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                             دولة فلسطين
  بوديسأ –جامعة القدس 

 كلية الدراسات العليا 

 صول الدينأكلية الدعوة و 
 

 جامع معمر بن راشد

 عامًا[ 58وله  -هـ 154 -هـ 96]

 ] القسم ال ول من جامع معمر بن راشد دراسة وتحقيق وتخريج
 من الجزء ال ول الى نهاية الجزء الثالث [

 صول الدين ألنيل درجة الماجستير في 

 طارق فايز نايف غوادرةعداد الطالب:إ

  الشيخشراف فضيلة إ

 موسى البسيط حفظه هللا د.

-هـ 1438،][ هـ 2018 –م 2017 ]صول الدينأقدم هذا البحث استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
ندلس كتبت قبل ال  –يطلة [.نسخة مدينة طل1]هي: مخطوطة نسخ وست،  مطبوعة نسخ ثالث على مرة ولل  يحقق هـ[1439

[.نسخة ابن 4المغرب. ] -يةالبربر  -نسخة مدينة البزو [.3[. نسخة المدينة المنورة. ]2غزال. ]على رق (عام 1170)أكثر من
مكتبة  –حيدر آباد الباكستان  –[.نسخة محب هللا شاه الراشدي 6. ]( تركيا705[.نسخة فيض هللا )5]تركيا .  –(541)النقيب
التي ذكرها ابن النديم ، و امريكا –بشيكاغو –االستشراق  معمر بن راشد[ من معهد -]مخطوط مغازي واستعنا لول مرة بـ[.7]خاصة.

 .مكتوبة على رق حوت،  وهي نسخة قديمة جداً ، في الفهرست 
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 هداءاإل

قبع في نا أأو  م[24/5/1994من الدنيا في ] ت روحهلى والدي العزيز رحمه هللا الذي خرجإ
 ردها هللا )المحتلة الحبيبة فلسطين في  سجن النقب()داري في الكيلو سبعة اإلاإلعتقال سجن 

ن يأمل بالرجوع الى بلدنا كاالذي  أبي (سالملى اإلإ يءبسواعد الشباب المسلم المتوض
لى إو حيفا  لواء – ناآل حنا في مدينة الخضيرة بردسمستوطنة  [زازقال ووادي] [ ،كركور]

 .بطول العمر وحسن العمل والدتي الكريمة حفظها هللا ورعاها

 خواتيأخوتي و إلى إ

 م مصعب شافاها هللا وعافاهاأالى زوجتي الفاضلة 

 والدي وبناتيألى إ

 خوات خوة والبناء وبنات اإلأالى 

 ....والجيران والصدقاء القارب إلى

 التي أنتمي اليها: )قبائل مرج ابن عامر( لى القبائل السبعة إ

[.قبيلة عرب بني الضبايا. 3[.قبيلة عرب بني علقمة. ]2[.قبيلة عرب بني سعيدان. ]1]
[.قبيلة 7قبيلة عرب الطواطحة. ][.6[.قبيلة عرب العوادين. ]5ة. ][.قبيلة عرب النغنغي4]

 عرب الشقيرات.

 حمد ياسينأمام الشهيد لى روح اإلإمام الشهيد حسن البنا ، و لى روح اإلإ

 ....والشهداء والمرابطين المجاهدين إلى

 العمل. هذا أهدي
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 [شكر وتقدير ]

َلَِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد  َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتمْ ]تعالى :نطالًقا من قول هللا ا
، )من صنع إليكم معروفًا في الحديث: انطالًقا من قول النبي و  [7:]سورة ابراهيم االية(7)

 ، (1صحيح )أنكم قد كافأتموه(.، روا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه ، فادعوا له ، حتى ت
نسال هللا ،  (2(. )، َمْن اَل َيْشُكُر النَّاَس  اَل َيْشُكُر ّللاََّ )في الحديث: وانطالًقا من قول النبي 

ال بد من أدائه،  حقاولما كان الشكر تعالى أن يزيدنا من فضله، وأن يجعلنا من الشاكرين. 
موسى البسيط .داالستاذ الشيخ  ودينًا ال بد من قضائه، فإني أتوجه بالشكر الجزيل للمشرف

اإلشراف على إعداد هذه الطروحة ، وأعطاني من  الذي تفضل أواًل بالموافقة علىو  حفظه هللا
   فجزاه هللا عني وعن المسلمين خير الجزاء. ، جهده وعلمه ما ال يجازيه عليه إال ربه جّل وعال

 ابونصير الدكتور االستاذالمناقشة:وال يزال الشكر موصواًل لستاذي الكريمين عضوي لجنة 
خالد  ابوعبدهللا رالدكتو ستاذ وال،  ممتحن داخلي من جامعة القدس،  أبوصبيحة حمزة ذيب

حيث تفضال مأجورين بقبول مناقشة هذه  ، من جامعة النجاح الوطنية ممتحن خارجي علوان
  الجزاء.خير  ، وتّكلفا التعب والنصب بقراءتها، فجزاهما هللا عني الرسالة

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( البخاري في " الدب المفرد " 127،  99،  68/  2)مسند عبد هللا بن عمرأخرجه أحمد   صحيح(.1)
 (. 413 - 412،  412/  1( والحاكم )358/  1( والنسائي )5109،  1672( وأبو داود )216)

( برقم: 1578/  3وأحمد في "مسنده" ) (2613( برقم: )232/  4الطيالسي في "مسنده" )أخرجه  (.2)
( والترمذي في 4811( برقم: )403/  4وأبو داود في "سننه" )(  10521( برقم: )2147/  2( ، )7620)

والبزار في ( 3407( برقم: )198/  8أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )( 1954( برقم: )505/  3"جامعه" )
 .(9587( برقم: )65/  17"مسنده" )
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 الة:ملخص الرس

 وعلو،  مؤلفه لمكانة نظرا ، طالقاإل على السنة كتب همأ من راشد بن معمر جامع يعد
 ،ثارآلاو ،  حاديثال من الكثير تضمن قدو  وثقها،أو ،  السنة كتب قدمأ من ولكونه ، فيه سنادهإ

 .التابعين من وغيرهم،  كثير بيأ بن ويحيى،  والزهري ،  والحسن،  وقتادة،  لمعمر والفتاوى 

جامع  من والثالث والثاني ولال  الجزء،  دراسة وتحقيق وتخريج]الرسالة على  هذه تشتمل
لى إ]ُوُجوِب ااِلْسِتْئَذاِن[ [.َباُب:1من]وتبدأ  بوابأ[ 106]وهي: [بن راشدامعمر 

 .[.باب:]ِذْكُر هللِا ِفي الَمَضاِجِع[106]

الواردة في  ى والفتاو  ،ثارواآل، حاديث ال نصوص وتخريج لى تحقيقإتهدف هذه الدراسة و 
فادة علميا ، بحيث يسهل على طلبة العلم اإلتحقيقا ا هتحقيقلتخريجها و جامع معمر بن راشد 

، والفائدة  هميةفي غاية الهي ، ثراء المكتبة االسالمية بروافد من نصوص محاولة إل و ، منه 
 و تشويهه . أ، ومنع اندثاره ، سهام في الحفاظ على التراث االسالمي العريق ، بنشره واإل

، حاديث وذلك باستقراء نصوص ال :المنهج االستقرائيعلى ، عتمدت في هذه الدراسة إوقد 
  .بينها واثبات الفوارق ،  الخطية النسخومقارنة ،  ودراساتها، وتحقيقها ، وتخريجها 

،  ثاراآلو ، حاديث من ال الكتاب الوصف الدقيق لما تحتويه مخطوطات: وهو والمنهج الوصفي
   .ى والفتاو 

لى التصحيح والتضعيف إوصوال ، والتمحيص ، يات بالنقد االذي يتناول الرو  :والمنهج النقدي
            .والتعليل

 تضمنت الدراسة قسمين : 

. والدراسة عن الكتاب من حيث  شيوخه وتالميذههم أالمؤلف و  حولول : الدراسة ال القسم 
لى مؤلفه ، والنسخ المخطوطة عن الكتاب إنسبة الكتاب تحقيق منهج المؤلف ومنهج الكتاب و 

مع العناية إخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلف  واجتهدت من أجل وصور منها .
 ودراسته ، وتخريجه. ،وتخريجا ، وتمت التوصية بمتابعة تحقيق الكتاب، وضبطا ، ، مقابلة به
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Abstract 

The thesis include a through study, investigation and Hadith authentication of Maʿmar 

ibn Rāschid Comprehensive book in its first, second and third parts considering that 

this thesis is the first study to address Maʿmar ibn Rāschid Comprehensive book (96-

154 aH, 58 years). The first study was exploration, investigation and Hadith 

authentication of the first three parts of it, namely: from Chap. (1) the obligation to 

take permission to praying for God in the bed, a thesis to obtain MA in Asul Ad-Din. 

This book is one of the most important Sunna books, ultimately, due to the strength of 

its Isnad in it, and because it is one of the oldest Sunna books, as it included most of 

Ma'mar's, Qatada's, Al-Hassan's, Al-Zohary's, Yahiya Bin Abi Katheir and others' 

fatawa.    

The thesis aims to authenticate the Hadith and Fatawa collected in Ma'mar Ibn 

Rachid's compressive book scientifically, easing the paths for the students' to benefit 

from it and to enrich the Islamic library with very significant and beneficial texts, in 

addition to contributing to the preserve the established Islamic heritage through 

publishing it and preventing its exhaustion or distortion.  

The study followed the Inductive approach through inducting the Hadith texts, 

investigating and exploring it.  

The researcher also employed the descriptive approach through identifying the 

meanings of the vocabulary mentioned in the beforementioned parts, and the historic 

approach through providing introductions of the author and other narrators. 

The thesis included two sections 

Sections one included a study of the author, his most important mentors and 

followers. A study of the book tackling the author and book's approach, referring the 

book to its author, book manuscript and copies of it. 

The study found that is it significant to continue studying, exploring and investigating 

the book.  
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 المقدمة:

ومن سيئات ، ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  ونستغفره، ونستعينه ، إن الحمد هلل، نحمده 
، ، وأشهد أن ال إله إال هللا  فال هادي له، ل ، ومن يضل فال مضل له، ، من يهده هللا  أعمالنا

 ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وحده ال شريك له

 (.1} َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا ّللاََّ َحقَّ ُتَقاِتِه َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن {)

الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل } َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم 
 (.2َكِثيرًا َوِنَساًء َواتَُّقوا ّللاََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْلَْرَحاَم ِإنَّ ّللاََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا {)

ُقوا ّللاََّ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديدًا * ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن } َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ 
 (.3ُيِطِع ّللاََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظيمًا {)

 أما بعد: فإن خير الكالم كالم هللا، وخير الهدي هدي محمد صلى هللا عليه وآله وسلم، وشر
 (. 4المور محدثاتها، وكل محدثٍة بدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة في النار)

  :وبعد

ن آساسي في التشريع بعد القر وال، المصدر الثاني ، فإنَّ السنَّة النبوية الصحيحة المطهرة 
، والمفصلة لمجمله ، والمقيدة  الكريم ، فهي المبينة له ، والشارحة له ، والمفسرة لمبهمه

لم يفارق الدنيا ،  لمطلقه ، والمخصصة لعامه ، كما تستقل بالحكام  ، فهذا رسول هللا  
ْكَر ِلُتَبيَِّن إحتى بين للناس ، ما نزل  ليهم من ربهم ، قال هللا جل في عاله :}َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّ

َل ِإَلْيِهْم َولَ  كتب  ماوائل أبن راشد من  معمرو   [.44سورة النحل] َعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن{ِللنَّاِس َما ُنزِّ
 .في سنة النبي محمد 

_______________________ 

حمد أ االمام مسندال(.حديث صحيح 4[. )71-70(.]الحزاب:3[.)1(.]النساء:2[ . )102(.]آل عمران:1)
 (. 44(.سورة النحل اية رقم )5( )7/188(،)6/264(،)5/315(،)4/477(،)1/33ابن حنبل )
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  سباب اختيار الموضوع:أ

فلذا اخترت ،  (جل في عاله)هلل إلى قرب القربات أخدمة السنة النبوية من  أنَّ من المعروف 
خدمة مني  [معمر بن راشد/ جامع ]ال وهو أقدم كتاب من كتب السنة المشرفة أَ تحقيق 

 همية الموضوع:أومما يزيد في ،سنة النبي صلى هللا عليه وسلم ، للمصدر الثاني في التشريع 

من رجال  ثارئمة الحفاظ الكبار المبرزين في الحديث واآلحد ال أ(.كون معمر بن راشد 1)
 الكتب الستة.

 الكبير عبدالرزاق الصنعاني.الحافظ  ماماال:مثالأئمة الكبار في الحديث ال  ه(.تتلمذ على يدي2)

 ى و اثار وفتأحاديث و أهمية تحقيق وتخريج مخطوطات كتب الجوامع كونها تحتوي على أ(.3)
 العلماء من الجيل الثاني جيل التابعين.

قدم ما وصل الينا من أمن  وهو، ن لم يخدم الخدمة التي تليق به لى اآلإن جامع معمر إ(. 4)
ولوال وجود نسخة ، صلي في ترتيبه ال عبثتقد ، يدي عابثة أولوجود ، الكتب المخطوطة 

بوحزم خلف بن عيسى بن سعيد الخير أالتي رواها القاضي العالمة ، ندلس ال  –طليطلة 
 نقرة عاصمة تركياأجامعة ندلس من محافظة قرطبة المحفوظ في قاضي مدينة وشقة في ال 

  لضاع الجامع الذي كتبه صاحبه. اآلن

د المصنِّف ببعض 5) التي ال توجد حاديث تعد بالمئات زوائد من الواآلثار وال حاديث ال(. تفرُّ
 بحسب بحثي.،  عند غيره

، كعبد بن حميد  ذكره لبعض اآلثار التي يشاركه فيها بعض أصحاب المؤلفات المفقودة .(6)
 وابن المنذر في تفسيريهما.

ده ببعض الطرق التي تقوِّي طرق(.7) ، أو  ، أو تفيد في كشف ِعلٍَّة لبعض الطرق  ًا أخرى تفرُّ
 ترجيح بعض ما قد ُيَعلُّ منها.

 .، سوى ما طبع منه (.ما اشتهر لدى الوساط العلمية من فقدان نصف الكتاب8)
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 قيمة الكتاب العلمية، وتتجلَّى في:
ول الكتب الحديثية التي جمعت لنا أكونه من  من،  القيمة العلمية لكتاب الجامع(.تظهر 1)

 سناد.مع ما يمتاز به من علو اإل، حاديث النبي صلى هللا عليه وسلم أ، في طياتها 
اآلثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم،  برواية كونه من الكتب القليلة التي تعنى (.2)

، فإنها تعكس لنا ما كان باإلضافة لألحاديث المرفوعة، وال يخفى ما لتخريج اآلثار من الهمية
 عليه السلف من العمل في العقائد والحكام وغير ذلك.

 صحاب الكتب الستة روايات معمر بن راشد.أاعتماد  (.3)
 كثرة العزو إليه عند الفقهاء والمحدثين والمفسرين وغيرهم. (.4)

 اهمية البحث:

همية البحث كون الكتاب من الكتب القديمة جدا التي ترد على شبهات المستشرقين أ.تظهر 1
ال بعد مئات السنيين من وفاة النبي صلى هللا إوالمستغربين التي تقول بان الحديث لم يكتب 

 عليه وسلم. 

ئمة الحديث المتقدمين ومن صغار التابعين، وكون معمر جامعه أ.كون معمر بن راشد من 2
 موطأ مالك . قدم منأ

 عن الصحابة مباشرة .و . كون معمر شيخ شيخ البخاري ويروي عن التابعين 3

 : البحث اهداف

مثال معمر بن أمن فذاذ للحفاظ ال ناالكشف عن قيمة كتاب جامع معمر بن راشد هو ابراز 
  .جرونيل الثواب وال جل العمل بهاأمة من تقريب السنة لألل االعمال الجليلةهم أومن  راشد

 .الرغبة باالستفاد من علم الحديث الستعماله في الواقع العملي للناس.1

 .إخراج نسخة محققة مقابلة على عدة نسخ خطية لجامع معمر بن راشد.2

 .كم عليهاثار الواردة فيه ، والححاديث واآل.تخريج ال3
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 سابقة:الدراسات ال
فت سعيد / أمحمد ر  - رواية الحديث في ثرهأو معمر بن راشد الصنعاني مصادره ومنهجه  [.1]

 طنطا. -دار الوفاء  هـ 1403الرياض  -عالم الكتب 
 -أستاذ الحديث المساعد  -نقد  محمد سمير/ معمر بن راشد دراسة حديثية في جامع [.2]

 جامعة البحرين. -كلية اآلداب -بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 
مجلة  –وتالميذه المضعف فيهم دراسة تطبيقية على الصحيحين [.] شيوخ معمر بن راشد 3]

هـ، يناير 1426ذو القعدة  –دبي  –آفاق بمركز جمعة الماجد باإلمارات العربية المتحدة 
  .م[2006

دراسة  –المرفوعة حاديث على الكتب الستة من الجامع معمر بن راشد [.زوائد مصنف 4]
/عبدالرحمن  حديث مرفوع([270/ أي  755حديث  -486])حديث  وتخريج وتعليق

 هـ.1418-رسالة دكتوراة / جامعة ام القرى  –الخريصي 
الملحق  –رواية َعبد الرزَّاق الصنعاني  -كتاب الَجاِمُع / لَمْعَمِر ْبِن َراِشٍد الزدي [. 5] 

المكتب الناشر :  -مصنف عبد الرزاق / أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني  -بالمصنف 
تحقيق : حبيب الرحمن العظمي ]عدد الجزاء :  1403بيروت الطبعة الثانية ،  –اإلسالمي 

 [.1614واثار الجامع :] ث[، عدد احادي11
الملحق  –رواية َعبد الرزَّاق الصنعاني  -[. كتاب الَجاِمُع / لَمْعَمِر ْبِن َراِشٍد الزدي 6]

( المحقق : أيمن 211-126همام الصنعاني ) بالمصنف المؤلف/ أبو بكر عبد الرزاق بن
م  2000هـ  1421بيروت الطبعة: اُلولى  –نصر الدين الزهري الناشر: دار الكتب العلمية 

 [.1639واثار الجامع :] ثعدد احادي [ 10]عدد الجزاء: 
الملحق  –رواية َعبد الرزَّاق الصنعاني  -[. كتاب الَجاِمُع /لَمْعَمِر ْبِن َراِشٍد الزدي 7]

المحقق: مركز البحوث بدار  -هـ 211بالمصنف / عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى: 
م [، ]عدد 2015 -هـ 1436القاهرة الطبعة: الولى] –التأصيل الناشر: دار التأصيل 

 [.1645ثار الجامع :]آو  ثحاديأعدد الجزء الخير فهارس[. 9الجزاء:
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 /http://www.alukah.net/culture/0/98228 : من موقع االلوكة
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 :البحثالمنهجية  في 

 :منهجين على ملتتش أن الرسالة طبيعة قتضتإ 

 :ستقرائياإل المنهج: الول 

 والكالم ، الرسالة عليها بنيت التى لألحاديث به متوصالً طريقا  ، المنهج هذافي  سلكت وقد
 والفتاوي التي فيثار الواردة حاديث وال حيث قمت بتتبع ال والرواية الدراية حيث من عليها

 .الرسالة والحكم عليها

 :النقدي المنهج:  الثاني

وعلوم  والتعديل الجرح من ، النقد قواعد مستعمالً  ، الحديث على الحكم إلى توصلت وبه
 بالمتابعات الحديث تقويةو  ، والحسنة الصحيحة والمتابعات،  الشواهد بين الموازنةو  ،الحديث

 .والحكم على الحديث بصورة نهائية والشواهد

 :التالية مرجوة فقد اتبعت الخطواتهداف الولتحقيق ال

 اإلسناد عدا الصحابي.في قمت بالترجمة لكل من ورد (.1)

 حاديث من حيث الرواية والدراية والحكم النهائي عنها.(.قمت بتتبع ال2)

 لى نقد منها.إ(.ونقد من يحتاج 3)

 (.استقرأت النصوص واثبت الزوائد التي في النسخ االخرى.4)

 إن أمكن ذلك. (.تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات5)
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 منهجي في التخريج 

ثر أاو ، حيث بينت مرتبة كل حديث ، حاديث [.تبين مرتبة الحديث: قمت بالحكم على ال1]
 من الكتاب .

 حد كتب الصحاح نكتفي به فقط.أو أخرجه البخاري ومسلم أ[. اذا كان 2]

حاديث لتقوية اليات من شواهد ومتابعات ا: سقت كل الرو جمع طرق الحديث وشواهده[.3]
الن الكتاب مظنة وجود المنقطع والمعضل والضعيف والمرسل والصحيح  التي في الكتاب ،

 .لغيرهوالصحيح لغيره والحسن والحسن 

 ترجمة للشيوخ والتالميذ.ال[.4]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  13 
 

 منهج التحقيق:

االصل ونسخة فيض  ختيار نسخة طليطلةإأوال: قمت بدراسة النسخ ومعرفة مزايا كل نسخة و 
 فندي في النواقص.أهللا 

ونسخة فيض ، ثانيا: رتبت النسخ  حسب الهمية وقارنت بين )الصل(  وهو نسخ طليطلة 
 وإثبت الفوارق في الهوامش .، هللا 

 بن راشد. ثالثا : أثبت صحة نسبة الكتاب إلى معمر

 . وأنه كتاب مستقل عن المصنف، رابعا : أثبت صحة عنوان الكتاب 

ثبات الفوارق: قمت بالمقارنة بين المخطوطات إخامسا: مقارنة مع المخطوطات والمطبوعات و 
واعتمدت نسخة  والمخطوط  ، ثبت الفوارق بين المطبوعإالست الواردة في تعريف النسخ و 

 .[ في تحقيق النصوص الناقصة541ي ]فندأفيض هللا 

ثبت في الهوامش أيوجد فيها نقص و  م في المواضع التي الأعتمدت نسخة طليطلة كنسخة إ
 كل ما هو الزم في الفوارق.
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 معمر بن راشد عصره وحياته وآثاره:نبذة يسيرة عن :   الباب الول 

  :عصر معمر بن راشدنبذة يسيرة :  الفصل الول 

موية من سنة من حياته في زمن الخالفة ال امهم اعاش معمر جزء: المبحث الول
قضى معمر العلمي في ظل حكم بني العباس ، كمل مشواره أوبعدها  هـ[ 132هـ[ الى ]96:]

 عاما نوعشري ثمانيةي مدينة البصرة ، وقضى من عمره في طلب العلم ف عاما بن راشد ثالثين
، وكان بالبصرة ، وطلب العلم وهو صغيرنشأ من عمره في التجارة وطلب العلم في اليمن ، 

بت العلم يوم الى جنازة الحسن البصري ، وطل مع الصبيان )خرجت ول طلبه للعلم حيث قال: أ
 شيء فما سنة، عشرة أربع ابن وأنا قتادة من سمعت: )معمر قال ، (1)مات الحسن البصري(

 (2)(.صدري  في مكتوب وكأنه إال السنين تلك في سمعته

هل الرصافة أالحجاز واليمن والبصرة والكوفة و  فيهل العلم أجماعة من درك معمر بن راشد أ
 اجتمع أعلم ال عنهم، وكتب معمر أدركهم نفر ستة إلى اإلسناد انتهى: )حاتم أبو وقالوغيرهم 

 والعمش، إسحاق، أبو: الكوفة ومن دينار، بن وعمرو الزهري،: الحجاز من معمر، غير لحد
 (3).(كثير أبي بن يحيى: اليمامة ومن قتادة،: البصرة ومن

درك معمر المحدثين الذين كلفهم الخليفة عمر بن عبدالعزيز لجمع سنة النبي صلى هللا عليه أ
 .وسلم 

 (5).صنعاء في: يعني. ( هناك منه وسمع الثوري ، سفيان إليه رحل) (4)العجلي قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المزي يوسف  (.تهذيب الكمال2[. )378-7]ج اسماعيل دار الكتب العلمية التاريخ الكبير البخاري (.1)
-8]جدار االلوكة  )تحقيق: سعد الحميد( ابن ابي حاتم (.الجرح والتعديل 3[. )126 -6:]جمؤسسة الرسالة

علي /(.مسند ابن الجعد5[. )1611 - 435:]صالمجلس الهندي / البن حبان  الثقات (.4[.)256-257
)و: بن الجعد ابن عبيد ، اإلمام الحافظ الحجة مسِند بغداد أبو الحسن البغدادي الجوهري مولى بني هاشم 

 [.1799 - 271:]صدار الكتب العلمية هـ(230ت: -هـ 134
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 النسبة بهذه اشتهر إنما: المعمري  اليشكري  حميد بن محمد سفيان أبو: )السمعاني وقال
 (1)(.وحديثه كتبه وتحصيله بصنعاء، راشد بن معمر إلى لرحلته

ْخِتياني أيوب: شيوخه طبقة في وهو عنه روى  من فأما  إسحاق وأبو ، دينار بن وعمرو ، السَّ
بيعي  .وغيرهم ، السَّ

 أبي بن وسعيد ، الحجاج بن وشعبة ، الثوري  سفيان: أقرانه من وهو عنه روى  من وأما
 (2).وغيرهم ، َعُروبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.345 - 5ج] :ابي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني المتوفى سنة دار الجنان ، السمعاني (.االنساب1)

 .نفس المصدر.(2)
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 :معمر بن راشد الحياة السياسية  في عصرنبذة يسيرة عن  : المبحث الثاني

، وكان خليفة المسلمين يقود الجيوش نحو الصينولد معمر بن راشد لما كان قتيبة بن مسلم 
مان بن عبدالملك ، ثم عمر بن عبدالعزيز ، يفي ذاك الزمان هو الوليد بن عبدالملك ثم سل

  .هـ132موية في عزها لغاية وكانت الخالفة ال

 .لى اليمن وهناك تلقى علمه على يد طاووس وغيرهإانتقل معمر بواسطة التجارة 

  .مية هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكمأخر خلفاء بني آو 

وكانت فترته تعج بالفتن  ،هـ 132بوالعباس السفاح سنة أول خلفاء بني العباس هو أو 
 .لواله ما وتدت أركان الدولة العباسية  ، والضطراب والبالبل والمحن

 .جعفر المنصوربي أخالفة  توفي معمر في زمن

 الخلفاء الذين عاش معمر بن راشد في زمنهم:

  هـ .99 إلى 96 من الملك عبد بن سليمان (.1)

 هـ .101 إلى 99 من عبدالعزيز بن عمر (.2)

  هـ .105 إلى 101 من عبدالملك بن يزيد (.3)

  ه.125 إلى 105 من عبدالملك بن هشام(.4)

  هـ .126 إلى 125 من يزيد بن الوليد (.5)

 ر.شهو  عدة''  الوليد بن يزيد (.6)

  هـ.127 إلى 126 من الوليد بن إبراهيم (.7)

 هـ .132 إلى 127 من محمد بن مروان (.8)
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 :خليفة 37 العباسية الدولة

 . هـ136 إلى 132 من أبوالعباس (.9)

 هـ.158 إلى 136 من المنصور أبوجعفر (.10)

لقد شهد حياة معمر بن راشد عصرين سياسين ، اواخر العصر االموي ، واوائل العصر 
العباسي ، اذ عاش معمر في الفترة ما بين ست وتسعين من الهجرة ، ومائة واربع وخمسين 

 للهجرة.

ار عمر معمر عشر سنين تولى الخالفة االموية هشام بن عبدالملك وكان ذلك سنة صولما 
ستة ومائة ، وكان هشام محمود السيرة ، ونقي السريرة ، وكان الناس معه في دعة ، وسكون 

ولم يخرج عليه خارج ، ولم يقم عليه قائم ، اال ما كان من زيد بن علي بن الحسين وراحة ، 
ة ، فبعث اليه ابن هبيرة ، وكان عامل الكوفة ، فاخذ زيد فاتى به ابن في بعض نواحي الكوف

هبيرة ، فامر بقتله دون راي هشام ، فلما بلغ ذلك هشاما عظم عليه قتله ، وعظم عليه فعل 
ابن هبيرة ، واجتراؤه على قتل قرشي دون مشورة ، حتى جعل يقول: مثل زيد بن علي في 

انَّ هذا لهو البالء العظيم ، ما ، وما كان عليه من قيامه ، يقتله ابن هبيره شرفه وفضله ، 
يزال ابن هبيرة مبغضا لـ ال البيت من آل هاشم وآل عبد المطلب ، ووهللا ال زلت لهم محبا 

حتى اموت. ثم عزل ابن هبيرة عن الكوفة ، وفرضت عليه غرامة الف الف ، ولم يلي له شيئا 
سنة ، وولي سنة ست ومائة وتوفي سنة ست وعشرين حتى مات ، وكانت ايام هشام عشرين 

 (1ومائة ، بعد ان حج احدى عشر حجة وهو خليفة.)

وشهد معمر تحول دولة االسالم من بني امية الى بني العباس في عام اثنتين وثالثين ومائة 
عالم ال يحصيهم اال هللا ، ، فجرى بسبب هذا التحول سيول من الدماء ، وذهب تحت السيف 

خرسان والعراق والشام والجزيرة ، وفعلت العساكر الخرسانية كل قبيح ، فـ ال حول وال قوة في 
 (2اال باهلل.)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .158ص  - 1الحفاظ ج(.تذكرة 2).  103، 102ص  – 2(.كتاب االمامة والسياسة/// البن قتيبة ج1)
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وبدا عهد الدولة العباسية حين بويع بالخالفة البي العباس عبدهللا بن محمد بن علي بالكوفة 
، وثبتت اقدامها حين هزم مروان بن محمد في معركة الزاب ،  هـ[132( ربيع االول/3/)13]

السنة[ ،  من نفس –( جمادى االخرة 6/)11على يد عبدهللا بن علي والحسن بن قحطبة في] 
ثم استقر لها االمر نهائيا حين قتل مروان بن محمد آخر الخلفاء االمويين في الشرق ، في 

( في نفس ذاك العام 12( لثالث بقين من ذي الحجة )3قرية بوصير في صعيد مصر ، )
أكبر ملكا عريضا ، بل امبروطرية واسعة االرجاء ، وكانت في الحقيقة  يون وبذلك ورث العباس

رث االمويون من دولة الخلفاء الراشدين التي سبقتهم ، كانت حدود هذه االمبراطورية ، مما و 
تمتد من تخوم الصين ، واواسط الهند شرقا الى شاطيء بحر الظلمات )المحيط االطلسي( 

 (1) غربا ثم تنفرج شماال حتى جبال البرنس.

