَـ َحدَّ
ُلُكْم، َوَما ِعْنِدي «النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َرْهٍط ِمَن اْألَْشَعرِيَِّني َنْسَتْحِمُلُه، فـََقاَل:  َوِهللا َال َأمحِْ

ُلُكْم َعَلْيهِ  ِِِبٍل، فََأَمَر لََنا بَِثَال »َما َأمحِْ ِث َذْوٍد ُغرِّ الذَُّرى، فـََلمَّا ، قَاَل: فـََلِبثْـَنا َما َشاَء هللاُ، ُمثَّ ُأِيتَ 
َنا َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  - َأْو قَاَل بـَْعُضَنا لِبَـْعٍض:  -اْنطََلْقَنا قـُْلَنا:  َال يـَُبارُِك هللاُ لََنا، أَتـَيـْ

َ َمحَْلُتُكْم َوَلِكنَّ َهللا «َربُوُه، فـََقاَل: َنْسَتْحِمُلُه، َفَحَلَف َأْن َال َحيِْمَلَنا، ُمثَّ َمحََلَنا، فَأَتـَْوُه َفَأخْ  َما َأ
َها، ِإالَّ َكفَّْرُت َعْن  ميَِيِين، َوأَتـَْيُت َمحََلُكْم، َوِإّينِ َوِهللا ِإْن َشاَء هللاُ َال َأْحِلُف َعَلى ميٍَِني، ُمثَّ أََرى َخْريًا ِمنـْ

 »الَِّذي ُهَو َخْريٌ 
ثـََنا َعْبُد هللاِ 1649( - 8  ْبُن بـَرَّاٍد اْألَْشَعرِيُّ، َوُحمَمَُّد ْبُن اْلَعَالِء اْهلَْمَداِينُّ، َوتـََقاَرَ ِيف اللَّْفِظ، قَاَال: ) َحدَّ

ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، َعْن بـُرَْيٍد، َعْن َأِيب بـُْرَدَة، َعْن َأِيب ُموَسى، قَاَل: أَْرَسَلِين َأْصَحاِيب ِإَىل َرُسولِ   ِهللا َحدَّ
َ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْسأَُلُه َهلُُم اْحلُْمَالَن، ِإْذ ُهْم َمَعُه ِيف َجْيِش اْلُعْسَرِة، َوِهَي َغْزَوُة تـَُبوَك، فَـ َصلَّى  ُقْلُت: 

ُلُكْم َعَلى َشْيءٍ «َنِيبَّ ِهللا، ِإنَّ َأْصَحاِيب أَْرَسُلوِين إِلَْيَك لَِتْحِمَلُهْم، فـََقاَل:  َوَوافـَْقُتُه َوُهَو  ،»َوِهللا َال َأمحِْ
 َيُكوَن َغْضَباُن َوَال َأْشُعُر، فـََرَجْعُت َحزِيًنا ِمْن َمْنِع َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِمْن َخمَاَفِة َأنْ 

ُُم الَِّذي قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َوَجَد ِيف نـَْفِسِه َعَليَّ، فـََرَجْعُت ِإَىل أَ  ُ ْصَحاِيب، فََأْخَربْ
ْعُت ِبَالًال يـَُناِدي: َأْي َعْبدَ  ِهللا ْبَن قـَْيٍس  َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََلْم أَْلَبْث ِإالَّ ُسَويـَْعًة ِإْذ مسَِ

ُتُه، فـََقاَل: َأِجْب َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم يَْدُعوَك، فـََلمَّا أَتـَْيُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه فََأَجبـْ
ابـَْتاَعُهنَّ ِحيَنِئٍذ َوَسلََّم، قَاَل: " ُخْذ َهَذْيِن اْلَقرِيَنْنيِ، َوَهَذْيِن اْلَقرِيَنْنيِ، َوَهَذْيِن اْلَقرِيَنْنيِ، ِلِستَِّة أَْبِعَرٍة 

أَْو قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  - َأْصَحاِبَك، فـَُقْل: ِإنَّ َهللا ِمْن َسْعٍد، فَاْنطَِلْق ِِنَّ ِإَىل 
ُسوَل َحيِْمُلُكْم َعَلى َهُؤَالِء َفارَْكُبوُهنَّ "، قَاَل أَبُو ُموَسى: فَاْنطََلْقُت ِإَىل َأْصَحاِيب ِِنَّ، فـَُقْلُت: ِإنَّ رَ  -

َلْيِه َوَسلََّم َحيِْمُلُكْم َعَلى َهُؤَالِء، َوَلِكْن َوِهللا َال َأَدُعُكْم َحىتَّ يـَْنطَِلَق َمِعي بـَْعُضُكْم ِإَىل ِهللا َصلَّى هللاُ عَ 
َعُه ِيف َأوَِّل َمرٍَّة،  َع َمَقاَلَة َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحَني َسأَْلُتُه َلُكْم، َوَمنـْ َي ُمثَّ ِإْعطَ َمْن مسَِ َّ اَءُه ِإ
َ َلُمَصدَّقٌ  ًئا َملْ يـَُقْلُه، فـََقاُلوا ِيل: َوِهللا ِإنََّك ِعْنَد ثـُْتُكْم َشيـْ ، َولَنَـْفَعَلنَّ َما بـَْعَد َذِلَك، َال َتظُنُّوا َأّينِ َحدَّ

ُعوا قـَوْ  ُهْم، َحىتَّ أَتـَُوا الَِّذيَن مسَِ َل َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْحبَـْبَت، فَاْنطََلَق أَبُو ُموَسى بِنَـَفٍر ِمنـْ
ثـَُهْم ِبِه أَبُو ُموَسى َسَواءً  ُهْم، ُمثَّ ِإْعطَاَءُهْم بـَْعُد، َفَحدَّثُوُهْم ِمبَا َحدَّ َّ َعُه ِإ  َوَمنـْ



ثـََنا َمحَّاٌد يـَْعِين اْبَن زَْيٍد، عَ 1649( - 9 َثِين أَبُو الرَّبِيِع اْلَعَتِكيُّ، َحدَّ ْن أَيُّوَب، َعْن َأِيب ِقَالبََة، َوَعِن ) َحدَّ
َ ِحلَِديِث اْلَقاِسِم، َأْحَفُظ ِمينِّ ِحلَِديِث  ، قَاَل أَيُّوُب: َوَأ َأِيب اْلَقاِسِم ْبِن َعاِصٍم، َعْن َزْهَدٍم اْجلَْرِميِّ

َها حلَْ  ُم َدَجاٍج، َفَدَخَل َرُجٌل ِمْن َبِين تـَْيِم ِهللا، ِقَالبََة، قَاَل: ُكنَّا ِعْنَد َأِيب ُموَسى َفَدَعا ِمبَائَِدتِِه َوَعَليـْ
ْلَمَواِيل، فـََقاَل َلُه: َهُلمَّ، فـَتَـَلكََّأ، فـََقاَل: َهُلمَّ، َفِإّينِ َقْد رَأَْيُت َرُسوَل ِهللا صَ  ِ لَّى هللاُ َعَلْيِه َأْمحَُر َشِبيٌه 

َُْكُل ِمْنُه، فـََقاَل الرَُّجُل: ِإّينِ رَأَ  ًئا، فـََقِذْرتُُه، َفَحَلْفُت َأْن َال َأْطَعَمُه، فـََقاَل: َهُلمَّ َوَسلََّم  َُْكُل َشيـْ يـُْتُه 
َتْحِمُلُه، أَُحدِّْثَك َعْن َذِلَك، ِإّينِ أَتـَْيُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َرْهٍط ِمَن اْألَْشَعرِيَِّني َنسْ 

ُلكُ «فـََقاَل:  ُلُكْم َعَلْيهِ َوِهللا َال َأمحِْ ، فـََلِبثْـَنا َما َشاَء هللاُ، فَُأِيتَ َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ »ْم َوَما ِعْنِدي َما َأمحِْ
َرى، قَاَل: فـََلمَّا اْنطََلْقنَ  ا، قَاَل بـَْعُضَنا َعَلْيِه َوَسلََّم بِنَـْهِب إِِبٍل، َفَدَعا بَِنا، فََأَمَر لََنا ِخبَْمِس َذْوٍد ُغرِّ الذُّ

َ َرُسوَل ِهللا، بَـْعٍض: َأْغَفْلَنا َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َميِيَنُه، َال يـَُباَرُك لََنا، فـََرَجْعَنا ِإلَْيِه، فـَقُ لِ  ْلَنا: 
َناَك َنْسَتْحِمُلَك، َوإِنََّك َحَلْفَت َأْن َال َحتِْمَلَنا، ُمثَّ َمحَْلتَـَنا أَفـََنِسيتَ  َّ أَتـَيـْ ِإّينِ «َ َرُسوَل ِهللا؟ قَاَل:  ِإ

َها، ِإالَّ أَتـَْيُت الَِّذي ُهَو َخْريٌ  َوَحتَلَّْلتـَُها، َوِهللا ِإْن َشاَء هللاُ، َال َأْحِلُف َعَلى ميٍَِني، َفَأَرى َغْريََها َخْريًا ِمنـْ
َا َمحََلُكُم هللاُ َعزَّ َوَجلَّ   »فَاْنطَِلُقوا فَِإمنَّ

ثـََنا اْبُن َأِيب  ، َعْن وَحدَّ ، َعْن أَيُّوَب، َعْن َأِيب ِقَالبََة، َواْلَقاِسِم التَِّميِميِّ ثـََنا َعْبُد اْلَوهَّاِب الثـََّقِفيُّ َزْهَدٍم  ُعَمَر، َحدَّ
، قَاَل: َكاَن َبْنيَ َهَذا احلَْيِّ ِمْن َجْرٍم َوَبْنيَ اْألَْشَعرِيَِّني ُودٌّ َوِإَخاٌء، َفُكنَّا ِعْنَد أَ  ِيب ُموَسى اْجلَْرِميِّ

، فـَُقرَِّب إِلَْيِه طََعاٌم ِفيِه حلَُْم َدَجاٍج، َفذََكَر َحنَْوُه،  اْألَْشَعرِيِّ
، َعْن ُضَرْيِب ْبِن نـَُقْريٍ 1649( - 10 ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن إِبـْرَاِهيَم، َأْخَربََ َجرِيٌر، َعْن ُسَلْيَماَن التـَّْيِميِّ ) وَحدَّ

، َعْن َزْهَدمٍ  َنا َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَقْيِسيِّ ، قَاَل: أَتـَيـْ ، َعْن َأِيب ُموَسى اْألَْشَعرِيِّ
ُلُكمْ «َنْسَتْحِمُلُه، فـََقاَل:  ُلُكْم، َوِهللا َما َأمحِْ َنا َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ »َما ِعْنِدي َما َأمحِْ ، ُمثَّ بـََعَث إِلَيـْ

َنا َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َنْسَتْحِمُلُه، َعَلْيِه َوَسلََّم بَِثَال  َّ أَتـَيـْ ثَِة َذْوٍد بـُْقِع الذَُّرى، فـَُقْلَنا: ِإ
ُه، فَـَقاَل:  َناُه فََأْخَربَْ َها، ِإالَّ ِإّينِ َال َأْحِلُف َعَلى ميٍَِني، أََرى َغْريََها َخْريًا ِمنْـ «َفَحَلَف َأْن َال َحيِْمَلَنا، فَأَتـَيـْ

 ،»أَتـَْيُت الَِّذي ُهَو َخْريٌ 
ثـََنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة اْلَفزَارِيُّ، َأْخَربََ يَزِيُد ْبُن َكْيَساَن، عَ 1650( - 11 َثِين ُزَهْريُ ْبُن َحْرٍب، َحدَّ ْن َأِيب ) َحدَّ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُمثَّ َرَجَع ِإَىل أَْهِلِه فـََوَجَد َحازٍِم، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: أَْعَتَم َرُجٌل ِعْنَد النَِّيبِّ 
َيِتِه، ُمثَّ بََدا َلُه فَأَ  َُْكُل ِمْن َأْجِل ِصبـْ ُه أَْهُلُه ِبطََعاِمِه، َفَحَلَف َال  َ ُموا، فََأ َ َيَة َقْد  بـْ َكَل، فَأََتى الصِّ

َمْن َحَلَف «َم َفذََكَر َذِلَك َلُه، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 
ْر َعْن َميِيِنهِ  َا، َوْلُيَكفِّ ِ َها، فـَْلَيْأ  »َعَلى ميٍَِني، فـَرََأى َغْريََها َخْريًا ِمنـْ



ثـََنا َعْبُد ِهللا بْ 1650( - 12 َثِين أَبُو الطَّاِهِر، َحدَّ ُن َوْهٍب، َأْخَربَِين َماِلٌك، َعْن ُسَهْيِل ْبِن َأِيب َصاِلٍح، ) وَحدَّ
َمْن َحَلَف َعَلى ميٍَِني، فـَرََأى «َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: 

َها، فـَْلُيَكفِّْر َعْن َميِيِنِه،  »َوْليَـْفَعلْ  َغْريََها َخْريًا ِمنـْ
َثِين َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن اْلُمطَِّلِب، َعْن 1650( - 13 ثـََنا اْبُن َأِيب أَُوْيٍس، َحدَّ َثِين ُزَهْريُ ْبُن َحْرٍب، َحدَّ ) وَحدَّ

َمْن «ْيِه َوَسلََّم: ُسَهْيِل ْبِن َأِيب َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعلَ 
َها، فـَْلَيْأِت الَِّذي ُهَو َخْريٌ، َوْلُيَكفِّْر َعْن َميِيِنهِ   ،»َحَلَف َعَلى ميٍَِني، فـَرََأى َغْريََها َخْريًا ِمنـْ

ثـََنا َجرِيٌر، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز يـَْعِين اْبَن رُفـَْيعٍ 1651( - 15 َبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـْ ، َعْن َمتِيِم ْبِن َطَرَفَة، ) َحدَّ
، َفَسأََلُه نـََفَقًة ِيف َمثَِن َخاِدٍم  فـََقاَل:  -أَْو ِيف بـَْعِض َمثَِن َخاِدٍم  -قَاَل: َجاَء َساِئٌل ِإَىل َعِديِّ ْبِن َحامتٍِ

وَكَها، قَاَل: فـََلْم يـَْرَض، لَْيَس ِعْنِدي َما أُْعِطيَك ِإالَّ ِدْرِعي، َوِمْغَفرِي، فََأْكُتُب ِإَىل أَْهِلي َأْن يـُْعطُ 
ًئا، ُمثَّ ِإنَّ الرَُّجَل َرِضَي، فـََقاَل: أََما َوِهللا َلْوَال  َأّينِ فـََغِضَب َعِديٌّ، فـََقاَل: أََما َوِهللا َال أُْعِطيَك َشيـْ

ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل:  َها، َمْن َحَلَف َعَلى ميٍَِني، ُمثَّ «مسَِ َِِّ ِمنـْ  رََأى أَتْـَقى 
 َما َحنـَّْثُت ميَِيِين » فـَْلَيْأِت التـَّْقَوى

ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن رُفـَْيٍع، َعْن 1651( - 16 ثـََنا َأِيب، َحدَّ ثـََنا ُعبَـْيُد ِهللا ْبُن ُمَعاٍذ، َحدَّ َمتِيِم ) وَحدَّ
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ْبِن َطَرَفَة، َعْن َعِديِّ ْبنِ  َمْن َحَلَف َعَلى ميٍَِني، « َحامتٍِ

َها، فـَْلَيْأِت الَِّذي ُهَو َخْريٌ، َوْلَيْرتُْك َميِيَنهُ   »فـَرََأى َغْريََها َخْريًا ِمنـْ
ُب ميَِِني اْحلَاِلِف َعَلى نِيَِّة اْلُمْسَتْحِلفِ  - 4 َ 

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َوَعْمٌرو النَّاِقُد، قَاَل َحيَْىي: َأْخَربََ ُهَشْيُم ْبُن َبِشٍري، َعْن َعْبِد ِهللا 1653( - 20 ْبِن ) َحدَّ
ثـََنا ُهَشْيُم ْبُن َبِشٍري، َأْخَربََ َعْبُد ِهللا ْبُن َأِيب َصاِلٍح، َعْن أَبِيهِ  ، َعْن َأِيب َأِيب َصاِلٍح، وقَاَل َعْمٌرو: َحدَّ

، وقَاَل »َميِيُنَك َعَلى َما ُيَصدُِّقَك َعَلْيِه َصاِحُبكَ «ُهَريـْرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
  َعْمٌرو: ُيَصدُِّقَك ِبِه َصاِحُبكَ 

ثـََنا يَزِ 1653( - 21 َبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ يُد ْبُن َهاُروَن، َعْن ُهَشْيٍم، َعْن َعبَّاِد ْبِن َأِيب ) وَحدَّ
اْلَيِمُني َعَلى نِيَِّة «َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 »اْلُمْسَتْحِلفِ 
ُب اِالْسِتثْـَناءِ  - 5 َ 

َثِين 1654( - 22 ْحَدرِيُّ ُفَضْيُل ْبُن ُحَسْنيٍ، َواللَّْفُظ ِألَِيب الرَّبِيِع، ) َحدَّ  أَبُو الرَّبِيِع اْلَعَتِكيُّ، َوأَبُو َكاِمٍل اجلَْ
ثـََنا أَيُّوُب، َعْن ُحمَمٍَّد، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: َكاَن ِلسُ  ثـََنا َمحَّاٌد َوُهَو اْبُن َزْيٍد، َحدَّ َلْيَماَن قَاَال: َحدَّ

ُهنَّ، فـََتِلُد ُكلُّ َواحِ  َلَة، فـََتْحِمُل ُكلُّ َواِحَدٍة ِمنـْ َدٍة ِمنـُْهنَّ ُغَالًما ِستُّوَن اْمرَأًَة، فَـَقاَل: َألَطُوَفنَّ َعَلْيِهنَّ اللَّيـْ



ٍن، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا فَارًِسا يـَُقاِتُل ِيف َسِبيِل ِهللا، فـََلْم َحتِْمْل ِمنـُْهنَّ ِإالَّ َواِحَدٌة، فـََوَلَدْت ِنْصَف ِإْنَسا
ُهنَّ ُغَالًما فَارًِسا، يـَُقاِتُل ِيف َسِبيِل هللاِ «َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   َلْو َكاَن اْستَـْثَىن َلَوَلَدْت ُكلُّ َواِحَدٍة ِمنـْ

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد، َواْبُن َأِيب ُعَمَر، َواللَّْفُظ ِالْبنِ 1654( - 23 ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن  ) وَحدَّ َأِيب ُعَمَر، قَاَال: َحدَّ
َلْيَماُن ِهَشاِم ْبِن ُحَجْريٍ، َعْن طَاُوٍس، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " قَاَل سُ 

َلَة َعَلى َسْبِعَني امْ  َِْيت بُِغَالٍم يـَُقاِتُل ِيف َسِبيِل ِهللا، فـََقاَل َلُه ْبُن َداُوَد َنِيبُّ ِهللا: َألَطُوَفنَّ اللَّيـْ رَأًَة، ُكلُُّهنَّ 
: ُقْل: ِإْن َشاَء هللاُ، فـََلْم يـَُقْل َوَنِسَي، فـََلْم َِْت َواِحَدٌة ِمْن ِنَسائِِه ِإالَّ َواِحَدٌة -أَِو اْلَمَلُك  -َصاِحُبُه 

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َوَلْو قَاَل: ِإْن َشاَء هللاُ، ملَْ َحيَْنْث، وََكاَن َجاَءْت ِبِشقِّ ُغَالٍم، فـََقاَل َرُسوُل هللاِ 
 َدرًَكا َلُه ِيف َحاَجِتِه "،

ثـََنا َعْبُد ْبُن ُمحَْيٍد، َأْخَربََ َعْبُد الرَّزَّاِق ْبُن َمهَّاٍم، َأْخَربََ َمْعَمٌر، َعِن اْبِن طَاُوسٍ 1654( - 24 ، َعْن ) وَحدَّ
َلَة َعَلى َسْبِعَني اْمرَأًَة، تَ  ِلُد ُكلُّ اْمرَأٍَة أَبِيِه، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، قَاَل: قَاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد: َألُِطيَفنَّ اللَّيـْ

ُهنَّ ُغَالًما يـَُقاِتُل ِيف َسِبيِل ِهللا، فَِقيَل َلُه: ُقْل ِإْن َشاَء هللاُ، فـََلْم يـَُقْل، فَ  َأطَاَف ِِنَّ، فـََلْم تَِلْد ِمنـُْهنَّ ِمنـْ
َشاَء هللاُ  ِإالَّ اْمرَأٌَة َواِحَدٌة ِنْصَف إِْنَساٍن، قَاَل: فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َلْو قَاَل: ِإنْ 

 َملْ َحيَْنْث، وََكاَن َدرًَكا ِحلَاَجِتِه "
َثِين ُزَهْريُ 1654( - 25 ِد، َعِن اْألَْعرَِج، َعْن َأِيب  ) وَحدَّ َثِين َوْرقَاُء، َعْن َأِيب الزَِّ ثـََنا َشَبابَُة، َحدَّ ْبُن َحْرٍب، َحدَّ

َلةَ   َعَلى ِتْسِعَني ُهَريـْرََة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " قَاَل ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد: َألَطُوَفنَّ اللَّيـْ
َِْيت ِبَفاِرٍس يـَُقاِتُل ِيف َسِبيِل ِهللا، فَـَقاَل َلُه َصاِحُبُه: ُقْل: ِإْن َشاَء هللاُ، فـََلْم يـَُقْل:امْ  ِإْن َشاَء  رَأًَة ُكلَُّها 

يًعا، فـََلْم َحتِْمْل ِمنـُْهنَّ ِإالَّ اْمرَأٌَة َواِحَدٌة، َفَجاَءْت ِبِشقِّ َرُجٍل، وَ  اْميُ الَِّذي نـَْفُس هللاُ، َفطَاَف َعَلْيِهنَّ مجَِ
ً َأْمجَُعوَن "، ٍد بَِيِدِه َلْو قَاَل: ِإْن َشاَء هللاُ َجلَاَهُدوا ِيف َسِبيِل ِهللا فـُْرَسا  ُحمَمَّ

ْصرَاِر َعَلى اْلَيِمِني، ِفيَما يـََتَأذَّى ِبِه َأْهُل اْحلَاِلِف، ِممَّا لَْيَس ِحبَرَامٍ  - 6 ُب النـَّْهِي َعِن اْإلِ َ 
ثـََنا َمْعَمٌر، َعْن َمهَّاِم ْبِن ُمنَـبٍِّه، قَاَل:1655( - 26 ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن رَاِفٍع، َحدَّ َهَذا َما  ) َحدَّ

َها، َوقَاَل رَ  ثـََنا أَبُو ُهَريـَْرَة، َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذََكَر َأَحاِديَث ِمنـْ ُسوُل ِهللا َصلَّى َحدَّ
َوِهللا َألَْن يـََلجَّ َأَحدُُكْم بَِيِميِنِه ِيف أَْهِلِه، آَمثُ َلُه ِعْنَد ِهللا ِمْن َأْن يـُْعِطَي َكفَّاَرَتُه الَِّيت «هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 »فـََرَض هللاُ 
ُب نَْذِر اْلَكاِفِر َوَما يـَْفَعُل ِفيِه ِإَذا َأْسَلمَ  - 7 َ 

، َوزَُهْريُ ْبُن َحْرٍب، َواللَّْفُظ لِ 1656( - 27 ُد ْبُن اْلُمَثىنَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اْلُمَقدَِّميُّ، َوُحمَمَّ ُزَهْريٍ، ) َحدَّ
ِفٌع، َعنِ  َ ثـََنا َحيَْىي َوُهَو اْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّاُن، َعْن ُعبَـْيِد ِهللا، قَاَل: َأْخَربَِين  اْبِن ُعَمَر، َأنَّ  قَاُلوا: َحدَّ



َلًة ِيف اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم، قَ  َ َرُسوَل ِهللا، ِإّينِ َنَذْرُت ِيف اْجلَاِهِليَِّة َأْن أَْعَتِكَف َليـْ فََأْوِف «اَل: ُعَمَر، قَاَل: 
 ،»بَِنْذرِكَ 

َثِين أَبُو الطَّاِهِر، َأْخَربََ َعْبُد ِهللا ْبُن َوْهٍب، حَ 1656( - 28 ثَُه ) وَحدَّ ثـََنا َجرِيُر ْبُن َحازٍِم، َأنَّ أَيُّوَب، َحدَّ دَّ
طَّاِب َسَأَل َرُسوَل ِهللا َصلَّ  ثَُه، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْ ثَُه َأنَّ َعْبَد ِهللا ْبَن ُعَمَر، َحدَّ ِفًعا، َحدَّ َ ى هللاُ َعَلْيِه َأنَّ 

ْجلِْعرَانَِة، بـَْعَد َأْن َرَجَع ِمنَ  ِ َ َرُسوَل ِهللا، ِإّينِ َنَذْرُت ِيف اْجلَاِهِليَِّة َأْن َوَسلََّم َوُهَو   الطَّاِئِف، فـََقاَل: 
، قَاَل: وََكاَن َرُسوُل »اْذَهْب فَاْعَتِكْف يـَْوًما«أَْعَتِكَف يـَْوًما ِيف اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم، َفَكْيَف تـََرى؟ قَاَل: 

اُه َجارِيًَة ِمَن اْخلُْمِس، فـََلمَّا َأْعَتَق َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َأْعطَ 
ُْم يـَُقوُلوَن: أَْعتَـَقَنا َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  َ َ النَّاِس مسََِع ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب َأْصَوا َسلََّم، فـََقاَل: َسَبا

َ َعْبَد ِهللا، اْذَهْب َما َهَذا؟ فـََقاُلو  َ النَّاِس، فـََقاَل ُعَمُر:  ا: َأْعَتَق َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َسَبا
 ِإَىل تِْلَك اْجلَارِيَِة، َفَخلِّ َسِبيَلَها،

ُب ُصْحَبِة اْلَمَمالِيِك، وََكفَّاَرِة َمْن َلَطَم َعْبَدهُ  - 8 َ 
َثِين 1657( - 29 ثـََنا أَبُو َعَوانََة، َعْن ِفرَاٍس، َعْن ذَْكَواَن  ) َحدَّ ْحَدرِيُّ، َحدَّ أَبُو َكاِمٍل ُفَضْيُل ْبُن ُحَسْنيٍ اجلَْ

ْرِض َأِيب َصاِلٍح، َعْن زَاَذاَن َأِيب ُعَمَر، قَاَل: أَتـَْيُت اْبَن ُعَمَر َوَقْد أَْعَتَق َممُْلوًكا، قَاَل: َفَأَخَذ ِمَن اْألَ 
ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ُعوًدا َأْو شَ  ًئا، فـََقاَل: َما ِفيِه ِمَن اْألَْجِر َما َيْسَوى َهَذا، ِإالَّ َأّينِ مسَِ يـْ

 »َمْن َلَطَم َممُْلوَكُه، أَْو َضَربَُه، َفَكفَّاَرتُُه أَْن يـُْعِتَقهُ «َوَسلََّم يـَُقوُل: 
ُد ْبُن اْلُمثَ 1657( - 30 ثـََنا ُحمَمَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، ) وَحدَّ ، قَاَال: َحدَّ ، َواْبُن َبشَّاٍر، َواللَّْفُظ ِالْبِن اْلُمَثىنَّ ىنَّ

ْعُت ذَْكَواَن، ُحيَدُِّث َعْن زَاَذاَن، َأنَّ اْبَن ُعَمَر، َدَعا ِبُغَالٍم لَ  ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن ِفرَاٍس، قَاَل: مسَِ ُه فـَرََأى َحدَّ
ًئا ِمَن اْألَْرِض، فـََقاَل: ِبَظْهرِِه أَثـَرًا ، فـََقاَل َلُه: أَْوَجْعُتَك؟ قَاَل: َال، قَاَل: فَأَْنَت َعِتيٌق، قَاَل: ُمثَّ َأَخَذ َشيـْ

ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  َمْن َضَرَب «َما ِيل ِفيِه ِمَن اْألَْجِر َما يَزُِن َهَذا، ِإّينِ مسَِ
ْتِِه، َأْو َلَطَمُه، فَِإنَّ َكفَّاَرتَُه أَْن يـُْعِتَقهُ ُغَال  َ  ،»ًما َلُه َحدا ملَْ 

ثـََنا اْبُن ُمنَْريٍ، َواللَّفْ 1658( - 31 ثـََنا َعْبُد ِهللا ْبُن ُمنَْريٍ، ح وَحدَّ َبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ ُظ َلُه، ) َحدَّ
ثـََنا َأِيب،  ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن َسَلَمَة ْبِن ُكَهْيٍل، َعْن ُمَعاِويََة ْبِن ُسَوْيٍد، قَاَل: َلَطْمُت َمْوًىل َلَنا َحدَّ َحدَّ

َعَفا، ُمثَّ فـََهَرْبُت، ُمثَّ ِجْئُت قـُبَـْيَل الظُّْهِر، َفَصلَّْيُت َخْلَف َأِيب، َفَدَعاُه َوَدَعاِين، ُمثَّ قَاَل: اْمَتِثْل ِمْنُه، فَـ 
َلَطَمَها : ُكنَّا َبِين ُمَقّرٍِن َعَلى َعْهِد َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَْيَس لََنا ِإالَّ َخاِدٌم َواِحَدٌة، فَـ قَالَ 