ظل الدولة العباسية كان االسالم واهله في عز تام وعلم غزير،  وهذه الفترة الثانية:عاش
والعباد واعالم الجهاد منشورة ، والسنن مشهورة ، والبدع مكبوتة ، والقائلون بالحق كثير ، 

 متوافرون ، والناس في هنية من العيش ، باالمن ، وكثرة الجيوش االسالمية.

لمنمصور وأين لهذا الزمان مثل ابي جعفر وخلفاء هذا الزمان ابوجعفر ا وقال الذهبي: 
المنصور في شجاعته ، وكمال عقله ، وفهمه ، وعلمه ومشاركته في االدب ، ووفور 

 (2)هيبته.

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضياء الدين الريس 358، 357(.الخراج: 1)
     244 - 1(.تذكرة الحفاظ ج2)
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 الفصل الثاني : ترجمة معمر بن راشد ويتضمن ثمانية مباحث :

 المبحث الول : اسمه ونسبه وكنيته 

 المبحث الثاني: مولده ونشأته العلمية

 المبحث الثالث:  رحالته العلمية

  هالمبحث الرابع : شيوخ

 المبحث الخامس :تالميذه

 وآثاره المبحث السادس: مؤلفاته

 المبحث السابع :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

 المبحث الثامن: وفاته
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  :وكنيته المبحث االول : اسمه ونسبه

( 4(عالم اليمن)3( الثقة المأمون )2(الحافظ شيخ االسالم)1عالم )أحد ال الحجة االمام
( معمر بن 8بي راشد)أ(بن 7عمرو )بي أعروة بن بو أ( 6العالم الكبير ، البصري)[5المحدث]

] ( ، اَلْزديُّ موالهم11( ، العراقي )10( البصري)9راشد) ] [12الُحّدانيُّ الطَّاِحيُّ  [ ،13الُمَهلَّبيُّ
(14( نَعاِنيُّ   (.17( اليمني)16( ، اليمامي )15( ،  الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.3] [.5 ص - 7 ج [.سير أعالم النبالء:]2] [.374 ، ترجمة:223 ص -4 ج [.تاريخ االسالم:]1] 
 ص - 4 ج [.الكاشف:]4].[125ترجمة  – 4]جتهذيب التهذيب: [، 303 ترجمة - 28]جتهذيب الكمال: 

 [.394[ ، ص7574معمر بن راشد ترجمة:] – 59[.تاريخ ابن عساكر]ج5[. ]5567 ، ترجمة : 321
 .[6104،  303 ص -28 ج[. تهذيب الكمال: ]7] [.300 ص – 11]جإكمال تهذيب الكمال:  [.6]
 255 ص - 8 ج [.الجرح والتعديل:]9] [.235/ ص1[.شذرات الذهب في أخبار من ذهب ]ج8]

[.العراقي :الن البصرة 11] .[6104 ، ترجمة: 303 ص -28 ج][. تهذيب الكمال:10] [.1165،ترجمة:
 28]ج ، تهذيب الكمال [دار الكتب العلمية1/10969[.التاريخ الكبير /// للبخاري ]12] محافظة من العراق.

، ص  7574ترجمة:  ، ص: -59عساكر:]ج تاريخ ابن [1/567][.13[. ]6104، ترجمة: 303ص 
تاريخ  [15-5/ص7[. سير أعالم النبالء مؤسسة الرسالة]ج14] طاحية .قال: كنت مملوكا لقوم من  [393

[. النساب/// 15. ]وراشد ابوعمرو مولى عبدالسالم[397، ص  7574:   ترجمة -59 ابن عساكر:]ج
[. سلم الوصول إلى طبقات 16[. ]12/506هـ(]562السمعاني المروزي، أبو سعد )المتوفى: 

 [. 3/345الفحول///]

  [.298/ 1ر/// للذهبي ][. العب17]

 راجع ترجمته في المصادر والمراجع التالية:

[. التاريخ وأسماء المحدثين 3/362نثل النبال بمعجم الرجال الذين ترجم لهم /// أبو إسحاق الحويني]
عفاء 1/132وكناهم/// المقدمي] والمَجاِهيل/// البن [. التَّْكميل في الَجْرح والتَّْعِديل وَمْعِرفة الثَِّقات والضُّ

[.نسخة *[. ]2/570[. المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري/// الفالوجي الثري]1/112كثير]
 .  15ص االندلس –طليطلة 
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 المبحث الثاني: مولده ونشأته العلمية

 مولده:
نا أو  : خرجت مع الصبيان حيث قال: سنة ست وتسعين  في البصرة معمر بن راشد كان مولد

 ه .110وقد مات الحسن سنة  . (1لى جنازة الحسن فطلبت العلم سنة مات الحسن )إغالم 
 هـ .96وأوائل سنة  هـ 95أن الوالدة حدثت أواخر سنة  وبالنظر في الروايات يتبين 
 

 نشاته العلمية:
ويصف المقدسي نشا معمر بن راشد بالبصرة ، وكانت مركزا علميا بالعراق في تلك الفترة ، 

 عن اقليم العراق: هذه البيئة التي شهدت مولد معمر ونشاته بقوله
هذا اقليم الظرفاء ، ومنبع العلماء ، لطيف الماء ، عجيب الهواء ، ومختار الخلفاء ، أخرج 

ابا حنيفة فقيه الفقهاء ، وسفيان سيد القراء ، ومنه كان ابوعبيدة والفراء ، وابوعمرو صاحب 
وكل فقيه ومقريء واديب ، وسري وحكيم وداه وزاهد ونجيب ،  القراء ، وحمزة والكسائي

وظريف ، ولبيب ، به مولد ابراهيم الخليل عليه السالم ، واليه رحل كل صحابي جليل ، أليس 
 (2به البصرة التي قوبلت بالدنيا ، وبغداد الممدوحة بالورى ، والكوفة الجليلة وسامراء.)

فيقول كما كان العلم فيها أيسر ،  ،نت الحياة فيها ميسرة وهذه البيئة التي عاش فيها معمر كا
ابن الفقيه: ودخل فتى من اهل هذه المدينة البصرة فلما انصرف قالوا: كيف رايت البصرة ؟ 

 (3قال: خير بالد هللا للجائع والغريب والمفلس . اما الجائع فياكل خبز االرز والصحناء.)
كثيرة  :العلم بالعراق ويقول المقدسي في وصف العراقتعتبر البصرة مركز هام من مراكز 

 الفقهاء والقراء واالدباء واالئمة والملوك خاصة بغداد والبصرة .
وبالبصرة صالحون وزهاد وورعون ومستورون ، يؤخرون الظهر ويقول ايضا عن البصرة: 

 (4ويعجلون العصر ويستقرون بالجامع ليجتمع الناس من االطراف .)
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [.5/546ج]الكبرى  الطبقات في سعد ابن[. 5 ص/7ج] النبالء اعالم سير.(1)
 (.نفس المصدر.2). 113.احسن التقاسيم في معرفة االقاليم /// للمقدسي ص  (3)(2)
 .130  ص للمقدسي///  االقاليم معرفة في التقاسيم احسن (.4)
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وكــان هنــاك تفــاخر علمــي بــين البصــرة والكوفــة، وكــان هــذا التفــاخر بــين الكــوفيين والبصــريين 
جتمع عند أبي العباس أميـر المـؤمنين عـدة مـن بنـي العبـاس وفـيهم ابتشجيع من االمراء فقد "

ــو بكــر الهــذلي وكــان بصــريا و  ــو ابصــريون وكوفيــون مــنهم أب ــا فقــال أب ــاش وكــان كوفي بــن عي
 (.1حتى نعرف لمن الفضل منكم )العباس: تناظروا 

هتمــام بهــا فــي هــذين اإلقليمــين،  إذكــاء الــروح العلميــة واالوكــان لهــذا التفــاخر أثــر حســن فــي 
 وتيسير السبل العلمية أمام الناشئين.

 فالبيئة التي نشأ فيها معمر كانت معطاءة علميًا.

"وطئت أرضين كثيرة شاما وأما مكان إقامة معمر فكان في صنعاء اليمن التي قال عنها معمر: 
 (.2وخراسان وعراقا فما رأيت مدينة أطيب من صنعاء")

وكان لمدينة صنعاء هذا الوقع الطيب على نفس معمر مـن جوهـا وأهلهـا فقـد قيـل عنهـا: "هـي 
 مدينـة الـيمن. لـيس بـاليمن وال بتهامـة وال بالحجــاز مدينـة أعظـم منهـا وال أكثـر أهـاًل وخيــرًا وال

 أطيب طعاما منها.أشرف أصاًل وال 

وهي مدينـة جبليـة بريـة معتدلـة الهـواء. يعـدل طيـب هوائهـا فـي جميـع السـنة هـواء ربيعيـًا فـي 
السنة إذا أعتدلت وطابت، ويفرش الفراش الواحد في مكان فال يحول من ذلك المكان برد سنين 

 (.3كثيرة")

يعضـون علـى ديـنهم  وقيل عن أهلها "وأهلها أهل سالمة وخير وتمسك بالشريعة ووقوف معها
 (.4بالتواجذ، ويقرون كل من يمر بهم، ويضيفونه مدة مقامه حتى يفارقهم")

 (.5ولقد نسب إليها معمر،. بعد رحلته إليها ومقامة فيها فهو صنعاني)

 
                                                           

 .167, ص: مختصر كتاب البلدان ألبن الفقيه(.1)
 .426ص ,3ياقوت  جمروج الذهب/  (.2)
  .109األخالق النفسية, ص:(.3)
 .474/2فضل هللا العمري ورقة  بنإل /مسالك األبصار (.4)
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وإذا كان معمر قد أثنى خيرًا على صنعاء فال يفهم مـن ذلـك أنـه ذهـب إليهـا للترفيـه أو النزهـه، 
  بعد أن رحل إليها طلبًا للعلم، ويشجعه على ذلك ما قيل من ثناء في اليمنفإنه لم يقل ذلك إال

وأهلها، فقد أخرج البخارى عن أبـي هريـرة رضـي هللا عنـه أنـه سـمع رسـول هللا صـلى هللا عليـه 
 (.6وسلم يقول: "اإليمان يمان والحكمه يمانيه")

من، فعـن أبـي هريـرة رضـي هللا عنـه اإلمام البخاري أيضًا وصفا نبويًا كريمًا لهـل الـي دونجد عن
 (.7أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :" أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبًا")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .7496, حديث246ص,13, مسند اإلمام أحمد ج,217,ص4صحيح البخاري, ج (.6)
 ,191ص12(. مسند اإلمام أحمد ج7)
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 رحالته العلمية المبحث الثالث:

 -هـ 96]سنة امتدت من في الحديث في البصرة  امضاها معمر بن راشد الفترة التي ان 
     (1) .وهو ابن ثالثين سنة الى اليمن خرج من البصرةقد قال االمام احمد: ، هـ 126
والرصافة واليمن وهذه بعض النصوص الدالة  وواسط ارتحل إلى الحجاز والكوفة والبصرةوقد 

 على ذلك :
قال أبو حاتم:]انتهى اإلسناد إلى ستة نفر أدركهم معمر وكتب عنهم، ال أعلم اجتمع لحد  

من الحجاز: الزهري، وعمرو بن دينار، ومن الكوفة: أبو إسحاق، والعمش، ومن  غير معمر،
 (2البصرة: قتادة، ومن اليمامة: يحيى بن أبي كثير[)

وارتحل إلى الرصافة  قال أحمد بن حنبل  حدثنا عبد الرزاق ، قال معمر : جئت الزهري 
( وارتحل إلى  البصرة في العراق ، قال الحميدي: قيل البن 3بالرصافة فجعل يلقي علي . )

عيينة : أهذا الحديث مما حفظت عن معمر ؟ قال : نعم . رحم هللا أبا عروة . عبد هللا ابن 
جعفر الرقي : حدثنا عبيد هللا بن عمرو ، قال : كنت بالبصرة  مع أيوب ، ومعنا معمر في 

 (4مسجد ، ..... . )
يني : ُجمع لمعمر من اإلسناد ما لم يجمع لحد من أصحابه : أيوب وقتادة وقال علي بن المد

بالبصرة ،وأبو إسحاق والعمش بالكوفة ، والزهري وعمرو بن دينار بالحجاز ، ويحيى بن أبي 
 (5كثير باليمامة. )

 ( 6وقال َعّباد بن العوام الواسطي:] قدم علينا معمر وشريك واسط[.)
 (7ن أهل البصرة، فانتقل فنـزل اليمن ((.)قال ابن سعد: )) كان م

في الحديث إلى اليمن، وهو أول من  -معمر  -لى اليمن : وقال أحمد:]رحل إ[.رحلته 3]
 (8رحل[)

 ( 9قال العجلي: )) رحل إليه سفيان الثوري، وسمع منه هناك ((. يعني: في صنعاء.)
  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -7(.سير اعالم النبالء ]ج3) [.5ص -7ج] النبالء اعالم سير(.2[. )5ص -7(.سير اعالم النبالء ]ج1)

(.الجرح 8نفسه. ) (. المصدر7(. المصدر نفسه. )6(. المصدر نفسه. )5(.المصدر نفسه. )4[. )5ص
 (،. 2421) 350(.)) مسند ابن الجعد (( ص 9([. )1165) 257-256والتعديل ]: 
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 ( 1)ن معمر؟ قال: )) سمع منه بمكة((.سمع م -يعني ابن المبارك  -وقيل لحمد: عبد هللا 

 وقال هشام بن يوسف : عرض معمر على همام بن منبه هذه الحاديث . 

أحدا إلى معمر إال وجدت معمرا أطلب للحديث منه ، هو أول من رحل أحمد يقول : ما أضم 
 (2إلى اليمن . )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
 [.2/199(. المعرفة والتاريخ]2[. )2/200(.المعرفة والتاريخ ]1)
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  هالمبحث الرابع: شيوخ

 :الجامعفي معمر بن راشد  شيوخكبار 

السختياني ،. أبو بكر البصري ، ثقة ثبت حجة . من كبار أيوب بن أبي تميمة كيسان [. 1]
 (1)الفقهاء العباد ، من الخامسة ، مات سنة إحدى وثالثين ومائة ، وله خمس وستون .

خارجة بن زيد بن ثابت ، روى عن أبيه ، وعن عمه يزيد بن ثابت ، وعن أم العالء ، [. 2]
وعثمان بن حكيم ، سمعت أبي يقول ذلك روى عنه الزهري ، ويزيد بن عبد هللا بن قسيط ، 

.(2) 

 (3) : معمر ، وجماعة ، ثقة د س .وروى عنهخالد بن عبد الرحمن البناوي الصنعاني [. 3]

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم  [.4]
الثانية، اتفقوا على أن  القرشي ، المخزومي، أحد العلماء الثبات الفقهاء الكبار، من كبار

مرسالته أصح المراسيل، وقال ابن المديني : ال أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 
 (4)التسعين، وقد ناهز الثمانين .

سعيد بن أبي عروبة : مهران اليشكري ، موالهم أبو النضر البصري ، ثقة حافظ ، له [. 5]
وكان من أثبت الناس في قتادة ، من السادسة ، مات  تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط ،

  (5)سنة ست ، وقيل : سبع وخمسين .

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أبو عبد هللا ، الكوفي ، ثقة حافظ ، فقيه عابد ،  [.6]
إمام حجة ، من رؤس الطبقة السابعة ، وكان ربما دلس ، مات سنة إحدى وستين ، وله أربع 

 (6)وستون .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[.   415-3650ص:  2الكاشف:]ج: (.2).] ع [[ - 610-158صفحة:  1تقريب :]جزء: (.1)
 (.5) .] ع [[ - 2409-388ص:  1تقريب:]ج:  (.4)  .[ 421-3671ص:  2الكاشف:]ج: (.3)

 .] ع [[ - 2458-394ص:  1. تقريب:]ج: (6) .] ع [[ - 2378-384ص:  1تقريب:]ج: 
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سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي ، أبو محمد الكوفي ، ثم المكي ، ثقة [. 7]
حافظ فقيه ، إمام حجة إال أنه تغير حفظه بأخرة ، وكان ربما دلس لكن عن الثقات ، من 

وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار ، مات في رجب سنة ثمان رؤس الطبقة الثامنة ، 
 (1)وتسعين ، وله إحدى وتسعون سنة .

سليمان بن طرخان التيمي ، أبو المعتمر البصري ، نزل في التيم ، فنسب إليهم ، ثقة  [.8]
 (2)عابد ، من الرابعة ، مات سنة ثالث وأربعين ، وهو ابن سبع وتسعين .

مهران السدي الكاهلي ، أبو محمد ، الكوفي العمش ، ثقة حافظ ، ـ عارف سليمان بن [. 9]
بالقراءات ورع ـ لكنه يدلس ، من الخامسة ، مات سنة سبع وأربعين أو ثمان ، وكان مولده 

  (3)أول سنة إحدى وستين .

 سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين ،وقال أبو زرعة ، ثقة مأمون عابد فاضل[. 10]
 (4)ع . 107، يقال : مات 

طاوس بن كيسان ، أبو عبد الرحمن اليماني ، من أبناء الفرس ، قال عمرو بن دينار  [.11]
 (5.  ).ع 106: ما رأيت أحدا مثله قط ، مات بمكة 

عاصم بن أبي النجود بهدلة السدي موالهم المقرئ ، قرأ على السلمي وزر وحدث  [.12]
والحمادان والسفيانان ، وثق ،  وقال الدارقطني : في حفظه شيء ، عنهما . وعنه : شعبة 

 (6) . 4. خ م مقرونا  128مات 
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 - 2590-409ص:  1تقريب:]ج:  (.2.   )] ع [[ - 2464[ 1/395] -395ص:  1تقريب:]ج: (. 1)
 [. 2136-537ص:  2]ج:  الكاشف: (.4)   ] ع [[. 2630-414ص:  1تقريب:]ج:  (.3) .] ع [[

 [. 2496-50ص:  3الكاشف:]ج:  (.6)    [.2461-41ص:  3الكاشف:]ج: (.5)
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محمد بن إسحاق بن يسار ، أبو بكر المطلبي موالهم ، المدني . نزيل العراق ، إمام  [.13]
يدلس ، ورمي بالتشيع والقدر ، من صغار الخامسة ، مات سنة خمسين المغازي ، صدوق 

 (1)ومائة ، ويقال : بعدها .

محمد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب بن عبد هللا بن الحارث بن زهرة  [.14] 
ه بن كالب القرشي ، الزهري ، وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ ، متفق على جاللته وإتقانه وثبت

، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة ، مات سنة خمس وعشرين ، وقيل : قبل ذلك بسنة أو 
 (2) سنتين .

[ ، ثقة ، من  7535همام بن منبه بن كامل الصنعاني أبو عقبة ، أخو وهب ]  [.15] 
 .الرابعة ، مات سنة اثنتين وثالثين على الصحيح
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] ع  - 6336-896صفحة:  1تقريب:]جزء: (.2) [[. 4] خت م - 5762-825ص:  1تقريب:]ج: (.1)
 ] ع [[. - 7367-1024ص:  1تقريب:]ج:  (.3)  [[.
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 تالميذه: المبحث الخامس:

 :تالميذهوهذه طائفة من كبار 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ، أبو محمد ابن راهويه المروزي ، ثقة حافظ [. 1]
[ ، ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة  97مجتهد ، قرين أحمد بن حنبل ] 

 (1)ثمان وثالثين ، وله اثنتان وسبعون .

في ثابت، وتغير  دينار البصري، أبو سلمة، ثقه عابد، أثبت الناسحماد بن سلمة بن [. 2]
 (2)حفظه بآخره، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين .

شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي موالهم ، أبو بسطام الواسطي ، ثم البصري ، ثقة [. 3]
و أول من فتش حافظ ، متقن ، كان الثوري يقول : هو أمير المؤمنين في الحديث ، وه

 (3)بالعراق عن الرجال وذب عن السنة ، وكان عابدا ، من السابعة ، مات سنة ستين .

عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الوزاعي ، أبو عمرو ، الفقيه ، ثقة جليل ، من [. 4]
 (4)السابعة ، مات سنة سبع وخمسين .

أبو بكر الصنعاني ، ثقة حافظ مصنف عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري موالهم ، [. 5]
شهير ، عمي في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيع ، من التاسعة ، مات سنة إحدى عشرة ، 

 (5)وله خمس وثمانون .
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]  - 1507-268ص:  1تقريب:]ج:  (.2)   ] خ م د ت س [[. - 334-126 ص: 1تقريب:]ج: (.1)
   ] ع [[. - 3992-593ص:  1تقريب:]ج: (.4) ] ع [[. -2805 -436ص:  1تقريب:]ج: (.3) ع [[.

 ] ع [[. - 4092-607ص:  1تقريب:]ج:  (.5)
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عالم ، جواد مجاهد ، عبد هللا بن المبارك المروزي ، مولى بني حنظلة ، ثقة ثبت ، فقيه [. 6]
 (1)جمعت فيه خصال الخير ، من الثامنة ، مات سنة إحدى وثمانين ، وله ثالث وستون .

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الموي موالهم ، المكي ، ثقة فقيه فاضل ، وكان  [.7]
 يدلس ويرسل ، من السادسة ، مات سنة خمسين أو بعدها ، وقد جاوز السبعين ، وقيل :

 (2)جاوز المائة ولم يثبت .

محمد بن إدريس أبو عبد هللا المطلبي المكي الشافعي اإلمام ، ناصر الحديث ، عن :  [.8]
في آخر رجب ،  204مالك والزنجي ، وعنه : أحمد وأبو يعقوب البويطي والربيع ، ثقة ، مات 

 (3). 4عاش أربعا وخمسين سنة ، ومناقبه كثيرة . 

اليشكري أبو سفيان المعمري رحل إلى معمر ، عنه : عمرو الناقد محمد بن حميد [. 9]
وجماعة . قال أبو حاتم : صالح الحديث ، وقال ابن معين : هو أحب إلي من عبد الرزاق ، 

 (4). م س ق . 182توفي 

،  158يحيى بن معين أبو زكريا المري البغدادي الحافظ ، إمام  المحدثين ، ، ولد  [.10]
 (5). 233حج بالمدينة في ذي القعدة ومات طالب ال
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] ع  - 4221-624صفحة:  1تقريب: ]جزء:  (.2)  ] ع [[. - 3595-540ص:  1تقريب:]ج:  (.1)
الكاشف:]جزء:  (.5)[. 4811-101ص:  4الكاشف:]ج: (.4) [.4710-79ص:  4الكاشف:]ج: (.3) [[.
 [. 6250-501صفحة:  4
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 المبحث السادس: مؤلفاته

الجامع من كتب الحديث النبوي الشريف، ورد ذكره من مؤلفات معمر بن  كتاب الجامع: .أ
الكتب  ، وهو من : )وله الجامع المشهور في الُسننفي ترجمة معمر -(1، قال الجعدي)راشد

يتضح لنا من وصف الجعدي لكتاب الجامع هذا،  (.ة في اليمن، وهو أقدم من الُموطأالقديم
لكثير صلى هللا عليه وسلم أنه من كتب السنن، أي الكتب المخصصة لمعالجة الرسول محمد 

من أمور المسلمين في حياته من خالل أحاديثه الشريفة ، وهو كتاب قديم ُمتداول في اليمن 
صلى هللا عليه  في المور الفقهية والشرعية التي وضع أسسها الرسول الكريم محمد متخصص

، وصارت ُسننًا أي ُطرقًا للمسلمين يطبقونها في حياتهم اليومية الدينية أواًل ثم في  وسلم
حياتهم الدنيوية ثانيًا، وكتاب الجامع لمعمر من الكتب القديمة، فهو أقدم من كتاب الُموطأ 

، وهذه مسألة منطقية  هـ179الك بن أنس الصبحي إمام دار الهجرة المتوفى عام لإلمام م
أي قبل وفاة اإلمام مالك بستة  -في العم الرجح -هـ153لن معمر ألف كتابه ثم توفي عام 

وعشرين عامًا، وكتاب الموطأ هو اآلخر من الكتب الفقهية المتخصصة بُسنن رسول هللا 
 .ويحوي أحاديثه الشريفة

( الذي أوضح أهمية هذا الكتاب، فذكر أن علم الُسّنة في اليمن اعتمد على عدة 2الجعدي) 
مؤلفات أشهرها: جامع معمر بن راشد البصري، وهو ُمَؤَلف في صنعاء، وجامع سفيان بن 

 عيينة، وجامع أبي قرة موسى بن طارق اللحجي الَجنَدي.

َعد أول تلك المؤلفات بل في مقدمتها، والتي وتتضح لنا أهمية كتاب )الجامع( لمعمر، لنه يُ 
حملت اسم الجامع، أي جامع كل المسائل الفقهية والدينية بصورة شاملة، كما أن تالمذة 

معمر الذين ألفوا كتبًا فقهية أطلقوا عليها اسم: )الجامع(، ومنها جامع سفيان بن عيينة وأبي 
وهذا يعني أنهما اقتديا بأستاذهما وقلداه  من تالميذ معمر،وهما قرة موسى بن طارق اللحجي، 

 في إطالق اسم: الجامع على كتابيهما.
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. السلوك 74(. طبقات فقهاء اليمن ص 2. )39، الحبشي ص 66(. طبقات فقهاء اليمن ص 1)
 1/576كشف الظنون مجلد . 284(.ابن النديم، كتاب الفهرست ص 3. )163-1/162ج
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 كتاب المغازي: .ب

 (1)بأنه من أصحاب الِسير والحداث، له كتاب المغازي. ابن النديم معمر وصف

 ماه كتابينونود أن نؤكد أن معمرًا ال يمكن أن ُيعد من المكثرين تأليفًا، لنه ُعرف بتأليف  
 .التي اطلعنا عليها وعلى معلومات مقتضبة عنها

ال  مع االسف الشديديعد كتاب المغازي لمعمر بن راشد من أشهر مؤلفاته، لكن هذا الكتاب 
  قطعة منه. صل إليناقد و و  مخطوط يزال

على مرويات الزهري، إذ يرجع معمر معظم أخباره إلى  تابه المغازي معمر في تأليف كاعتمد 
الزهري، ويحدثنا عن ذلك بقوله: كنا نرى إّنا قد أكثرنا عن الزهري حتى قتل الوليد ]الثاني[، 

. ونفهم من مضمون قول لدواب من خزائنه، من علم الزهري فإذا بالدفاتر قد ُحملت على ا
وُجدت في مكتبة المويين في دمشق أكوام من المجلدات التي احتوت المادة معمر هذا أنه 

العلمية التي جمعها الزهري، والتي نقل منها كثيرًا تلميذه معمر بن راشد، وتم نقل تلك 
، ويصرح معمر بوضوح أنه وجه أسئلة للزهري،  هـ126بعد مقتل الوليد الثاني عام  المجلدات

ال المغازي بالمعنى  جميع حياة النبي -سعد خاصة كما توضح مقتبسات إبن -الذي تناول
، ليصف الكتاب الخاص عن القبائل العربية وحدها، واستخدم الزهري نفسه لفظ السيرةالخاص 

 (. 2الشمالية الذي كتبه بأمر من خالد بن عبدهللا القسري)

(: ))وقد وصلتنا قطعة من كتاب معمر بن راشد على 3فقال)،  كتاب المغازي لمعمر بن راشد
 . ( عبود4ت النص الباحثة نبيهة)رق شديد الِقَدم محفوظ في المعهد الشرقي بشيكاغو ونشر 
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(.هوروفتس، المغازي 2. )امريكا على رق قديم جلد حوت –(. مخطوط في معهد االستشراق في شيكاغو 1)
 [.54،57(. المغازي/ الباحثة نبيهة عبود]ص4. )1/160اريخ العربي ج(. الت3. )67-65الولى ص 
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 عليه العلماء وثناء العلمية مكانته:  السابع المبحث

 :ةلف العلميمكانة المؤِ 

ومن الجيل  ، التابعين صغارمعمر بن راشد من ، لى اليمن إول من حمل الحديث أمعمر هو 
 ية.الذين شهد لهم النبي صلى هللا عليه وسلم بالخير 

 ثار.حد االئمة الحفاظ الكبار المبرزين في الحديث واآلأ(.معمر بن راشد 1)

 (. معمر بن راشد من رجال الكتب الستة.2)

 الصنعاني.مثال االمام الحافظ الكبير عبدالرزاق أئمة الكبار في الحديث ال  ه(.تتلمذ على يدي3)

د المصنِّف ببعض اآلثار4) التي ال توجد  حاديث تعد بالمئات حاديث وزوائد من الوال (. تفرُّ
 عند غيره بحسب بحثي.
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 ثناء العلماء عليه:

  (1ثقٌة مأمون .) :في معمر بن راشد ، (.قال الحاكم1)

 (2معمر بن راشد ابو عروة إمام ثقة.)قال ابن حبان : (.2)

وكان من الثقات اإلثبات المتقنين، ربما غلط في روايته عن العمش، وقال العجلي: (.3)
وهشام بن عروة، وفيما حدث به بالبصرة: سكن اليمن ومات فيها سنة أربع وخمسين 

 ( 3ومائة.)
 ( 4(. وقال يحيى بن معين: هو من أثبت الناس في الزهري.)4)
 ( 5ح التثبت.)ومعمر ثقة وصال :(.وقال يعقوب بن شيبة5)
 (6معمر بن راشد الثقة المأمون .) :(. وقال النسائي6)
 (7ثقة مأمون وضعفه ابن معين في ثابت. ) :وقال النسائي ،ثقة صالح :(. قال العجلي7)
يحيى بن معين: معمر أثبت من الزهرى فى ابن عيينة، وهو ثقة.. وقال الدارقطني:  وقال(. 8)

 (8ثقة.)
 (9.) منه أعلم زمانه في يبقَ  لم فإنه بمعمر عليكم: جريج ابن وقال(. 10)
 (10. )العلماء ثقات من كان: السمعاني وقال(. 11)
 من كان الطلب، في يتقدمه وجدته إال معمر إلى أحدا تضم ال: حنبل بن أحمد وقال(.12) 

 (11.)للعلم زمانه أهل أطلب
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(.]الثقات للعجلي 3[. ) 7/484(. ]الثقات /// البن حبان ج2( [. )18(.]معرفة علوم الحديث" )ص/1)
(.]الكاشف في 5[. )1/130م///للذهبي(.]الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب رده4[. )290/ص2ج

 [.344(.] تقريب التهذيب 6[. )1/120معرفة من له رواية في الكتب الستة /للذهبي
 ميزان(. 10[. )484ص -7ج(]حبان ابن - الثقات(. 9)[.  28/310(.]تهذيب الكمال /// للمزي ج8()7)

 تهذيب(.11[. )142ص-1ج] الذهبي///  الحفاظ ذكرة[. 609ص-2ج] الذهبي///  الرجال نقد في االعتدال
 النبالء أعالم سير[ 142ص -1ج]142ص 1ج الذهبي – الحفاظ ذكرة[ 303ص -28ج] المزي /// الكمال

 [609ص-2ج] الذهبي - الرجال نقد في االعتدال[ 5ص -7ج]
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(.وقال عباس الدوري: عن يحيى بن معين قال: أثبت الناس في الزهري مالك بن أنس، 14)
 (1ومعمر، ويونس، وعقيل، وشعيب بن أبي حمزة، وابن عيينة.)

(.وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: عن يحيى بن معين قال: معمر ويونس عالمان بالزهري، 15)
 (2ومعمر أثبت في الزهري من ابن عيينة.)

(.وقال الذهبي: اإلمام الحجة ،وقال: أحد االعالم الثقات، له أوهام معروفة احتملت له في 16)
 (3سعة ما أتقن.)

(.وقال أبو حاتم الرازي: انتهى اإلسناد إلى ستة نفر أدركهم معمر وكتب عنهم، ال أعلم 17)
و إسحاق اجتمع لحد غير معمر، من الحجاز: الزهري وعمرو بن دينار، ومن الكوفة: أب

 (.4والعمش، ومن البصرة، قتادة، ومن اليمامة: يحيى بن أبي كثير. )
 (5(.وقال الفالس: معمر من أصدق الناس.)18)
 (6(.قال ابن الثير  :إنه ركب في طلب الحديث كل َحْزن، وكتب من كل وجه.)19)
هم رجل: (.قال العجلي:لما دخل معمر صنعاء كرهوا أن يخرج من بين أظهرهم، فقال ل20)

 (7َقيِّدوه، فزوَّجوه.)
 
 
 
 
 
 
 
 
  

______________________ 
(. تذكرة الحفاظ 2[. )122ص -1]ج122ص 1مغلطاي ج –(. إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال 1)

 256: 8(. الجرح والتعديل ///] 4[. )435(. )) تاريخ الثقات (( ]ص3[. )142ص -1الذهبي ]ج
[ مسند أحمد ط الرسالة 17ص – 7(. سير اعالم النبالء]ج 5)  [. 122-5[تهذيب التهذيب ]1165)
 ، قال الشيخ شعيب الرنؤوط: خبر صحيح. 27614( )حم( 2( )555/ 45)
  [142ص -1ج]142ص 1ج الذهبي – الحفاظ ذكرة(. 7[  )303ص -28ج] المزي /// الكمال تهذيب(.6)
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 وفاته:المبحث الثامن، 

توفي معمر بن راشد في مدينة صنعاء بعد أن أقام فيها قرابة عشرين عامًا ، قّضاها في طلب 
( 1ففي رواية)بشأن تحديد العام الذي توفي فيه،العلم وتعليمه، واختلفت الروايات التاريخية 

من مما يجعلنا حِذرين هـ ولم نجد لهذه الرواية دعمًا في المصادر، 150أنه توفي في عام 
( في عام 3هـ، في حين حددها آخرون) 152( وفاته عام 2الخذ بها، وذكر بعض المؤرخين)

الد بن هـ وعلى وجه التحديد في شهر رمضان منها، وصلى على جنازته إبراهيم بن خ 153
( وفاته عام 6(، وذكرت روايات أخرى)5مؤذن جامع صنعاء)(،4ؤذن)عبيد القرشي الم

 هـ.154

( التي ترجمت لمعمر عمره عند وفاته، نقاًل عن اإلمام أحمد بن حنبل 7حددت بعض المصادر)
أنه ( 8خمسون عامًا، وذكر الذهبي)هـ، فذكرت أن معمرًا توفي وله ثمانية و 241المتوفى عام 

 دتههـ ، باالستناد إلى تحديد عام وال153وبذلك نرجح وفاته عام لم يبلغ الستين من العمر، 
وورد ذكر هذا التحديد من قبل عدد من المؤرخين الذين ذكروا عدة روايات بشأن هـ(،95)

 هـ لتحديده.153تاريخ وفاته، لكنهم رجحوا عام 

العراق بصورة ( أخبارًا كاذبة بشأن اختفاء معمر وفقدانه، روّجها أهل 9ذكرت بعض الروايات)
خاصة، لكنها مزاعم باطلة وغير صحيحة، كان الهدف منها إثارة ضجة حول وفاته في صنعاء 

 .خاصة وفي بالد اليمن عامة، وكان كذلك إنكار وجود قبر له في صنعاء

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقات  ( الجعدي،3).192مشاهير علماء المصار ص  ، (البستي2) .5/546ابن سعد، الطبقات .(1)
الجعدي،طبقات  .(5.)1/140السلوك ، الجندي،341اريخ مدينة صنعاء ص ( ت4) .66فقهاء اليمن ص 
التاريخ الكبير البخاري، .(7).1/256ق4مج ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل.(6).66فقهاء اليمن ص 

 .5/546سعد، الطبقات  ابن(9.)1/190(تذكرة الحفاظ 8) 4/379
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وربما كانت دوافع ذلك تكمن في شهرة معمر العلمية، إذ قصده طلبة العلم من مختلف أرجاء 
الدولة العربية اإلسالمية، فاراد أهل العراق إشاعة قضية فقدانه؛ لنهم وجدوا خسارة كبيرة 

 ُيفترض أن يكون في العراق وليس في اليمن في العم الرجح.بفقدان عالم جليل 

ونسوق أدلة تدحض تلك المزاعم وتثبت أن معمرًا توفي في صنعاء وُدفن فيها، منها: صالة 
مؤذن جامع صنعاء إبراهيم بن خالد القرشي على جنازته، فضاًل عن أن تلميذه عبدالرزاق بن 

أسرته في صنعاء، وأن قاضي صنعاء مطرف بن  همام الصنعاني ذكر أن معمرًا توفي وسط
 -(، نقاًل عن محمد بن بسطام3( والجندي)2( تزوج أرملته، وروى الرازي)1مازن الكناني)

ذكر أنه رأى معمرًا، أي كان ُمعاصرًا له وشهد جنازته،  -الذي ُوِصَف بأنه من أفاضل الناس
أول من ُقِبَر )ُدِفن( هناك، وقبره في وسمي مكان قبره في الحقل بـ: خزيمة مقبرة صنعاء، وهو 

مكان دارس قرب مسجد علي بن أبي بكر، وهو المسجد المخصص للصالة على الموتى الذين 
يتم دفنهم في تلك المقبرة، وكان ابن بسطام قد دّل )أرَشَد( جماعة على قبر معمر في مقبرة 

رد على مزاعم أهل العراق حول الحقل بصنعاء ؛ وذلك إلثبات وفاته ودفنه في مقبرة صنعاء ولل
 اختفاء معمر وفقدان قبره.

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الذهبي، 210-5/209العيان ، ابن خلكان، وفيات 30-3/29، ج1/75البستي، كتاب المجروحين ج.(1)
السلوك في طبقات العلماء .(3) .355-354تاريخ مدينة صنعاء ص .(2.)125/ 4ميزان االعتدال ق 

 .141-1/140والملوك ج
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 مباحث . ثالثة التعريف بكتاب الجامع ويتضمن: الفصل الول 

 المبحث الول : تسمية الكتاب 

 بة الكتاب لمؤلفه ستوثيق ن المبحث الثاني :

 منهج المؤلف في كتابه المبحث الثالث:

 الفصل الثاني: نسخ الكتاب ومنهج التحقيق ويتضمن ثالثة مباحث :

 المبحث الول : وصف نسخ الكتاب 

 نماذج مصورة من نسخ الكتاب المبحث الثاني :
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هو كتاب مستقل ، واسم كتابه ]جامع معمر بن راشد[ وهو  :المبحث الول : تسمية الكتاب
ليس لعبدالرزاق الصنعاني ، وقد ثبتت تسميته في العديد من المواطن في نسخ الجامع ، 

 .مخطوطة طليطلة االندلس فيثبت مُ اسمه و 

في عدة  الكتاب تسميته ةوقد وثق[ راشد بن معمر/جامع] لمؤلفه تهنسب توثيقالمبحث الثاني : 
 مواطن في النسخ الخطية على النحو االتي:

  راشد بن معمر جامع هو هذا ان لشكل مجاال يدع ال بما تثبت االندلس – طليطلة مدينة نسخة
 : التالي التفصيل على

 وذلك طليطلة بمدينة وذلك المؤيد هللا بحمد[ راشد بن معمر جامع من الثاني الجزء]  تم[.1]
 قتل من تاب: باب:][.  الثالث الجزء أول في يتلوه وثالثمائة وستين اربع سنة/  صفر في

 وهو راشد بن معمر جامع من الثاني الجزء نهاية في ورد النص هذا. نفساً  قتل ومن ، نفسه
 نيوعشر  ةتسع فيه ذكر حيث راشد بن معمر جامع من وأنه الثاني الجزء انه على صريح نص
 .الكبائر: باب: ][.  الثاني الجزء وآخر ، قائماً  الشرب[.باب] من  الثاني الجزء من باباً 

 بالمتابعات ساقه بحديث← نسخة طليطلة راشد بن معمر جامعمخطوط  من الثاني الجزء[.2] 
 الزبير أبا أنَّ  ، ذر بن عمر عن ، عبدالرزاق ← وهو معمر جامع من الثاني الجزء آخر في

 بدأ وأنه وهو من زوائد الدبري في الجامع [.مثله: ]يحدث عبدهللا بن جابر سمع أنه ، أخبر
 َأِبي َعنْ  َأيُّوَب، َعنْ  َمْعَمٍر، َعنْ  الرزاق، عبد أخبرنا ↔:بالحديث معمر جامع من الثالث الجزء
اِك، ْبنِ  َثاِبتِ  َعن ِقاَلَبَة، حَّ بَ  ِبَشْيءٍ  َنْفَسهُ  َقَتلَ  َمنْ :]َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأنَّ  الضَّ  ُعذِّ

 َوَمنْ  َكَقْتِلِه، َفُهوَ  َلَعَنهُ  َوَمنْ  َكَقْتِلِه، َفُهوَ  ِبُكْفٍر، ُمْؤِمنٍ  َعَلى: َقالَ  َأوْ  ُمْسِلٍم، َعَلى َشِهدَ  َوَمنْ  ِبِه،
 الثاني لجزءا نهاية على به مصرح وقع انه[َحَلفَ  َكَما َفُهوَ  َكاِذًبا اإِلْساَلمِ  َغْيرِ  ِملَّةٍ  َعَلى َحَلفَ 
 قتل من تاب]: باب][. في:  الثالث الجزء ويبدأ[ الكبائر :]باب][. في راشد بن معمر جامع من

 [ .نفساً  قتل ومن ، نفسه

 ابي على[راشد بن معمر جامع من: الثاني الجزء]جميعه قرأتهابي حزم خلف بن موسى [.3]
 اربع سنة االول ربيع من خلون  ولتسع الخميس ليلة ، طليطلة بمدينة عمرو بن محمد عبدهللا
 .  هللا بحمد تم العشاء صالة بعد وذلك ([هـ364/  االول ربيع)9/3 الخميس]وثالثمائة وستين
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 راشد بن معمر جامع من نسخة طليطلةفي  الثالث الجزء نهاية في معمر  صرح وقد[. 4]
 من وله هـ153 - هـ96] راشد بن معمر/ ﴾ جامع﴿  من ،[ الثالث الجزء] تم: قال حيث
 اربع سنة - صفر) في وذلك[ طليطلة مدينة] بـ وذلك ، المؤيد هللا بحمد ،[ عاماً 57:  العمر

 من:  باب[. 107] ،[ الرابع] الجزء أول في يتلوه[ هـ364(/ 2)-صفر] ،( وثالثمائة وستين
 .المرادي سعد بن فلخ بن بشير:  وكتبه.  يصبح حتى نام

نسخة  راشد بن معمر جامع مخطوط  من الثالث الجزء نهاية منمعمر  صرح وقد[. 5] 
 عبدهللا أبي]  على جميعه راشد بن معمر جامع من الثالث الجزء قرأته: قال حيثطليطلة 

 االول ربيع - من خلون (/ لتسع)و /الخميس ليلة]،[  طليطلة مدينة]  بـ ،[  عمرو بن محمد
 بعد وذلك ،[ هـ3/364(االول ربيع/)9:  الخميس ليلة] ، [وثالثمائة وستين اربع سنة –

 (. هللا بحمد تمم صحح)  ، العشاء صالة

 قرائه: قائالً  من نسخة طليطلة ، من المخطوط الرابع الجزء بداية فيمعمر  صرح وقد[. 6]
 ربيع ]في وذلك ،[عمرو بن محمد عبدهللا أبي ] على [راشد بن معمر جامع من الرابع الجزء]

(/ 3)االول ربيع/11] ،[ وثالثمائة وستين اربع سنة منه خلت ليلة عشرة الحدى االول
 قرأ.  الخير سعيد بن عيسى بن خلف واجازه ،  محمد بن قيس بن محمد وسمعه[. هـ364
 هذ جميع[ راشد بن معمر جامع من الرابع الجزء يسمي هو] عيسى بن موسى بن عيسى
 وتسعين سبع سنة في عنه هللا رضي الخير سعيد بن عيسى بن خلف العالمة على الكتاب

 عيسى بن خلف بن وموسى ، سليمان بن واحمد عبدهللا بن عامر سماعه وحضر وثالثمائة
 موسى بن هللا ،وعبد عبدهللا بن واحمد علي بن والحسن عيسى بن والعمر ربيع بن وعيسى
 عن ، اسد بن عبدالرحمن محمد ابي عن ، اجازة عمرو بن  محمد عبدهللا ابي عن ، بسماعه

 .معمر عن ، عبدالرزاق عن ، عبدالرحمن بن ابراهيم بن اسحاق يعقوب ابي

[: الرابع الجزء]: قائالً نسخة طليطلة  من المخطوط  الرابع الجزء بداية فيمعمر  صرح وقد[.7]
 الفارسي المنذر بن أسد بن عبدالرحمن محمد أبي: رواية ، راشد بن معمر /﴾ جامع﴿  من

 بن همام بن عبدالرزاق عن ، الدبري  عباد بن ابراهيم بن اسحاق يعقوب أبي عن ، الكازروني
 .  راشد بن معمر عن ، نافع
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 االندلس – طليطلة مدينة مسجد في سنده سمع بانه خلف بن سعيد الخير  صرح وقد[.8]
 الجامع المسجد في الكتاب هذا جميع هارون  أبي قرأ:  ثانية مرة االسالم حياض الى هللا ردها

 شهر في عنه هللا رضي  الخير سعيد بن عيسى بن خلف بن موسى العالمة ابن علىوشقة 
 . واربعمائة واربعين خمس سنة المحرم

 :  التالي مكتوب العشرة [راشد بن معمر جامع] اجزاء من جزء بداية كل[.9]

 بن عبدالرحمن ابومحمد أخبرنا: قال ، عيشون  بن عمرو بن محمد عبدهللاي اب حدثنا[.10]
 ذي في ،[ مكة]بـ بالثنية منزله في [ عليه مني قراءة]  الكازروني الفارسي المنذر بن اسد

 يعقوب ياب حدثنا: قال ،[ هـ339/ القعدة ذو (11)]وثالثمائة وثالثين تسع سنة القعدة
 .  ..معمر عن ، عبدالرزاق عن ،[صنعاء] بـ الدبري  عباد بن ابراهيم بن اسحاق
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   منهج  المؤلف في كتابه : الثالثالمبحث 

مرسلة وضعيفة لذا يحتاج الى كثير من صحيحة و على احاديث وآثار كثيرة  الجامع يحتوي  [1]
 .ويخلوا البتة من االحاديث الموضوعة  الجهد

 .منهج معمر بن راشد في الجامع جمع الشواهد والمتابعات والزيادات[.2]

  .الشيوخف احيانا ببعض يعرّ  [.3]

 . حيانا ينقل من النسخ الحديثية مثل نسخة جابرا [.4]

  .من االسرائيليات بالعزو الى كعب االحبار  جدا يحتوي احيانا على قليل [.5]

 .ضمنها جامعه وفتاوى شيوخه وشيوخ شيوخه ه وفتاويهؤ راآمعمر بن راشد ايضا ل [.6]

من مدرسة البصرة من ايوب السختياني  يالحظ تعدد مشارب معمر الحديثية فتارة ياخذ [.7]
وقتادة بن دعامة السدوسي ، وتارة اخرة ياخذ من مدرسة اليمن من طاووس ومن يحيى بن 

ابي كثير ، واحيانا كثيرة ياخذ من مدرسة المدينة النبوية ممثلة بالزهري الذي اوكل اليه 
 عليه وسلم .الخليفة االموي عمر بن عبدالعزيز بجمع احاديث النبي صلى هللا 

 .اتبع سياسة االبواب بدل الكتباجزاء، 10بن راشد قسم كتابه الى معمر [.8]

 واسع وسع الشريعة كلها. جامع معمر [.9]

ياتي بالحديث الواحد ومعه حديث اخر وفتاوى له او لغيره انه من منهج معمر بن راشد  [.10]
 مثل قتادة.

 [.287]في وينتهي [. باب االستئذان1]منويجدر االشارة الى ان كتابه الجامع يبدا  [.11] 
 .قريش في الحرد
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 : مبحثينويتضمن  ، نماذج مصورة من نسخ الكتابو وصف النسخ الخطية الفصل الثاني: 

 الرموز لمستخدمة في النسخ الخطية:

 (. ق: نسخة القلقشندي.1)

 (. م: نسخة المدينة المنورة.2)

 (. ف: نسخة فيض هللا.3)

 (. ب: نسخة البزو القبائل البربرية.4)

 ح: نسخة الباكستان.(.5)

 (. ط: نسخة طليطلة.                          6)

 

 المبحث الول : وصف نسخ الكتاب

االندلس نسخة قديمة مكتوبة على رق غزال لوالها لضاع جامع معمر  –[.نسخة طليطلة 1]
مخطوط ]جامع /معمر بن راشد[ نسخة مدينة  بن راشد ، فيها زوائد حديثية وابواب جديدة:

طليطلة االندلسية المحفوظة في مجموعة مخطوطات اسماعيل صائب أفندي بمكتبة كلية 
 [31، فيها ] ورقة [80عدد االوراق ][2164/1االداب بجامعة انقرة/ تركيا رقم المخطوط:]

ساقط  ، هذه النسخة كلمة ناسخها بشير بن خلف بن سعد المرادي 18سطر في كل سطر 
  منها االبواب التالية:

من الجزء االول والثاني االندلس  –من نسخة طليطلة من باب واحد الى باب تسعة واربعين 
 باب فقط . 14والجزء الثالث ساقط منه  
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 وهي على النحو التالي: ا[باب49االبواب الساقطة من الجزء االول والجزء الثاني وهي ]

]ااِلْسِتْئَذاُن َبْعَد  [.باب:3]ااِلْسِتْئَذاِن َثاَلًثا[. ] [.باب:2]ُوُجوِب ااِلْسِتْئَذاِن[. ] [.باب:1] 
اَلِم[. ] ُجِل[. 4السَّ ُجِل َيطَِّلُع ِفي َبْيِت الرَّ [.  [.باب:5][.باب:]الرَّ دُّ اَلُم َوالرَّ ]َكْيَف السَّ

اَلِم[. ]6] ُجِل َعَلى ]َتْسلِ [.باب:8. ][ِم اْلَقِليِل َعَلى اْلَكِثيرِ ]َسالَ [.باب:7[.باب:]ِإْفَشاِء السَّ يِم الرَّ
 ِليِم ِإَذا َخَرَج ِمْن َبْيٍت[.]التَّسْ [.باب:10[.باب:]التَّْسِليِم َعَلى النَِّساِء[. ]9َأْهِلِه[. ]

اَلِم[. ]11] اَلِم َعَلى اُلَمَراِء[. ]12[.باب:]اْنِتَهاِء السَّ اَلِم َعَلى َأْهلِ [.باب:13[.باب:]السَّ  ]السَّ
َعاِء َلُهمْ  ْرِك َوالدُّ اَلِم[. ][.باب:14[. ]الشِّ يكره ]ما [. باب:16[.باب:]اْلَخاَتِم[. ]15]ِرَساَلِة السَّ
ابَِّة[. ]ُرُكوِب [.باب:18َرِكْبَت[. ] ِإَذا ]اْلَقْولُ [.باب:17من الخواتيم[. ] الثَّاَلَثِة َعَلى الدَّ

ْهُر؟[. ]20َما َجاَء ِفيِه[. ]]التََّماِثيِل وَ [.باب:19] َيَرِة[. ]21[.باب:]َكِم الشَّ [. 22[.باب:]الطِّ
َيَرِة َأْيًضا[24[. باب:]اْلَمْجُذوِم[. ]23ِم َواْلَعْدَوى[. ]اْلَمْجُذو باب:] [. 25] .[. باب:]الطِّ

[ .] ْؤِم[. ]27[. ]]اْلَغْيَرةِ [. باب:26باب:]اْلَكيِّ [. 29[. ][. باب:]اللَّْعنِ 28[. باب:]الشُّ
َبِع[. ]]َأكْ [. باب:30:]اْلَمْيَتِة[. ]باب َبِع َفْوَق الشِّ ُه ]اَلْكُل ِبَيِميِنِه، َواَلْكُل وِشَمالُ [. باب:31ُل الشِّ

]االكل [. باب:34[. باب:]اْلِكْبِر[. ]33[. ]ِمْن َبْيِن َيَدْيهِ ]اَلْكِل [. باب:32ِفي اَلْرِض[. ]
[. 37[. باب:]طعام الواحد يكفي لالثنين[. ]36[. باب:]لعق االصابع[. ]35[. ]متكئاً 
[. ]اْلَقَزعِ [. باب:39[. باب:]اْسِم هللِا َعَلى الطََّعاِم[. ]38ي ِمًعى َواِحٍد[. ]]اْلُمْؤِمُن َيْأُكُل فِ باب:

ُجُل َيْقِرُن، َأْو َيْأكُ [. باب:41. باب:]الخادم[. ][40] [. 42ُل َوُهَو َقاِئٌم، َأْو َماٍش[. ]]الرَّ
ْيِت[. ]43باب:]النَّْفِخ ِفي الطََّعاِم[. ] [. ]44[. باب:]الزَّ [. باب:]الثَِّريِد[. 45[. باب: ]اْلَخلِّ

َراِب 48َلْيَمِن[. ]َفا ]ُشْرِب اَلْيَمنِ [. باب: 47[. ]]شكر الطعام[. باب: 46] [. باب: ]َأيُّ الشَّ
 [.[. باب: ]النََّفِس ِفي اإِلَناءِ 49َأْطَيُب[. ]

 وهي على النحو التالي: ا[باب14ب الساقطة من الجزء الثالث وهي ]االبوا

(.باب:قطع 88) (.باب:سرقة االرض.87) .تاب من قتل نفسه ،ومن قتل نفساً  [. باب :79]
(.باب:الرقى والعين والنفث.  91)(.باب:النشر وما جاء فيه.  90. )باب:المعادن(.89السدر.)

بالمجلس (.باب:الرجل احق 94)(.باب:المجالس باالمانة . 93)   (.باب:مجالس الطريق.92)
باب:القول: حين (.104الظل والشمس. ) (.باب:الجلوس في96(.باب:كفارة المجلس.)95)
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عتماد إقمت ب (.باب:ذكر هللا في المضاجع.106طهور. )(.باب:ال105)يمسي،وحين يصبح. 
كنسخة اصلية الستدراك النقص في نسخة طليطلة وقارنتها مع ما  نسخة فيض هللا افندي
 تبقى من النسخ االخرى.

المحفوظة  المدينة النبوية[ نسخة معمر بن راشد خطوط ]جامع /[.نسخة المدينة المنورة م2]
 ورقة [160عدد االوراق ]ك  [332الرباط تحت رقم المخطوط]في المكتبة العامة في 

، كتبها محمد المصطفى بن االمام بن عبدالقادر سيد بن الحاج هـ 1352ومنسوخة سنة 
، وهي نسخة طبق االصل من نسخة فيض هللا المدني هجرة العلوي نسبا الشنقيطي اقليما 

 وكانها منتسخة عنها وهي نسخة تامة.

المحفوظة في المكتبة العامة [ ]جامع /معمر بن راشدالبزو البربرية المغرب [.نسخة مدينة 3]
ه ، 1357ومنسوخة سنة  ورقة [115عدد االوراق ]ك  [259في الرباط تحت رقم المخطوط]

صفحة من نسخة جامع معمر  من النسخة أول  كلمة[. 16[سطر وكل سطر ]26فيها ]
سنة  ة العاشرة /من محرم الحرام /، تم االنتهاء من النسخة يوم الجمعة الساع المغربية الرباط

هـ نسخها العالمة المحدث عبدالحي الكتاني عن نسخة االصل في مدينة البزو البربرية 1357
احاديث من  5اول حديث في نسخة االبزو القبائل البربرية وقد سقط منها وهي نسخة ناقصة 

 اولها.

 فيض هللا افندي المحفوظة في مكتبة معمر بن راشد[ ]جامع / فيض هللا نسخة [.4]
 تركيا.ورقة  [12ك عدد االوراق ] [705المخطوط]

 فيض هللا افندي كتبةمالمحفوظة في  نسخة فيض هللا  ]جامع /معمر بن راشد[ [.5]
 .كلمة[ تركيا 12سطر وكل سطر ] [27فيها ] ورقة [121[ عدد االوراق ]541المخطوط]

حيث نسخها المذكور انفا النه الباكستان مدينة حيدر اباد  محب هللا شاه الراشدي[.نسخة 6]
 23مكتبة خاصة عدد االسطر  /معمر بن راشد[ ]جامع كان القائم على مكتبة المكتبة الهندية 

وهي  وهي كانها مكتوبة عن نسخة المدينة المنورة.وليست لها رقم كلمة 17وعدد الكلمات 
 .منسوخة عن مكتبة حيدر اباد الدكن في الهند
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  نماذج مصورة من نسخ الكتاب : الثانيالمبحث 

االندلس  –[.نسخة طليطلة 1]

 

 االندلس -أول الجزء الثاني من جامع معمر بن راشد نسخة طليطلة 
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 االندلس –أخر الجزء الثاني من جامع معمر بن راشد نسخة طليطلة 
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 االندلس –اول الجزء الثالث من نسخة جامع معمر بن راشد نسخة طليطلة 
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 [راشدمعمر بن  /خطوط]جامع [.نسخة المدينة المنورة م2]

 

 نسخة المدينة المنورة
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 [معمر بن راشد ]جامع /[.نسخة مدينة البزو البربرية المغرب 3]
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 مكتبة خاصة. معمر بن راشد[ ]جامع / محب هللا شاه الراشدي[.نسخة 4] 

 

 تركيا  الورقة االولى من جامع معمر بن راشد من نسخة محب هللا شاه الراشدي
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 من جامع معمر بن راشد من نسخة محب هللا شاه الراشدي  تركيا ورقة
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 المخطوط فيض هللا افندي [ المحفوظة في مكتبة]جامع /معمر بن راشد فيض هللا نسخة [.5]
 تركيا.ورقة  [12ك عدد االوراق ] [705]

 

 [ تركيا705الورقة االولى من جامع معمر بن راشد من نسخة فيض هللا أفندي ]
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 [ تركيا705الورقة االخيرة من جامع معمر بن راشد من نسخة فيض هللا أفندي ]
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 فيض هللا افندي كتبةمالمحفوظة في  معمر بن راشد[ /نسخة فيض هللا  ]جامع  [.6]
 كلمة[ تركيا. 12سطر وكل سطر ] [27فيها ] ورقة [121االوراق ] [ عدد541المخطوط]

 

 [ تركيا541من جامع معمر بن راشد من نسخة فيض هللا أفندي ]االولى الورقة 
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 [ تركيا541الورقة االخيرة من جامع معمر بن راشد من نسخة فيض هللا أفندي ]
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1)[َراِشدٍ ْعَمِر ْبِن /مَجاِمعُ ] 

زاق الصنعاني  (2)رواية عبد الرَّ
  (3)من جامع معمر بن راشدلجزء االول:ا
 (4)]ُوُجوِب ااِلْسِتْئَذاِن[[.َباُب:1]

لثالث خلون من جمادى االخرة،  ،(5)أخبرنا أبوعلي اسماعيل بن محمد بن اسماعيل الصفار
، (6) احمد بن منصور  سيار الرمادي حدثنا ابوبكرمن سنة ست وثالثين وثالثمائة ، قال: 

زَّاِق بن َهمَّاٍم الصنعانيقال:   (7)حدثنا َعبُد الرَّ
ثنا َأبو ُعَمَر َأْحَمُد بن َخاِلدٍ  ثنا َأبو َيْعُقوَب ِإْسَحاُق بن ِإبَراِهيَم ْبِن َعبَّادٍ ، َقاَل: (8) َحدَّ ،  (9)َحدَّ

 َقاَل: 
زَّاقِ  َعبدُ  َأْخَبَرَنا [.1]  َكاَن اْبنُ ، َقاَل: (11)َعن َقَتاَدةَ ، (10)َأْخَبَرَنا َمْعَمرٌ :َقالَ  ،َهمَّامٍ  بن الرَّ

هذه :، َتَرَكُهنَّ النَّاُس ِبِهنَّ اْلَيْومَ  (13)ُيْعَمُل  ، الَ ] َثاَلُث آَياٍت ُمْحَكَماتٍ َيُقوُل: ،(12)يحدث َعبَّاسٍ 
ِلَيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن َلْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمْنُكْم َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا }(14) االية

([َوَهِذِه اآلَيُة: }َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم 58َثاَلَث َمرَّاٍت{]النور : )
َفَأَبْيُتْم ِإالَّ ُفاَلَن بن .(15) قال: ] الحجرات[اَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد هللِا َأْتَقاُكْم{ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتعَ 

 .[؟؟ُفاَلٍن، َوُفاَلَن بن ُفاَلنٍ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ـــــــــــــ                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابوعبيد في الناسخ من طريق  متصال وردوقد  لالنقطاع بين قتادة وابن عباس [منقطعاسناده  ][.1]
 .والمنسوخ

 .(428/  3وقال الحاكم في " علوم الحديث " : لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس . تهذيب التهذيب: )
 :هتخريج

(. رواه ابوعبيد في الناسخ والمنسوخ 232-16عبدالبر )اخرجه )سنيد في التفسير( كما هو في التمهيد البن 
 -17. رواه ابن جرير الطبري بنحوه ج 62- 2(.رواه عبد الرزاق في تفسير القران العظيم ج 314ص)
 (. 254( ،)244-243ص)

ن عباس في مكة مالحظة : مع العلم بان االسناد مرسل اذ ارسله قتادة عن ابن عباس ولم يلقه حيث كان اب
 سنوات فقط. 8، ولما توفي ابن عباس كان عمر قتادة ادة في البصرة وقت
 .االندلس –محافظة قرطبة  – طنسخة  منثبت في عشرات المواضع  [جامع معمر بن راشد].(1)
زاق الصنعاني (.2)  (.19419 ح:-10طبعة المكتب االسالمي )ج -في المطبوع  رواية عبد الرَّ
 . ق مخطوط بن راشدالجزء االول من جامع معمر  (.3)
 .قنسخة اُب: ]ُوُجوِب ااِلْسِتْئَذاِن[ [.بَ 1](.4)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .المشهور النحوي  ، اإلمام الثقة ، الصفار الرحمن عبد بن صالح بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل.(5)

  [.ز - 1230[ 2/165]165: ص 2: ج]:لسان الميزان . ووثقوه ، والحاكم منده الدارقطني،وابن حدث
 في لمذهبه داود أبو فيه طعن ، حافظ ، ثقة ، بكر أبو ، الرمادي البغدادي سيار بن منصور بن أحمد.(6)

: جزء]تقريب التهذيب: . وثمانون  ثالث وله ، وستين خمس سنة مات ، عشرة الحادية من ، القرآن في الوقف
 .[ [ق س] - 114-100: صفحة 1
،، الحميري ثقة حافظ مصنف شهير ، عمي عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني ، اليماني  أبو بكر (.7)

 / ه 211ت:  -هـ 126صانيف[،] و: في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيع ، الحافظ ، أحد العالم ، صنف الت
آخره قال ابن حجر رحمه هللا : وقد عمي في . عنه البخاري  عام[ أخذ 85وله : م، 826ت:  –م744و: 

] على أن ما وصل إلينا من حديثه , فهو من فأما بعدها فقد تغير[,مائتين , ]وضابط ذلك:من سمع منه قبل ال
[ , نه , ليطرأ عليها احتمال التلقينمصنفاته التي كتبها حال سالمته , وليست عن طريق السماع المباشر م

هو وقد أثنى االمام أحمد بن حنبل على كتب عبدالرزاق , فقال: ]كان يتعاهد كتبه [ , وقال:]ما كان في كتبه ف

/ 149: 10( ابن عساكر: تاريخ دمشق ]52/  18تهذيب الكمال: ) [. 420صحيح[. هدي الساري :] ص
[، ابن العماد: شذرات 265: 10[، ابن كثير: البداية] 228: 1ابن النديم: الفهرست ]  [،1/ 157 - 1

[، الذهبي: 100: 1[، مختصر دول االسالم] 129 – 106: 2[، الذهبي: ميزان االعتدال] 27:  2الذهب] 
 [.331: 1تذكرة الحفاظ] 

(.اإلمام الحافظ الكبير الناقد ، محدث الندلس أبو عمر ، أحمد بن خالد بن يزيد ، القرطبي ، االندلسي ، 8)
المعروف: بابن الجباب ،وهي نسبة إلى بيع الجباب ،الجباب بفتح الجيم بعدها موحدة ثقيلة نسبة لبيع الجباب 

عامًا[ ،وكان من أفراد الئمة  90هـ ، وله : 326ت :  -هـ  246ف جمع جبة ]مولده : بكسر الجيم والتخفي
[ ، جذوة  31/  1محدث مشهور من كبار الحفاظ بالمغرب ، ، تاريخ علماء الندلس:]  ، عديم النظير،

[ ،  816 -815/  3[ ، تذكرة الحفاظ:]  176 -175[ ، بغية الملتمس:]  114 -113المقتبس:] 
453]. 