، فـَبَـَلَغ َذِلَك النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل:  َ اِدٌم َغْريَُها، ، قَاُلوا: لَْيَس َهلُْم خَ »أَْعِتُقوَها«َأَحُد
َها، فـَْلُيَخلُّوا َسِبيَلَها«قَاَل:   »فـَْلَيْسَتْخِدُموَها، فَِإَذا اْستَـْغنَـْوا َعنـْ



َبَة، َوُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ِهللا ْبِن ُمنَْريٍ، َواللَّْفُظ ِألَِيب َبْكٍر، قَاَال 1658( - 32 ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ ثـََنا ) َحدَّ : َحدَّ
ُن ِإْدرِيَس، َعْن ُحَصْنيٍ، َعْن ِهَالِل ْبِن َيَساٍف، قَاَل: َعِجَل َشْيٌخ فـََلَطَم َخاِدًما َلُه، فـََقاَل َلُه ُسَوْيُد ابْ 

َعٍة ِمْن َبِين ُمَقّرٍِن َما لََنا َخاِدٌم إِ «ْبُن ُمَقّرٍِن: َعَجَز َعَلْيَك ِإالَّ ُحرُّ َوْجِهَها،  الَّ َلَقْد رَأَيـُْتِين َساِبَع َسبـْ
، فَأََمَرَ َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن نـُْعِتَقَها  ،»َواِحَدٌة، َلَطَمَها َأْصَغُرَ

ثـََنا ُشْعَبُة، قَاَل: َقاَل ِيل ُحمَمَُّد ْبنُ 1658( - 33 َثِين َأِيب، َحدَّ ثـََنا َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن َعْبِد الصََّمِد، َحدَّ  ) وَحدَّ
َثِين أَبُو ُشْعَبَة اْلِعرَاِقيُّ، َعْن ُسَوْيِد ْبِن ُمقَ الْ  ّرٍِن، َأنَّ ُمْنَكِدِر: َما اْمسَُك؟ قـُْلُت ُشْعَبُة: فـََقاَل: ُحمَمٌَّد: َحدَّ

ْد َرأَيـُْتِين َوِإّينِ َلقَ «َجارِيًَة َلُه َلَطَمَها ِإْنَساٌن، فـََقاَل َلُه ُسَوْيٌد: أََما َعِلْمَت َأنَّ الصُّوَرَة ُحمَرََّمٌة، فـََقاَل: 
َ فـََلَطَمُه، َلَساِبُع ِإْخَوٍة ِيل َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَما لََنا َخاِدٌم َغْريُ َواِحٍد، فـََعَمَد َأَحدُ 

 ،»فَأََمَرَ َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْن نـُْعِتَقهُ 

 َدابِ كتاب اْآل   - 38
َِِيب اْلَقاِسِم َوبـََياِن َما ُيْسَتَحبُّ ِمَن اْألَْمسَاءِ  - 1 ُب النـَّْهِي َعِن التََّكينِّ  َ 
َثِين أَبُو ُكَرْيٍب ُحمَمَُّد ْبُن اْلَعَالِء َواْبُن َأِيب ُعَمَر، 2131( - 1 ، وقَاَل: اْبُن َأِيب  -) َحدَّ قَاَل أَبُو ُكَرْيٍب: َأْخَربََ

ثـََنا َواللَّْفُظ َلُه  ُعَمَر، َدى  -َحدَّ َ ثـََنا َمْرَواُن يـَْعِنَياِن اْلَفزَارِيَّ، َعْن ُمحَْيٍد، َعْن أََنٍس، قَاَل:  قَاَال: َحدَّ
َ َرُسوَل ِهللا، ِإّينِ ملَْ أَ  َ اْلَقاِسِم فَاْلتَـَفَت ِإَلْيِه َرُسوُل ِهللا فـََقاَل  َ َأ ْلَبِقيِع  ِ َا َدَعْوُت عْ َرُجٌل َرُجًال  ِنَك ِإمنَّ

َيِيت " مسِْي َوَال َتَكنـَّْوا ِبُكنـْ ِ ، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َتَسمَّْوا  ً  ُفَال
ٍد َوُهَو اْلُمَلقَُّب ِبَسَبَالَن، َأْخَربََ َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد، 2132( - 2 َعْن ُعبَـْيِد ِهللا ْبِن ُعَمَر، ) َحدََّثِين إِبـْرَاِهيُم ْبُن ِزَ

ِفٍع، َعِن اْبِن ُعمَ  َ ِن َعْن  َ ُهَما َسَنَة أَْرَبٍع َوأَْربَِعَني َوِمائٍَة، ُحيَدِّ َر، قَاَل: قَاَل َوَأِخيِه َعْبِد ِهللا، مسََِعُه ِمنـْ
 » ِهللا َعْبُد ِهللا َوَعْبُد الرَّْمحَنِ ِإنَّ َأَحبَّ َأْمسَاِئُكْم ِإَىل «َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

ثـََنا، وقَاَل ِإْسَحاُق: 2133( - 3 َبَة، َوِإْسَحاُق ْبُن ِإبـَْراِهيَم، قَاَل ُعْثَماُن: َحدَّ ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِيب َشيـْ ) َحدَّ
ِر ْبِن َعْبِد ِهللا، قَاَل: ُوِلَد ِلَرُجٍل ِمنَّا ُغَالٌم َأْخَربََ َجرِيٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن َساملِِ ْبِن َأِيب اْجلَْعِد، َعْن َجابِ 

ْسِم َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ  ِ ي  ًدا، فـََقاَل َلُه قـَْوُمُه: َال َنَدُعَك ُتَسمِّ بِْنِه َفَسمَّاُه ُحمَمَّ ِ اْنطََلَق 
ُتُه َحاِمَلُه َعَلى َظْهرِِه فَأََتى ِبِه النَِّيبَّ صَ  يـْ َ َرُسوَل ِهللا، ُوِلَد ِيل ُغَالٌم َفَسمَّ لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل: 

ْسِم َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل َرُسوُل  ِ ًدا فـََقاَل ِيل قـَْوِمي: َال َنَدُعَك ُتَسمِّي  ِهللا ُحمَمَّ
َنُكمْ «َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َ قَاِسٌم أَْقِسُم بـَيـْ َا َأ َيِيت، فَِإمنَّ مسِْي َوَال َتْكتَـُنوا ِبُكنـْ ِ   »َتَسمَّْوا 

ثـٌَر، َعْن ُحَصْنيٍ، َعْن َساملِِ ْبِن َأِيب اْجلَْعِد، َعْن َجاِبِر بْ 2133( - 4 ثـََنا َعبـْ ، َحدَّ ثـََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ِن ) َحدَّ
ًدا فـَُقْلَنا: َال َنْكِنَك ِبَرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َعْبِد ِهللا، قَاَل:  اُه ُحمَمَّ ُوِلَد ِلَرُجٍل ِمنَّا ُغَالٌم، َفَسمَّ



ُتُه ِبَرُسوِل ِهللا َوِإنَّ  يـْ ُه، فـََقاَل: ِإنَُّه ُوِلَد ِيل ُغَالٌم َفَسمَّ َ َأْن  قـَْوِمي أَبـَْواَوَسلََّم، َحىتَّ َتْسَتْأِمَرُه، قَاَل فََأ
َا «َيْكُنوِين ِبِه َحىتَّ َتْسَتْأِذَن النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل:  َيِيت، فَِإمنَّ مسِْي، َوَال َتَكنـَّْوا ِبُكنـْ ِ َمسُّوا 

َنُكمْ   »بُِعْثُت قَاِمسًا أَْقِسُم بـَيـْ
َبَة، َحدَّثَـ 2133( - 5 ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ َثِين أَبُو َسِعيٍد اْألََشجُّ، ) َحدَّ َنا وَِكيٌع، َعِن اْألَْعَمِش، ح وَحدَّ

ثـََنا اْألَْعَمُش، َعْن َساملِِ ْبِن َأِيب اْجلَْعِد، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ِهللا، قَاَل: قَاَل رَ  ثـََنا وَِكيٌع، َحدَّ ُسوُل ِهللا َحدَّ
ِ «َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ْوا  َنُكمْ َتَسمَّ َ أَبُو اْلَقاِسِم أَْقِسُم بـَيـْ َيِيت، فَِإّينِ َأ َوِيف » مسِْي، َوَال َتَكنـَّْوا ِبُكنـْ

 رَِوايَِة َأِيب َبْكٍر َوَال َتْكتَـُنوا
ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفرٍ 2133( - 6 ، َوُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َقاَال: َحدَّ ُد ْبُن اْلُمَثىنَّ ثـََنا ُحمَمَّ ثـََنا ُشْعَبُة، ) َحدَّ ، َحدَّ

، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ِهللا، َأنَّ َرُجًال ِمَن اْألَْنَصاِر ُوِلَد َلُه ُغَالٌم، فََأرَ  ْعُت قـََتاَدَة، َعْن َساملٍِ اَد َأْن مسَِ
َيُه ُحمَمًَّدا، فَأََتى النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسأََلُه، فـََقاَل:  مسِْي، َوَال أَ «ُيَسمِّ ِ ْحَسَنِت اْألَْنَصاُر َمسُّوا 

َيِيت    »َتْكتَـُنوا ِبُكنـْ
ْألَْمسَاِء اْلَقِبيَحِة َوبَِناِفٍع َوَحنْوِهِ  - 2 ِ ُب َكرَاَهِة التَّْسِمَيِة  َ 

َبَة، قَاَل أَبُو َبْكرٍ 2136( - 10 ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َوأَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ ثـََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، ) َحدَّ : َحدَّ
ْعُت ال رَُّكْنيَ، ُحيَدُِّث َعِن الرَُّكْنيِ، َعْن أَبِيِه، َعْن َمسُرََة. وقَاَل َحيَْىي: َأْخَربََ اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن، قَاَل: مسَِ

َ َرُسولُ  َا َ َْربـََعِة  َعْن أَبِيِه، َعْن َمسَُرَة ْبِن ُجْنَدٍب، قَاَل: "  ِ َي َرِقيَقَنا  ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْن ُنَسمِّ
ِفٍع " ٍح، َوَيَساٍر، َوَ  َأْمسَاٍء: أَفْـَلَح، َوَرَ

ثـََنا َجرِيٌر، َعِن الرَُّكْنيِ ْبِن الرَّبِيِع، َعْن أَبِيِه، َعْن 2136( - 11 َبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـْ َمسَُرَة ْبِن ) َوَحدَّ
ًحا، َوَال َيَسارًا، َوَال أَفْـَلَح، «ُجْنَدٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َال ُتَسمِّ ُغَالَمَك َرَ

ِفًعا َ  »َوَال 
ثـََنا ُزَهْريٌ، َحدَّثَـ 2137( - 12 ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َعْبِد ِهللا ْبِن يُوُنَس، َحدَّ َنا َمْنُصوٌر، َعْن ِهَالِل ْبِن َيَساٍف، َعْن َربِيِع ) َحدَّ

َلَة، َعْن َمسَُرَة ْبِن ُجْنَدٍب، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َأَحبُّ اْلَكَالمِ   ِإَىل ِهللا أَْربٌَع: ُسْبَحاَن ِهللا، ْبِن ُعَميـْ
، َوَال إَِلَه  َيِِّهنَّ بََدْأَت "َواْحلَْمُد َِِّ ِ   ِإالَّ هللاُ، َوهللاُ َأْكَربُ. َال َيُضرَُّك 

يًحا، َوَال أَفْـَلَح، فَِإنََّك تـَُقوُل: َأَمثَّ ُهَو؟ َفَال  ًحا، َوَال جنَِ َنيَّ ُغَالَمَك َيَسارًا، َوَال َرَ  َيُكوُن فـَيَـُقوُل: َال "َوَال ُتَسمِّ
َا ُهنَّ أَْرَبٌع َفَال   َتزِيُدنَّ َعَليَّ "ِإمنَّ

ثـََنا اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخَربَِين أَبُو الزُّ 2138( - 13 ثـََنا َرْوٌح، َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َأِيب َخَلٍف، َحدَّ َبْريِ، ) َحدَّ
َع َجاِبَر ْبَن َعْبِد ِهللا، يـَُقوُل:  َهى َعْن َأْن ُيَسمَّى بِيَـْعَلى،  أَرَاَد النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِ «أَنَُّه مسَِ َوَسلََّم أَْن يـَنـْ



َها، فـََلْم يـَُقلْ  َفْـَلَح، َوبَِيَساٍر، َوبَِناِفٍع َوبَِنْحِو َذِلَك، ُمثَّ رَأَيـُْتُه َسَكَت بـَْعُد َعنـْ ِ ًئا، ُمثَّ قُِبَض  َوِبَربََكَة، َو َشيـْ
 ُمثَّ أََراَد ُعَمُر أَْن يـَنـَْهى َعْن َذِلَك ُمثَّ تـَرََكُه "» ْنَه َعْن َذِلكَ َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوملَْ يَـ 

ُب اْسِتْحَباِب تـَْغِيِري اِالْسِم اْلَقِبيِح ِإَىل َحَسٍن، َوتـَْغِيِري اْسِم بـَرََّة ِإَىل َزيـَْنَب َوُجَوْيرِيََة َوحنَْ  - 3  ِوِمهَاَ
ثـََنا َأْمحَُد ْبُن 2139( - 14 ، َوُعبَـْيُد ِهللا ْبُن َسِعيٍد، َوُحمَمَُّد ) َحدَّ َبٍل، َوزَُهْريُ ْبُن َحْرٍب، َوُحمَمَُّد ْبُن اْلُمَثىنَّ َحنـْ

ِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ رَ  َ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعبَـْيِد ِهللا، َأْخَربَِين  ُسوَل ِهللا ْبُن َبشَّاٍر، قَاُلوا: َحدَّ
يَلةُ « َعَلْيِه َوَسلََّم َغريََّ اْسَم َعاِصَيَة َوقَاَل: َصلَّى هللاُ   قَاَل َأْمحَُد: َمَكاَن َأْخَربَِين َعنْ » أَْنِت مجَِ

ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن 2139( - 15 ثـََنا احلََْسُن ْبُن ُموَسى، َحدَّ َبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ ) َحدَّ
ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر: ُعبَـْيِد هللاِ  َ اَها َرُسوُل ِهللا َصلَّى «، َعْن  َأنَّ ابـَْنًة ِلُعَمَر َكاَنْت يـَُقاُل َهلَا َعاِصَيُة َفَسمَّ

يَلةَ   »هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مجَِ
ثـََنا َعْمٌرو النَّاِقُد، َواْبُن َأِيب ُعَمَر 2140( - 16 ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن ُحمَمَِّد  -َواللَّْفُظ لَِعْمرٍو  -) َحدَّ قَاَال: َحدَّ

ُة ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن، َمْوَىل آِل طَْلَحَة، َعْن ُكَرْيٍب، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: " َكاَنْت ُجَوْيرِيَُة اْمسَُها بـَرَّ 
َكاَن َيْكرَُه َأْن يـَُقاَل: َخرََج ِمْن ِعْنَد بـَرََّة " َوِيف َفَحوََّل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْمسََها ُجَوْيرِيََة، َو 