(. الشيخ ، العالم ، المسند ، الصدوق أبو يعقوب ، إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري الصنعاني اليماني: 9)
 -هـ 195راوية عبد الرازق ، سمع تصانيفه منه في سنة عشر ومائتين باعتناء أبيه به ، وكان حدثا ]ولد : 

، وأدخله في " الصحيح " الذي ألفه عامًا[ هو صدوق وكان العقيلي يصحح روايته  90هـ وله :285ت: 
سمع مصنفات عبد الرزاق سنة عشرة يعقوب الدبري اليماني الصنعاني .أبو  - 135(36/  2لسان الميزان: )

 .[13/418[ ]714ص  - 6االسالم ]ج  تاريخ منه باعتناء والده إبراهيم ، وكان صحيح السماع .
 قنسخة  من َقاَل:َأْخَبَرَنا َمْعَمرٌ  (.10)
ُدوِسيُّ وكان يكنى أ (.11) وكان ثقة مأموًنا حجة هـ[.118ت:  -هـ60با الخطاب ]ولد:َقَتاَدُة ْبُن ِدَعاَمَة السَّ

وهو مشهور بالتدليس وصفه به النسائي وغيره تعريف اهل قدر. في الحديث. وكان يقول بشيء من ال
 [.269]5سير اعالم النبالء ج   [.120التقديس ]

 .ق، يحدث ساقطة من نسخة  يحدث(. َكاَن اْبُن َعبَّاٍس 12)
 .م نسخةمن  ال يعلم.(13)
  .ممن نسخة  هذه االية (.14)
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زَّاقِ  َأْخَبَرَنا [.2] ، َوَمْن  الَمْمُلوُكونَ (3])، َقاَل:(2)َعِن الزُّْهِريِّ ، (1)َأْخَبَرَنا َمْعَمرٌ : َقالَ  ، َعبُد الرَّ
َوِنْصِف .[2].َقْبَل َصاَلِة اْلَفْجرِ .[1]َيْسَتْأِذُنوَن ِفي َهِذِه الثَّاَلِث َساَعاٍت:َلْم َيْبُلِغ اْلُحُلَم 

َكَما   }َوِإَذا َبَلَغ اَلْطَفاُل ِمْنُكُم اْلُحُلَم َفْلَيْسَتْأِذُنواقوله تعالى:( 4)،اْلِعَشاءِ  صالةَوَبْعَد .[3].النََّهارِ 
 .[([ 59]النور : االية )اْسَتْأَذَن الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم{

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من كالم الزهري ]صحيح[ .[2]

زَّاِق ، َقاَل: ] :في نسخة ق [.1]   .[َمْعَمرٌ  حدثناَأْخَبَرَنا َعبُد الرَّ

 تخريجه:

 .62- 2رواه عبد الرزاق في تفسير القران العظيم ج 

بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب كنانة القرشي الزهري أبو بكر المدني، سكن (.محمد 2)
  .[ عوامة6296هـ[ الفقيه الحافظ متفق على جاللته . تقريب ]رقم: 126ت:  -هـ 58الشام.]ولد :

  .]كان[زادفي نسخة ق: (.3)

]على كل حال ال يدخل الرجل على والدته اال باذن بعد ذلك قوله تعالى: }َوِإَذا َبَلَغ زاد في  :في نسخة ق (.4)
 اَلْطَفاُل ِمْنُكُم اْلُحُلَم َفْلَيْسَتْأِذُنوا َكَما اْسَتْأَذَن الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم {[.
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زَّاِق  [.3]  ، َعن ُمْسِلِم بِن َنِذيرٍ (2)َعن َأِبي ِإْسَحاقَ ،  (1)َقاَل:َأْخَبَرَنا َمْعَمرٌ ، َأْخَبَرَنا َعبُد الرَّ
ُجُل َعَلى َواِلَدِتِه؟أ]ُسِئَل: َأنَّ ُحَذْيَفةَ ،(3) َقاَل: َنَعْم، ِإنََّك ِإْن َلْم َتْفَعْل ، َرَأْيَت ِمْنَها َما  ، َيْسَتْأِذُن الرَّ

 [.َتْكَرهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .صرح بالسماعلم ي ، مدلس،  السبيعي اسحاق لن أبا [إسناده ضعيف]  [.3]

 تخريجه:

 [18542، 18530،18531، 18529 ،17891]( برقم:464/  9شيبة في "مصنفه" )ابن أبي أخرجه 
 .[259ص  -1]ج:رجه في مكارم االخالق / الخرائطيأخ

زَّاِق ، َقاَل:في نسخة ق  [.1]  .حدثنا َمْعَمرٌ  َأْخَبَرَنا َعبُد الرَّ

هـ( تابعي وعالم أهل الكوفة ومحدثها في  129 -هـ  33[. أبو إسحاق عمرو بن عبد هللا السبيعي )2]
[.  هو ثقة حجة بال نزاع ، 5065زمانه] ثقة ، مكثر ، عابد [ من الثالثة  ، اختلط بآخرة ، تقريب : ترجمة :]

[. عده ابن حجر في  394 ] ص5وقد كبر وتغير حفظه تغير السن ، ولم يختلط . سير أعالم النبالء ج
ترجمة:  3الطبقة الثالثة من المدلسين التي ال يقبل روايته اال اذا صرح بالسماع.  تحرير التقريب : ج

 [.   99ص   -5065]

[. مسلم بن نذير الكوفي ابوعياض ]صدوق حسن الحديث [ ، قال ابوحاتم : ال بأس به ، ابن حبان اورده 3]
[. تحرير التقريب 6649]ترجمة:اشف : صالح ، وصحح الترمذي حديثه .تقريب:في الثقات ، الذهبي في الك

 [.376، 375  - 6649رقم الترجمة :   – 3]ج 
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 [:ااِلْسِتْئَذاِن َثاَلًثا] :َبابُ  [.2]
،  َسلَّْمَت َثاَلًثاِإَذا ]َكاُنوا َيُقوُلوَن: : ، َقالَ  َعِن الزُّْهِريِّ  ،(1)َمْعَمرٍ  ، َعنْ  عبد الرزاق أخبرنا[.4]

 .[ ، َفاْنَصِرفْ  َفَلْم ُتَجبْ 
(، 4(، َعْن َأِبي َنْضَرَة )3(، َعن َسعيٍد اْلُجَرْيِريِّ )2[.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر)5]

َعْن َأِبي َسعيٍد اْلُخْدِريِّ ، َقاَل: َسلََّم َعبُد هللِا بن َقْيٍس َأبو ُموَسى اَلْشَعِريُّ ، َعَلى ُعَمَر ْبِن 
ي اْلَخطَّاِب َثاَلَث َمرَّاٍت، َفَلْم ُيْؤَذْن َلُه، َفَرَجَع، َفَأْرَسَل ُعَمُر ِفي َأَثرِِه، َفَقاَل: ِلَم َرَجْعَت؟، َفَقالَ  : ]ِإنِّ

َيُقوُل:ِإَذا َسلََّم َأَحُدُكْم َثاَلًث مرات ، َفَلْم ُيَجْب، َفْلَيْرِجْع، َفَقاَل ُعَمُر: َلَتْأِتَينِّي ِمْعُت َرُسوَل هللِا سَ 
َنٍة، َأْو َلْفَعَلنَّ ِبَك َكَذا، َغْيَر َأنَُّه َقْد َأْوَعَدُه، قال:َفَجاَءَنا َأبو ُموَسى ُمْنتَ  ِقًعا َلْوُنُه، َعَلى َما َتُقوُل ِبَبيِّ

َع َأَحٌد َوَأَنا ِفي َحْلَقٍة َجاِلٌس، َفُقْلَنا: َما َشْأُنَك؟ ، َفَقاَل: َسلَّْمُت َعَلى ُعَمَر، َفَأْخَبَرَنا َخَبَرُه، َفَهْل َسمِ 
ْم، َحتَّى َأَتى ُعَمَر، ؟ ، َقاُلوا: نعم ُكلَُّنا َقْد َسِمَعُه، َفَأْرَسُلوا َمَعُه َرُجاًل ِمْنهُ ِمْنُكْم ِمْن َرُسوِل هللِا 

 َفَأْخَبَرُه َذِلَك[.
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  [إسناده صحيح][. 4]
 .[َمْعَمرٍ  أخبرنا ، الرزاق حدثنا عبد] في نسخة ق (.1)
 [.]حديث صحيح[5]

 تخريج الحديث:
 [.2153[. ورواه مسلم :]5891صحيح البخاري ] 
 [. في نسخة ق حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا َمْعَمٍر.2]
هـ[ من كبار 144[. اإلمام المحدث ، الثقة أبو مسعود البصري ، سعيد بن إياس الجريري ، البصري ،]ت: 3]

: ثقة ، وقال أبو حاتم : تغير العلماء ، قال أحمد بن حنبل : هو محدث البصرة ، وقال ابن معين وجماعة 
 [.156، 155، 154ص  – 6حفظه ، قبل موته ، بثالث سنين .سير أعالم النبالء ]ج 

هـ[ وكان من كبار العلماء 109[. أبو نضرة العبدي ، المنذر بن مالك بن قطعة  ، ثم العوقي البصري]ت: 4]
 [.546ص  -6890بالبصرة ، ثقة .      تقريب:]ترجمة : 
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، (2)َعْن َأِبي اْلَعاِلَيةِ ،(1)أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر ، َعْن َعاِصِم ْبِن ُسَلْيَمانَ [. 6]
اِر ،  ْيُت ِفي َناِحَيِة الدَّ َفِإَذا َقاَل: َسلَّْمُت َعَلى َأِبي َسعيٍد اْلُخْدِريِّ َثاَلًثا ، َفَلْم ُيِجْبِني َأَحٌد ، َفَتَنحَّ

َقْد َخَرَج ِإَليَّ ، َفَقاَل: اْدُخْل ، َفَلمَّا َدَخْلُت ، َقاَل ِلي َأبو َسعيٍد : َأَما ِإنََّك َلْو ِزْدَت َلْم  َرُسوٌل 
 آَذْن َلَك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]حديث صحيح[ [.6]

( برقم: 108/  9( ، )6245( برقم: )54/  8( ، )2062( برقم: )55/  3) أخرجه البخاري في "صحيحه"
 من حديث ابي موسى االشعري (2153( برقم: )177/  6( ومسلم في "صحيحه" )7353)
هـ[ 140صري ]ت: [. اإلمام الحافظ ، محدث البصرة أبو عبد الرحمن البصري عاصم بن سليمان الحول الب1]

[ وقال أحمد بن حنبل ، وابن معين ، وأبو زرعة ، وطائفة : ثقة ، 285ص  – 3060، ترجمة ] ثقة .تقريب
ووثقه علي ابن المديني وقال مرة : ثبت ،قال ابن المديني : له نحو مائة وخمسين حديثا .سير اعالم النبالء 

 [.15، 14ص  ،  – 6:]ج 
، وقرأ على كبار ة النبي [، ولد في حياهـ90احي البصري أبو العالية ]ت: .رفيع بن مهران الري(2)

ت معارضة، واشتهر الصحابة؛ فأخذ عن أبي بكر وعمر، والزم أبيَّ بن كعب، وقرأ القرآن على عمر ثالث مرا
   .[210، ص  1953تقريب:]ترجمة :       [كثير اإلرسال ثقة بعلمه وحذقه.]

  .عن عاصم بن سليمان تحرف الى عاصم عن سليمانفي نسخة ب (.2)
عالية الى ابي  ف فيها ابيتغير كبير فيها مع اقحام محمد بن سيرين في اسنادها ، وتحرّ في نسخة ق (.2)

 العالنية.
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زَّاِق  [.7]  : َأْو َغْيرِهِ ، َعن َأَنسٍ ، (2()اْلُبَناِنيِّ )، َعن َثاِبٍت (1)َأْخَبَرَنا َمْعَمرٌ : َقالَ ، َأْخَبَرَنا َعبُد الرَّ
اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا َفَقاَل َسْعٌد:  َأنَّ َرُسوَل هللِا ] اْسَتْأَذَن َعَلى َسْعِد بِن ُعَباَدَة، َفَقاَل: السَّ

اَلمُ  َثاَلًثا، َوَردَّ َعَلْيِه َسْعٌد  (4)(َحتَّى َسلَّمَ )، َوَلْم َيْسَمِع النَِّبيُّ  ، هللاِ  َوَرْحَمةُ ( 3)َوَعَلْيَك السَّ
َما َسلَّْمَت  (5()وأمي)ًثا، َوَلْم َيْسَمْعُه، َفَرَجَع، َواتََّبَعُه َسْعٌد، َفَقاَل: َيا َرُسوَل هللِا، ِبَأِبي َأْنَت، َثالَ 

َك، َوِمَن َتْسِليَمًة ِإالَّ َوِهَي ِبُأُذِني، َوَلَقْد َرَدْدُت َعَلْيَك، َوَلْم ُأْسِمْعَك، َأْحَبْبُت َأْن َأْسَتْكِثَر ِمْن َساَلمِ 
َب ِإَلْيِه َزِبيًبا، َفَأَكَل ِمْنُه َنِبيُّ هللِا  َأَكَل َطَعاَمُكُم :)مَّا َفَرَغ َقال، َفلَ اْلَبَرَكِة، ُثمَّ َأْدَخَلُه اْلَبْيَت، َفَقرَّ

اِئُمونَ      .([اَلْبَراُر، َوَصلَّْت َعَلْيُكُم الَماَلِئَكُة، َوَأْفَطَر ِعْنَدُكُم الصَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .[.]حديث صحيح[7]
 [.اخبرنا معمر، حدثنا عبدالرزاق ]في نسخة ق (.1)
  .سقطت منه البنانيفي نسخة ق  (.2)
 .وعليك السالم سقطتفي نسخة ق  (.3)
  .حتى سلمفي نسخة ق  (.4)
 .ميأو في نسخة ق  (.5)

 تخريجه:
حديث:  -329ص  – 2]ج:أخرجه اإلمام إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق[ ، 4207اخرجه ابن ابي شيبة:]

الترغيب و  [4207،  4206[ ، وابويعلى في مسنده ]518ص – 3والنسائي ]ج ،[  1784،  1783
 .[375ص  – 2هاني:]ج والترهيب/ االصب
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زَّاِق  [.8]  َقاَل:،(1)َعِقيلٍ  محمد بن َعن َمْعَمٍر، َعن َعبِد هللِا بنِ ، َأْخَبَرَنا َعبُد الرَّ
،َفَقاَم َثاَلًثا،َفَلْم َيْأَذْن َلُه، َكاَن َعَلى َحاَجٍة، َفَرَجَع النَِّبيُّ ، َعَلى َسْعِد بِن ُعَباَدَة َسلََّم النَِّبيُّ ]

ي ُكْنُت َعَلى َحاَجٍة، َفُقْمُت بن عبادة َسْعٌد  َسِريًعا َفاْغَتَسَل، ُثمَّ َتِبَعُه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل هللِا، ِإنِّ
 .([الَماُء ِمَن الَماءِ ):َفَقاَل النَِّبيُّ َفاْغَتَسْلُت، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تابعي عبدهللا بن محمد بن عقيل[اسناده معضل] [.8]

 من طرق اخرى كثيرة. ماوغيره والحديث عند الشيخين 
صدوق لين الحديث ، تغير بآخره  هـ[140بن محمد بن عقيل بن ابي طالب الهاشمي ]ت:عبد هللا (.1)
 [ 3592] التهذيب تقريب..

 مالحظات : 
ن يحيث اسقط تابعي ارسله عبدهللا بن محمد بن عقيل بن ابي طالب الى النبي : الحديث مرسل[.1]

 وصحابي.
الباب ، اما ما يخص الشق  االحاديث الواردة قبله فيغني عنه تمنه ما يخص االستئذان  :لشق االول[.ا2]

:من الحديث  الثاني شك وهو مخرج في  دون ادنىه شواهد كثيرة وهو ]صحيح[ لف َماُء ِمَن الَماِء()الَقاَل النَِّبيُّ
 .  صحيح مسلم

،  955،  951باب ما يوجب الغسل  نفس النص ولكنه مختصر  -كتاب الطهارة  -مصنف عبد الرزاق 
959  ،961  ،964  ،967  ،968  ،969  ،19426.] 

/  1( ، )343( برقم: )185/  1( ومسلم في "صحيحه" )180)( برقم:47/  1):بخاري في "صحيحهأخرجه ال
 .(343( برقم: )186/  1( ، )345( برقم: )185
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اَلِم:]َبابُ [.3]  [:ااِلْسِتْئَذاِن َبْعَد السَّ
زَّاِق  [.9]  ، َقاَل:(3) ، َعِن ابِن ِسيِرينَ (2) ، َعن َأيُّوبَ (1)َعن َمْعَمرٍ ، َأْخَبَرَنا َعبُد الرَّ
ِلَبْعِض )َفَدَخَل( َوَلْم ُيَسلِّْم، َفَقاَل َرُسوُل هللِا ، ، َفَقاَل: َأْدُخُل؟ اْسَتْأَذَن َأْعَراِبيٌّ َعَلى النَِّبيِّ ]

، َفَسلََّم، َفَأِذَن َلهُ )،(َفْلُيَسلِّمْ ُمُروُه )  َأْهِل اْلَبْيِت:  .([َفَسِمَعُه اَلْعَراِبيُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .االسناد منقطع بين ابن سيرين والصحابي الذي هو االعرابي لن[اسناده منقطع] [.9]

رقم  ]كتاب االدب[ /// ]في االستئذان[14ابن ابي شيبة بالمصنف[ تحقيق الشثري ج أخرجه
كالهما عن طريق عطاء عن ابي  (1083و 1067)رواه البخاري في االدب المفرد  (،27330الحديث:)

 باسناد صحيح هريرة

 .(حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر)في نسخة ق  (.1)

العلماء أبو بكر بن أبي تميمة كيسان ، العنزي ، موالهم ، البصري ، الدمي، ثقة اإلمام الحافظ ، سيد (.2)
سنة  65هـ  ، وله : 131ت:  -هـ 68ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد من الطبقة الخامسة ] ولد : 

[.  117، ص  605]ترجمة : :[. تقريب16ص  – 6[عداده في صغار التابعين. سير اعالم النبالء :]ج 
 .النسحة م (فلم ياذن له )(.2) [.605تحرير التقريب :]

بالمعنى  عابد كبير القدر ال يرى الرواية ثقة ثبت [. أبوبكر محمد بن سيرين البصري ، والمقدم في الزهد3]
 [.483، ص  5948]ترجمة : :التقريب    نيفًا وثمانين سنة[  هـ ،110،]ت: 

  (.)فدخل زاد ففي نسخة  (.4)

  .ف، نسخة  ح، نسخة  منسخة في  (فلم يأذن له )(.5)
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زَّاِق  [.10] ُكْنُت ِعْنَد ابِن ُعَمَر، َفاْسَتْأَذَن  ] ، َعن َرُجٍل، َقاَل:(1)َعن َمْعَمرٍ ، َأْخَبَرَنا َعبُد الرَّ
ُجَل َأْن ُيَسلَِّم، َفَسلََّم، َفَأِذَن اَل، َفَأَمَر ) َفَقاَل اْبُن ُعَمَر: ، َفَقاَل َلُه: َأْدُخُل؟، َعَلْيِه َرُجٌل  َبْعُضُهُم الرَّ

 .([َلهُ 
(،َعن َقَتاَدَة،]َأنَّ َقْوًما َجَلُسوا ِإَلى ُحَذْيَفَة، َفَلمَّا َأَراَد َأْن 2[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر)11]

 َيُقوَم استأَذَنُهْم[.
َمِش ، َقاَل:]َمرَّ اْبُن ُعَمَر ِبَداٍر، َفِإَذا َعَلى َباِبَها [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اَلع12]

اَر، َفَقاَل ِلْلَمْرَأِة: َأْدُخُل؟ ، َفَقاَلِت: اْدُخْل ِبَساَلٍم، َفَمَضى، َوَكرِهَ   َأْن اْمَرَأٌة، َوَأَراَد َأْن َيْدُخَل الدَّ
 َيْدُخَل[.

ُجِل َيطَِّلُع ِفي َبْيِت الرَّجُ 4]  ِل[:[.َباُب:]الرَّ
،]َأنَّ َرُجاًل 3[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر)13] اِعِديِّ (،َعِن الزُّْهِريِّ ، َعن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ

( 4: َلْو َأْعَلُم َأنَّ َأَحًدا)ِمْدًرى، َفَقاَل النَِّبيُّ ِمْن ُسْتَرِة اْلُحْجَرِة، َوِفي َيِد النَِّبيِّ  اطََّلَع َعَلى النَِّبيِّ 
 ([.4َيْنُظُرِني َحتَّى آِتَيُه، َلَطَعْنُت ِبالِمْدَرى ِفي َعْيِنِه، َوَهْل ُجِعَل ااِلْسِتْئَذاُن ِإالَّ ِمْن َأْجِل النََّظِر؟)

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مبهمرجل االسناد فيه  [اسناده ضعيف] [.10]
 .حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمرفي نسخة ق  .(1)
 [. ]اسناده منقطع[ قتادة لم يسمع من حذيفة.11]
 . في نسخة ق حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر.(2)
 [.]اسناده ضعيف[ مرسل االعمش لم يسمع من ابن عمر ولم يلقه.12]

الصحابي ،  وقال البخاري : العمش عن أنس وعن ابن عمر المرسل يروي التابعي عن النبي ليس فيه 
 .(168/  1هـ ) 826كالهما مرسل.  تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل /أبي زرعة العراقي ت 

 [.]حديث صحيح[  13]
 (. في نسخة ق حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر.3)
 (. في نسخة ق هذا بدل الرجل.4)
 (. في نسخة ق البصر.5)
( برقم: 10/  9( ، )6241( برقم: )54/  8( ، )5924( برقم: )164/  7خرجه البخاري في "صحيحه" )أ
 (.2156( برقم: )180/  6( ومسلم في "صحيحه" )6901)
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َأنَّ َرُجاًل اطََّلَع ] ،(2) ، َعْن َأيُّوَب، َعْن َأِبي ِقاَلَبةَ (1) حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر [.14]
 .[ِبُعوٍد، َفَأْخَطَأهُ  النَِّبيُّ  (3)ِفي ُحْجَرِتِه، َفَخَتَلهُ  َعَلى النَِّبيِّ 

( ، 6(، َعْن َأِبيِه)5(،َعن ُسَهْيِل ْبِن َأِبي َصاِلٍح)4[.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر)15]
:]َمِن اطََّلَع َعَلى َقْوٍم ِفي َبْيِتِهْم ِبَغْيِر ِإْذِنِهْم، َفَقْد َحلَّ َلُهْم َعْن َأِبي ُهَريَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا 

  َأْن َيْفَقُؤوا َعْيَنُه[.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ] مراسيل [ ابي قالبة الجرميمعمر بن راشد ، وهو من انفرد به االسناد مرسل[ اسناده صحيح[.]14]
 .من حديث انس في البخاري  شاهد صحيحله   .البصري 

 .عبدالرزاق ، اخبرنا معمرحدثنا في نسخة ق  .(1)
.شيخ اإلسالم، اإلمام  أبو قالبة الجرمي البصري عبد هللا بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن مالك.قال (2)

هـ[. سير 105]ت: ،ابن سعد:  كان ثقة ، كثير الحديث ، ثقة  ، فاضل ، كثير االرسال  وكان ديوانه بالشام 
ترجمة :   - 2:]ج [. تحرير التقريب540، ص 3333:  ]ترجمة:[.التقريب468ص  – 4]ج :اعالم النبالء

3333] . 
 . 230 – 24لسان العرب ج  نبهه نهره: َفَخَتَلهُ  (.3)

( ، 6889( برقم: )7/  9( ، )6242( برقم: )54/  8، أخرجه البخاري في "صحيحه" ) أنس بن مالك عن
 .(2157( برقم: )181/  6ومسلم في "صحيحه" ) ، (6900( برقم: )10/  9)
 [.حديث صحيح متفق عليه 15]
 (. في نسخة ق حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر.4)

 [.2750[ ، واخرجه مسلم ]5210اخرجه البخاري ]
(.اإلمام المحدث الكبير الصادق أبو يزيد المدني سهيل أبي صالح ذكوان السمان ، صدوق تغير بآخرة روى 5)

[مات في 2675[. التقريب ترجمة: 459ص  – 5البخارى تعليقا ومقرونا :   سير اعالم النبالء:]ج  له
خالفة المنصور . بل هو ثقة اكثر االئمة على توثيقه : الترمذي ، ابن سعد ، النسائي ، سفيان بن عيينة ، 

 [. 2675احمد ،والذي لينه ابن ابي حاتم ، وابن معين .    تحرير تقريب :]ترجمة : 
(.القدوة الحافظ الحجة ، ابوصالح السمان الزيات ذكوان بن عبد هللا مولى أم المؤمنين جويرية الغطفانية 6)

هـ [. كان من كبار العلماء بالمدينة ، ذكره اإلمام أحمد فقال : ثقة ثقة ، من أجل الناس وأوثقهم. 101]ت: 
 [.1841[ تحرير تقريب:]ترجمة : 1841ترجمة :عوامة:]  –[.تقريب 37ص  – 5سير اعالم النبالء : ]ج 
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دُّ :]َبابُ  [.5] اَلُم َوالرَّ  [:َكْيَف السَّ
، َعْن َأِبي َتِميَمَة (1)أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعن َسعيٍد اْلُجَرْيِريِّ [.16]

اَلُم، َعَلى (3)َسلََّم َأبو ُجَريٍّ ]، َقاَل:[2]اْلُهَجْيِميِّ  النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َعَلْيُكُم السَّ
اَلُم َتِحيَُّة الَمْوَتى، َوَلِكْن ُقْل: َساَلٌم َعَلْيكُ   .[مْ َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعَلْيُكُم السَّ

(، َعْن َأِبي ُهَريَرَة ، َقاَل: 5اِم ْبِن ُمَنبٍِّه )(، َعن َهمَّ 4[. حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر )17]
: ]َخَلَق هللُا آَدَم َعَلى ُصوَرِتِه، ُطوُلُه ِستُّوَن ِذَراًعا، َفَلمَّا َخَلَقُه، َقاَل: اْذَهْب، َقاَل َرُسوُل هللِا 

َفَسلِّْم َعَلى ُأوَلِئَك النََّفِر، َوُهْم َنَفٌر ِمَن الَماَلِئَكِة ُجُلوٌس، َفاْسَتِمْع ِإَلى َما يحيونك به، َفِإنََّها 
يَّ  اَلُم َوَرْحَمُة هللِا، َتِحيَُّتَك، َوَتِحيَُّة ُذرِّ اَلُم َعَلْيُكْم، َفَقاُلوا: وَعَلْيَك السَّ ِتَك، َقاَل: َفَذَهَب، َفَقاَل: السَّ

ْم قال: َفزَاُدوُه: َوَرْحَمُة هللِا، َقاَل:َفُكلُّ َمْن َيْدُخُل اْلَجنََّة َعَلى ُصوَرِة آَدَم، ُطوُلُه ِستُّوَن ِذَراًعا، َفلَ 
 ُقُص َحتَّى اآلَن[.َيَزِل اْلَخْلُق َينْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ]حديث صحيح[ [.16]
 موته قبل اختلط ، الخامسة من ، ثقة ، البصري  مسعود أبو ، الجيم بضم ، الجريري  إياس بن [. سعيد1]

 .[ [ ع]  2286-374: ص 1: ج: ]تقريب . وأربعين أربع سنة مات ،  سنين بثالث
.طريف بن مجالد ، أبو تميمة الهجيمي ، عن : أبي هريرة وابن عمر وطائفة . وعنه : بكر بن عبد هللا (2)

 [. 2465 -42ص:  3الكاشف:]ج:   .97دة والحذاء ، وثق ، مات وقتا
جابر بن سليم ، َوُيَقال : سليم بن جابر التميمي ، َوُيَقال : الهجيمي  الهجيمي أبو جري الصحابي الجليل  (.3)

 من بني حبال بن ُعَمير من بني أنمار بن الهجيم. سمع النبي صلى هللا عليه وسلم. حديثه في البصريين.