 َحِديِث اْبِن َأِيب ُعَمَر، َعْن ُكَرْيٍب قَاَل: مسَِْعُت اْبَن َعبَّاسٍ 
، َوُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، قَالُ 2141( - 17 ُد ْبُن اْلُمَثىنَّ َبَة، َوُحمَمَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ) َحدَّ وا: َحدَّ

َ رَاِفٍع، ُحيَدُِّث َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة،  ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َعطَاِء ْبِن َأِيب َمْيُمونََة، مسَِْعُت َأ ثـََنا َجْعَفٍر، َحدَّ ح َوَحدَّ
ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َعطَاِء ْبِن  ثـََنا َأِيب، َحدَّ َأِيب َمْيُمونََة، َعْن َأِيب رَاِفٍع، َعْن َأِيب ُعبَـْيُد ِهللا ْبُن ُمَعاٍذ، َحدَّ

ْيِه َوَسلََّم ُهَريـْرََة: " َأنَّ َزيـَْنَب، َكاَن اْمسَُها بـَرََّة فَِقيَل: تـُزَكِّي نـَْفَسَها، َفَسمَّاَها َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعلَ 
ُد ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َزيـَْنَب " َوَلْفُظ احلَِْديِث ِهلَُؤَالِء ُدوَن اْبِن َبشَّاٍر وقَ  ثـََنا ُحمَمَّ َبَة، َحدَّ اَل: اْبُن َأِيب َشيـْ

 ُشْعَبةَ 
ثـََنا أَبُو 2142( - 18 ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب، َحدَّ َثِين ِإْسَحاُق ْبُن إِبـْرَاِهيَم، َأْخَربََ ِعيَسى ْبُن يُوُنَس، ح َوَحدَّ ) َحدَّ

ثـََنا اْلَولِيُد ْبنُ  ثـَْتِين َزيـَْنُب بِْنُت أُمِّ   ُأَساَمَة، قَاَال: َحدَّ َثِين ُحمَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبِن َعطَاٍء، َحدَّ َكِثٍري، َحدَّ
َلْت َسَلَمَة، قَاَلْت: " َكاَن امسِْي بـَرََّة، َفَسمَّاِين َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم زَيـَْنَب، قَاَلْت: َوَدخَ 

 َواْمسَُها بـَرَُّة َفَسمَّاَها زَيـَْنَب " َعَلْيِه زَيـَْنُب بِْنُت َجْحٍش،
ثـََنا اللَّْيُث، َعْن يَزِيَد ْبِن َأِيب َحِبيٍب، 2142( - 19 ثـََنا َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم، َحدَّ ثـََنا َعْمٌرو النَّاِقُد، َحدَّ ) َحدَّ

ِإنَّ َرُسوَل «فـََقاَلْت ِيل زَيـَْنُب بِْنُت َأِيب َسَلَمَة: َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن َعطَاٍء، قَاَل: َمسَّْيُت ابـَْنِيت بـَرََّة، 
يُت بـَرَّةَ  ََى َعْن َهَذا اِالْسِم، َومسُِّ ، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 

َِْهِل ا« يَها؟ قَاَل: » ْلِربِّ ِمْنُكمْ َال تـُزَكُّوا أَنـُْفَسُكْم، هللاُ أَْعَلُم   »َمسُّوَها َزيـَْنبَ «فـََقاُلوا: ِمبَ ُنَسمِّ



ي ِمبَِلِك اْألَْمَالِك، َوِمبَِلِك اْلُمُلوكِ  - 4 ُب َحتْرِِمي التََّسمِّ َ  
َبٍل، َوأَبُو َبْكِر بْ 2143( - 20 ، َوَأْمحَُد ْبُن َحنـْ ثـََنا َسِعيُد ْبُن َعْمرٍو اْألَْشَعِثيُّ َبَة ) َحدَّ َواللَّْفُظ  -ُن َأِيب َشيـْ

: َأْخَربََ وقَاَل اْآلَخرَاِن:  ِد، َعِن  -ِألَْمحََد قَاَل اْألَْشَعِثيُّ َنَة، َعْن َأِيب الزَِّ ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ َحدَّ
ِإنَّ َأْخَنَع اْسٍم ِعْنَد ِهللا َرُجٌل َتَسمَّى «اْألَْعرَِج، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

َبَة ِيف ِرَوايَِتِه » َمِلَك اْألَْمَالكِ  َقاَل اْألَْشَعِثيُّ: قَاَل » َال َماِلَك ِإالَّ ُهللا َعزَّ َوَجلَّ «َزاَد اْبُن َأِيب َشيـْ
َبٍل، َسأَلْ »ِمْثُل َشاَهاْن َشاهْ «ُسْفَياُن:  َ َعْمرٍو َعْن َأْخَنَع؟ فَـَقاَل: ، وقَاَل َأْمحَُد ْبُن َحنـْ  »َأْوَضعَ «ُت َأ

ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخَربََ َمْعَمٌر، َعْن َمهَّاِم ْبِن ُمنَـبٍِّه، قَالَ 2143( - 21 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن رَاِفٍع، َحدَّ : َهَذا َما ) َحدَّ
ثـََنا أَبُو ُهَريـَْرَة، َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ  َها: َوقَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى َحدَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر َأَحاِديَث ِمنـْ

َأْغَيُظ َرُجٍل َعَلى ِهللا يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َوَأْخبَـثُُه َوَأْغَيظُُه َعَلْيِه، َرُجٍل َكاَن ُيَسمَّى َمِلَك «هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
  »اْألَْمَالِك، َال َمِلَك ِإالَّ هللاُ 

ُب اْسِتْحَباِب َحتِْنيِك اْلَمْوُلوِد ِعْنَد وَِالَدتِِه َوَمحِْلِه ِإَىل َصاِلٍح ُحيَنُِّكُه، َوَجَواِز َتْسِمَيِتِه يـَوْ  - 5 َم وَِالَدتِِه، َ
  السََّالمُ َواْسِتْحَباِب التَّْسِمَيِة بَِعْبِد ِهللا َوِإبـْرَاِهيَم َوَسائِِر َأْمسَاِء اْألَنِْبَياِء َعَلْيِهمِ 

، َعْن أََنِس ْبنِ 2144( - 22 ِبٍت اْلبُـَناِينِّ َ ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن  ثـََنا َعْبُد اْألَْعَلى ْبُن َمحَّاٍد، َحدَّ  ) َحدَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم ِحَني َماِلٍك، قَاَل: َذَهْبُت بِْعْبِد ِهللا ْبِن َأِيب طَْلَحَة اْألَْنَصارِيِّ ِإَىل َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ 

فـَُقْلُت: » َهْل َمَعَك َمتٌْر؟«ُوِلَد، َوَرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َعَباَءٍة يـَْهَنأُ بَِعريًا َلُه، فـََقاَل: 
ُه ِيف ِفيِه، َفَجَعَل الصَِّيبُّ نـََعْم، فـََناَوْلُتُه َمتَرَاٍت، فَأَْلَقاُهنَّ ِيف ِفيِه َفَالَكُهنَّ، ُمثَّ فـََغَر فَا الصَّ  ِيبِّ َفَمجَّ

 َوَمسَّاُه َعْبَد هللاِ » ُحبُّ اْألَْنَصاِر التَّْمرَ «يـَتَـَلمَّظُُه، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ثـََنا يَزِيُد ْبُن َها2144( - 23 َبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ ُروَن، َأْخَربََ اْبُن َعْوٍن، َعِن اْبِن ِسريِيَن، ) َحدَّ

ا َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َكاَن اْبٌن ِألَِيب طَْلَحَة َيْشَتِكي، َفَخرََج أَبُو طَْلَحَة، فـَُقِبَض الصَِّيبُّ، فـََلمَّ 
َو َأْسَكُن ِممَّا َكاَن، فـََقرََّبْت إِلَْيِه اْلَعَشاَء َرَجَع أَبُو طَْلَحَة قَاَل: َما فـََعَل اْبِين؟ قَاَلْت أُمُّ ُسَلْيٍم: هُ 

َها، فـََلمَّا فـَرََغ قَاَلْت: َواُروا الصَِّيبَّ، فـََلمَّا َأْصَبَح أَبُو طَْلَحَة أََتى َرُسولَ   ِهللا َصلَّى فـَتَـَعشَّى، ُمثَّ َأَصاَب ِمنـْ
َلَة؟أَْعَرْستُ «هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْخَربَُه، فـََقاَل:  رِْك َهلَُما«قَاَل: نـََعْم، قَاَل: » ُم اللَّيـْ َ فـََوَلَدْت » اللُهمَّ 

َِْيتَ ِبِه النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَأََتى بِهِ  ْلُه َحىتَّ  النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ  ُغَالًما، فـََقاَل ِيل أَبُو طَْلَحَة: امحِْ
قَاُلوا: » أََمَعُه َشْيٌء؟«ْت َمَعُه بَِتَمَراٍت، َفَأَخَذُه النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: َعَلْيِه َوَسلََّم، َوبـََعثَ 

 ا ِيف ِيف الصَِّيبِّ نـََعْم، َمتَرَاٌت، فََأَخَذَها النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَمَضَغَها، ُمثَّ َأَخَذَها ِمْن ِفيِه، َفَجَعَلهَ 
 ُمثَّ َحنََّكُه، َوَمسَّاُه َعْبَد هللاِ 



َبَة، َوَعْبُد ِهللا ْبُن بـَرَّاٍد اْألَْشَعرِيُّ، َوأَبُو ُكَرْيٍب، قَاُلوا: َحدَّثَـ 2145( - 24 ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ َنا أَبُو ) َحدَّ
ُوِلَد ِيل ُغَالٌم فَأَتـَْيُت بِِه النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه «قَاَل:  ُأَساَمَة، َعْن بـُرَْيٍد، َعْن َأِيب بـُْرَدَة، َعْن َأِيب ُموَسى،

 »َوَسلََّم َفَسمَّاُه ِإبـْرَاِهيَم َوَحنََّكُه بَِتْمرَةٍ 
ثـََنا ُشَعْيٌب يـَْعِين اْبَن ِإْسَحاَق، َأْخَربَِين ِهشَ 2146( - 25 َكُم ْبُن ُموَسى أَبُو َصاِلٍح، َحدَّ ثـََنا احلَْ اُم ْبُن ) َحدَّ

َُما َقاَال: َخَرَجْت  َّ َثِين ُعْرَوُة ْبُن الزَُّبْريِ، َوفَاِطَمُة بِْنُت اْلُمْنِذِر ْبِن الزَُّبْريِ، َأ َأْمسَاُء بِْنُت َأِيب ُعْرَوَة، َحدَّ
َلى بَِعْبِد ِهللا ْبِن الزَُّبْريِ، فـََقِدَمْت قـَُباًء، فـَُنِفسَ  ْت بَِعْبِد ِهللا بُِقَباٍء، ُمثَّ َبْكٍر ِحَني َهاَجَرْت َوِهَي ُحبـْ

فََأَخَذُه َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه «َخَرَجْت ِحَني نُِفَسْت ِإَىل َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لُِيَحنَِّكُه 
َها، فـََوَضَعُه ِيف َحْجرِِه، ُمثَّ َدَعا بَِتْمرَةٍ  َعاِئَشُة: َفَمَكثْـَنا َساَعًة نـَْلَتِمُسَها قـَْبَل َأْن قَاَل: قَاَلْت » َوَسلََّم ِمنـْ

َدَها،  َفَمَضَغَها. ُمثَّ َبَصَقَها ِيف ِفيِه، فَِإنَّ أَوََّل َشْيٍء َدَخَل َبْطَنُه َلرِيُق َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه «جنَِ
َلْيِه َوَمسَّاُه َعْبَد ِهللا، ُمثَّ َجاَء، َوُهَو اْبُن َسْبِع ِسِنَني َأْو ُمثَّ َمَسَحُه َوَصلَّى عَ «، ُمثَّ قَاَلْت َأْمسَاُء: »َوَسلَّمَ 

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َمثَاٍن، لِيُـَباِيَع َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأََمَرُه ِبَذِلَك الزَُّبْريُ، فـَتَـَبسََّم َرُسوُل هللاِ 
يـََعهُ َوَسلََّم ِحَني َرآُه ُمْقِبًال  َ  » إِلَْيِه، ُمثَّ 

ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َأْمسَاءَ 2146( - 26 ُد ْبُن اْلَعَالِء، َحدَّ ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب ُحمَمَّ ، ) َحدَّ
َ مُ  َا َمحََلْت بَِعْبِد ِهللا ْبِن الزَُّبْريِ ِمبَكََّة قَاَلْت: َفَخَرْجُت َوَأ َّ ِتمٌّ، فَأَتـَْيُت اْلَمِديَنَة فـَنَـزَْلُت بُِقَباٍء فـََوَلْدتُُه َأ

فـََوَضَعُه ِيف َحْجرِِه، ُمثَّ َدَعا بَِتْمَرٍة َفَمَضَغَها، ُمثَّ تـََفَل «بُِقَباٍء، ُمثَّ أَتـَْيُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
لتَّْمَرِة، ُمثَّ َدَعا ِيف ِفيِه، َفَكاَن أَوََّل َشْيٍء َدَخَل جَ  ِ ْوَفُه رِيُق َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُمثَّ َحنََّكُه 

ْسَالمِ   »َلُه َوبـَرََّك َعَلْيِه، وََكاَن َأوََّل َمْوُلوٍد ُوِلَد ِيف اْإلِ
ثـََنا َعْبُد هللاِ 2147( - 27 َبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ ثـََنا ِهَشاٌم يـَْعِين اْبَن ُعْرَوَة، َعْن ) َحدَّ  ْبُن ُمنَْريٍ، َحدَّ

َياِن فـَُيَربُِّك َعَلْيِهْم َوُحيَنُِّكُهمْ «أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة:  بـْ لصِّ ِ  »َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـُْؤَتى 
ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن 2148( - 28 ثـََنا أَبُو َخاِلٍد اْألَْمحَُر، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، ) َحدَّ َبَة، َحدَّ َأِيب َشيـْ

َنا َمتْرًَة، فَـ «قَاَلْت:  َنا بَِعْبِد ِهللا ْبِن الزَُّبْريِ ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُحيَنُِّكُه، َفطََلبـْ َنا ِجئـْ َعزَّ َعَليـْ
 »َهاطََلبُـ 

ثـََنا اْبُن َأِيب َمْرَميَ، َحدَّ 2149( - 29 ، َوأَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق، قَاَال: َحدَّ َثِين ُحمَمَُّد ْبُن َسْهٍل التَِّميِميُّ ثـََنا ) َحدَّ
َثِين أَبُو َحازٍِم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، قَاَل: أُ  ْلُمْنِذِر ْبِن َأِيب ُحمَمٌَّد َوُهَو اْبُن ُمَطرٍِّف أَبُو َغسَّاَن، َحدَّ ِ ِيتَ 