 (.182ص -3)ج هـ 378: ت  أبو أحمد الحاكم/ السامي والكنى 
( ،  4075( برقم: )95/  4( وأبو داود في "سننه" )9611برقم: )( 431/  8النسائي في "الكبرى" )أخرجه 

أخرجه ابن حبان في  و (2722( برقم: )444/  4( ، )2721( برقم: )443/  4والترمذي في "جامعه" )
 .(521( برقم: )279/  2"صحيحه" )

 [.]حديث صحيح[17]
 به ، في م يجيبونك. (. في نسخة ق حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر. في نسخة ف يحيونك4)
[ ، ثقة ، من الرابعة ، مات سنة  7535(. همام بن منبه بن كامل الصنعاني أبو عقبة ، أخو وهب ] 5)

  ] ع [ [. - 7367-1024ص:  1اثنتين وثالثين على الصحيح . تقريب:]ج: 
برقم:  (32/  8(( أخرجه مسلم في "صحيحه" )3326( برقم: )131/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )

(2612.) 
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( ، َعن َقَتاَدَة ، َقاَل: ]َكاَن ِإَذا ُسلَِّم َعَلْيِه ، َفَردَّ ، 3[. حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر)18]
اَلُم[.  َقاَل: َوَعَلْيُكْم السَّ

[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعن َقَتاَدَة ، َقاَل: َوَذَكَر َأنَّ َعمَّاَر بن َياِسٍر:]َسلََّم َعَلى 19]
اَلُم[.، َفَردَّ َعَلْيِه َرُسوُل هللِا َرُسوِل هللِا  اَلَم، َفَقاَل: َوَعَلْيُكُم السَّ  السَّ

اَلَم ، (، 4[. أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر)20] َعن َقَتاَدَة ، َقاَل: َوَكاَن اْلَحَسُن ِإَذا َردَّ السَّ
 َقاَل: ]وعليكم الَساَلٌم[.

(، َعن َقَتاَدَة ، َأنَّ ِعْمَراَن بن اْلُحَصْيِن ، َقاَل: ُكنَّا 5). حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر[21]
 [.يَنا َعن َذِلكَ َأْنِعْم َصَباًحا، َفَلمَّا َكاَن اإِلْساَلُم ، ُنهِ َنُقوُل ِفي اْلَجاِهِليَِّة:]َأْنَعَم هللُا ِبَك َعْيًنا، وَ 

وَل: َأْنَعَم هللُا ِبَك َعْيًنا، َواَل َبْأَس َأْن َيقُ ٌر: َفُيْكَرُه َأْن َيُقوَل:][. أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل َمْعمَ 22]
 [.َأْنَعَم هللُا َعْيَنكَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.]اسناده صحيح[ انفرد به معمر.18]
 (. في نسخة ق حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر.3)
 [.]حديث مرسل[ انفرد به معمر بن راشد في الجامع 19]
سنة[ في وقعة صفين بين علي  93هـ ، وله: 37هـ[ وعمار بن ياسر استشهد سنة ]60قتادة ]ولد:  

 ومعاوية.
 [.]اسناده صحيح[ قتادة سمع من الحسن البصري ، وهو يروي فعل الحسن البصري في رد السالم.20]
 (. في نسخة ق حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر.4)
 اع ، قتادة لم يسمع من الصحابي عمران بن حصين.[.]حديث ضعيف[ بسبب االنقط21]
 (.في نسخة ق حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر.5)
اَلِم:]َبابُ [.6]  [:ِإْفَشاِء السَّ
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، َعن َيِعيَش ْبِن (2)، َعن َيحَيى بِن َأِبي َكِثيرٍ (1)[. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمرٌ 23]
، اَل  َدبَّ ِإَلْيُكْم َداُء اُلَمِم: اْلَحَسُد، َواْلَبْغَضاُء، َوِهَي اْلَحاِلَقةُ ]،َقاَل: ، َرَفَعُه ِإَلى النَِّبيِّ (3)اْلَوِليدِ 

يَن، َعَر، َوَلِكنََّها َتْحِلُق الدِّ ،  اْلَجنَّةَ  (5)ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه، اَل َتْدُخُلوا (4)َوالَِّذي َنْفُس  َأُقوُل: َتْحِلُق الشَّ
، َحتَّى َتَحابُّوا، َأَفاَل ُأْخِبُرُكْم ِبَشْيٍء ِإَذا َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْبُتْم، َأْفُشوا (6) َحتَّى ُتْؤِمُنوا، َواَل ُتْؤِمُنوا

اَلَم َبْيَنُكمْ   .[السَّ
(، 9ُزَفَر)(، َعن ِصَلَة ْبِن 8(، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق)7[.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر)24]

اِر ، َعْن َعمَّاِر ْبِن َياِسٍر، َقاَل:]َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه ، َوَجَد ِبِهنَّ َحاَلَوَة اإِليَماِن : اإِلْنَفاُق ِمَن اإِلْقتَ 
اَلِم ِلْلَعاَلِم[.   َوِإْنَصاُف النَّاِس ِمْن َنْفِسَك ، َوَبْذُل السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تابعي هشاميعيش بن الوليد بن  [بسند صحيح عند الترمذي اورد مسند هذا مرسل ، وقد [.]23]
 .حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمرفي نسخة ق  (.1)
الخامسة ،  . يحيى بن أبي كثير الطائي موالهم ، أبو نصر اليمامي ، ثقة ثبت ، لكنه يدلس ويرسل ، من(2)

 ] ع [[. - 7682[ 1/1065] 1065صفحة:  1مات سنة اثنتين وثالثين وقيل قبل ذلك . تقريب: ]جزء: 
.يعيش بن الوليد بن هشام بن معاوية الموي ، المعيطي ، الدمشقي ، نزيل الجزيرة ، ثقة ، من الثالثة . (3)

 ] د ت س [ [. - 7907[ 1/1092] -1092ص:  1تقريب: ]ج: 
 في نسخة ق (.4)
 .يدخلون في نسخة ق  (.5)
 .وال يؤمنون في نسخة ق  (.6)

( ) مسند العشرة المبشرين بالجنة 1447( برقم: )360/  1( )1429( برقم: )355/  1أحمد في "مسنده" )
  .وغيرهم ، مسند الزبير بن العوام هللا رضي هللا عنه(

رقم  – 88، ص 4هـ ]ج 311تـ :  الخاللالسنة / (2510( برقم: )280/  4والترمذي في "جامعه" )
 .[1231 :الحديث

 [ ابي اسحاق:من المدلسين التي ال يقبل روايته اال اذا صرح بالسماع.ضعيف[.]اسناده 24]
 (.في نسخة ق حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر.7)
 يقبل روايته اال اذا صرح (. َأِبي ِإْسَحاَق  السبيعي :عده ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين التي ال8)

 [.99ص   -5065ترجمة: ] 3[  تحرير التقريب : ج241:]1بالسماع ج
(.صلة بن زفر ، ، العبسي أبو العالء أو أبو بكر الكوفي . تابعي كبير . من الثانية . ثقة جليل . مات في 9)

 [.2968، رقم الحديث: 455/ص   1حدود السبعين. تقريب التهذيب:] ج 
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، َقاَل: َقاَل  ، َعْن َأِبيهِ  ، َعِن اْبِن َطاُووسٍ (1)، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمرٌ  أخبرنا عبد الرزاق[.25]
َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه، اَل َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َحتَّى ُتْؤِمُنوا، َواَل ]لَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:َرُسوُل هللِا َص 
اَلَم َبْيَنُكمْ ُتْؤِمُنوا َحتَّى تَ   .[َحابُّوا، َأاَل ُأْخِبُرُكْم ِبَما َتَحابُّوَن َعَلْيِه، َأْفُشوا السَّ

(، 4(، َيْرِويِه َعن َبْعِضِهْم )3(، َعْن َأَباَن)2[.أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر )26]
 َرَقَبٍة[.َقاَل:]َمْن َسلََّم َعَلى َسْبَعٍة ، َفُهَو َكِعْتِق 

)5[.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر)27] (، َقاَل: َخَرْجُت َمَع 6(، َعْن َأِبي َعْمٍرو النََّدِبيِّ
وِق) َعَل (:]َفَما َلِقَي َصِغيًرا ، َواَل َكِبيًرا ِإالَّ َسلََّم َعَلْيِه، َوَلَقْد َمرَّ ِبَعْبٍد َأْعَمى، َفجَ 7اْبِن ُعَمَر ِإَلى السُّ

 ُيَسلُِّم َعَلْيِه، َواآلَخُر اَل َيُردُّ َعَلْيِه، َفِقيَل َلُه: ِإنَُّه َأْعَمى[.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ورد مسندا في البخاري ومسلم[ مرسلاسناده [.]25]
 .معمر اخبرنا ، عبدالرزاق حدثنافي نسخة ق  .(1)

: برقم( 116/  7) ،( 5635: )برقم( 113/  7) ،( 5175: )برقم( 24/  7" )صحيحه" في البخاري  أخرجه
 .(2066: )برقم( 135/  6" )صحيحه" في ومسلم( 6235: )برقم( 52/  8) ،( 5650)
 [.]ضعيف[. يرويه بعضهم ، فيه من هو مبهم ، وأبان ضعيف.26]
 .ق(.)حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر ( نسخة 2)
(. أبان بن أبي عياش العبدي موالهم البصري عن : أنس ، وأبي العالية وجمع .. قال أحمد : متروك 3)

 [.110-41ص:  2وقرنه أبو داود بآخر د . الكاشف:]ج: 
 (. في نسخة م )َيْرِويِه َعن َبْعِضِهْم(.4)
 .الندبيمن اجل [اسناده ضعيف[.]27]
 في نسخة م النََّدِبيِّ تحرفت الى النهدي. ،(.في نسخة ق حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر5)
هـ صدوق فيه لين. ابن حجر التقريب :] ج:  124(.أبو عمرو بشر بن حرب الزدي ، الندبي ، البصري  6)
 [.687-168صفحة:  1
 (. في نسخة ق سقطت كلمة الى السوق.7)

  [. 435،  206ص  -11، شعب اإليمان/// البيهقي :]ج 155/ 4أخرجه ابن سعد 
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 [:اْلَقِليِل َعَلى اْلَكِثيرِ (1)َساَلِم :]َبابُ [.7]
ُيَسلُِّم ] َقاَل:النَِّبيَّ  الى (2)يرفعه،  ، َعن َزْيِد ْبِن َأْسَلمَ  ، َعْن َمْعَمرٍ  عبد الرزاق أخبرنا[. 28]

ِغيُر َعَلى اْلَكِبيرِ  الرَّاِكُب َعَلى َوِإَذا ،(3)الَماِشي، َوالَماِشي َعَلى اْلَقاِعِد، َواْلَقِليُل َعَلى اْلَكِثيِر، َوالصَّ
 .[ْنُهمْ َمرَّ اْلَقْوُم ِباْلَقْوِم َفَسلََّم ِمْنُهْم َواِحٌد، َأْجزََأ َعْنُهْم، َوِإَذا َردَّ ِمَن اآلَخِريَن َواِحٌد، َأْجزََأ عَ 

( ، 5(، َعن َزْيِد ْبِن َسالٍَّم)4أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َيحَيى بِن َأِبي َكِثيٍر)[. 29]
ْحَمِن ْبِن ِشْبٍل: َأْن َعلِِّم النَّاَس َما َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل هللاِ  ِه، َقاَل: َكَتَب ُمَعاِوَيُة ِإَلى َعبِد الرَّ  َعن َجدِّ

]َتَعلَُّموا اْلُقْرآَن، َفِإَذا َتَعلَّْمُتُموُه، َفاَل َتْغُلوا ِفيِه، َيُقوُل:ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا ، َفَجَمَعُهْم، َفَقاَل: ِإنِّ 
اُر، َقا اَر ُهُم اْلُفجَّ ُلوا: َيا َرُسوَل َواَل َتْجُفوا َعْنُه، َواَل َتْأُكُلوا ِبِه، َواَل َتْسَتْكِثُروا ِبِه. ُثمَّ َقاَل: ِإنَّ التُّجَّ

َم الرَِّبا؟ ، َقاَل: َبَلى، َوَلِكنَُّهْم َيْحِلُفوَن َوَيْأَثُموَن. ُثمَّ قَ هللاِ  اَل: ِإنَّ ، َأَلْيَس َقْد َأَحلَّ هللُا اْلَبْيَع، َوَحرَّ
اُق؟ ، َقاَل: النَِّساُء، َقاُلوا: َأَولَ  اَق ُهْم َأْهُل النَّاِر، َقاُلوا: َيا َرُسوَل هللِا، َوَمِن اْلُفسَّ ْيَس اْلُفسَّ

يَن َلْم َيْصِبْرَن. ِبُأمََّهاِتَنا، َوَبَناِتَنا، َوَأَخَواِتَنا؟ ، َقاَل: َبَلى، َوَلِكنَُّهنَّ ِإَذا ُأْعِطيَن َلْم َيْشُكْرَن، َوِإَذا اْبُتلِ 
اَلَم ُثمَّ قال: ْلُيَسلِِّم الرَّاِكُب َعَلى الرَّاِجِل، َوالرَّاِجُل َعَلى اْلَجاِلِس، َواَلَقلُّ َعَلى الَ  ْكَثِر، َمْن َأَجاَب السَّ

 [.ْيَء َلهُ َكاَن َلُه، َوَمْن َلْم ُيِجْب َفاَل شَ 
[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َهمَّاِم ْبِن ُمَنبٍِّه، َأنَُّه َسِمَع َأَبا ُهَريَرَة َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل 30]

ِغيُر َعَلى اْلَكِبيِر، هللاِ   َوالَمارُّ َعَلى اْلَقاِعِد، َواْلَقِليُل َعَلى اْلَكِثيِر[.:]ِلُيَسلِِّم الصَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، رواية الصحيحين للجزء االول من الحديث. لم يدرك النَِّبيَّ ، زيد بن اسلم  [مرسلاسناده  [[.]28]
 (. في نسخة ق تسليم.1)
 . يرفعه الى النَِّبيَّ في نسخة ق  (.2)
ِغيُر َعَلى اْلَكِبيرِ  (. في نسخة م3)  .َوالصَّ

( برقم: 52/  8( ، )6232( برقم: )52/  8( ، )6231( برقم: )52/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.2160( برقم: )2/  7في "صحيحه" )( ومسلم 6233)
 .االسناد ضعيف ممطور لم يدرك معاوية  [منقطعاسناده [.]29]
. تقريب جزء:  4عن جده . وعنه : أخوه معاوية وجماعة . ثقة م ، زيد بن سالم بن أبي سالم ممطور (.4)
 الكاشف 1740-445ص:  2
 [.4[،] بخ م  6927- 970]ص:تقريب الثالثة.ثقة يرسل ، من  (. ممطور السود الحبشي ، أبو سالم ،5)
 [.]حديث صحيح[30]

( برقم: 52/  8( ، )6232( برقم: )52/  8( ، )6231( برقم: )52/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.2160( برقم: )2/  7( ومسلم في "صحيحه" )6233)
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ُجاَلِن ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ ] ، َقاَل:(1)أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمرٍ [.31] ُمْجَتِمَعْيِن، َكاَن الرَّ
ُق َبْيَنُهَما َشَجَرٌة، ُثمَّ َيْجَتِمَعاِن، َفُيَسلُِّم َأَحُدُهَما َعَلى اآلَخرِ   (2).[َفُتَفرِّ

ُجِل َعَلى َأْهِلِه[:8]  [.َباُب:]َتْسِليِم الرَّ
(:] 4وجل)َعِن الزُّْهِريِّ ، َوَقَتاَدَة ، ِفي َقْوِلِه عز (،3[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر)32]

[ َقااَل: َبْيُتَك ِإَذا َدَخْلَتُه، َفُقْل: َساَلٌم 61}َفَسلُِّموا َعَلى َأْنُفِسُكْم َتِحيًَّة ِمْن ِعْنِد هللِا{ سورة النور]
 َعَلْيُكْم[.

 [.َباُب:]التَّْسِليِم َعَلى النَِّساِء[:9]
َكِثيٍر، َقاَل: َبَلَغِني َأنَُّه ]ُيْكَرُه َأْن  (، َعن َيحَيى بِن َأِبي5[.أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا َمْعَمٍر)33]

 ُيَسلَِّم الرَِّجاُل َعَلى النَِّساِء، َوالنَِّساُء َعَلى الرَِّجاِل[.
(، َقاَل: ] َأمَّا اْمَرَأٌة ِمَن اْلَقَواِعِد، َفاَل َبْأَس 7(، َعن َقَتاَدَة)6[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر)34]

ابَُّة َفاَل[.َأْن ُيَسلَِّم عَ   َلْيَها، َوَأمَّا الشَّ
 ]التَّْسِليِم ِإَذا َخَرَج ِمْن َبْيٍت[:[.َباُب:10]
ِإَذا َدَخْلُتْم َبْيًتا َفَسلُِّموا :]َعن َقَتاَدَة، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ (،8ا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر)[.أخبرن35]

اَلَم[.َعَلى َأْهِلِه، َوِإَذا َخَرْجُتْم،   َفأْوِدُعوا َأْهَلُه السَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والطبراني  [26229]عند ابن ابي شيبةوقد ورد مسندا صحيحا ،  معمر بن راشدعلقه  [حديث معلق[.]31]
 .[7987] في االوسط

 .اخبرنا معمر حدثنا عبدالرزاق ،في نسخة ق (.1)
 (.في نسخة ق سقط منها هذا الحديث.2)

/  1أخرجه الطبراني في "الوسط" )،  (26229( برقم: )184/  13أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )
 . 7987(. 248( برقم: )85

 [. ]صحيح[ تفسير الزهري وقتادة ،انفرد به: معمر بن راشد في الجامع.32]
 (.في نسخة ق حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر. 3)
  (.في نسخة ق زيادة عزوجل.4)
 [. ]اثر[ معضل ، انفرد به معمر بن راشد في الجامع.33]
 (.في نسخة ق حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر.5)
 [. ]صحيح[ 34]
 (.في نسخة ق حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر.6)
 قتادة.(.في نسخة ق قال كان 7)
 .[.] مرسل[ قتادة لم يدرك النبي 35]
 (.في نسخة ق حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر.8)
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ِإَذا َدَخْلَت ] ، َعن َرُجٍل، َعن ُمجاِهٍد، َوَعْن َقَتاَدَة، َقااَل:(1)أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمرٍ [.36]
اَلُم َعَلْيَنا اِلِحيَن، َفِإنَّ الَماَلِئَكَة َتُردُّ َعَلْيكَ  َبْيًتا َلْيَس ِفيِه َأَحٌد، َفُقِل: السَّ  (2).[َوَعَلى ِعَباِد هللِا الصَّ

اَلِم[:11]  [. َباُب: ] اْنِتَهاِء السَّ
)3[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر )37] (، َقاَل: َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر 4(، َعْن َأِبي َهاُروَن اْلَعْبِديِّ

اَلُم َعَلْيُكْم، َفَقاَل النَِّبيُّ ، َيُقوُل: ]َجاَء َرُجٌل  اَلُم َفَسلََّم، َفَقاَل: السَّ : َعَشَرٌة، َفَجاَء آَخُر، َفَقاَل: السَّ
اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا َوَبَرَكاُتهُ  ، َفَقاَل: َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا، َفَقاَل: ِعْشُروَن، َفَجاَء آَخُر، َفَقاَل: السَّ

 َثاَلُثوَن، َيُقوُل: َثاَلُثوَن َحَسَنًة[.
[.أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر ، َعْن َأيُّوَب ، َعن َناِفٍع ، َأْو َغْيرِِه ، َأنَّ َرُجاًل َكاَن 38]

اَلُم َعَلْيَك َوَرْحَمُة هللِا َوَبَرَكاُتُه َوَمْغِفَرُتُه َومُ  ، َقاَل: َعاَفاُتهُ َيْلَقى اْبَن ُعَمَر، َفُيَسلُِّم َعَلْيِه، َفَيُقوُل: ]السَّ
 ُيْكِثُر ِمْن َهَذا، َفَقاَل َلُه اْبُن ُعَمَر: َوَعَلْيَك ِمَئَة َمرٍَّة،َلْن ُعْدَت ِإَلى َهَذا َلُسوَءنََّك[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .فيه مبهم [ضعيفاسناده [.]36]
 .عبدالرزاق ، اخبرنا معمرحدثنا في نسخة ق .(1)
 (.هذا الباب ليس في نسخة ب.2)

( 223/  13اخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )( 1668)( برقم:427/  1رزاق في "مصنفه )أخرجه عبد ال
  .(26357( برقم: )224/  13( ، )26356برقم: )

عن الصحابي  وقد ورد مسندا متصالاْلَعْبِديِّ ضعيف ،  [. ]اسناد ضعيف جدا[ االسناد ضعيف َأِبوَهاُرونَ 37]
 .(2842)والترمذي [5195]عمران بن الحصين عند ابي داود

 (.في نسخة ق حدثنا عبدالرزاق ، اخبرنا معمر. 3)
 (.في نسخة ق سقط الحديث .  4)

 تخريجه:
الحمادان وعبد الوارث  (.عمارة بن جوين ، أبو هارون العبدي ، عن أبي سعيد ، وابن عمر . وعنه :1)

[. وذكر الساجي ، وابن الجارود  4003-469ص:  3. ت ق الكاشف:]ج:  134.الكاشف: متروك ، مات 
 (. 8/ 10، والعقيلي ، والبرقي في جملة الضعفاء.زاد : وأهل البصرة يضعفونه إكمال تهذيب الكمال: )

 سليمان صدوق وباقي االسناد ثقات.( حسن الن جعفر بن 2842[ ، الترمذي)5195ابوداود]أخرجه 
[.]اسناده صحيح[ موقوف دون زيادة َوَمْغِفَرُتُه َوُمَعاَفاُتُه، اسناده صحيح اذا كان جزم به عن نافع لكن 38]

 الزيادة َوَمْغِفَرُتُه َوُمَعاَفاُتُه انفرد به نافع في الجامع ، وهي زيادة منكرة وشاذة مخالفة لالحاديث الصحيحة. 
 (.3525( برقم: )1397/  5مالك في "الموطأ" )أخرجه 
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اَلِم َعَلى اُلَمَراءِ ] :َبابُ  [.12]  [:السَّ
َسلََّم ُعْثَماُن بن ُحَنْيٍف َعَلى  ]، َقاَل: أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ  [.39]

اِم، َفَقاُلوا: َمْن َهَذا ا اَلُم َعَلْيَك َأيَُّها اَلِميُر، َوِعْنَدُه َرْهٌط ِمْن َأْهِل الشَّ لُمَناِفُق ُمَعاِوَيَة، َفَقاَل: السَّ
َر ِفي َتِحيَِّة َأِميِر الُمْؤِمِنيَن؟ َفَقاَل ُعْثَماُن بن ُحَنْيٍف  ِلُمَعاِوَيَة: ِإنَّ َهُؤاَلِء َقْد َعاُبوا َعَليَّ الَِّذي َقصَّ

ي َقْد َحيَّْيُت ِبَها َأَبا َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن، َفَقاَل ُمَعاِوَيُة: ِإنِّ  ي اَل ِإَخاُلُه َشْيًئا َأْنَت َأْعَلُم ِبِه، َأَما ِإنِّ
ا ِم ِحيَن َوَقَعِت اْلِفَتُن، َقاُلوا: َوهللِا َلُيْعَرَفنَّ ِديُنَنا، َواَل ِإالَّ َقْد َكاَن َبْعُض َما َيُقوُل، َوَلِكنَّ َأْهَل الشَّ

َدَقِة: َأيَُّها الَ  ي اَل ِإَخاُلُكْم َيا َأْهَل الَمِديَنِة َتُقوُلوَن ِلَعاِمِل الصَّ  .[ِميرُ َنْنُقُص َتِحيََّة َخِليَفِتَنا، وِإنِّ
ٌد) [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َقاَل:40]  (، 1َسِمْعُت َرُجاًل ِمْن َأْهِل اْلَجِزيَرِة، ُيَقاُل َلُه: داوَّ

ُث ُمَحمََّد بن َعِليِّ ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس) َصاَفِة، َفَقاَل: ] َدَخَل 2ُيَحدِّ (، َقاَل: َوَدَخْلَنا َعَلْيِه ِبالرُّ
اَلُم َعَلْيَك َأيَُّها الَمِلُك، َفَقاَل ُمَعاِوَيُة: َفَهالَّ َغْيَر َذِلَك، َسْعُد بن َأِبي َوقَّاٍص َعَلى ُمَعاِوَيَة، َفَقاَل: السَّ 

َيْبُلُغِني َأنَّ  َأْنُتُم الُمْؤِمُنوَن، َوَأَنا َأِميُرُكْم، َفَقاَل َسْعٌد: َنَعْم، ِإْن ُكنَّا أمَّْرَناَك، َقاَل: َفَقاَل ُمَعاِوَيُة: الَ 
: َلَعْمِري، ِإنَّ َأَحًدا َيُقوُل: ِإنَّ َسْعًدا  َلْيَس ِمْن ُقَرْيٍش ِإالَّ َفَعْلُت ِبِه َوَفَعْلُت، َفَقاَل ُمَحمَُّد بن َعِليٍّ

 َسْعًدا لوسط ِمْن ُقَرْيٍش، َثاِبُت النََّسِب[.
(، 4ُهَبْيَرَة)َعْن َأيُّوَب، َأنَّ اْبَن ِسيِريَن]َدَخَل َعَلى اْبِن (،3[.حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا َمْعَمٍر)41]

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللِا )  ([.5َفَلْم ُيَسلِّْم َعَلْيِه ِباإِلَماَرِة، َقاَل: السَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .حنيفلالنقطاع بين الزهري والصحابي عثمان بن االسناد ضعيف  [اسناد ضعيف[.]39]
 [.]اسناده صحيح[40] 
-3[ ، الجرح والتعديل ]2620/  224-4(.داود العقيلي الجزري ثقة حدث معمر عنه بالرصافة الثقات ]1)

 [.211 -4  -3742[، الثقات ما لم يقع في الكتب الستة/ لمغلطاي ]452
الهاشمي ، ثقة ، من السادسة ، لم يثبت سماعه من جده ، مات  (.محمد بن علي بن عبد هللا بن عباس2)

 [. 4] م  - 6198-880ص:  1سنة أربع أو خمس وعشرين ومائة. تقريب: ج: 
 (.42ص -22. واخرجه تاريخ ابن عساكر:)ج 1955احمد بن حنبل ح اخرجه فضائل الصحابة/

 [[. ]اسناده صحيح41]
 أخبرنا َمْعَمٍر.(.في نسخة ق حدثنا عبد الرزاق، 3)
(. عبد هللا بن هبيرة بن أسعد السبئي ، بفتح المهملة والموحدة ثم همزة مقصورة ، الحضرمي ، أبوهبيرة 4)

-554ص:  1المصري ، ثقة ، من الثالثة ، مات سنة ست وعشرين ، وله خمس وثمانون. تقريب:]ج: 
   . [[ 4] م  - 3702

اَلُم َعَليْ 5)  ُكْم َوَرْحَمُة هللِا(.(.في نسخة ق سقطة )السَّ
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َعاِء َلُهمْ :]َبابُ [.13] ْرِك َوالدُّ اَلِم َعَلى َأْهِل الشِّ  [:السَّ
أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعن ُسَهْيِل ْبِن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي [.42]

اَلِم، َوِإَذا ]َعَلْيِه َوَسلََّم:ُهَريَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا  اَل َتْبَتِدُئوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى ِبالسَّ
وُهْم ِإَلى َأْضَيِقَها  .[َلِقيُتُموُهْم ِفي َطِريٍق، َفاْضَطرُّ

َلْم َعن َقَتاَدَة ، َأنَّ اْبَن ُعَمَر ] َسلََّم َعَلى َيُهوِديٍّ (،1بد الرزاق ، أخبرنا َمْعَمٍر)[.حدثنا ع43]
 َيْعِرْفُه ، َفُأْخِبَر ، َفَرَجَع ، َفَقاَل: ُردَّ َعَليَّ َساَلِمي ، َفَقاَل: َقْد َفَعْلُت[.