َم َعَلى َفِخِذِه، أَُسْيٍد ِإَىل َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِحَني ُوِلَد فـََوَضَعُه النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 
بِْنِه فَاْحُتِمَل َوأَبُو ُأَسْيٍد َجاِلٌس، فـََلِهَي النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بِ  ِ َشْيٍء َبْنيَ َيَدْيِه، َفَأَمَر أَبُو ُأَسْيٍد 

ِه َوَسلََّم، ِمْن َعَلى َفِخِذ َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأقْـَلُبوُه، فَاْستَـَفاَق َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَليْ 



َ َرُسوَل ِهللا. قَاَل: فـََقاَل: أَبُو أُ » أَْيَن الصَِّيبُّ «فـََقاَل:  َناُه،  َ » َما اْمسُُه؟«َسْيٍد أَقْـَلبـْ قَاَل: ُفَالٌن، 
اُه يـَْوَمِئٍذ اْلُمْنِذرَ » َال، َوَلِكِن اْمسُُه اْلُمْنِذرُ «َرُسوَل ِهللا قَاَل:   َفَسمَّ

ثـََنا أَبُو الرَّبِيِع ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد اْلَعَتِكيُّ، َحدَّ 2150( - 30 ثـََنا ) َحدَّ ثـََنا أَبُو التـَّيَّاِح، َحدَّ ثـََنا َعْبُد اْلَواِرِث، َحدَّ
َباُن ْبُن فـَرُّوَخ  ثـََنا َشيـْ ثـََنا َعْبُد اْلَواِرِث، َعْن َأِيب التـَّيَّاِح، -َواللَّْفُظ َلُه  -أََنُس ْبُن َماِلٍك، ح َوَحدَّ ، َحدَّ

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْحَسَن النَّاِس ُخُلًقا، وََكاَن ِيل َأٌخ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاِ 
َعَلْيِه  يـَُقاُل َلُه: أَبُو ُعَمْريٍ، قَاَل: َأْحِسُبُه، قَاَل: َكاَن َفِطيًما، قَاَل: َفَكاَن ِإَذا َجاَء َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ 

َ ُعَمْريٍ مَ «َوَسلََّم فـََرآُه، قَاَل:   قَاَل: َفَكاَن يـَْلَعُب ِبهِ » ا فـََعَل النـَُّغْريُ َأ
َ ُبَينَّ َواْسِتْحَباِبِه لِْلُمَالطََفةِ  - 6 ُب َجَواِز قـَْوِلِه لَِغْريِ ابِْنِه:  َ 

ثـََنا أَبُو َعَوانََة، َعْن َأِيب ُعْثَماَن، َعنْ 2151( - 31 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ُعبَـْيٍد اْلُغَربِيُّ، َحدَّ أََنِس ْبِن َماِلٍك،  ) َحدَّ
َ ُبَينَّ "  قَاَل: " قَاَل ِيل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

َبَة، َواْبُن َأِيب ُعَمَر 2152( - 32 ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ ثـََنا  - َواللَّْفُظ ِالْبِن َأِيب ُعَمَر  - ) َوَحدَّ قَاَال: َحدَّ
وَن، َعْن ِإْمسَاِعيَل ْبِن َأِيب َخاِلٍد، َعْن قـَْيِس ْبِن َأِيب َحازٍِم، َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة، قَاَل: َما يَزِيُد ْبُن َهارُ 

اِل َأْكثـََر ِممَّا َسأَْلُتُه َعْنُه، فـََقاَل ِيل:   َوَما َأْي ُبَينَّ «َسَأَل َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَحٌد َعِن الدَّجَّ
َاَر اْلَماِء َوِجَباَل اْخلُْبِز، قَاَل: » يـُْنِصُبَك ِمْنُه؟ ِإنَُّه َلْن َيُضرَّكَ  ْ ُْم يـَْزُعُموَن َأنَّ َمَعُه َأ َّ ُهَو «قَاَل قـُْلُت: ِإ

 »أَْهَوُن َعَلى ِهللا ِمْن َذِلكَ 
ُب اِالْسِتْئَذانِ  - 7 َ 

َثِين َعْمُرو ْبُن ُحمَمَّ 2153( - 33 ثـََنا َوِهللا يَزِيُد ْبُن ) َحدَّ َنَة، َحدَّ ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ ِد ْبِن ُبَكْريٍ النَّاِقُد، َحدَّ
ْلَمِديَنِة ِيف  ِ َ َسِعيٍد اْخلُْدرِيَّ، يـَُقوُل: ُكْنُت َجاِلًسا  َفَة، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعيٍد، قَاَل: مسَِْعُت َأ  ُخَصيـْ

 َ َ  أَبُو ُموَسى َفزًِعا أَْو َمْذُعورًا قـُْلَنا: َما َشْأُنَك؟ قَاَل: ِإنَّ ُعَمَر أَْرَسَل ِإَيلَّ َأْن آتَِيُه، َجمِْلِس اْألَْنَصاِر، فََأ
ْتِيَـَنا؟ فـَُقْلُت: إِ  َ ً فـََلْم يـَُردَّ َعَليَّ فـََرَجْعُت فـََقاَل: َما َمنَـَعَك َأْن  بَُه َفَسلَّْمُت َثَال َ ُتَك،فَأَتـَْيُت   ّينِ أَتـَيـْ

، فـََلْم يـَُردُّوا َعَليَّ، فـََرَجْعُت، َوَقْد قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ  ً ِبَك َثَال َ ِإَذا «َسلََّم َفَسلَّْمُت َعَلى 
ً فـََلْم يـُْؤَذْن َلُه، فـَْلَريِْجعْ  ِإالَّ َأْوَجْعُتَك. فـََقاَل: ُأَيبُّ فـََقاَل ُعَمُر: أَِقْم َعَلْيِه اْلبَـيَِّنَة، وَ » اْسَتْأَذَن َأَحدُُكْم َثَال

َ َأْصَغُر اْلَقْوِم، قَاَل: فَاذْ   َهْب ِبهِ ْبُن َكْعٍب: َال يـَُقوُم َمَعُه ِإالَّ َأْصَغُر اْلَقْوِم، قَاَل: أَبُو َسِعيٍد: قـُْلُت َأ
َثِين أَبُو الطَّاِهِر، َأْخَربَِين َعْبُد ِهللا ْبُن َوْهٍب، حَ 2153( - 34 دََّثِين َعْمُرو ْبُن اْحلَاِرِث، َعْن ُبَكْريِ ْبِن ) َحدَّ

َ َسِعيٍد اْخلُْدرِيَّ، يـَُقوُل: ُكنَّا ِيف َجمِْلٍس ِعنْ  ثَُه أَنَُّه مسََِع َأ ، َأنَّ ُبْسَر ْبَن َسِعيٍد، َحدَّ َد ُأيبَِّ ْبِن اْألََشجِّ
َع َأَحٌد ِمْنُكْم َكْعٍب، فَأََتى أَبُو ُموَسى اْألَْشَعرِيُّ ُمْغَضًبا َحىتَّ وَ  َقَف، فـََقاَل: أَْنُشدُُكُم هللاَ َهْل مسَِ

قَاَل ُأَيبٌّ: » اِالْسِتْئَذاُن َثَالٌث، فَِإْن أُِذَن َلَك، َوِإالَّ فَاْرِجعْ «َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: 



طَّاِب أَْمِس َثَالَث َمرَّاٍت، فـََلْم يـُْؤَذْن ِيل فـََرَجْعُت، ُمثَّ َوَما َذاَك؟ قَاَل: اْسَتْأَذْنُت َعَلى ُعَمَر ْبِن اخلَْ 
، ُمثَّ اْنَصَرْفُت. قَاَل:  ً ُتُه اْليَـْوَم َفَدَخْلُت َعَلْيِه، فََأْخَربْتُُه، َأّينِ ِجْئُت أَْمِس َفَسلَّْمُت َثَال ْعَناَك ِجئـْ َقْد مسَِ

ْعُت َرُسوَل ِهللا َوَحنُْن ِحيَنِئٍذ َعَلى ُشْغٍل، فـََلْو َما  اْسَتْأَذْنَت َحىتَّ يـُْؤَذَن َلَك قَاَل: اْسَتْأَذْنُت َكَما مسَِ
َلى َهَذا، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: فـََوِهللا، َألُوِجَعنَّ َظْهَرَك َوَبْطَنَك، َأْو لََتْأِتَنيَّ ِمبَْن َيْشَهُد َلَك عَ 

َ َسِعيٍد، فـَُقْمُت َحىتَّ أَتـَْيُت فـََقاَل ُأَيبُّ ْبُن َكْعٍب: فـََوهللاِ  َ َأ ، َال يـَُقوُم َمَعَك ِإالَّ َأْحَدثـَُنا ِسنا، ُقْم، 
 ُعَمَر، فـَُقْلُت: َقْد مسَِْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َهَذا "

ثـََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ اْجلَْهَضِميُّ، حَ 2153( - 35 ثـََنا َسِعيُد ْبُن يَزِيَد، ) َحدَّ ثـََنا ِبْشٌر يـَْعِين اْبَن ُمَفضٍَّل، َحدَّ دَّ
َب ُعَمَر، فَاْسَتْأَذَن، فـََقاَل ُعَمُر َواِحَدٌة، ُمثَّ  َ َ ُموَسى، أََتى   َعْن َأِيب َنْضَرَة، َعْن َأِيب َسِعيٍد، َأنَّ َأ

َتاِن،  ُمثَّ اْسَتْأَذَن الثَّالِثََة، فـََقاَل ُعَمُر: َثَالٌث، ُمثَّ اْنَصَرَف فَأَتْـبَـَعُه فـََردَُّه، اْسَتْأَذَن الثَّانَِيَة، فـََقاَل ُعَمُر: ثِنـْ
، َفَألَْجَعلَ  ًئا َحِفْظَتُه ِمْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََها، َوِإالَّ نََّك ِعظًَة، فـََقاَل: ِإْن َكاَن َهَذا َشيـْ

َ فـََقاَل: َأملَْ تـَْعَلُموا َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  قَاَل أَبُو َسِعيٍد: َ اِالْسِتْئَذاُن «فََأ
ُكْم َأُخوُكُم اْلُمْسِلُم َقْد أُْفزَِع، َتْضَحُكوَن؟ اْنطَِلْق » َثَالٌث؟ َ قَاَل: َفَجَعُلوا َيْضَحُكوَن، قَاَل فـَُقْلُت: َأ

َ َشرِيكُ  ُه فـََقاَل: َهَذا أَبُو َسِعيٍد.فََأ َ  َك ِيف َهِذِه اْلُعُقوبَِة، فََأ
ثـََنا َعطَاٌء، 2153( - 36 ثـََنا َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّاُن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َحدَّ ، َحدَّ َثِين ُحمَمَُّد ْبُن َحامتٍِ ) وَحدَّ

َ ُموَسى، اْستَ  ، َفَكأَنَُّه َوَجَدُه َمْشُغوًال، فـََرَجَع فـََقاَل َعْن ُعبَـْيِد ْبِن ُعَمْريٍ، َأنَّ َأ ً ْأَذَن َعَلى ُعَمَر َثَال
ُعَمُر: " أَملَْ َتْسَمْع َصْوَت َعْبِد ِهللا ْبِن قـَْيٍس، اْئَذنُوا َلُه، َفُدِعَي َلُه، فَـَقاَل: َما َمحََلَك َعَلى َما 

ََذا " قَا َّ ُكنَّا نـُْؤَمُر ِ َل: لَُتِقيَمنَّ َعَلى َهَذا بـَيَِّنًة أَْو َألَفْـَعَلنَّ، َفَخرََج فَاْنطََلَق ِإَىل َجمِْلٍس َصنَـْعَت، قَاَل: ِإ
، فـََقاَم أَبُو َسِعيٍد فـََقاَل:  ََذا«ِمَن اْألَْنَصاِر، فـََقاُلوا: َال َيْشَهُد َلَك َعَلى َهَذا ِإالَّ َأْصَغُرَ » ُكنَّا نـُْؤَمُر ِ

َعَليَّ َهَذا ِمْن أَْمِر َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَْهلَاِين َعْنُه الصَّْفُق َخِفَي «فـََقاَل ُعَمُر: 
ْألَْسَواقِ  ِ« 

ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى، َأْخَربََ طَْلَحُة ْبُن َحيَْىي، 2154( - 37 ثـََنا ُحَسْنيُ ْبُن ُحَرْيٍث أَبُو َعمَّاٍر، َحدَّ ) َحدَّ
طَّاِب فـََقاَل: السََّالُم َعْن َأِيب  ، قَاَل: َجاَء أَبُو ُموَسى ِإَىل ُعَمَر ْبِن اخلَْ  بـُْرَدَة، َعْن َأِيب ُموَسى اْألَْشَعرِيِّ

ََْذْن َلُه، فـََقاَل: السََّالُم َعَلْيُكْم َهَذا أَبُو ُموَسى، السََّالمُ  ُكْم  َعَليْ َعَلْيُكْم َهَذا َعْبُد ِهللا ْبُن قـَْيٍس، فـََلْم 
َ ُموَسى َما َردَّكَ  َ َأ ، َفَجاَء فـََقاَل:  ؟ ُكنَّا ِيف َهَذا اْألَْشَعرِيُّ، ُمثَّ اْنَصَرَف، فـََقاَل: ُردُّوا َعَليَّ ُردُّوا َعَليَّ

ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  أُِذَن َلَك، َوِإالَّ اِالْسِتْئَذاُن َثَالٌث، فَِإْن «ُشْغٍل، قَاَل: مسَِ
 قَاَل: لََتْأتَِيينِّ َعَلى َهَذا بِبَـيَِّنٍة، َوِإالَّ فـََعْلُت َوفـََعْلُت، َفَذَهَب أَبُو ُموَسى. قَاَل ُعَمُر: ِإْن َوَجدَ » فَاْرِجعْ 

ْد بـَيَِّنًة فـََلْم جتَُِدوُه،  َ بـَيَِّنًة جتَُِدوُه ِعْنَد اْلِمْنَربِ َعِشيًَّة، َوِإْن ملَْ جيَِ َ َأ ْلَعِشيِّ َوَجُدوُه، قَاَل:  ِ فـََلمَّا َأْن َجاَء 



َ الطَُّفْيِل َما يـَقُ  َ َأ وُل ُموَسى، َما تـَُقوُل؟ أََقْد َوَجْدَت؟ قَاَل: نـََعْم، ُأَيبَّ ْبَن َكْعٍب، قَاَل: َعْدٌل، قَاَل: 
ً َهَذا؟ قَاَل: مسَِْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  طَّاِب َفَال َتُكوَننَّ َعَذا َ اْبَن اخلَْ َم يـَُقوُل َذِلَك 

ًئا، َفَأْحبَـْبتُ  ْعُت َشيـْ َا مسَِ َأْن  َعَلى َأْصَحاِب َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: ُسْبَحاَن ِهللا ِإمنَّ
 أَتـَثـَبََّت.