[.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعن َقَتاَدَة ، َقاَل:]التَّْسِليُم َعَلى َأْهِل اْلِكَتاِب ِإَذا 44]
اَلُم َعَلى َمِن اتََّبَع اْلُهَدى[.َدَخْلَت َعَلْيِهْم ُبُيوَتُهُم ان ت  قول: السَّ

، َعن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت:] 45] [. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ
اُم َعَلْيُكْم، َفَقاَلْت عَ َدَخَل َرْهٌط ِمَن اْلَيُهوِد َعَلى َرُسوِل هللِا  اِئَشُة: َفَفِهْمُتَها، َفُقْلُت: ، َفَقاُلوا: السَّ

اَلُم: َمْهاًل َيا َعاِئَشُة، ِإنَّ هللَا ُيِحبُّ ال اُم َواللَّْعَنُة،قالت: َفَقاَل النَِّبيُّ َعَلْيِه السَّ رِّْفَق ِفي َعَلْيُكُم السَّ
َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  اَلْمِر ُكلِِّه، َقاَلْت: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل هللِا، َأَلْم َتْسَمْع َما َقاُلوا؟

 َفَقْد ُقْلُت: َعَلْيُكْم[.
أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعمَّْن َسِمَع اْلَحَسَن َيُقوُل:]ِإَذا َمَرْرَت ِبَمْجِلٍس ِفيِه [.46]

اٌر، َفَسلِّْم َعَلْيِهْم[.  ُمْسِلُموَن َوُكفَّ
َنْعَجًة،  [. أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر ، َعن َقَتاَدَة، َقاَل:]َحَلَب َيُهوِديٌّ ِللنَِّبيِّ 47]

ْلُه، َفاْسَودَّ َشْعُرُه، َحتَّى َصاَر َأَشدَّ َسَواًدا ِمْن َكَذا َوَكَذا[.  َفَقاَل: اللُهمَّ َجمِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [صحيح[.]42]
 .(43( )2158مسلم )أخرجه 

 قتادة لم يسمع من ابن عمر.اسناده مرسل[ [.]43]
 (.في نسخة ق حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا َمْعَمٍر.1)
 ]اسناده صحيح[ انفرد به معمر من هذا الطريق.[.44]
 [. ]صحيح[ 45]

 [. 15/215رواه البخاري ]
 [. ]ضعيف[ فيه رجل مبهم46]
 (.7172في صحيح ابن حبان ) وقد ورد مسندا صحيحا [ مرسلاسناده [. ]47]

في المسند  احمد[ سمعت عمرو بن أخطب أبا زيد النصاري ، و 351 -2اخرجه ابن ابي شيبة في المسند]ج
،  4/139[ واسناده متصل. والحاكم 286 ، 339ص – 1جوابن السني في اليوم والليلة [ ، 20733]

   .6/211والبيهقي في "دالئل النبوة" 
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َأنَُّه َعاَش َنْحًوا ِمْن َسْبِعيَن َسَنًة ]َقاَل َمْعَمٌر: َوَسِمْعُت َغْيَر َقَتاَدَة َيْذُكُر،أخبرنا عبد الرزاق، [.48]
 .[َلْم َيِشبْ 

[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعِن الزُّْهِريِّ ، َعن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبْيِر ، َأنَّ ُأَساَمَة بن َزْيٍد 49]
]َمرَّ ِبَمْجِلٍس ِفيِه َأْخاَلٌط ِمَن الُمْسِلِميَن َواْلَيُهوِد َوالُمْشِرِكيَن، َعَبَدِة اَلْوَثاِن، َأْخَبَرُه ؛ َأنَّ النَِّبيَّ 

 َفَسلََّم َعَلْيِهْم[.
اَلِم[:14]  [.َباُب: ]ِرَساَلِة السَّ
(،] َأنَّ َرُجاًل َأَتى 1[. أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٍر ، َعْن َأيُّوَب ، َعْن َأِبي ِقاَلَبَة)50]

، َفَوَجَدُه َيْعِجُن ، َفَقاَل: َأْيَن اْلَخاِدُم؟ ،  َفَقاَل: َأْرَسْلُتُه ِفي َحاَجٍة ، َفَلْم َيُكْن ِلَنْجَمَع َسْلَماَن اْلَفاِرِسيَّ
ْرَداِء َيْقرَ  ُجُل: ِإنَّ َأَبا الدَّ اَلُم َعَلْيِه ِثْنَتْيِن ، َأْن ُنْرِسَلُه ، َواَل َنْكِفَيُه َعَمَلُه ، َقاَل: َفَقاَل الرَّ ُأ َعَلْيَك السَّ

َها، َكاَنْت َأَماَنًة ِعْنَدَك[.، َقاَل: َمَتى َقِدْمَت؟ َقاَل: ُمْنُذ َثاَلٍث   ، َقاَل: َأَما ِإنََّك َلْو َلْم ُتَؤدِّ
[. أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٍر ، َعْن َأيُّوَب ، َعْن َأِبي ِقاَلَبَة قال:قال ابن ابي 51]

َفْوَق اْلَكْعَبِة، َفَقاَل َرُجٌل ِمْن ُقَرْيٍش ِلْلَحاِرِث  ِباَلاًل، َفَأذََّن َيْوَم اْلَفْتحِ مليكة، َقاَل:]َوَأَمَر َرُسوُل هللِا 
ُرهُ   [.ْبِن ِهَشاٍم: َأاَل َتَرى ِإَلى َهَذا اْلَعْبِد َكْيَف َصِعَد؟ ، َقاَل: َدْعُه، َفِإْن َيُكِن هللُا َيْكَرُهُه َفَسُيَغيِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . فيه مبهم [ضعيف][.48]
 [. ]صحيح[49]

( برقم: 169/  7( )5663( برقم: )118/  7( )2987( برقم: )55/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )
( برقم: 182/  5( ومسلم في "صحيحه" )6254( برقم: )56/  8( ، )6207( برقم: )45/  8( )5964)
(1798 ) 
 هـ 34]مرسل[ ابوقالبة لم يدرك سلمان الفارسي ت:[.50]
(.عبد هللا بن زيد بن عمرو ، أو عامر ، الجرمي . أبو قالبة البصري . ثقة فاضل . كثير اإلرسال . قال 1)

 العجلي : فيه نصب يسير . من الثالثة . مات بالشام هاربا من القضاء سنة أربع ومائة ، وقيل بعدها . 
 ] ع [[.-3353-508ص:  1تقريب:]ج: 

 .[. ]مرسل[ ابن ابي مليكة لم يدرك النبي51]
 (.في نسخة ق ] قال: ابن ابي مليكة[.1)
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 (1)[اْلَخاَتِم] [.باب:15]

 [.حدثنا عبدالرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، قال:52]

كان نقش خاتم ابي موسى أسد بين رجلين ، وكان نقش خاتم ابي عبيدة الخمس هلل ، وكان ]
 (2)[.خاتم أنس كركي له رأسان نقش

[.حدثنا عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال: عن عبيد هللا بن عبدهللا بن عتبة 53]
]كتب إلى هرقل عظيم الروم ، سالم على من اتبع  (، عن ابن عباس ،أنَّ رسول هللا 3)

 (4ا الموضع.)الهدى[ حدثنا عبدالرزاق في هذا الموضع ، ولم يجاوز به ابن عباس في هذ

_____________________ 

 .فان قتادة لم يدركهما عن ابي موسى وابي عبيده وضعيف انس بن مالكعن من  [صحيح ] [.52]

 .على الخواتم البارزة الرسومات:النقوش

 .منقش الخواتيفي نسخة ق .(1)

 الذي ال يوجد في جميع النسخ االخرى . ق .من االحاديث الزائدة من نسخة(2)

 [.]صحيح[53]

هـ( تابعي مدني، وأحد( رواة الحديث  98(.عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود الهذلي المتوفي سنة 3)
([. 60/  1) -[ ]طبقات الفقهاء 476]ص: 4النبوي ، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. سير اعالم النبالء ج

 ([.22/  7) -]تهذيب التهذيب 

 دة من نسخة ق الذي ال يوجد في جميع النسخ االخرى .(.من االحاديث الزائ4)

/  5ومسلم في "صحيحه" ) .(51( برقم: )19/  1( ، )7( برقم: )8/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .(1773( برقم: )163
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]كان نقش خاتم علي عن القاسم ، قال: ،(1)جابرمعمر ، عن  أخبرنا[.حدثنا عبدالرزاق ، 54]
 (2).، الملك هلل[

[. أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل: َأْخبَرَنا َمْعَمٌر ، َعن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِّ ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك ، َأنَّ 55]
 ( ، َفَنَقَش ِفيِه ، ُمَحمٌَّد َرُسوُل هللِا ، ُثمَّ َقاَل: اَل َتْنُقُشوا َعَلْيِه[.3:]َصَنَع َخاَتًما ِمْن َوِرٍق )النَِّبيَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اسناده ضعيف[[.]54]

(.أبو عبد هللا جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن الحارث بن معاوية بن وائل بن مرئي بن 1)
 [.2220تقريب]  .جعفى ضعيف رافضي

 ال يوجد في جميع النسخ االخرى .وليس و  ق.من االحاديث الزائدة من نسخة (2)

 [.]حديث صحيح[55]
 (. ، في  نسخة ب: ذهب. 3)

( ) كتاب اللباس ، 5874( برقم: )157/  7[ ، )5877، 5874، 157/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ]
 (.2092( برقم: )150/  6ومسلم في "صحيحه" )
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 [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأَباَن ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل:]َرَأْيُت َخاَتَم النَِّبيِّ 58]
ي َأْنُظُر ِإَلى َبِريِقِه ِحيَن َصلَّى، َحِسْبُتُه َقاَل: اْلِعَشاَء[.  ِفي َيِدِه ِحيَن اْصَطَنَعُه َلْيَلًة، َكَأنِّ

 اق ، َقاَل َمْعَمٌر : ]ُثمَّ ُأْخِبْرُت َأنَُّه ، َوَضَعُه َبْعَد َذِلَك[.[. أخبرنا عبد الرز 59]

(، َقاَل:] َكاَن َلِبي َخاَتٌم، 1[.أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر ، َعِن اْبِن َطاُووٍس)60]
  َوَكاَن َنْقُشُه: اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُا، َوَكاَن اَل َيْلَبُسُه[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.26[.]اسناده ضعيف[ ابان متروك تقدم سابقا ترجمته ]58]

 (.640( برقم: )116/  2( ، ومسلم )5877رواه البخاري )

 [.]حديث ضعيف[ لم يذكر معمر بن راشد من اخبره.59]

 [.]اسناده صحيح[60]
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اْصَطَنَع ]:، َأنَّ اْبَن ُعَمرَ  ، َعن َناِفعٍ  أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْن َأيُّوبَ [.61]
 .[(1)وكان فيه اسمه،  َخاَتًما ُثمَّ َوَضَعُه َفَكاَن اَل َيْلَبُسهُ 

(،]َأنَُّه َأَخَرَج 2َمْعَمٌر، َعْن َعبِد هللِا ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعِقيٍل)[.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا 62]
 َكاَن َيَتَختَُّم ِبِه ، ِفيِه ِتْمَثاُل َأَسٍد[. َخاَتًما ، َفَزَعَم َأنَّ النَِّبيَّ 

ْشَعِريِّ :] َكاَن [.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعن َقَتاَدَة ، َعْن َأَنٍس ، َأْو َأِبي ُموَسى الَ 64]
 َنْقُش َخاَتِمِه ُكْرِكيٌّ َلُه َرْأَساِن[.

، َأنَّ َنْقَش َخاَتِم اْبِن َمْسُعوٍد:]ِإمَّا 65] [.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن اْلُجْعِفيِّ
 َشَجَرٌة ، َوِإمَّا َشْيٌء َبْيَن ُذَباَبْيِن[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [حديث صحيح[.]61]

 في جميع النسخ االخرى . غير موجوده ق.زائدة من نسخة (1)

 [.] مرسل[ َعبِد هللِا ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعِقيٍل ، انفرد به معمر .62]

 (.8(.سبق ترجمته حديث رقم)2)

 (.من االحاديث الزائدة من نسخة ق الذي ال يوجد في جميع النسخ االخرى .3)

 [.]صحيح[ ان كان عن انس وان كان عن ابي موسى فهو منقطع64]

 .[.]ضعيف[ لضعف جابر الجعفي65]
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زَّاقِ [.66] َفِإَذا َأَراَد َأْن َيْخِتَم َدَعا ِبِه اَل ،  ، َوَكاَن اَل َيْلَبُسهُ  َخاَتًما] :َوَرَأْيُت ِلَمْعَمرٍ  ،َقاَل َعبُد الرَّ
 .[َيْدِري َأبو َبْكٍر َما َكاَن َنْقُشهُ 

 [. َباُب:]َما ُيْكَرُه ِمَن اْلَخَواِتيِم[ 16]

(عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعْن َأيُّوَب ، َعِن اْبِن ِسيِريَن ، َأنَّ ُعَمَر بن اْلَخطَّاِب 1[.حدثنا)67]
(: َيا َأِميَر الُمْؤِمِنيَن، ِإنَّ 3(، َفَأَمَرُه َأْن ُيْلِقَيُه ، َفَقاَل ِزَياٌد)2ُجٍل َخاَتًما ِمْن ذهب )] َرَأى َعَلى رَ 

 َخاَتِمي ِمْن َحِديٍد، َقاَل: َذِلَك َأْنَتُن َوَأْنَتُن[.

ِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل:] (، عَ 4[.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْن َأيُّوَب، َعن َناِفٍع )68]
ُه ِمْن َداِخٍل، َقاَل: َفَبْيَنا ُهوَ   اتََّخَذ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َخاَتًما ِمْن َذَهٍب، َوصنع َفصَّ

واني ( َصَنْعُت َخاَتًما، َوُكْنُت َأْلَبُسُه،واجعل فصه من داخل ، 5َيْخُطُب َذاَت َيْوٍم، َقاَل: ِإنِّي كنت)
 (، َقاَل: َفَنَبَذُه َوَنَبَذ النَّاُس َخَواِتيَمُهْم.6وهللا ال ألبسه أبدًا)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ابوبكر هو عبدالرزاق الصنعاني [صحيح[.]66]

 .عمراالسناد منقطع ابن سيرين لم يدرك  [.] اسناده ضعيف[67]

 (. في نسخة ق حدثنا. 1)

 (. في نسخة ق من حديد.2)

 [. ] د [ - 2075-344ص: 1تقريب:]ج:من الثانية  ثقة عابد، (.زياد بن حدير السدي ،3)

 [.] صحيح [68]

 (.في نسخة م َعن َناِفٍع ساقطة.4)

 (.الزيادة في نسخة ق.5)

 (.الزيادة في نسخة ق.6)
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ُث، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن (1)َعبِد اْلَعِزيزِ  [. أخبرنا عبد الرزاق، َعنْ 69] ، َأنَُّه َسِمَع َناِفًعا ُيَحدِّ
 .[ِمْثَلهُ :]النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

، َعن ِإبَراِهيَم ْبِن َعبِد هللِا ْبِن 70] [.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ
(، َعْن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب، َقاَل:] َنَهاِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 3(، َعْن َأِبيِه)2ُحَنْيٍن)

ُجوِد، َوَعْن ِلَباِس  ُكوِع َوالسُّ ، َوَعِن اْلِقَراَءِة ِفي الرُّ يِّ َعِن التََّختُِّم ِبالذََّهِب، َوَعْن ِلَباِس اْلَقسِّ
 الُمَعْصَفِر[.

[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعِن الزُّْهِريِّ ، َقاَل:] َرَأى النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 71]
 َعَلى َرُجٍل َخاَتًما ِمْن َذَهٍب، َفَضَرَب ِإْصَبَعُه، َحتَّى َرَمى ِبِه[.

َخاَتًما ى اْبُن ُعَمَر َعَلى َرُجٍل:]َقاَل: َوَرأَ [. أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعِن الزُّْهِريِّ ، 72]
 [.ٍب ، َفَأَخَذُه َفَخَذَف ِبهِ ِمْن َذهَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صدوق  من اجل عبدالعزيز [حسناسناده ] [.69]

) واسمه ميمون ( ، صدوق ، عابد ، ربما وهم ، وتشديد الواو،واد ، بفتح الراء عبد العزيز بن أبي ر  (.1)
 .[[ 4] خت- 4124-612ص:  1تقريب:ج:  ورمي باإلرجاء ، من السابعة ، مات سنة تسع وخمسين .

 [.] صحيح[.70]

 .(31( )2078أخرجه مسلم )

المدني ، أبو إسحاق ، ثقة ، (.إبراهيم بن عبد هللا بن حنين الهاشمي موالهم ) وربما ينسب إلى جده ( ، 2) 
 ] ع [[. - 197[ 1/110] -110ص:  1من الثالثة، مات بعد المائة . تقريب:]ج: 

(.عبد هللا بن حنين الهاشمي ، موالهم ، مدني . ثقة . من الثالثة . مات في أول خالفة يزيد بن عبد 3)
 [.] ع [ - 3305-501ص:  1الملك في أوائل المائة الثانية . تقريب:]ج: 

 ( 2093، ومسلم )269/  10[.] اسناده منقطع[ االسناد ضعيف الزهري لكن روي موصال عن البخاري 71]

الزهري لم يدرك ابن عمر. وعن أحمد قال : لم يسمع الزهري من عبد هللا بن عمر ،  [.]اسناده ضعيف [72]
 (.696/  3التهذيب: )وقال أبو حاتم : ال يصح سماعه من ابن عمر ، رآه ولم يسمع منه.  تهذيب 
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ُخُطوًطا ِمْثَل :]أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٌر، َقاَل: َأْخَبَرِني َمْن َرَأى َنْقَش َخاَتِم اْلَحَسنِ  [.73]
 .[َخاَتِم ُسَلْيَمانَ 

 [.باب:]اْلَقْوُل: ِإَذا َرِكْبَت[:17]

اْبِن َطاُووٍس ، َعْن َأِبيِه : َأنَُّه َكاَن ِإَذا َرِكَب [.أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر ، َعِن 74]
ْبَحاَن َقاَل: ]ِبْسِم هللِا، اللُهمَّ ِإنَّ َهَذا ِمْن َمنَِّك ، َوَفْضِلَك َعَلْيَنا ، اْلَحْمُد هلِل َربَِّنا ، ُثمَّ َيُقوُل: } سُ 

َر َلَنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرِنيَن ) ( {[. اآلَيَة سورة 14َوِإنَّا ِإَلى َربَِّنا َلُمْنَقِلُبوَن )( 13الَِّذي َسخَّ
 [.14،  13الزخرف ]

(:] َأنَُّه َشِهَد 1[.حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا َمْعَمٍر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، أخبرني َعِليِّ ْبِن َرِبيَعَة)75]
َقاَل: ِبْسِم هللِا، َفَلمَّا اْسَتَوى، َقاَل: اْلَحْمُد هلِل، ُثمَّ َعِليًّا ِحيَن َرِكَب، َفَلمَّا َوَضَع ِرْجَلُه ِفي الرَِّكاِب، 

َر َلَنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرِنيَن ) ({ اآلَيَة 14( َوِإنَّا ِإَلى َربَِّنا َلُمْنَقِلُبوَن)13َقاَل:}ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ
بََّر َثاَلًثا، ُثمَّ َقاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت، َظَلْمُت َنْفِسي، [، ُثمَّ َحِمَد هللَا َثاَلًثا، َوكَ 13،14سورة الزخرف ]

َن؟ فَقاَل: َفاْغِفْر ِلي، ِإنَُّه اَل َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإالَّ َأْنَت، ُثمَّ َضِحَك، َفُقْلَنا: َما ُيْضِحُكَك َيا َأِميَر الُمْؤِمِني
َسلََّم َفَعَل ِمْثَل َما َفَعْلُت، َوَقاَل ِمْثَل َما ُقْلُت، ُثمَّ َضِحَك، َفُقْلَنا: َرَأْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه وَ 

ُت َنْفِسي، َما ُيْضِحُكَك َيا َنِبيَّ هللِا؟ َقاَل: اْلَعْبُد، فَقاَل: َعِجْبُت ِلْلَعْبِد، ِإَذا َقاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت، َظَلمْ 
 ْغِفُر الذُُّنوَب ِإالَّ َأْنَت، َيْعَلُم َأنَُّه اَل َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإالَّ ُهَو[.َفاْغِفْر ِلي ، ِإنَُّه اَل يَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فيه مبهم [ضعيف[.]73]

 [.]اسناده صحيح[.74]

 [.]صحيح [.75]

( 233( برقم: )137/  1( والترمذي في "الشمائل" )134( برقم: )120/  1في "مسنده" ) أخرجه الطيالسي
 .َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح الترمذي

-696ص:  1تقريب:ج:  علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي أبو المغيرة الكوفي . ثقة . من كبار الثالثة. (.1)
 ] ع [ - 4767
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ابَّة ] :َبابُ  [.18]  [:(1)ُرُكوِب الثَّاَلَثِة َعَلى الدَّ

، َعْن َأِبي (3)، َعن ُمجاِهدٍ (2)أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْن َمنُصورٍ  [.76]
ابََّة َفَلْم َيْذُكِر اْسَم هللاِ  ]، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل:(4)َمْعَمرٍ  ُجُل الدَّ ْيَطانُ ،  ِإَذا َرِكَب الرَّ ،  َرِدَفُه الشَّ

 .[، َقاَل َلُه: َتَمنَّ  ، َفِإْن َلْم ُيْحِسنْ  َفَقاَل َلُه: َتَغنَّ 

 [. أخبرنا عبد الرزاق ،قال:أخبرنا معمر ، َعْن َأيُّوَب ، َعْن ِعْكِرَمَة ، َقاَل:] َرِكَب النَِّبيُّ 77]
 َدابًَّة ، َوَحَمَل ُقَثَم َبْيَن َيَدْيِه ، َوَأْرَدَف اْلَفْضَل بن َعبَّاٍس َخْلَفُه[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.اسناده صحيح [.]76]

ابَّة.من نسخة م ساقطة .(1)  َعَلى الدَّ

( : رجاله رجال الصحيح . والبيهقى فى 10/131( . قال الهيثمى )8781، رقم  9/156الطبرانى )أخرجه 
 ( . 5101، رقم  4/279( ، وفى شعب اإليمان )10098، رقم  5/252السنن الكبرى )

(.منصور بن المعتمر بن عبد هللا السلمي ، أبو عتاب ، بمثناة ثقيلة ثم موحدة ، الكوفي ، ثقة ثبت ، 2)
 - 6956 973صفحة:  1تقريب ]ج .  وكان ال يدلس ، من طبقة العمش ، مات سنة اثنتين وثالثين ومائة

 .] ع[

(.مجاهد بن جبر ، بفتح الجيم وسكون الموحدة ، أبو الحجاج المخزومي موالهم ، المكي ، ثقة ، إمام في 3)
 ث أو أربع ومائة ، وله ثالث وثمانون.التفسير وفي العلم ، من الثالثة ، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثال

[ 6523تقريب]  

عبد هللا بن سخبرة ، بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الموحدة ، الزدي . أبو معمر الكوفي . ثقة .  (.4)
 .3361[ 1/510] 510ص:  1ج: تقريب: من الثانية . مات في إمارة عبيد هللا بن زياد . 

    .ضعيف ، عكرمة لم يدرك النبي[.]اسناده ضعيف[ االسناد 77]
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 [:التََّماِثيِل َوَما َجاَء ِفيهِ :]َبابُ  [.19]

، َقاَل: َأْخَبَرِني ُعَبْيُد هللِا بن َعبِد هللِا  أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ  [.78]
َيُقوُل: َسِمْعُت َأَبا َطْلَحَة َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا ْبِن ُعْتَبَة، َأنَُّه َسِمَع اْبَن َعبَّاٍس 

 .[اَل َتْدُخُل الَماَلِئَكُة َبْيًتا ِفيِه َكْلٌب َواَل ُصوَرُة َتَماِثيلَ ] َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل:
[79 ، (، 1َقاَل: َأْخَبَرِني اْلَقاِسُم بن ُمَحمٍَّد)[.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ

اٍم ِفيِه َأنَّ َعاِئَشَة َأْخَبَرْتُه ؛ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم]َدَخَل َعَلْيَها َوِهَي ُمْسَتِتَرٌة ِبِقرَ 
َن َوْجُهُه، ُثمَّ َأْهَوى ِإَلى اْلِقَراِم) ( َفَهَتَكُه ِبَيِدِه، ُثمَّ َقاَل: ِإنَّ ِمْن َأَشدِّ النَّاِس 2ُصوَرُة َتَماِثيَل، َفَتَلوَّ

 َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة الَِّذيَن ُيَشبُِّهوَن ِبَخْلِق هللِا عز وجل[.

[.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْن َأيُّوَب ، َعْن ِعْكِرَمَة ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس،]َأنَّ 80]
َوَر ِفي اْلَبْيِت، َيْعِني اْلَكْعَبَة، َلْم َيْدُخْل، َحتَّى أَ ا َمَر ِبَها لنَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا َرَأى الصُّ

اَلُم ِبَأْيِديِهَما اَلْزاَلُم، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّ  ى هللُا َعَلْيِه َفُمِحَيْت، َوَرَأى ِإبَراِهيَم، َوِإْسَماِعيَل َعَلْيِه السَّ
 َوَسلََّم: َقاَتَلُهُم هللُا ، َوهللِا َما اْسَتْقَسَما ِباَلْزاَلِم َقطُّ[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.صحيح[.]78]

 .(2106( برقم: )156/  6)( ومسلم 3225( برقم: )114/  4خرجه البخاري في "صحيحه" )أ

 [.]صحيح[.79]

 .(91( )2107أخرجه مسلم )

(.القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي . ثقة ، أحد الفقهاء بالمدينة ، قال أيوب : ما رأيت أفضل 1)
 [.5620-1على الصحيح .تقريب:]منه . من كبار الثالثة ، مات سنة ست ومائة 

 [253 -4(.القرام: الستارة  غريب الحديث:]ج2)

 [.]صحيح[.80]

 .(3351( برقم: )139/  4( ، )398( برقم: )88/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )
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َمْوَلى ُعَمَر، ، (1)أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْن َأيُّوَب، َعن َناِفٍع، َعْن َأْسَلمَ [.81]
ي ُأِحبُّ َأْن َتِجي اَم، َصَنَع َلُه َرُجٌل ِمَن النََّصاَرى َطَعاًما، َفَقاَل ِلُعَمَر: ِإنِّ َئِني َأنَّ ُعَمَر ِحيَن َقِدَم الشَّ

اِم، َفَقاَل َلُه ُعَمُر رضي هللا ِإنَّا اَل  ]عنه: َفُتْكِرَمِني َأْنَت َوَأْصَحاُبَك، َوُهو َرُجٌل ِمْن ُعَظَماِء َأْهِل الشَّ
َوِر الَِّتي ِفيَها، َيْعِني التََّماِثيلَ   .[َنْدُخُل َكَناِئَسُكْم ِمْن َأْجِل الصُّ

[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة ْبِن َعبِد هللِا ْبِن 82]
لنَّاِس َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة: ِإَماٌم ُمِضلٌّ ، ُيِضلُّ النَّاَس ِبَغْيِر ِعْلٍم (،َأنَُّه َقاَل:]ِإنَّ ِمْن َأَشدِّ ا2َمْسُعوٍد)

ُر َهِذِه التََّماِثيَل[. ٌر ، ُيَصوِّ  ، َأْو َرُجٌل َقَتَل َنِبيًّا ، َأْو َرُجٌل َقَتَلُه َنِبيُّ ، َأْو َرُجٌل ُمَصوِّ

َمٌر ، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق ، َعن ُمجاِهٍد ، َعْن َأِبي ُهَريَرَة [.أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمعْ 83]
َصْوَتُه ، َفَقاَل: اْدُخْل. َفَقاَل:] ِإنَّ ِفي اْلَبْيِت  ، َفَعَرَف النَِّبيُّ  ، َأنَّ ِجْبِريَل َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّبيِّ 

ُرُؤوَسَها، َواْجَعُلوُه ِبَساًطا، َأْو َوَساِئَد َفَأْوِطُئوُه، َفِإنَّا اَل  ِسْتًرا ِفي اْلَحاِئِط، ِفيِه َتَماِثيُل، َفاْقَطُعوا
 َنْدُخُل َبْيًتا ِفيِه َتَماِثيُل[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح[.[.]81]

( 602/  12" )مصنفه" في شيبة أبي وابن( 1610: )برقم( 411/  1" )مصنفه" في الرزاق عبدأخرجه 
 .( 25706: )برقم

[ ثقة مخضرم ، من الثانية ، مات سنة ثمانين ، وقيل : بعد سنة  4922(.أسلم العدوي ، مولى عمر ، ] 1)
 [.230تقريب:]  ستين ، وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة .

 عيف لتدليس ابي اسحاق.[.]اسناده ضعيف[ االسناد ض82]

(.أبو عبيدة بن عبد هللا بن مسعود ، مشهور بكنيته ، والشهر أنه ال اسم له غيرها ، ويقال : اسمه عامر 2)
، كوفي ، ثقة ، من كبار الثالثة ، والراجح : أنه ال يصح سماعه من أبيه ، مات ) قبل المائة ( بعد سنة 

 [. ] ع [ - 8294-1174ص:  1[ ثمانين .تقريب: ]ج: 1/1175]

 [.]صحيح[83]

 [.2012]أخرجه مسلم، ( 2901( أخرجه البخاري )1)
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َفاَل ، ِفي اَلْرِض  (1)َما ُعفَِّر  ] ، َقاَل: عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعْن ِعْكِرَمةَ [.84]
 .[َبْأَس ِبهِ 

 الرزاق، َقاَل: قال َمْعَمٌر: َوَأْخَبَرِني َمْن َسِمَع ُمجاِهًدا َيُقوُل:]ِمْثَل َقْوِل ِعْكِرَمَة[. [. حدثناعبد85]

[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعن َناِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل هللِا 86]
ُروَن ُيَعذَُّبوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوُيَقاُل َلُهْم: َأْحُيوا َما َخَلْقُتْم[.َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم   َقاَل:]الُمَصوِّ

[. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْن َأيُّوَب، َعْن ِعْكِرَمَة ، َقاَل: اَل َأْعَلُمه ِإالَّ َعِن 87]
َر ُصوَرًة ُكلَِّف َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْن َيْنُفَخ اْبِن َعبَّاٍس ، َأنَّ النَِّبيَّ َص  لَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:]َمْن َصوَّ

وَح، َوَلْيَس ِبَناِفٍخ ِفيَها َأَبًدا، ويعذب عليه ،َوَمِن اْسَتَمَع ِإَلى َحِديِث َقْوٍم َوُهْم َكاِرُهوَن،  ِفيَها الرُّ
َكَذَب ِفي ُحْلِمِه  ُكلَِّف َأْن َيْعِقَد َشِعيَرًة، َأْو َقاَل: َبْيَن َشِعيَرَتْيِن،  ُصبَّ اآلُنُك ِفي ِسَماِخِه، َوَمنْ 

 َوُيَعذَُّب َعَلى َذِلَك، َوَلْيَس ِبَفاِعٍل[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [إسناده صحيح[.]84]

 .انظر الحديث الذي قبله،  ، وليس للعبادةفال باس به،  االمتهانكان من التماثيل في موضع ما (.1)

 [.]إسناده ضعيف[ لوجود مبهم في االسناد ، وال يعرف حاله.85]

 [. ]صحيح [86]

( ومسلم في 7558( برقم: )161/  9(  )5951( برقم: )167/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) 
 (.2108( برقم: )160/  6"صحيحه" )

 [.] حديث صحيح[87]

 (2110( برقم: )161/  6( ومسلم في "صحيحه")2225( برقم: )82/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )
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َيْطُلُع ُعُنٌق ِمَن النَّاِر َيْوَم ] ، َقاَل:(1)َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، َأنَّ َكْعًباأخبرنا عبد الرزاق، َعْن [.88]ٍ 
: َوَنِسيُت اْلِقَياَمِة َفَيُقوُل: ُأِمْرُت َأْن آُخَذ َثاَلَثًة: َمْن َدَعا َمَع هللِا ِإَلًها، َوُكلَّ َجبَّاٍر َعِنيٍد. َقاَل َمْعَمرٌ 

 : َمْن َكذََّب هللاَ  ، َفَيُقوُل: ُأِمْرُت َأْن آُخَذ َثاَلَثةً  ُذُهْم، َقاَل: ُثمَّ َيْطُلُع ُعُنٌق آَخرُ ، َقاَل: َفَيْأخُ  الثَّاِلَثةَ 
: َفَمْن َقاَل: ِإنَّ هللَا اَل َيْبَعُثُه، َوَأمَّا َمْن  ، َفَأمَّا َمْن َكذََّب هللاَ  ، َوَمْن آَذى هللاَ  ، َوَمْن َكَذَب َعَلى هللاِ 

َورَ َكَذَب َعَلى  ، َفُيَقاُل َلُهْم: َأْحُيوا  هللِا: َفَمْن َدَعا َلُه َوَلًدا، َوَأمَّا َمْن آَذى هللَا: َفالَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصُّ
 .[َما َخَلْقُتْم، َفَيْلَتِقُطُهْم َكَما َيْلَتِقُط الطَّاِئُر اْلَحبَّ 

وُح ، َفَأمَّا [.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعن َقَتاَدَة ، َقالَ 89] :]ُيْكَرُه ِمَن التََّماِثيِل َما ِفيِه الرُّ
َجُر َفاَل َبْأَس ِبِه[.  الشَّ

( ِمْن َجّصٍ 3( ، َأنَّ ُعْثَماَن ]َرَأى ُأْتُرْنَجًة)2[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعْن َأيُّوَب)90]
 ( ِفي الَمْسِجِد، َفَأَمَر ِبَها َفُقِطَعْت[.4معلقة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت: قتادة، بحكم المرفوع  اسناده ضعيف بسبب االنقطاع بين قتادة وكعب االحبار [اسناده ضعيف[.]88]
  . [هـ32توفي سنة ] ما ادرك كعب االحبار، هـ الميالد 60

 من كان ، مخضرم الثانية من ، ثقة.  الحبار بكعب المعروف ، إسحاق أبو ، الحميري  ماتع بن كعب (.1)
 إال رواية البخاري  في له وليس.  المائة على زاد وقد ، عثمان خالفة آخر في مات ، الشام فسكن اليمن أهل

 1: ج:] تقريب . صالح أبي عن ، العمش طريق من ، هريرة لبي رواية مسلم وفي ، عنه لمعاوية حكاية
 . 5684-812: ص

 [.]اسناده صحيح[89]

 هـ. 32هـ وعثمان  توفي سنة 66[. ] اسناده منقطع[ ايوب ولد سنة 90]

(. أيوب بن أبي تميمة أبو بكر السختياني وقال شعبة : ما رأيت مثله ، كان سيد الفقهاء وله ثالث 2)
 [. 511 -146ص:  2وستون سنة ع.   الكاشف ]ج: 

 [.523 - 1(.اترنجة: نوع من انواع الحمضيات. غريب الحديث:]ج3)

 (.الزيادة من نسخة ق معلقة.4)
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َنَظَر ]: أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َبْعِضِهْم، َأنَّ َرُجاًل ِمْن َأْصَحاِب اْبِن َمْسُعودٍ [.91]
َر ِفي اَلْرِض ُعْصُفوًرا   .[َفَضَرَب َيَدهُ ، ِإَلى َرُجٍل َصوَّ

ِتِه َتَماِثيُل، َفِقيَل َلُه: َيا 92] [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة] َأنَُّه َكاَن ِفي َباِب ُصفَّ
 ِبِه[. َأَبا اْلَخطَّاِب، َما َهَذا؟ َفَقاَل: َهَذا َشْيٌء َلْم آُمْر ِبِه، َوَلْم َأْصَنْعُه، َأَمَر ِبِه َغْيِري، َوُشنِّْعتُ 

ْهُر؟[:20]  [.َباُب: ]َكِم الشَّ

 [. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ ، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:93]

 ] َأْقَسَم َأالَّ َيْدُخَل َعَلى َأْزَواِجِه َشْهًرا[.

: َفَأْخَبَرِني ُعْرَوُة، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت:[. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخبَ 94]  َرَنا َمْعَمٌر، َقاَل الزُّْهِريُّ

، َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َقالَ  ُهنَّ ْت: َبَدَأ ] َلمَّا َمَضْت ِتْسٌع َوِعْشُروَن َلْيَلًة َأُعدُّ
ِإنََّك َأْقَسْمَت َأالَّ َتْدُخَل َعَلْيَنا َشْهًرا، َوِإنََّك َدَخْلَت ِمْن ِتْسٍع َوِعْشِريَن ِبي، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل هللِا، 

ْهَر ِتْسٌع َوِعْشُروَن[. ، َقاَل: ِإنَّ الشَّ ُهنَّ  َأُعدُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فيه مبهم[ اسناده ضعيف ][.91]

 [.]اسناده صحيح[ 92]

 ورد مسندا عند مسلم.[.]ضعيف[ ، 93]

 (.1083( برقم: )125/  3اخرجه مسلم في "صحيحه" )

ْهُر ؟.الداللة ان الشهر قد يبلغ تسعة وعشر   ن يوما كما هو الحديث الذي بعده.يوما داللة َكِم الشَّ

 [.]صحيح[.94]

( برقم: 43/  7( ، )5262( برقم: )43/  7( ، )4785برقم: )( 117/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" )
( 186/  4( ، )1475( برقم: )185/  4( ، )1083( برقم: )125/  3( ومسلم في "صحيحه" )5263)

 (.1477برقم: )
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 [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعن َرُسوِل هللاِ 95]
ْهُر ِتْسٌع َوِعْشُروَن[. َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  ] ِإنََّما الشَّ

َيَرِة[:21]  [. َباُب:]الطِّ

، َعن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَبيِر ْبِن ُمْطِعٍم)96] (، 1[.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ
(، َقاَل:]ِإنَّا َلَواِقُفوَن َمَع ُعَمَر َعَلى اْلَجَبِل ِبَعَرَفَة، ِإْذ َسِمْعُت َرُجاًل َيُقوُل: َيا َخِليَفُة، 2َعْن َأِبيِه)

ْوِت؟ َقَطَع هللُا َلْهَجَتُه، َوهللِا اَل َيِقُف َأِميُر 3ُجٌل َأْعَراِبيٌّ َخْلِفي ِمْن ِلْهٍب)َفَقاَل رَ  (: َما ِلَهَذا الصَّ
َمَع ُعَمَر، الُمْؤِمِنيَن َهاُهَنا َبْعَد َهَذا اْلَعاِم َأَبًدا، َقاَل: َفَشَتْمُتُه َوآَذْيُتُه، َقاَل: َفَلمَّا َرَمْيَنا اْلَجْمَرَة 

 َوهللِا َأْقَبَلْت َحَصاٌة، َفَأَصاَبْت َرْأَسُه، َفَفَتَحْت ِعْرًقا ِمْن َرْأِسِه، َفَقاَل َرُجٌل: َأْشَعَر َأِميُر الُمْؤِمِنيَن، الَ 
، ، َفِإَذا ُهَو َذِلَك اللِّْهِبيُّ َقاَل: َفَوهللِا َما  اَل َيِقُف َأِميُر الُمْؤِمِنيَن َبْعَد َهَذا اْلَعاِم َهاُهَنا َأَبًدا، َفاْلَتَفتُّ

 َحجَّ ُعَمُر َبْعَدَها[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [صحيح [.]95]

 .(6( )1080وأخرجه مسلم )( 1907: )برقم( 27/  3)صحيحه" في البخاري  أخرجه
 [.]اسناده صحيح[ 96]

(.محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي . ثقة ، من الثالثة ، مات على رأس المائة .تقريب 1)
 [. 5817 – 832صفحة:  1]ج: 

(. جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي ، صحابي ، ، مات سنة ثمان أو تسع 2)
 [.911وخمسين .تقريب ]

 [.89ص4نوءة.اسد الغابة ]ج (.ِلْهب: حي من أزد ش3)
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، َعْن َأِبي َسَلَمةَ 97] َعن ُمَعاِوَيَة ْبِن ،(1)[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
َيَتَطيَُّروَن، َقاَل: َأنَّ َأْصَحاَب النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاُلوا: َيا َرُسوَل هللِا، ِمنَّا ِرَجاٌل :]اْلَحَكِم

اَن، َقاَل: َفاَل  نَُّكْم، َقاَل: َوِمنَّا ِرَجاٌل َيْأُتوَن اْلُكهَّ َتْأُتوا َذاَك َشْيٌء َتِجُدوَنُه ِفي َأْنُفِسُكْم، َفاَل َيُصدَّ
 .[َكاِهًنا

َأِبي  (، َعن ِهاَلِل ْبنِ 2[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َيحَيى بِن َأِبي َكِثيٍر)98]
ثنا ُمَعاِوَيُة بن اْلَحَكِم، َقاَل:]ُقْلُت: َيا َرُسوَل هللِا، 4(، َعْن َعَطاِء ْبِن َيَساٍر)3َمْيُموَنَة) (، َقاَل: َحدَّ

نَُّكْم، َقاَل: ُقْلُت: َوِمنَّ  ِرَجاٌل  اِمنَّا ِرَجاٌل َيَتَطيَُّروَن، َقاَل: َذاَك َشْيٌء َتِجُدوَنُه ِفي َأْنُفِسُكْم، َفاَل َيُضرَّ
، َفَمْن َوا اَن، َقاَل: َفاَل َتْأُتوُهْم، َقاَل: ُقْلُت: َوِمنَّا ِرَجاٌل َيُخطُّوَن، َقاَل: َخطَّ َنِبيُّ َفَق عليه َيْأُتوَن اْلُكهَّ

 َعِلَم[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [صحيح [.]97]

 (.537( برقم: )70/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )

وتسعين (.أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، المدني ثقة ، مكثر ، من الثالثة . مات سنة أربع 1)
 [.8203تقريب ]. أو أربع ومائة ، وكان مولده سنة بضع وعشرين

 [.]صحيح[98]

 (. 615/  2875( برقم: )1128/  5( )537( برقم: )70/  2أخرجه مسلم في "صحيحه" )

(.يحيى بن أبي كثير الطائي موالهم ، أبو نصر اليمامي ، ثقة ثبت ، لكنه يدلس ويرسل ، من الخامسة ، 2)
 [. 7682ثنتين وثالثين وقيل قبل ذلك . تقريب ]مات سنة ا

(. هالل بن علي بن أسامة ، ويقال : ابن أبي ميمونة ، ويقال : ابن أبي هالل ، العامري المدني ، وقد 3)
 [.7394ينسب إلى جده ، ثقة ، من الخامسة ، مات سنة بضع عشرة . تقريب]

[ . ثقة فاضل ، صاحب مواعظ  8786ى ميمونة ] (. عطاء بن يسار الهاللي ، أبو محمد المدني ، مول4)
 [.4638وعبادة . من صغار الثانية . مات سنة أربع وتسعين ، وقيل بعد ذلك . تقريب]
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، َعن َقَطِن ْبِن (2)، َعن َحيَّانَ (1)[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َعْوٍف اْلَعْبِديِّ 99]
، (6)، َوالطَّْرقُ (5)اْلِعَياَفةُ َقاَل:] صلى هللا عليه وسلم، َأنَّ النَِّبيَّ (4)، َعْن َأِبيهِ (3)َقِبيَصةَ 

َيَرُة ِمَن اْلِجْبتِ   [.(7)َوالطِّ

[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ ، َعن ُعَبْيِد هللِا ْبِن َعبِد هللِا ْبِن ُعْتَبَة ، َعْن 100]
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل:] اَل ِطَيَرَة، َوَخْيُرَها اْلَفْأُل، ِقيَل: َيا َأِبي ُهَريَرَة، َقاَل: َسمِ 

اِلَحُة َيْسَمُعَها َأَحُدُكْم[.  َرُسوَل هللِا، َوَما اْلَفْأُل؟ َقاَل: اْلَكِلَمُة الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . لضعف حيان بن العالء [ضعيفاسناده [.]99] 

 (3908أبو داود ) 1/86أخرجه الدوالبي في "الكنى والسماء" 

من السادسة  .ثقة رمي بالقدر وبالتشيع  .(.عوف بن أبي جميلة ، بفتح الجيم ، العرابي العبدي البصري 1)
 [.5250، مات سنة ست أو سبع وأربعين ، وله ست وثمانون. تقريب ]

 [.1607] ، من السادسة  تقريب: (.حيان بن العالء، ويقال: ابن مخارق أبو العالء، مقبول2)

 [.5589تقريب ]. صدوق ، من الثالثة .(.قطن بن قبيصة بن المخارق الهاللي ، أبو سهلة البصري 3)

(. قبيصة بن المخارق بن عبد هللا بن شداد بن معاوية بن أبي ربيعة بن نهيك بن هالل بن عامر بن 4)
، روى عنه ولده قطن ، وكنانة بن  - صلى هللا عليه وسلم -روى عن النبي  . صعصعة الهاللي أبو بشر

 [.7094االصابة ]له صحبة .  :قال البخاري  . نعيم ، وأبو عثمان النهدي وغيرهم

َواِنح والَبواِرح من الطَّْير والظباء وقد تكرر :)(.)الِعَياَفة(: قال عوف االعرابي5) العيافة: زجر الطير( التطير بالسَّ
 [.334/3]النهاية  (. ذكرها في الحديث اْسمًا وِفْعالً 

عصا النجاد التي يضرب بها وكذلك  )الطَّرق: الخط ُيَخط في الرض(: قال عوف االعرابي: ) الطَّْرق((.6)
 [46/2]غريب الحديث  (.الصوف

 .[1177/3]الغريب  ()الِجبت: قال الحسن إنه الشيطان: قال عوف االعرابي )الِجْبت((.7)

 [.]صحيح[100]

 (.110( )2223( ومن طريقه أخرجه مسلم )5754( ، )5755وأخرجه البخاري )
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لَّى هللُا ، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َص (1)أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُأَميَّةَ  [.101]
َيَرِة َعَلْيِه َوَسلََّم:] ، َواْلَحَسُد، َقاَل: َفُيْنِجيَك ِمَن الطِّ َيَرُة، َوُسوُء الظَّنِّ َثاَلٌث اَل َيْعَجُزُهنَّ اْبُن آَدَم: الطِّ

 ا[.ْعَمَل ِبَها، وُيْنِجيَك ِمْن ُسوِء الظَّنِّ َأالَّ َتَتَكلََّم ِبِه، وُيْنِجيَك ِمَن اْلَحَسِد، َأالَّ َتْبِغي َأَخاَك ُسوءً َأالَّ تَ 

ٌل، 102] [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، َقاَل: َقاَل اْبُن َعبَّاٍس:]ِإْن َمَضْيَت َفُمَتَوكِّ
 َنَكْصَت َفُمَتَطيٌِّر[.َوِإْن 

ثنا ِزَياُد بن َأِبي 103] [.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعْن َعبِد اْلَكِريِم اْلَجَزِريِّ ، َقاَل: َحدَّ
َباٌء (، َأنَّ َسْعَد بن َأِبي َوقَّاٍص :]َكاَن َغاِزًيا، َفَبْيَنا ُهَو َيِسيُر ، ِإْذ َأْقَبَل ِفي ُوُجوِهِهْم ظِ 1َمْرَيَم )

َسْعٌد: ِمْن َيْسَعْيَن، َفَلمَّا اْقَتَرْبَن ِمْنُهْم َولَّْيَن ُمْدِبَراٍت، َفَقاَل َلُه َرُجٌل: اْنِزْل َأْصَلَحَك هللُا، َفَقاَل َلُه 
َيَرَة َلَباٌب ِمَن َماَذا َتَطيَّْرَت؟ َأِمْن ُقُروِنَها ِحيَن َأْقَبَلْت؟ َأْم ِمْن َأْذَناِبَها ِحيَن َأْدَبَرْت؟ ِإنَّ َهِذِه ا لطِّ

ْرِك، َقاَل: َفَلْم َيْنِزْل َسْعٌد، َوَمَضى[.  الشِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . لم يدرك النبياسماعيل بن امية  [معضل[.]اسناده 101]

(.إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الموي ، ثقة ثبت ، من 1)
  أربع وأربعين ، وقيل : قبلها .مائة السادسة ، مات سنة 

( والمحاملي في 3227الطبراني في "الكبير" )( 1962" )ابن أبي عاصم رحمه هللا في "اآلحاد والمثانياخرجه 
 .(145( وأبو الشيخ في "التوبيخ" )343)"المالي" 

 [.] اسناده منقطع[ قتادة لم يدرك ابن عباس.102]

هـ[ وسعد بن ابي 35[.] اسناده صحيح[ ِزَياُد بن َأِبي َمْرَيَم مولى عثمان رضي هللا عنه]ت:103]
 هـ[ وقد ادرك سعد وهو ليس مولى له.58وقاص]ت:

 .[2207نه غير ابن الجراح]وجزم أهل بلده بألي ، من السادسة ،ري ، وثقه العج(.زياد بن أبي مريم الجز 1)
 (.120/  5إكمال تهذيب الكمال: )« . الثقات»[. وذكره ابن خلفون في 2111تقريب]

 

 



  96 
 

 [:الَمْجُذوِم َواْلَعْدَوى :]َبابُ [.22]

َعْن َأِبي ُهَريَرَة، َقاَل: َقاَل ، َعْن َأِبي َسَلَمَة،  [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ 104]
: َفَما َباُل  َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ] اَل َعْدَوى، َواَل َصَفَر، َواَل َهاَمَة، َقاَل: َفَقاَل َأْعَراِبيٌّ

َباُء؟ َفُيَخاِلُطَها اْلَبِعيُر اَلْجرَ  ْمِل، َكَأنََّها الظِّ َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا فُب، َفُيْجِرُبَها، اإِلِبِل َتُكوُن ِفي الرَّ
َل[.  َعَلْيِه َوَسلََّم: َفَمْن َأْعَدى اَلوَّ

َثِني َرُجٌل ، َعْن َأِبي ُهَريَرَة ، َقاَل: 105] : َوَحدَّ [. أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َقاَل الزُّْهِريُّ
اَل ُيوِرَدنَّ ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحٍّ ، َقاَل: َفَراَجَعُه َوَسلََّم َيُقوُل:] َعَلْيهِ َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا 

ْثَتَنا َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: اَل َعْدَوى، َواَل َصفَ  ُجُل، َفَقاَل: َأَلْيَس َقْد َحدَّ َر، َواَل الرَّ
ْثُكُموُه[.َهاَمَة؟ َفَقاَل َأبو ُهَريَرَة: َلْم ُأحَ   دِّ

َث ِبِه، 106] : َقاَل ِلي َأبو َسَلَمَة:] َبَلى، َقْد َحدَّ [. أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َقاَل الزُّْهِريُّ
 َوَما َسِمْعُت َأَبا ُهَريَرَة َنِسَي َحِديًثا َقطُّ َغْيَرُه[.

 [. َباُب: ]الَمْجُذوِم[23]

َمٍر، َعْن َأيُّوَب، َوَخاِلٍد، َعْن َأِبي ِقاَلَبَة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا [. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمعْ 107]
وا ِمَن الَمْجُذوِم ، ِفَراَرُكْم ِمَن اَلَسِد[.  َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: ]ِفرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 30/  7( ومسلم في "صحيحه" )5717( برقم: )128/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) [.صحيح104]
 (.2220برقم: )

( 5717( برقم: )128/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )وقد  فيه رجل مبهم. [اسناده ضعيف]  [.105]
صحيح من طريق الزهري عن ابي سلمة عن ابي  باسناد (2220( برقم: )30/  7ومسلم في "صحيحه" )

  هريرة.

  [.]اسناده صحيح[106]

من حديث ابي هريرة مرفوعا:]وفر [ 5707أخرجه البخاري ]وقد [. ] صحيح لغيره [ اإلسناد مرسل   107]
 من المجذوم ، كما تفر من االسد[
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 .[َكاَن َيْأُكُل َمَع اَلْجَذِم:][.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َأنَّ َأَبا َبْكٍر 108]

 (، َأنَّ ُعَمَر بن اْلَخطَّاِب َقاَل ِلُمَعْيِقيٍب 1[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأِبي الزَِّناِد)109]

( ْوِسيِّ  (:]اْدُن، َفَلْو َكاَن َغْيُرَك َما َقَعَد ِمنِّي ِإالَّ َكِقيِد ُرْمٍح، َوَكاَن َأْجَذَم[.2الدَّ

[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َقاَل:]َبَلَغِني َأنَّ َرُجاًل َأْجَذَم َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه 110]
َزُه، َوَقاَل النَِّبيُّ َصلَّ  َلْيِه ى هللُا عَ َوَسلََّم، َكَأنَُّه َساِئٌل، َفَلْم ُيْعِجْلُه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم وَجهَّ

 َوَسلََّم: اَل َعْدَوى[.

[. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل َمْعَمٌر:]َوَبَلَغِني َأنَّ َرُجاًل َأْجَذَم َجاَء ِإَلى اْبِن ُعَمَر، َفَسَأَلُه، َفَقاَم 111]
: َأَنا ُأْعِطيِه، َفَأَبى اْبُن اْبُن ُعَمَر، َفَأْعَطاُه ِدْرَهًما، َفَوَضَعُه ِفي َيِدِه، َوَكاَن َرُجٌل َقْد َقاَل اِلْبِن ُعَمرَ 

ْرَهَم[. ُجُل الدِّ  ُعَمَر َأْن َيَناِوَلُه الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بكر الصديقمعمر لم يدرك ابا االسناد ضعيف  [االسناد معلق[.]108]

[.]اسناده مرسل[ ابو الزناد لم يدرك عمر بن الخطاب قال أبو حاتم : لم ير ابن عمر ، بينهما عبيد بن 109]
هـ[ تحفة التحصيل في 21هـ[ فكيف عمر الذي توفي ]ت:73حنين ، وقال مرة : لم يدرك ابن عمر  ]ت:

 (.239/  1المراسيل: )

أبو الزناد المدني ، مولى بني أمية ، وذكوان هو أخو أبي  (.عبد هللا بن ذكوان أبو عبد الرحمن ، هو اإلمام1)
ص:  3ع.  الكاشف:]ج: 131لؤلؤة قاتل عمر رضي هللا عنه ثقة ، ثبت ، مات فجأة في رمضان سنة 

109-2710.] 

(2: ْوِسيِّ بن أبي فاطمة حليف بني عبد شمس، أسلم بمكة، ويقال: كان من مهاجرة  عيقيب (. ُمَعْيِقيٍب الدَّ
ته، الحبشة، وكان على بيت المال لعمر بن الخطاب، ثم كان على خاتم عثمان بن عفان. ومات في خالف

  .(153/ص 6)جـاالصابة:وقيل: عاش إلى بعد الربعين.

 .] اسناده معلق[ معمر قال: بلغني، لم يدرك النبي. [110]

 .[.] اسناده معلق[ معمر قال: بلغني،  لم يدرك ابن عمر111]
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َيَرِة َأْيًضا[:[. َباُب:24]  ]الطِّ
أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اَلعَمِش، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  [.112]

َيَرِة اْلَفْأُل، َواَل َتُردُّ  ُمْسِلًما، َفَمْن َرَأى ِمْن َذِلَك َشْيًئا َفْلَيُقِل: اللُهمَّ اَل َيْأِتي َقاَل:] َأْصَدُق الطِّ
َئاِت ِإالَّ َأْنَت، اَل َحْوَل َواَل ُقوََّة ِإالَّ باهلِل، ُثمَّ َيْمِض  يِّ  ي ِلَحاَجِتِه[.ِباْلَحَسَناِت ِإالَّ َأْنَت، َواَل َيْدَفُع السَّ

َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َطاُووٍس، َأْو َغْيرِِه: ] َأنَّ َرُجاًل َكاَن َيِسيُر َمَع [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن 113]
، اَل 1َطاُووٍس، َفَسِمَع ُغَراًبا َنَعَب، َفَقاَل: َخْيٌر، َفَقاَل َطاُووٌس) (:َأيُّ َخْيٍر ِعْنَد َهَذا، َأْو َشرٍّ

 َتْصَحْبِني، َأْو اَل َتِسْر َمِعي[.

[25:]  [.َباُب:]اْلَكيِّ

[.أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر ، َعن َقَتاَدَة، َقاَل: ]اْكَتَوى ِعْمَراُن بن 114]
 (، َفِقيَل َلُه: اْكَتَوْيَت َيا َأَبا ُنَجْيٍد؟ َقاَل: َنَعْم ، َفَلْم ُيْفِلْحَن َوَلْم ُيْنِجْحَن[.2اْلُحَصْيِن)

ٌر: َوَسِمْعُت َقَتاَدَة، َأْو َغْيَرُه َيُقوُل:] ُأْمِسَك َعْن ِعْمَراَن [. أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل َمْعمَ 115]
 التَّْسِليُم َسَنًة ِحيَن اْكَتَوى، ُثمَّ َعاَد ِإَلْيِه[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بين االعمش والنبي  لالعضال [ضعيف] اسناده  [.112]

  .(3919رقم 4/18( ، وأبو داود )29541، رقم 6/70أخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة )

 [.] اسناده ضعيف[ لم يجزم  بالرواية عن ابن طاووس او غيره.113]

(. طاوس بن كيسان اليماني . أبو عبد الرحمن الحميري ، موالهم ، الفارسي . يقال : اسمه ذكوان ، 1)
ص:  1لقب . ثقة فقيه فاضل . من الثالثة . مات سنة ست ومائة ، وقيل : بعد ذلك .  تقريب:]ج:  وطاوس

 [. ] ع [ - 462-3026

 .[.]اسناده مرسل [ لم يدرك قتادة 114]

(.عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر أسلم عام خيبر وصحب وكان 2)
 ] ع [[. - 5185-750ص:  1ة اثنتين وخمسين بالبصرة . تقريب:]ج: فاضال بالكوفة ، مات سن

 اسناده ضعيف[ لقوله قتادة أو غيره مبهم والن قتادة لم يدرك عمران.[.]115]
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، (1)، َعْن َأِبي ُأَماَمَة ْبِن َسْهِل بِن ُحَنْيفٍ  ، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ  [.أخبرنا عبد الرزاق116]
َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة، َوِبِه َوَجٌع، ُيَقاُل َلُه:  َقاَل: ]َدَخلَ 

ْوَكةُ  َعَلى ُعُنِقِه، َفَماَت، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِبْئَس الَميُِّت (3)، َفَكَواُه َحْوَراء(2)الشَّ
 وَن: َقْد َداَواُه َصاِحُبُه، َأَفاَل َنَفَعُه[.ْلَيُهوِد، َيُقولُ 

(، 4[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ ،]َأنَّ اْبَن ُعَمَر اْكَتَوى ِمَن اللَّْقَوِة )117]
 َوَكَوى اْبَنُه َواِقًدا[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [حديث صحيح  [.]116]

 حديث صحيح على شرط الشيخينوقال:  7496حديث رقم:  239/  ص 4الحاكم في مستدركه ج أخرجه 
،،  يخرجاهولم  ِحيِح. وقال الهيثمي: َرَواُه الطََّبَراِنيُّ                                                                                                                                                    .[8372مجمع الفوائد ]  َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

 صلى - النبي وفاة قبل ولد ، بكنيته مشهور . ُأمامة أبو ، النصاري  واهب بن ُحَنيف بن سهل بن أسعد(.1)
 مات:  وغيره خليفة وقال ، رؤية له:  الطبراني وقال . زرارة بن أسعد ُأمامة أبي: بعامين - وسلم عليه هللا

 .[414-352: ص 1:ج:]االصابة. مائة سنة

الوجه والجسد، يقال منه: شيك الرجل فهو مشوك، وكذلك إذا دخل في جسمه هي حمرة تعلو  الشوكة:(.2)
 2/510ابن الثير في "النهاية"  شوكة.