  كتاب السََّالمِ   - 39
ُب ُيَسلُِّم  - 1  الرَّاِكُب َعَلى اْلَماِشي َواْلَقِليُل َعَلى اْلَكِثريِ َ
ُد ْبُن َمْرُزوٍق، 2160( - 1 ثـََنا أَبُو َعاِصٍم، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، ح وَحدََّثِين ُحمَمَّ َثِين ُعْقَبُة ْبُن ُمْكَرٍم، َحدَّ ) َحدَّ

ٌد، ثـََنا اْبُن ُجَرْيٍج، َأْخَربَِين ِزَ ثـََنا َرْوٌح، َحدَّ َ  َحدَّ َع َأ بًِتا َمْوَىل َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َزْيٍد، َأْخَربَُه أَنَُّه مسَِ َ َأنَّ 
ُيَسلُِّم الرَّاِكُب َعَلى اْلَماِشي، َواْلَماِشي َعَلى «ُهَريـْرََة، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

  »ريِ اْلَقاِعِد، َواْلَقِليُل َعَلى اْلَكثِ 
ُب ِمْن َحقِّ اْجلُُلوِس َعَلى الطَّرِيِق َردُّ السََّالمِ  - 2 َ 
ثـََنا ُعثْ 2161( - 2 ٍد، َحدَّ ثـََنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزَ ثـََنا َعفَّاُن، َحدَّ َبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ َماُن ْبُن ) َحدَّ

ْألَْفِنَيِة َحِكيٍم، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاِ  ِ  ْبِن َأِيب طَْلَحَة، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَل أَبُو طَْلَحَة: ُكنَّا قـُُعوًدا 
َنا فـََقاَل:  َما َلُكْم َوِلَمَجاِلِس الصُُّعَداِت «نـََتَحدَُّث، َفَجاَء َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَم َعَليـْ

َ نـََتَذاَكُر َونـََتَحدَّثُ  اْجَتِنُبوا َجمَاِلسَ  ٍس قـََعْد َ َ ِلَغْريِ َما  َا قـََعْد ِإمَّا َال «قَاَل: » الصُُّعَداِت، فـَُقْلَنا ِإمنَّ
 »فََأدُّوا َحقََّها َغضُّ اْلَبَصِر، َوَردُّ السََّالِم، َوُحْسُن اْلَكَالمِ 

ثـََنا َحفْ 2161( - 3 ثـََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ُص ْبُن َمْيَسَرَة، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر، ) َحدَّ
، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  لطُّرُقَاتِ «َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ ِ ُكْم َواْجلُُلوَس  َّ َ » ِإ َقاُلوا: 

ُتْم ِإالَّ «ِلِسَنا نـََتَحدَُّث ِفيَها قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َرُسوَل ِهللا َما لََنا بُدٌّ ِمْن َجمَا ِإَذا أَبـَيـْ
َغضُّ اْلَبَصِر، وََكفُّ اْألََذى، َوَردُّ السََّالِم، «قَاُلوا: َوَما َحقُُّه؟ قَاَل: » اْلَمْجِلَس، فََأْعطُوا الطَّرِيَق َحقَّهُ 

ْلَمعْ  ِ  »ُروِف، َوالنـَّْهُي َعِن اْلُمْنَكرِ َواْألَْمُر 
ُب ِمْن َحقِّ اْلُمْسِلِم لِْلُمْسِلِم َردُّ السََّالمِ  - 3 َ 
َثِين َحْرَمَلُة ْبُن َحيَْىي، َأْخَربََ اْبُن َوْهٍب، َأْخَربَِين يُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعِن اْبِن 2162( - 4 ) َحدَّ

َ ُهرَ  َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم «يـْرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اْلُمَسيِِّب، َأنَّ َأ
، َعِن اْبِن اْلمُ » َمخْسٌ  ثـََنا َعْبُد ْبُن ُمحَْيٍد، َأْخَربََ َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخَربََ َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهرِيِّ َسيِِّب، ح َوَحدَّ

 ُهَريـْرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمخٌْس جتَُِب لِْلُمْسِلِم َعَلى َأِخيِه: َردُّ َعْن َأِيب 



ْعَوِة، َوِعَياَدُة اْلَمرِيِض، َواتَِّباُع اْجلََنائِِز " قَاَل َعْبُد  اِق: الرَّزَّ السََّالِم، َوَتْشِميُت اْلَعاِطِس، َوِإَجابَُة الدَّ
، َوَأْسَنَدُه َمرًَّة َعِن اْبِن اْلُمَسيِِّب، َعْن َأِيب ُهَريـْرَ « ِديَث، َعِن الزُّْهرِيِّ  »ةَ َكاَن َمْعَمٌر يـُْرِسُل َهَذا احلَْ

ثـََنا ِإْمسَاِعيُل َوُهَو 2162( - 5 َبُة، َواْبُن ُحْجٍر، قَاُلوا: َحدَّ ثـََنا َحيَْىي ْبُن أَيُّوَب، َوقـُتَـيـْ اْبُن َجْعَفٍر، َعِن ) َحدَّ
َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى «اْلَعَالِء، َعْن أَبِيِه، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

َ َرُسوَل ِهللا؟، قَاَل: » اْلُمْسِلِم ِستٌّ  ِإَذا َدَعاَك َفَأِجْبُه، َوِإَذا ِإَذا َلِقيَتُه َفَسلِّْم َعَلْيِه، وَ «ِقيَل: َما ُهنَّ 
ْتُه، َوِإَذا َمِرَض فـَُعْدُه َوِإَذا َماَت فَاتَِّبْعهُ   »اْستَـْنَصَحَك فَاْنَصْح َلُه، َوِإَذا َعَطَس َفَحِمَد َهللا َفَسمِّ

لسََّالِم وََكْيَف يـَُردُّ َعَلْيِهمْ  - 4 ِ ُب النـَّْهِي َعِن ابِْتَداِء أَْهِل اْلِكَتاِب  َ 
ْعُت أََنًسا، يـَقُ 2163( - 6 ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َأْخَربََ ُهَشْيٌم، َعْن ُعبَـْيِد ِهللا ْبِن َأِيب َبْكٍر، قَاَل: مسَِ وُل: ) َحدَّ

ثـََنا ُهَشْيٌم، َأخْ  ، َحدَّ َثِين ِإْمسَاِعيُل ْبُن َساملٍِ َربََ ُعبَـْيُد ِهللا قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ح وَحدَّ
ِإَذا َسلََّم َعَلْيُكْم «ْبُن َأِيب َبْكٍر، َعْن َجدِِّه أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

 »أَْهُل اْلِكَتاِب فـَُقوُلوا َوَعَلْيُكمْ 
ثـََنا ُعبَـْيُد ِهللا ْبُن ُمَعاٍذ، َحدَّ 2163( - 7 ثـََنا َخاِلٌد يـَْعِين اْبَن ) َحدَّ َثِين َحيَْىي ْبُن َحِبيٍب، َحدَّ ثـََنا َأِيب، ح وَحدَّ

، َواْبُن َبشَّاٍر  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمَثىنَّ ثـََنا ُشْعَبُة، ح َوَحدَّ ثـََنا  - َواللَّْفُظ َهلَُما  -اْحلَاِرِث، َقاَال: َحدَّ قَاَال: َحدَّ
ثـََنا ُشْعَبُة، قَاَل: مسَِْعُت قـََتاَدَة، ُحيَدُِّث َعْن أََنٍس، َأنَّ َأْصَحاَب النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ 

َنا َفَكيْ   َف نـَُردُّ َعَلْيِهْم؟َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاُلوا لِلنَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ أَْهَل اْلِكَتاِب ُيَسلُِّموَن َعَليـْ
 »ُقوُلوا َوَعَلْيُكمْ «قَاَل: 

َبُة، َواْبُن ُحْجٍر 2164( - 8 ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َوَحيَْىي ْبُن أَيُّوَب، َوقـُتَـيـْ َواللَّْفُظ لَِيْحَىي ْبِن َحيَْىي قَاَل:  - ) َحدَّ
ثـََنا ِإْمسَاِعيُل وَ  - َحيَْىي ْبُن َحيَْىي: َأْخَربََ َوقَاَل اْآلَخُروَن:  ُهَو اْبُن َجْعَفٍر، َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن ِديَناٍر، أَنَُّه َحدَّ

َع اْبَن ُعَمَر، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِإنَّ اْليَـُهوَد ِإَذا َسلَُّموا َعَلْيُكْم يـَُقوُل «مسَِ
  »َأَحُدُهُم السَّاُم َعَلْيُكْم فـَُقْل َعَلْيكَ 

َثِين َعْمٌرو النَّاِقُد، َوُزَهْريُ ْبُن َحْرٍب 2165( - 10 َنَة،  -َواللَّْفُظ ِلزَُهْريٍ  - ) وَحدَّ ثـََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ قَاَال: َحدَّ
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: اْسَتْأَذَن َرْهٌط ِمَن اْليَـُهوِد َعَلى َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َعِن الزُّْهرِيِّ

َصلَّى هللاُ َوَسلََّم فـََقاُلوا: السَّاُم َعَلْيُكْم، فـََقاَلْت َعاِئَشُة: َبْل َعَلْيُكُم السَّاُم َواللَّْعَنُة، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا 
َ َعاِئَشُة  َقْد «َمْع َما قَاُلوا؟ قَاَل: قَاَلْت: أَملَْ َتسْ » ِإنَّ َهللا حيُِبُّ الّرِْفَق ِيف اْألَْمِر ُكلِّهِ «َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 »قـُْلُت َوَعَلْيُكمْ 
ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن ُمْسِلٍم، َعْن َمْسُروٍق، َعْن 2165( - 11 ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب، َحدَّ ) َحدَّ

ٌس  َ َ اْلَقاِسِم َعاِئَشَة، قَاَلْت: أََتى النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُأ َ َأ ِمَن اْليَـُهوِد فـََقاُلوا: السَّاُم َعَلْيَك 



اُم، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه » َوَعَلْيُكمْ «قَاَل:  قَاَلْت َعاِئَشُة: قـُْلُت َبْل َعَلْيُكُم السَّاُم َوالذَّ
َ َعاِئَشُة  َما مسَِْعَت َما قَاُلوا؟ فـََقاَل: " َأَولَْيَس َقْد َرَدْدُت فـََقاَلْت: » َال َتُكوِين فَاِحَشةً «َوَسلََّم: 

  َعَلْيِهِم الَِّذي قَاُلوا، قـُْلُت: َوَعَلْيُكْم "
ْسَناِد َغْريَ  - 11 ََذا اْإلِ ثـََنا اْألَْعَمُش، ِ ثـََناُه ِإْسَحاُق ْبُن إِبـْرَاِهيَم، َأْخَربََ يـَْعَلى ْبُن ُعبَـْيٍد، َحدَّ قَاَل:  أَنَُّه َحدَّ

ُهْم، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َ َعاِئَشُة، فَِإنَّ َهللا َال «فـََفِطَنْت ِِْم َعاِئَشُة َفَسبـَّتـْ َمْه 
ُحيَيَِّك بِِه ُهللا} ِإَىل َوزَاَد فَأَنـَْزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ {َوِإَذا َجاُءوَك َحيـَّْوَك ِمبَا ملَْ » حيُِبُّ اْلُفْحَش َوالتـََّفحُّشَ 

 آِخِر اْآليَةِ 
َيانِ  - 5 بـْ ُب اْسِتْحَباِب السََّالِم َعَلى الصِّ َ 

، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك،2168( - 14 ِبٍت اْلبـَُناِينِّ َ ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َأْخَربََ ُهَشْيٌم، َعْن َسيَّاٍر، َعْن   ) َحدَّ
 »َمرَّ َعَلى ِغْلَماٍن َفَسلََّم َعَلْيِهمْ «ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّ 

ثـََنا ُشْعبَ 2168( - 15 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ُد ْبُن اْلَولِيِد، قَاَال: َحدَّ ، َوُحمَمَّ َثِين َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ُة، ) وَحدَّ
 َ ِبٌت أَنَُّه َكاَن َعْن َسيَّاٍر، قَاَل: ُكْنُت أَْمِشي َمَع  َ َياٍن َفَسلََّم َعَلْيِهْم، َوَحدََّث  ، َفَمرَّ ِبِصبـْ ِبٍت اْلبُـَناِينِّ

َياٍن َفَسلََّم َعَلْيِهْم، َوَحدََّث أََنٌس أَنَُّه َكاَن َميِْشي َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّ  ى هللاُ َميِْشي َمَع أََنٍس، َفَمرَّ ِبِصبـْ
َياٍن َفَسلََّم َعَلْيِهمْ َفَمرَّ «َعَلْيِه َوَسلََّم   » ِبِصبـْ

ْذِن َرْفُع ِحَجاٍب أَْو َحنْوِِه ِمَن اْلَعَالَماتِ  - 6 ُب َجَواِز َجْعِل اْإلِ َ  
َبُة ْبُن َسِعيٍد، ِكَالُمهَا َعْن َعْبِد اْلَواِحِد 2169( - 16 ْحَدرِيُّ، َوقـُتَـيـْ ثـََنا أَبُو َكاِمٍل اجلَْ َبَة َواللَّْفُظ ِلُقتَـيْـ  -) َحدَّ

ثـََنا ِإبـْرَاِهيُم ْبُن ُسَوْيٍد، قَ  - َسُن ْبُن ُعبَـْيِد ِهللا، َحدَّ ثـََنا احلَْ ٍد، َحدَّ ثـََنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزَ اَل: مسَِْعُت َحدَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْبَد الرَّْمحَِن ْبَن يَزِيَد، قَاَل: مسَِْعُت اْبَن َمْسُعوٍد، يـَُقوُل: قَاَل ِيل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ 

َاكَ « ْ  »ِإْذُنَك َعَليَّ َأْن يـُْرَفَع احلَِْجاُب، َوَأْن َتْسَتِمَع ِسَواِدي، َحىتَّ َأ
ْنَسانِ  - 7 َحِة اْخلُُروِج لِلنَِّساِء ِلَقَضاِء َحاَجِة اْإلِ َ ُب ِإ َ 

َبَة، َوأَبُو ُكرَ 2170( - 17 ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَبِيِه، ) َحدَّ ْيٍب، قَاَال: َحدَّ
َها احلَِْجاُب لِتَـْقِضَي َحاَجتَـَها، وََكاَنِت اْمرَأًَة  َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َخَرَجْت َسْوَدُة بـَْعَدَما ُضِرَب َعَليـْ

َ َسْوَدُة، َجِسيَمًة تـَْفرَُع النَِّساَء ِجْسًما، َال َختَْفى َعَلى َمْن  يـَْعرِفـَُها، فـََرآَها ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب، فـََقاَل: 
َنا، فَاْنظُرِي َكْيَف َختْرُِجَني، َقاَلْت: فَاْنَكَفَأْت رَاِجَعًة َوَرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ   َعَلْيِه َوِهللا َما َختَْفْنيَ َعَليـْ

َ َرُسوَل ِهللا ِإّينِ َخَرْجُت، فـََقاَل ِيل َوَسلََّم ِيف بـَْيِيت، َوِإنَُّه لَيَـتَـَعشَّى َوِيف   َيِدِه َعْرٌق، َفَدَخَلْت فـََقاَلْت: 
ِإنَُّه َقْد أُِذَن «ُعَمُر: َكَذا وََكَذا، قَاَلْت: فَُأوِحَي إِلَْيِه، ُمثَّ رُِفَع َعْنُه َوِإنَّ اْلَعْرَق ِيف َيِدِه َما َوَضَعُه، فـََقاَل: 



َوِيف رَِوايَِة َأِيب َبْكٍر، يـَْفرَُع النَِّساَء ِجْسُمَها، زَاَد أَبُو َبْكٍر ِيف َحِديِثِه: » اَجِتُكنَّ َلُكنَّ َأْن َختُْرْجَن حلَِ 
 فـََقاَل ِهَشاٌم يـَْعِين اْلَربَاَز،

َثِين 2170( - 18 َثِين َأِيب، َعْن َجدِّي، َحدَّ ثـََنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُشَعْيِب ْبِن اللَّْيِث، َحدَّ  ُعَقْيُل ْبُن ) َحدَّ
ِه َوَسلََّم، َخاِلٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبْريِ، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ أَْزَواَج َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَليْ 

للَّْيِل، ِإَذا َتَربَّْزَن ِإَىل اْلَمَناِصِع َوُهَو َصِعيٌد أَفْـَيُح، وََكاَن  ِ طَّاِب يـَُقوُل ِلَرُسوِل ُكنَّ َخيْرُْجَن  ُعَمُر ْبُن اخلَْ
، »اْحُجْب ِنَساَءَك، فـََلْم َيُكْن َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْفَعلُ «ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

َلًة ِمَن اللََّياِيل، ِعَشاًء، وََكاَنِت اْمرَأًَة َفَخَرَجْت َسْوَدُة بِْنُت َزْمَعَة، َزْوُج النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َم لَيـْ
َزَل احلَِْجاُب قَاَلْت َعاِئَشُة: َ َسْوَدُة ِحْرًصا َعَلى َأْن يـُنـْ فَأَنـَْزَل  َطِويَلًة، فـََناَداَها ُعَمُر: َأَال َقْد َعَرفْـَناِك، 

 هللاُ َعزَّ َوَجلَّ احلَِْجابَ 
ُب َحتِْرِمي اْخلَْلوَ  - 8 َهاَ ْألَْجَنِبيَِّة َوالدُُّخوِل َعَليـْ ِ   ِة 

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي، َوَعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، 2171( - 19 ثـََنا  -قَاَل َحيَْىي: َأْخَربََ وقَاَل اْبُن ُحْجٍر:  - ) َحدَّ َحدَّ
ُد ْبُن  ثـََنا ُحمَمَّ ثـََنا ُهَشْيٌم، َعْن َأِيب الزَُّبْريِ، َعْن َجاِبٍر، ح َوَحدَّ الصَّبَّاِح، َوُزَهْريُ ْبُن َحْرٍب، قَاَال: َحدَّ

َأَال َال يَِبيَنتَّ َرُجٌل «ُهَشْيٌم، َأْخَربََ أَبُو الزَُّبْريِ، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ِكًحا أَ  َ  »ْو َذا َحمَْرمٍ ِعْنَد اْمرَأٍَة ثـَيٍِّب، ِإالَّ أَْن َيُكوَن 

ُد ْبُن ُرْمٍح، َأْخَربََ اللَّْيُث، َعْن يَ 2172( - 20 ثـََنا ُحمَمَّ ثـََنا لَْيٌث، ح َوَحدَّ َبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـْ زِيَد ) َحدَّ
ُكْم «هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ْبِن َأِيب َحِبيٍب، َعْن َأِيب اخلَْْريِ، َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى  َّ ِإ

َ َرُسوَل ِهللا أَفـَرَأَْيَت اْحلَْمَو؟ قَاَل: » َوالدُُّخوَل َعَلى النَِّساءِ  اْحلَْمُو «فـََقاَل: َرُجٌل ِمَن اْألَْنَصاِر: 
 »اْلَمْوتُ 

َثِين أَبُو الطَّاِهِر، َأْخَربََ اْبُن َوْهٍب، قَاَل: 2172( - 21 ْعُت اللَّْيَث ْبَن َسْعٍد، يـَُقوُل: ) وَحدَّ اْحلَْمُو َأُخ «َومسَِ
 »الزَّْوِج، َوَما َأْشبَـَهُه ِمْن أَقَاِرِب الزَّْوِج، اْبُن اْلَعمِّ َوَحنُْوهُ 

ثـََنا َعْبُد ِهللا ْبُن َوْهٍب، َأْخَربَِين َعْمٌرو، ح وَحدَّثَ 2173( - 22 ثـََنا َهاُروُن ْبُن َمْعُروٍف، َحدَّ ِين أَبُو ) َحدَّ
َعْبَد الرَّْمحَِن الطَّاِهِر، َأْخَربََ َعْبُد ِهللا ْبُن َوْهٍب، َعْن َعْمرِو ْبِن اْحلَاِرِث، َأنَّ َبْكَر ْبَن َسَواَدَة، َحدَّثَُه َأنَّ 

ثَُه َأنَّ نـََفرًا ِمْن بَ  ثَُه َأنَّ َعْبَد ِهللا ْبَن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، َحدَّ ِين َهاِشٍم َدَخُلوا َعَلى َأْمسَاَء ْبَن ُجَبْريٍ َحدَّ
دِّيُق، َوِهَي َحتَْتُه يـَْوَمِئٍذ، فـََرآُهْم، َفَكرَِه َذِلَك، َفَذَكَر َذِلَك لِ  َرُسوِل بِْنِت ُعَمْيٍس، َفَدَخَل أَبُو َبْكٍر الصِّ

ِإنَّ هللاَ َقْد «وُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوقَاَل: ملَْ أََر ِإالَّ َخْريًا، فـََقاَل َرسُ 
َال َيْدُخَلنَّ َرُجٌل، بـَْعَد «ُمثَّ قَاَم َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْلِمْنَربِ فَـَقاَل: » بـَرَّأََها ِمْن َذِلكَ 

 » َأِو اثـَْنانِ يـَْوِمي َهَذا، َعَلى ُمِغيَبٍة، ِإالَّ َوَمَعُه َرُجلٌ 



ْمرَأٍَة وََكاَنْت َزْوَجَتُه َأْو َحمَْرًما َلُه أَْن يـَُقوَل هَ  - 9 ِ ُب بـََياِن أَنَُّه ُيْسَتَحبُّ ِلَمْن رُِئَي َخالًِيا  ِذِه ُفَالنَُة لَِيْدَفَع َظنَّ َ
 السُّوِء بِهِ 

ثـََنا َعْبُد ِهللا ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن قَـْعَنبٍ 2174( - 23 ، َعْن ) َحدَّ ِبٍت اْلبـَُناِينِّ َ ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن  ، َحدَّ
َ «، فـََقاَل: أََنٍس، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َمَع ِإْحَدى ِنَسائِِه، َفَمرَّ ِبِه َرُجٌل َفَدَعاُه، َفَجاءَ 

َ َرُسوَل ِهللا َمْن ُكْنُت أَُظنُّ ِبِه، فـََلْم َأُكْن أَُظنُّ ِبَك، فـََقاَل َرُسوُل  فـََقاَل:» ُفَالُن َهِذِه َزْوَجِيت ُفَالنَةُ 
ْنَساِن َجمَْرى الدَّمِ «ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:   »ِإنَّ الشَّْيطَاَن َجيْرِي ِمَن اْإلِ

ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن إِبـْرَاِهيَم، َوَعْبُد بْ 2175( - 24 قَاَال: َأْخَربََ َعْبُد  - َوتـََقاَرَ ِيف اللَّْفِظ  -ُن ُمحَْيٍد ) َوَحدَّ
، قَاَلْت: َكا ، َعْن َعِليِّ ْبِن ُحَسْنيٍ، َعْن َصِفيََّة بِْنِت ُحَييٍّ َن النَِّيبُّ الرَّزَّاِق، َأْخَربََ َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهرِيِّ

ثـُْتُه، ُمثَّ ُقْمُت ِألَنـَْقِلَب، فـََقاَم َمِعَي لِيَـْقِلَبِين، َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْعَتِكًفا، فَ  ُتُه أَُزورُُه لَْيًال، َفَحدَّ أَتـَيـْ
َ النَِّيبَّ َصلَّى  هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وََكاَن َمْسَكنـَُها ِيف َداِر ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد، َفَمرَّ َرُجَالِن ِمَن اْألَْنَصاِر، فـََلمَّا رََأ

َا َصِفيَُّة بِْنُت ُحَييٍّ «َرَعا، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأسْ  َّ فـََقاَال: ُسْبَحاَن » َعَلى رِْسِلُكَما، ِإ
َ َرُسوَل ِهللا، قَاَل:  ِم، َوِإّينِ َخِشيُت َأْن يـَْقذِ «ِهللا  ْنَساِن َجمَْرى الدَّ َف ِيف ِإنَّ الشَّْيطَاَن َجيْرِي ِمَن اْإلِ

ًئا«أَْو قَاَل » قـُُلوِبُكَما َشرا  »َشيـْ
، َأْخَربََ أَبُو اْلَيَماِن، َأْخَربََ ُشَعْيٌب، َعِن 2175( - 25 ارِِميُّ ثَِنيِه َعْبُد ِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن الدَّ ، ) وَحدَّ الزُّْهرِيِّ

َا َجاَءْت ِإَىل النَِّيبِّ  َأْخَربََ َعِليُّ ْبُن ُحَسْنيٍ، َأنَّ َصِفيََّة َزْوجَ  َّ النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْخَربَْتُه، َأ
َثْت َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تـَُزورُُه، ِيف اْعِتَكاِفِه ِيف اْلَمْسِجِد، ِيف اْلَعْشِر اْألََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن، فـََتحَ  دَّ

َقِلُب، َوقَاَم النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْقِلبـَُها، ُمثَّ ذََكَر ِمبَْعَىن َحِديِث ِعْنَدُه َساَعًة، ُمثَّ قَاَمتْ   تـَنـْ
َلَغ الدَّمِ «َمْعَمٍر، َغْريَ أَنَُّه قَاَل: فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْنَساِن َمبـْ ُلُغ ِمَن اْإلِ  »ِإنَّ الشَّْيطَاَن يـَبـْ

 »َجيْرِي«َوَملْ يـَُقْل 
ُب َمْن أََتى َجمِْلًسا فـََوَجَد فـُْرَجًة َفَجَلَس ِفيَها َوِإالَّ َوَراَءُهمْ  - 10 َ 
َبُة ْبُن َسِعيٍد، َعْن َماِلِك ْبِن أََنٍس، ِفيَما قُرَِئ َعَلْيِه َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد ِهللا ْبِن 2176( - 26 ثـََنا قـُتَـيـْ ) َحدَّ

َ ُمرََّة، َمْوَىل َعِقيِل ْبِن َأِيب طَاِلٍب، َأْخَربَُه َعْن َأِيب َواِقٍد اللَّْيِثيِّ َأنَّ َرُسوَل هللاِ َأِيب   َصلَّى هللاُ طَْلَحَة، َأنَّ َأ
َنَما ُهَو َجاِلٌس ِيف اْلَمْسِجِد َوالنَّاُس َمَعُه، ِإْذ أَقْـَبَل نـََفٌر َثَالثٌَة، فَأَ  قْـَبَل اثـَْناِن ِإَىل َرُسوِل َعَلْيِه َوَسلََّم بـَيـْ

فََأمَّا  ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَذَهَب َواِحٌد، قَاَل فـََوقـََفا َعَلى َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،
ْلَفُهْم، َوأَمَّا الثَّاِلُث فََأْدبـََر َذاِهًبا، َأَحُدُمهَا فـََرَأى فـُْرَجًة ِيف اْحلَْلَقِة َفَجَلَس ِفيَها، َوأَمَّا اْآلَخُر َفَجَلَس خَ 

َأَال أُْخِربُُكْم َعِن النـََّفِر الثََّالثَِة؟ أَمَّا َأَحُدُهْم َفَأَوى ِإَىل «فـََلمَّا فـَرََغ َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 
 »فَاْسَتْحَيا هللاُ ِمْنُه، َوأَمَّا اْآلَخُر فََأْعَرَض، َفَأْعَرَض هللاُ َعْنهُ ِهللا، فَآَواُه هللاُ، َوأَمَّا اْآلَخُر فَاْسَتْحَيا، 



42 -   َ  كتاب الرُّْؤ
َنَة 2261( - 1 يًعا َعِن اْبِن ُعيَـيـْ ثـََنا َعْمٌرو النَّاِقُد، َوِإْسَحاُق ْبُن ِإبـْرَاِهيَم، َواْبُن َأِيب ُعَمَر، مجَِ َواللَّْفُظ  -) َحدَّ

َها،  -ُعَمَر  ِالْبِن َأِيب  ، َعْن َأِيب َسَلَمَة، قَاَل: ُكْنُت أََرى الرُّْؤَ أُْعَرى ِمنـْ ثـََنا ُسْفَياُن، َعِن الزُّْهرِيِّ َحدَّ
َ قـََتاَدَة َفذََكْرُت َذِلَك َلُه، فـََقاَل: مسَِْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ    َعَلْيهِ َغْريَ َأّينِ َال أَُزمَُّل، َحىتَّ َلِقيُت َأ

ُفْث َعْن «َوَسلََّم يـَُقوُل:  الرُّْؤَ ِمَن ِهللا، َواْحلُْلُم ِمَن الشَّْيطَاِن، فَِإَذا َحَلَم َأَحدُُكْم ُحْلًما َيْكَرُهُه فـَْليَـنـْ
َا َلْن َتُضرَّهُ  َّ ِ ِمْن َشرَِّها، فَِإ ِ ، َوْليَـتَـَعوَّْذ  ً  »َيَسارِِه َثَال

ثـََنا اْبُن َأِيب عُ  - 1 ِد ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن، َمْوَىل آِل طَْلَحَة، َوَعْبِد َربِِّه، َوَحيَْىي، َوَحدَّ ثـََنا ُسْفَياُن، َعْن ُحمَمَّ َمَر، َحدَّ
ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن َعْلَقَمَة، َعْن َأِيب َسَلَمَة، َعْن َأِيب قـََتاَدَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى  ِه هللاُ َعَليْ اْبَينْ َسِعيٍد، َوُحمَمَّ

َها، َغْريَ أَ    ّينِ َال أَُزمَُّل.َوَسلََّم ِمثْـَلُه، َوملَْ َيْذُكْر ِيف َحِديِثِهْم قـَْوَل َأِيب َسَلَمَة: ُكْنُت أََرى الرُّْؤَ أُْعَرى ِمنـْ
ثـََنا ُسَلْيَماُن يـَْعِين اْبَن ِبَال 2261( - 2 ثـََنا َعْبُد ِهللا ْبُن َمْسَلَمَة ْبِن قـَْعَنٍب، َحدَّ ٍل، َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد، ) َحدَّ

َ قـََتاَدَة، يـَُقوُل: مسَِْعُت َرُسوَل ِهللا صَ  َ َسَلَمَة ْبَن َعْبِد الرَّْمحَِن، يـَُقوُل: مسَِْعُت َأ لَّى هللاُ قَاَل: مسَِْعُت َأ
ًئا َيْكَرُهُه، فـَْليَـنـُْفْث الرُّْؤَ ِمَن ِهللا، َواْحلُْلُم ِمَن الشَّْيطَاِن، فَِإذَ «َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  ا رََأى َأَحدُُكْم َشيـْ

َا َلْن َتُضرَّهُ  َّ ِ ِمْن َشرَِّها، فَِإ ِ ِإْن ُكْنُت َألََرى الرُّْؤَ أَثـَْقَل «فـََقاَل: » َعْن َيَسارِِه َثَالَث َمرَّاٍت َوْليَـتَـَعوَّْذ 
 َِ ْعُت  لِيَهاَعَليَّ ِمْن َجَبٍل، َفَما ُهَو ِإالَّ َأْن مسَِ َ  »َذا اْحلَِديِث، َفَما ُأ

َثِين أَبُو الطَّاِهِر، َأْخَربََ َعْبُد ِهللا ْبُن َوْهٍب، َأْخَربَِين َعْمُرو ْبُن اْحلَاِرِث، َعْن َعْبِد َربِّ 2261( - 3 ِه ْبِن ) َوَحدَّ
ْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: َسِعيٍد، َعْن َأِيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن، َعْن َأِيب قـََتاَدَة، عَ 

ًئا فَـ « َها َشيـْ ُفْث َعْن الرُّْؤَ الصَّاِحلَُة ِمَن ِهللا، َوالرُّْؤَ السَّْوُء ِمَن الشَّْيطَاِن، َفَمْن رََأى ُرْؤَ َفَكرَِه ِمنـْ ْليَـنـْ
ِ ِمَن الشَّْيطَ  ِ َا َأَحًدا، فَِإْن رََأى ُرْؤَ َحَسَنًة، فـَْليـُْبِشْر َوَال َيَسارِِه، َوْليَـتَـَعوَّْذ  اِن، َال َتُضرُُّه َوَال ُخيِْربْ ِ

 »ُخيِْربْ ِإالَّ َمْن حيُِبُّ 
ثـَنَ 2261( - 4 َكِم، قَاَال: َحدَّ ، َوَأْمحَُد ْبُن َعْبِد ِهللا ْبِن احلَْ ٍد اْلَباِهِليُّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َخالَّ ا ُحمَمَُّد ْبُن ) َحدَّ

ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد َربِِّه ْبِن َسِعيٍد، َعْن َأِيب َسَلَمَة، قَاَل: ِإْن ُكْنُت َألََرى الرُّْؤَ متُْ  رُِضِين، َجْعَفٍر، َحدَّ
َ ُكْنُت َألََرى الرُّْؤَ فـَُتْمرُِضِين، َحىتَّ مسَِ  َ قـََتاَدَة، فـََقاَل: َوَأ ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ قَاَل: فـََلِقيُت َأ

، «َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  َا ِإالَّ َمْن حيُِبُّ ، َفَال ُحيَدِّْث ِ الرُّْؤَ الصَّاِحلَُة ِمَن ِهللا، فَِإَذا رََأى َأَحدُُكْم َما حيُِبُّ
ً َوْليَـتَـَعوَّذْ  ُفْل َعْن َيَسارِِه َثَال َا َوِإْن َرَأى َما َيْكَرُه فـَْليَـتـْ ِ ِمْن َشرِّ الشَّْيطَاِن َوَشّرَِها، َوَال ُحيَدِّْث ِ ِ  

َا َلْن َتُضرَّهُ  َّ  »َأَحًدا فَِإ



ثـََنا اْبُن رُْمٍح، َأْخَربََ اللَّْيُث، َعْن َأِيب الزُّ 2262( - 5 ثـََنا لَْيٌث، ح َوَحدَّ َبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـْ َبْريِ، ) َحدَّ
ِإَذا رََأى َأَحدُُكُم الرُّْؤَ َيْكَرُهَها، فـَْليَـْبُصْق «َجاِبٍر، َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: َعْن 

، َوْليَـَتَحوَّْل َعْن َجْنِبِه الَِّذي َكاَن عَ  ً ِ ِمَن الشَّْيطَاِن َثَال ِ ً َوْلَيْسَتِعْذ   »َلْيهِ َعْن َيَسارِِه َثَال
، َعْن أَيُّوَب السَّْخِتَياِينِّ 2263( - 6 ثـََنا َعْبُد اْلَوهَّاِب الثـََّقِفيُّ ، َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب ُعَمَر اْلَمكِّيُّ ، َعْن ) َحدَّ

" ِإَذا اْقَرتََب الزََّماُن َملْ َتَكْد  ُحمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:
ِعَني ُجْزًءا ُرْؤَ اْلُمْسِلِم َتْكِذُب، َوَأْصَدُقُكْم ُرْؤَ َأْصَدُقُكْم َحِديثًا، َوُرْؤَ اْلُمْسِلِم ُجْزٌء ِمْن َمخٍْس َوأَْربَ 

َن ِهللا، َوُرْؤَ َحتْزِيٌن ِمَن الشَّْيطَاِن، َوُرْؤَ ِممَّا ُحيَدُِّث ِمَن النـُّبُـوَِّة، َوالرُّْؤَ َثَالثٌَة: فـَُرْؤَ الصَّاِحلَِة ُبْشَرى مِ 
َا النَّاَس " قَاَل:  ، َوَال ُحيَدِّْث ِ َوُأِحبُّ اْلَقْيَد «اْلَمْرُء نـَْفَسُه، َفِإْن رََأى َأَحدُُكْم َما َيْكَرُه فـَْليَـُقْم فـَْلُيَصلِّ

ِديِث أَْم َقاَلُه اْبُن ِسريِينَ » ٌت ِيف الدِّينِ َوَأْكَرُه اْلُغلَّ َواْلَقْيُد ثـََبا  َفَال َأْدرِي ُهَو ِيف احلَْ
ْسَناِد، - 6 ََذا اْإلِ ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخَربََ َمْعَمٌر، َعْن أَيُّوَب، ِ َثِين ُحمَمَُّد ْبُن رَاِفٍع، َحدَّ َوقَاَل ِيف احلَِْديِث:  وَحدَّ

فـَيُـْعِجُبِين اْلَقْيُد، َوَأْكَرُه اْلُغلَّ، َواْلَقْيُد ثـََباٌت ِيف الدِّيِن. َوقَاَل النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  قَاَل أَبُو ُهَريـَْرَة:
 »ُرْؤَ اْلُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوأَْربَِعَني ُجْزًءا ِمَن النـُّبـُوَّةِ «َوَسلََّم 

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن اْلمُ 2264( - 7 َثِين ) َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َوأَبُو َداُوَد، ح وَحدَّ ، َواْبُن َبشَّاٍر، قَاَال: َحدَّ َثىنَّ
ثـََنا ُعبَـْيُد ِهللا بْ  ، ُكلُُّهْم َعْن ُشْعَبَة، ح َوَحدَّ ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمْهِديٍّ  - ُن ُمَعاٍذ ُزَهْريُ ْبُن َحْرٍب، َحدَّ

ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن قـََتاَدَة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت،  - َواللَّْفُظ َلُه  ثـََنا َأِيب، َحدَّ َحدَّ
 »ُرْؤَ اْلُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوأَْربَِعَني ُجْزًءا ِمَن النـُّبـُوَّةِ «قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

، َعِن اْبِن اْلُمسَ 2263( - 8 ثـََنا َعْبُد ْبُن ُمحَْيٍد، َأْخَربََ َعْبُد الرَّزَّاِق، َأْخَربََ َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهرِيِّ يِِّب، َعْن ) َحدَّ
ٌء ِمْن ِستٍَّة َوأَْربَِعَني ُجْزًءا ِإنَّ ُرْؤَ اْلُمْؤِمِن ُجزْ «َأِيب ُهَريـْرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

 »ِمَن النـُّبـُوَّةِ 
ثـََنا َأِيب قَ 2265( - 9 ثـََنا اْبُن ُمنَْريٍ، َحدَّ ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة، ح َوَحدَّ َبَة، َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ اَال: ) َحدَّ

ِفٍع، َعِن ابْ  َ ثـََنا ُعبَـْيُد ِهللا، َعْن  يًعا َحدَّ الرُّْؤَ «ِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: مجَِ
 »الصَّاِحلَُة ُجْزٌء ِمْن َسْبِعَني ُجْزًءا ِمَن النـُّبـُوَّةِ 

ُب قـَْوِل النَِّيبِّ َعَلْيِه الصََّالُة َوالسََّالُم َمْن َرآِين ِيف اْلَمَناِم فـََقْد َرآِين  - 1 َ 
ثـََنا أَيُّ 2266( - 10 ثـََنا َمحَّاٌد يـَْعِين اْبَن َزْيٍد، َحدَّ ، َحدَّ ثـََنا أَبُو الرَّبِيِع ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد اْلَعَتِكيُّ وُب، ) َحدَّ

ِيف اْلَمَناِم َمْن َرآِين «َوِهَشاٌم، َعْن ُحمَمٍَّد، َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
 فـََقْد َرآِين، فَِإنَّ الشَّْيطَاَن َال يـََتَمثَُّل ِيب 



َثِين أَبُو الطَّاِهِر، َوَحْرَمَلُة، قَاَال: َأْخَربََ اْبُن َوْهٍب، َأْخَربَِين يُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، 2266( - 11 ) وَحدَّ
َثِين أَبُو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن،  َ ُهَريـَْرَة، قَاَل: مسَِْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: َحدَّ َأنَّ َأ

َا َرآِين ِيف اْليَـَقَظِة، َال يـََتَمثَُّل الشَّْيطَا«   »ُن ِيب َمْن َرآِين ِيف اْلَمَناِم َفَسَريَاِين ِيف اْليَـَقظَِة، أَْو َلَكَأمنَّ
ثـََنا قُـ 2268( - 12 ثـََنا اْبُن رُْمٍح، َأْخَربََ اللَّْيُث، َعْن َأِيب الزَُّبْريِ، َعْن ) َوَحدَّ ثـََنا َلْيٌث، ح َوَحدَّ َبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ تَـيـْ

َبِغي «َجاِبٍر، َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  لِلشَّْيطَاِن َأْن يـََتَمثََّل ِيف َمْن َرآِين ِيف النـَّْوِم فـََقْد َرآِين، ِإنَُّه َال يـَنـْ
  »ُصوَرِيت 

 »ِإَذا َحَلَم َأَحدُُكْم َفَال ُخيِْربْ َأَحًدا بِتَـَلعُِّب الشَّْيطَاِن ِبِه ِيف اْلَمَنامِ «َوقَاَل: 
ُء ْبُن ِإْسَحاَق، حَ 2268( - 13 ثـََنا زََكِرَّ ثـََنا َرْوٌح، َحدَّ ، َحدَّ ُد ْبُن َحامتٍِ َثِين ُحمَمَّ َثِين أَبُو الزَُّبْريِ، أَنَُّه ) وَحدَّ دَّ

َمْن َرآِين ِيف النـَّْوِم فـََقْد َرآِين، «مسََِع َجاِبَر ْبَن َعْبِد ِهللا، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
َبِغي لِلشَّْيطَاِن َأْن يـََتَشبََّه ِيب   »فَِإنَُّه َال يـَنـْ

ُب َال ُخيِْربُ  - 2   بِتَـَلعُِّب الشَّْيطَاِن بِِه ِيف اْلَمَنامِ َ
ثـََنا اْبُن رُْمٍح، َأْخَربََ اللَّْيُث، َعْن َأِيب الزُّ 2268( - 14 ثـََنا َلْيٌث، ح َوَحدَّ َبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ثـََنا قـُتَـيـْ َبْريِ، ) َحدَّ

نَُّه قَاَل ِألَْعرَاِيبٍّ َجاَءُه فـََقاَل: ِإّينِ َحَلْمُت أَنَّ َرْأِسي َعْن َجاِبٍر، َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَ 
َ أَتَِّبُعُه، فـََزَجَرُه النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل:   »َال ُختِْربْ بِتَـَلعُِّب الشَّْيطَاِن ِبَك ِيف اْلَمَنامِ «ُقِطَع فََأ

ثـََنا َجرِيٌر، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن َأِيب ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر، قَاَل: َجاَء ) َوَحدَّثـََنا 2268( - 15 َبَة، َحدَّ ُعْثَماُن ْبُن َأِيب َشيـْ
َ َرُسوَل ِهللا رَأَْيُت ِيف اْلَمَناِم َكَأنَّ رَأْ  َتَدْحرََج فَاْشَتَدْدُت َعَلى ِسي ُضِرَب فَـ أَْعرَاِيبٌّ ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: 

 :   »َال ُحتَدِِّث النَّاَس بِتَـَلعُِّب الشَّْيطَاِن ِبَك ِيف َمَناِمكَ «أَثَرِِه، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلْألَْعرَاِيبِّ
َال ُحيَدَِّثنَّ َأَحدُُكْم بِتَـَلعُِّب الشَّْيطَاِن ِبِه ِيف «ُب فـََقاَل: َوقَاَل: مسَِْعُت النَِّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بـَْعُد، َخيْطُ 

 »َمَناِمهِ 
ثـََنا وَِكيٌع، َعِن اْألَْعَمِش، عَ 2268( - 16 َبَة، َوأَبُو َسِعيٍد اْألََشجُّ، َقاَال: َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشيـْ ْن ) َوَحدَّ

َ َرُسوَل ِهللا رَأَْيُت ِيف َأِيب ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر،  قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل: 
ِإَذا َلِعَب الشَّْيطَاُن «اْلَمَناِم َكَأنَّ رَْأِسي ُقِطَع، قَاَل: َفَضِحَك النَِّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل: 

ََِحدُِكمْ «َوِيف ِرَوايَِة َأِيب َبْكٍر » َمَناِمِه، َفَال ُحيَدِّْث ِبِه النَّاسَ ََِحدُِكْم ِيف    َوَملْ يَْذُكِر الشَّْيطَانَ » ِإَذا لُِعَب 
  تم والحمد  