 2/221ابن الثير في "النهاية"  اسم رجلحوراء:(.3)

  .[.]اسناده ضعيف[ الزهري لم يسمع من ابن عمر ، اسناده منقطع ولكنه مسند صحيح عند مالك117]

دق ، وقد ُلِقَي فهو َمْلُقو.داء  (.اللقوة:4)            250-25ج العرب لسان يكون في الوجه َيْعَوجُّ منه الشِّ

 .[َوَكَوى اْبَنُه َواِقًدا]وليس فيه:(3476( برقم: )1379/  5أخرجه مالك في "الموطأ" ) 
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أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي اَلْحَوِص، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد،  [.118]
َجاَء َنَفٌر ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل هللِا، ِإنَّ َصاِحًبا َلَنا اْشَتَكى، ] َقاَل:

 .[َفَسَكَت َساَعًة، ُثمَّ َقاَل: ِإْن ِشْئُتْم َفاْكُووُه، َوِإْن ِشْئُتْم َفاْرِضُفوُه، َيْعِني ِباْلِحَجاَرةِ َأَفَنْكِويِه؟ َقاَل: 

ْعِبيِّ ، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا 119] [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َجاِبٍر، َعِن الشَّ
، َواللُُّدودُ (1)َعَلْيِه َوَسلََّم:]اْلِكَمادُ  ُعوُط َأَحبُّ ِإَليَّ  (2)َأَحبُّ ِإَليَّ ِمَن اْلَكيِّ َأَحبُّ ِإَليَّ ِمَن النَّْفِخ، َوالسَّ

َيَرة[.  ِمَن اْلَعَلِق، َواْلَفْأُل َأَحبُّ ِإَليَّ ِمَن الطِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [حديث صحيح] [.118]

( ، 3776( برقم: )861/  2أحمد في "مسنده" )و  (300( برقم: )240/  1الطيالسي في "مسنده" )أخرجه 
( وأبو يعلى في 4135( برقم: )942/  2( ، )4102( برقم: )935/  2( ، )3795( برقم: )866/  2)

 [ 10/426( ]حبان) صحيحو ( 5095( برقم: )28/  9"مسنده" )

 [.]ضعيف[ الشعبي تابعي ، وجابر الجعفي ضعيف.119]

 معاني مفردات:

  [.122 -3غريب الحديث ]جاْلِكَماُد : قطعة القماش التي توضع الجرح. (.1)

 -4غريب الحديث ]ج اللدود :ما يصيب من االدوية ونحوحها بالمسعط في احدى جانبي المريض.(.2)
250.]    

 220ص – 2.    غريب الحديث/ جفالسعود : ما يجعل من الدواء في االن(.3)
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،  ، َعْن ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْينِ  َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، َعِن اْلَحَسنِ  أخبرنا عبد الرزاق،[.120]
َأْكَثْرَنا اْلَحِديَث ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت َلْيَلٍة، ُثمَّ َغَدْوَنا، ]َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل:

ْنِبيَ  اُء اللَّْيَلَة ِبُأَمِمَها، َفَجَعَل النَِّبيُّ َيُمرُّ َوَمَعُه الثَّاَلَثُة، َوالنَِّبيُّ َوَمَعُه َفَقاَل: ُعِرَضْت َعَليَّ اَل
َبٌة ِمْن اْلِعَصاَبُة، َوالنَِّبيُّ َوَمَعُه النََّفُر، َوالنَِّبيُّ َلْيَس َمَعُه َأَحٌد، َحتَّى َمرَّ َعَليَّ ُموَسى، َوَمَعُه َكْبكَ 

، َفَأْعَجُبوِني، َفُقْلُت: َمْن َهُؤاَلِء؟ َفِقيَل: َهَذا َأُخوَك ُموَسى، َوَمَعُه َبُنو ِإْسَراِئيَل، َقاَل: َبِني ِإْسَراِئيلَ 
َرابُ  َقْد ُسدَّ ِبُوُجوِه الرَِّجاِل،  (1)ُقْلُت: َفَأْيَن ُأمَِّتي؟ َقاَل: َفِقيَل: اْنُظْر َعن َيِميِنَك، َفَنَظْرُت، َفِإَذا الظِّ

ِلي: اْنُظْر َعن َيَساِرَك، َفَنَظْرُت، َفِإَذا الُُفُق َقْد ُسدَّ ِبُوُجوِه الرَِّجاِل، َفِقيَل ِلي: َأَرِضيَت؟ ُثمَّ ِقيَل 
، َقاَل: َفِقيَل ِلي: َمَع َهُؤاَلِء َسْبُعوَن َأْلًفا َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة بِ  ، َرِضيُت َيا َربِّ َغْيِر َفُقْلُت: َرِضيُت َيا َربِّ

ْبِعينَ ِحَساٍب،   َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِفَداُكْم َأِبي َوُأمِّي ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأْن َتُكوُنوا ِمَن السَّ
َراِب  ْرُتْم، َفُكوُنوا ِمْن َأْهِل الظِّ ْرُتْم َفُكوُنوا ِمْن َأْهِل الُْفِق، (2)َأْلًفا َفاْفَعُلوا، َفِإْن َقصَّ َفِإنِّي ، َفِإْن َقصَّ

، َقاَل: َفَقاَم ُعكَّاَشُة بن ِمْحَصٍن اَلَسِديُّ َفَقاَل: اْدُع هللَا ِلي َيا َرُسوَل (3)َرَأْيُت َثمَّ َناًسا َيَتَهاَوُشونَ 
ْبِعيَن، َقاَل: َفَدَعا َلُه، َقاَل: َفَقاَم َرُجٌل آَخُر، َفَقاَل: اْدُع هللَا ِلي يَ  ا َرُسوَل هللِا، َأْن َيْجَعَلِني ِمَن السَّ
ْثَنا، َفُقْلَنا: َمْن َتَرْوَن هَ  ُؤاَلِء هللِا َأْن َيْجَعَلِني ِمْنُهْم، َقاَل: َقْد َسَبَقَك ِبَها ُعكَّاَشُة، َقاَل: ُثمَّ َتَحدَّ

ْبِعيَن اَلْلِف، َقْوٌم ُوِلُدوا ِفي اإِلْساَلِم َلْم ُيْشِرُكوا باهلِل َشْيًئا، َحتَّى َماُتوا، َفَبَلغَ  َذِلَك النَِّبيَّ َصلَّى  السَّ
ُلونَ هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: ُهُم الَِّذيَن اَل َيْكَتُووَن، َواَل َيْسَتْرُقوَن، َواَل َيَتَطيَُّروَن، َوَعَلى َربِّهِ   .[ْم َيَتَوكَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5811البخاري: اخرجه    [حديث صحيح ][.120]

َراب (.1)  122ص 16الجبال الصغيرة لسان العرب ج:الظِّ

َراِب  (.2)  112 - 2مالكي قطع االرض في الظراب ج:َأْهِل الظِّ

واالختالط والفتنة ، الجماعة المختلطة في الفتنة واالقتتال. القاموس المحيط  االالضطراب:َيَتَهاَوُشونَ  (.3)
750 . 
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 [:[. َباُب: ]اْلَغْيَرةِ 26]
[. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن اْبِن َطاُووٍس، َعْن َأِبيِه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل 121]

 ، َوهللُا َأْغَيُر ِمنَّا[. ، َوَأَنا َأْغَيُر ِمْنهُ  ِإنَّ ُعَمَر َغُيورٌ َوَسلََّم:]ى هللُا َعَلْيِه هللِا َصلَّ 
َم اْلَفَواِحَش، َما َظَهَر 122] [. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل َمْعَمٌر: َوزَاَد َقَتاَدُة: ]َوِمْن َغْيَرِتِه ، َحرَّ

 ِمْنَها، َوَما َبَطَن[.
(، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا 1: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم)[. أخبرنا عبد الرزاق، َقالَ 123]

يُّوُث[.  َعَلْيِه َوَسلََّم:]ِإنَّ اْلَغْيَرَة ِمَن اإِليَماِن، َوِإنَّ اْلَمَذاَء ِمَن النَِّفاِق َواْلَمَذاُء: الدَّ
َيحَيى بِن َأِبي َكِثيٍر، َعن َزْيِد ْبِن َسالٍَّم، َعْن َعبِد [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن 124]

، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:]  هللِا ْبِن َزْيٍد اَلْزَرِق، َعن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اْلُجَهِنيِّ
هللُا، َوَمِخيَلَتاِن: ِإْحَداُهَما ُيِحبَُّها هللُا، َواُلْخَرى  َغْيَرَتاِن: ِإْحَداُهَما ُيِحبَُّها هللُا، َواُلْخَرى ُيْبِغُضَها

يَبِة ُيْبِغُضَها هللُا، َوالمَ  يَبِة ُيِحبَُّها هللُا، َواْلَغْيَرُة ِفي َغْيِر الرِّ ِخيَلُة ِإَذا ُيْبِغُضَها هللُا، اْلَغْيَرُة ِفي الرِّ
ُجُل ُيِحبَُّها هللُا، َوالَمِخيَلةُ  َق الرَّ  ِفي اْلِكْبِر ُيْبِغُضَها هللُا[. َتَصدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [مرسل[.]121]

من حديث عبدهللا بن مسعودعن النبي صلى هللا عليه وسلم  (4643وقد أخرجه البخاري في صحيحة برقم:)
  ]ال احد اغير من هللا ، وكذلك حرم الفواحش[.

 [.]حديث مرسل[122]

 [.] حديث ضعيف[ مرسل123]

(.زيد بن أسلم العدوي ، مولى عمر ، أبو عبد هللا وأبو أسامة المدني ، ثقة عالم ، وكان يرسل ، من 1)
 ] ع [ [.2129-350ص:  1الثالثة ، مات سنة ست وثالثين .تقريب : ]ج: 

 [.]اسناده ضعيف[124]

 إسناد ضعيف ، لجهالة عبد هللا بن زيد الزرق. 

( ، والحاكم في 939/ )17( والطبراني في "الكبير" 2350( برقم: )61/  3أخرجه النسائي في "الكبرى" )
َحِديٌث َصِحيُح  َهَذاوقال:( وله شاهد من حديث جابر بن عتيك،  1530( برقم: )417/  1"مستدركه" )

ْسَناِد َوَلْم ُيَخرَِّجاُه ، والبغوي في "شرح السنة" )  .381-12/380( ، والخطيب في "تاريخه" 2641اإلِْ
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، َعْن (1)أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َيحَيى بِن َأِبي َكِثيٍر، َعن َزْيِد ْبِن َسالَّمٍ  [.125]
، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َعبِد هللِا ْبِن َزْيٍد اَلْزَرقِ  َوَقاَل: ، َعن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اْلُجَهِنيِّ

 .[، َوالَمْظُلومُ  ، َوالُمَساِفرُ  َثاَلٌث ُتْسَتَجاُب َدْعَوُتُهُم: اْلَواِلدُ ]

َزْيِد ْبِن َسالٍَّم، َعْن َعبِد [. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َيحَيى بِن َأِبي َكِثيٍر، َعن 126]
، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقالَ  :]ِإنَّ هللَا هللِا ْبِن َزْيٍد اَلْزَرِق، َعن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اْلُجَهِنيِّ

ْهِم اْلَواِحِد اْلَجنََّة َثاَلَثًة: َصاِنَعُه، َوالُمِمدَّ ِبِه، وَ   الرَّاِمَي ِبِه ِفي َسِبيِل هللِا[.ُيْدِخُل ِبالسَّ

[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا 127]
ى َعبَدُه ُيزَاِني َأَمَتُه، َعَلْيِه َوَسلََّم َخَطَب، َفَقاَل:]َيا ُأمََّة ُمَحمٍَّد، َوهللِا َما َأَحٌد َأْغَيُر ِمَن هللِا َأْن َيرَ 

 َوَلْو َتْعَلُموَن َما َأْعَلُم، َلَضِحْكُتْم َقِلياًل َوَلَبَكْيُتْم َكِثيًرا[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لجهالة عبدهللا بن زيد االزرق االزدي. [اسناده ضعيف[.]125]

 . 6221- 2تقريب ج     .ويرسل يدلس لكنه ، ثبت ثقةيحيى بن ابي كثير (.1) 

]ج:  الكاشف: . 4زيد بن سالم بن أبي سالم ممطور . عن جده . وعنه : أخوه معاوية وجماعة . ثقة م (.2)
 [.1740-445ص:  2

 ] ت ق [[. - 3354-508ص:  1]ج:  تقريب: .من الرابعة ،مقبول ،  االزدي (.عبد هللا بن زيد الزرق 3)

 [.]اسناده ضعيف[االسناد ضعيف بسبب َعبِد هللِا ْبِن َزْيٍد اَلْزَرِق 126]

 من حديث جابر بن عتيك عند النسائي في المجتبى ابن الجارود والحاكم باسناد صحيح.وقد ورد 

( برقم: 392/  1في "المنتقى" )( وابن الجارود 5/  3146( برقم: )620/  1أخرجه النسائي في "المجتبى" )
( برقم: 95/  2(، والحاكم في "مستدركه" )2478( برقم: )189/  4( وابن خزيمة في "صحيحه" )1140)
ْسَناِد ، َوَلْم ُيَخرَِّجاُه " .2481)  ( وقال: َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإلِْ

وهو  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّم [.]االسناد ضعيف[ االسناد ضعيف لالنقطاع عروة لم يسمع من النبي127] ََ
( 35/  7( بزيادة عائشة بنفس اللفظ ، )1044( برقم: )34/  2صحيح أخرجه البخاري في "صحيحه" )

 (.901( برقم: )27/  3( ومسلم في "صحيحه" )6631( برقم: )129/  8( ، )5221برقم: )
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َمرَّ َرُجٌل َعَلى َرُجٍل ]مَّْن َسِمَع اْلَحَسَن َيُقوُل:أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، عَ  [.128]
ْثَنُه َوُهَو َيْخَضُع َلُهنَّ ِباْلَقْوِل، َفَضَرَبُه ِبَعًصا َكاَنْت َمَعُه،  َمَعُه ِنْسَوٌة َقْد َأْلَقْيَن َلُه ِوَساَدًة، َفُهنَّ ُيَحدِّ

ُه، َفَذَهَب ِبِه ِإَلى ُعَمَر، َفَقاَل: َيا َأِميَر الُمْؤِمِنيَن، َمرَّ َعَليَّ َهَذا، َوَأَنا َمَع ِنْسَوٍة ِلي َحتَّ  ى َشجَّ
ِني، َفَقاَل ُعَمُر: ِلَم َضَرْبَتُه؟ َفَقاَل: َيا َأِميَر الُمْؤِمِنيَن، َمرَ  ، َفَضَرَبِني ِبَعًصا، َحتَّى َشجَّ ُثُهنَّ ْرُت ُأحدِّ

، َفَلْم َأْمِلْك َنْفِسي، َفَقاَل ُعَمُر: َعلَ  ْثَنُه، َوُهَو َيْخَضُع َلُهنَّ ْيِه، َفِإَذا ُهَو َمَع ِنْسَوٍة، ال أعرفهن ُيَحدِّ
اِرُب، َفَيْرَحُمَك هللُا، َوَأمَّا َأْنَت َأيَُّها الَمْضُروُب، َفَأَصاَبْتَك َعْيٌن ِمْن ُعُيونِ   .[ هللاِ َأمَّا َأْنَت َأيَُّها الضَّ

[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اَلعَمِش، َعن َشِقيٍق، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َقاَل 129]
َسُه، َوَما النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:]َما َأَحٌد َأَحبُّ ِإَلْيِه الَمْدُح ِمَن هللِا، َوِمْن َأْجِل َذِلَك َمَدَح َنفْ 

َم اْلَفَواِحَش[.َأَحٌد أَ   ْغَيُر ِمَن هللِا، ِمْن َأْجِل َذِلَك َحرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والحسن لم يدرك عمر. فيه مبهم [ضعيف[.]128]

 [.]صحيح[ متفق عليه 129]

 .( 2760( برقم: )100/  8( ومسلم في "صحيحه" )4634( برقم: )57/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" )
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ْؤِم:]َبابُ  [.27]  [:الشُّ
، َعْن َعبِد هللِا ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن [.130] أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ

اِد ْبِن اْلَهاِد:]، َعْن َعبِد هللِا (1)َنْوَفلٍ  َأنَّ اْمَرَأًة ِمَن اَلْنَصاِر َقاَلْت: َيا َرُسوَل هللِا، َسَكنَّا ْبِن َشدَّ
َأَفاَل َنا، َقاَل: َداَرَنا، َوَنْحُن َكِثيٌر َفَهَلْكَنا، َوَحَسٌن َذاُت َبْيِنَنا، َفَساَءْت َأْخاَلُقَنا، َوَكِثيَرٌة َأْمَواُلَنا َفاْفَتَقرْ 

 [.َها، َأْو َتَهُبوَنَهاَتْنَتِقُلوَن َعْنَها َذِميَمًة؟ َقاَلْت: َفَكْيَف َنْصَنُع ِبَها َيا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: َتِبيُعونَ 

[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ ، َعن َساِلٍم ، َأْو َعن َحْمَزَة ْبِن َعبِد هللِا ، 131]
ْؤُم ِفي َثاَلَثةٍ َأْو ِكلَ  : ْيِهَما ، َشكَّ َمْعَمٌر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:]الشُّ

ْيِف[. اِر، َقاَل: َوَقاَلْت ُأمُّ َسَلَمَة: َوالسَّ  ِفي اْلَفَرِس، َوالَمْرَأِة، َوالدَّ

ُر َهَذا اْلَحِديَث َيُقوُل:]ُشْؤُم الَمْرَأِة ِإَذا  [. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل َمْعَمٌر:132] َوَسِمْعُت َمْن ُيَفسِّ
وِء[. اِر َجاُر السُّ  َكاَنْت َغْيَر َوُلوٍد، َوُشْؤُم اْلَفَرِس ِإَذا َلْم ُيْغَز َعَلْيِه ِفي َسِبيِل هللِا، َوُشْؤُم الدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .َنْوَفلٍ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  ْبنِ  هللاِ  َعبدِ من  لم يسمع الزُّْهِريِّ  [منقطع[.]130]

 بنيه من سمع ، ال:  قال ؟ الحارث بن هللا عبد من سمع.  الزهري :  داود لبي قلت:  اآلجري  عبيد أبو قال
 (396/  14: )الكمال تهذيب  الحارث بن هللا عبد بن هللا عبيد ومن ، الحارث بن هللا عبد بن هللا عبد من

.  المدني ،(  ببه لقبه)  محمد أبو.  الهاشمي المطلب عبد بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن هللا عبد(.1)
 سنة مات.  ثقته على أجمعوا:  البر عبد ابن قال.  صحبة وجده[ 1061] ولبيه ، رؤية له.  البصرة أمير
 .[[ ع]  - 3282-498: ص 1: ج:]تقريب . وثمانين أربع سنة:  ويقال ، وسبعين تسع

 [.]صحيح[ 131]
 (.116( )2225(  ، ومسلم )5772( )5753أخرجه البخاري )

  ليست رواية.[.132]
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ْؤُم ِفي ]ْسُعوٍد، َقاَل:مَ  [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اَلعَمِش، َأنَّ اْبنَ 133] ِإْن َكاَن الشُّ
 [.ِسْجٍن َطِويٍل ِمَن اللَِّسانِ َشْيٍء َفُهَو ِفيَما َبْيَن اللَّْحَيْيِن، َيْعِني اللَِّساَن، َوَما َشْيٌء َأْحَوُج ِإَلى 

 [. َباُب:]اللَّْعِن[:28]

، َقاَل: َسِمْعُتُه َيُقوُل:]َكاُنوا َيْضِرُبوَن [. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّ 134] ْهِريِّ
 َرِقيَقُهْم، َواَل َيْلَعُنوَنُهْم[.

[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َقاَل: َكاَن َعبُد الَمِلِك بن َمْرَواَن 135]
ْرَداِء، َفَتِبيُت ِعْنَد نِ  ْيِء، َقاَل: َفَقاَم َلْيَلًة، َفَدَعا َخاِدَمُه، ُيْرِسُل ِإَلى ُأمِّ الدَّ َساِئِه، َوُيَساِئُلَها َعِن الشَّ

َثِني، َأنَُّه َسِمَع النَِّبيَّ َص  ْرَداِء َحدَّ لَّى هللُا َعَلْيِه َفَأْبَطْت َعَلْيِه، َفَلَعَنَها، َفَقاَلْت: اَل َتْلَعْن، َفِإنَّ َأَبا الدَّ
 اللَّعَّاِنيَن اَل َيُكوُنوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ُشَفَعاَء َواَل ُشَهَداَء[.َوَسلََّم َيُقوُل:]ِإنَّ 

[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعن ُحَمْيِد ْبِن ِهاَلٍل، َرَفَع اْلَحِديَث، َقاَل:] اَل 136]
 ِبَجَهنََّم[.َتاَلَعُنوا ِبَلْعَنِة هللِا، َواَل ِبَغَضِب هللِا، َواَل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االعمش لم يدرك ابن مسعود. االسناد ضعيف منقطع، االعمش مدلس [اسناده منقطع[.]133]

( برقم: 149/  9"الكبير" )والطبراني في  (27030( برقم: )489/  13ابن أبي شيبة في "مصنفه" )أخرجه 
 .(8745( برقم: )149/  9( ، )8744)
 [.]صحيح[ معمر يقول على لسان الزهري َسِمْعُتُه َيُقوُل.134]
 [.]صحيح[135]

 .(2598( ، ومسلم )316دب المفرد" )أخرجه البخاري في "ال
 [اسناده منقطع[.]136]

ل وقا من حديث سمرة بن جندب( 4/350( ، أخرجه الترمذي )320أخرجه البخاري في "الدب المفرد" )
 .(4906وأبو داود )،  حديث حسن صحيحهذا : الترمذي
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أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعْن َأِبي ِقاَلَبَة، َعْن َأِبي الُمَهلَِّب، َعْن [.137]
َلَعَنِت اْمَرَأٌة َناَقًة َلَها، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنََّها َمْلُعوَنٌة، ، َقاَل:]ْبِن ُحَصْينٍ ِعْمَراَن 

 [.َها َأَحٌد، َناَقٌة َوْرَقاءُ َفَخلُّوا َعْنَها، َقاَل: َفَلَقْد َرَأْيُتَها َتْتَبُع الَمَناِزَل َما َيْعِرُض لَ 

نا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ ، َقاَل:] َأَراَد اْبُن ُعَمَر َأْن َيْلَعَن َخاِدَمُه، [. أخبر 138]
 َفَقاَل: اللُهمَّ اْلَع! َفَلْم ُيِتمََّها، َفَقاَل: ِإنَّ َهِذِه اْلَكِلَمَة َما ُأِحبُّ َأْن َأُقوَلَها[.

(، َقاَل:]َما َلَعَن اْبُن ُعَمَر 1الزُّْهِريِّ ، َعن َساِلٍم) [. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعنِ 139]
 َخاِدًما َلُه َقطُّ ِإالَّ َواِحًدا، َفَأْعَتَقُه[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [اسناده صحيح[.]137]

 .(81)( 2595مسلم )أخرجه 

[.]اسناده منقطع[ الزهري لم يسمع من ابن عمر ، وعن أحمد قال : لم يسمع الزهري من عبد هللا بن 138]
 (696/  3عمر  تهذيب التهذيب: )

 [.]اسناده صحيح[139]

 ، عن معمر، ابن شهاب 307/  1نعيم في " الحلية "  فيو ومن طريقه أب

القرشي العدوي ، أبو عمر أو أبو عبد هللا المدني ، أحد الفقهاء (.سالم بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب 1)
السبعة ، وكان ثبتا عابدا فاضال ، كان يشّبه بأبيه في الهدي والسمت ، من كبار الثالثة ، مات في آخر سنة 

 ] ع [[. - 2189-360ص:  1ست على الصحيح . تقريب:]ج: 
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(،َأنَّ ُحَذْيَفَة، َقاَل:] َما 1َعِن اَلعَمِش، َعْن َأِبي َظْبَياَن) [. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر،140]
 .َتاَلَعَن َقْوٌم َقطُّ ِإالَّ َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل[

 [. َباُب: ]الَمْيَتِة[:29]

َحى)2[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اَلعَمِش)141]  (، َعْن َمْسُروٍق،3(، َعْن َأِبي الضُّ
ِم َوَلْحِم اْلِخْنِزيِر، َفَلْم َيْأُكْل َوَلْم َيْشَرْب، َحتَّى َيُموَت َدَخلَ    النَّاَر[.َقاَل: ]َمِن اْضُطرَّ ِإَلى الَمْيَتِة َوالدَّ

لَُّع [. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، َقاَل:]َيْأُكُل ِمَن الَمْيَتِة َما ُيَبلُِّغُه، َواَل َيَتَض 142]
 ِمْنَها[.

 [. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل َمْعَمٌر:]َلْيَس ِفي اْلَخْمِر ُرْخَصٌة[.143]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مدلس.[ االعمش ضعفاسناده في [.]140]

( 40124/ 474/ 7ه" )(  أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنف318،  320)أخرجه البخاري في "الدب المفرد" 
 (. 4906وأبو داود ) 4/350وقال: حديث حسن صحيح ) الترمذي

، بفتح الجيم وسكون النون ، ثم موحدة ، أبو ظبيان ، بفتح  (.حصين بن جندب بن الحارث الجنبي1)
 1المعجمة وسكون الموحدة ، الكوفي ، ثقة ، من الثانية ، مات سنة تسعين ، وقيل : غير ذلك . تقريب:]ج: 

 ] ع [ [.- 1375-253ص: 

 .[ االعمش مدلسفاسناده ضعي[.]141]

الضحى الكوفي ، العطار ، مشهور بكنيته ، ثقة فاضل ، (.مسلم بن صبيح ، بالتصغير ، الهمداني ، أبو 2)
 ] ع [[. - 6676-939صفحة:  1من الرابعة ، مات سنة مائة . تقريب:]جزء: 

(.مسروق بن الجدع بن مالك الهمداني ، الوادعي ، أبو عائشة الكوفي ، ثقة فقيه عابد ، مخضرم ، من 3)
 ] ع [[. - 6645-935ص:  1وستين . تقريب:]ج: الثانية ، مات سنة اثنتين ، ويقال : سنة ثالث 

 القاعدة الشرعية : الضرورات تبيح المحذورات ، والضرورة تقدر بقدها.
 [.] صحيح[ 142]
 [ اسناده صحيح [.]143]
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َبعِ ][.باب:30] َبِع َفْوَق الشِّ  [:َأْكُل الشِّ
، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  [.144] أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ

َأْو ِإنَّ هللَا ِإَذا َأَراَد ِبَقْوٍم َخْيًرا َرَزَقُهُم الرِّْفَق ِفي َمِعيَشِتِهْم، َوِإَذا َأَراَد هللُا ِبِهْم ُسوًءا، ]َقاَل ِلَعاِئَشَة:
 .[َغْيَر َذِلَك َسلََّط َعَلْيِهُم اْلَخَرَق ِفي َمِعيَشِتِهمْ 

[145 ، [. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َرُجٍل، َعِن اْلَحَسِن:]َأنَّ ُلْقَماَن َقاَل اِلْبِنِه: َيا ُبَنيَّ
، اَل َتُكوَننَّ َأْعَجَز ِمْن َهَذا اَل َتْأُكْل ِشَبًعا َفْوَق ِشَبٍع، َفِإنََّك ِإْن َتْنِبْذُه ِإَلى اْلكَ  ْلِب َخْيٌر َلَك، َوَيا ُبَنيَّ

ُت ِباَلْسَحاِر َوَأْنَت َناِئٌم َعَلى ِفَراِشَك[. يِك الَِّذي ُيَصوِّ  الدِّ

[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت:] 146]
ْهُر َما ُنوِقُد ِفيِه َناًرا، َوَما ُهَو ِإالَّ الَماُء َوالتَّْمُر، َغْيَر َأْن َجَزى هللاُ َلقَ  ِنَساًء  ْد َكاَن َيْأِتي َعَلْيَنا الشَّ

ْيَء ِمَن اللََّبِن[.  ِمَن اَلْنَصاِر َخْيًرا، ُكنَّ ُربََّما َأْهَدْيَن َلَنا الشَّ

، َعن َساِلٍم، َأنَّ اْبَن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا  [. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعنِ 147] الزُّْهِريِّ
ْيَطاَن َيْأُكُل ِبِشَماِلِه، َوَيْشَرُب  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:]ِإَذا َأَكَل َأَحُدُكْم َفْلَيْأُكْل ِبَيِميِنِه، َفِإنَّ الشَّ

 ِبِشَماِلِه[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [مرسل[.]اسناده 144]

 ..[.]اسناده ضعيف[ فيه رجل مبهم145]

 [صحيح[.]146]

 .(2972(، ومسلم )6458البخاري )رواه 

 .(105)، ( 2020مسلم )أخرجه     [ صحيح[.]147] 

 

 



  110 
 

النَِّبيُّ َصلَّى هللُا  نهى]أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َيحَيى بِن َأِبي َكِثيٍر، َقاَل: [.148]
 [.ْلُيْسَرى ِإَذا َكاَن َيْأُكلُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيْعَتِمَد اإِلْنَساُن َعَلى َيِدِه ا

النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم :]َكاَن ِإَذا [. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َأنَّ 149]
 َأَكَل احتبى ، َوَقاَل: آُكُل َكَما َيْأُكُل اْلَعْبُد، َوَأْجِلُس َكَما َيْجِلُس اْلَعْبُد، َفِإنََّما َأَنا َعبٌد[.

 [. َباُب:]اَلْكِل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه[:32]

(، َأنَّ 1ٍر، َعن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعن َوْهِب ْبِن َكْيَساَن)[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعمَ 150]
، َفُكْل ِبَيِميِنَك، َوَسمِّ هللَا، َوُكْل  النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِلُعَمَر ْبِن َأِبي َسَلَمَة:]اْدُن َيا ُبَنيَّ

 ِممَّا َيِليَك[.

ْعَمٍر، َعن َرُجٍل، َعِن اْلَحَسِن، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن مَ 151]
 َقاَل:]ِإَذا ُقرَِّب الثَِّريُد، َفُكُلوا ِمْن َنَواِحيَها، َفِإنَّ اْلَبَرَكَة َتْنَحِدُر ِمْن َأْعاَلَها[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ارسله عن النبي صلى هللا عليه وسلم َيحَيى بِن َأِبي َكِثيٍر تابعي [مرسل[.]148]

ابن حبان  أخرجه( 4920) واخرجه ابن حبان صحيحا ومسندا، ايوب تابعي صغير  [مرسلاسناده [.]149]
 [.2137بسند صحيح من مسند ابي هريرة]

من طريق وهب بن كيسان ، أنه  (5378( برقم: )68/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ) [صحيح[.]150]
ُكْل ِبَيِميِنَك، َوَسمِّ هللَا، َوُكْل سمع عمرو بن أبي سلمة يقول:كنت غالما في حجر النبي صلى هللا عليه وسلم: ]

 [ ِممَّا َيِليكَ 

 سبع سنة مات ، الرابعة كبار من ، ثقة ، المعلم ، المدني نعيم أبو ، موالهم القرشي كيسان بن وهب (.1)
 .[[ ع]  - 7533-1044: ص 1: ج:]تقريب . وعشرين

واثلة بن ، ورد مسندا صحيحا من طريق  واالسناد ضعيف وفيه مبهمالحديث مرسل  [اسناده منقطع[.]151]
 .الليثي السقع

( 86/  22" )الكبير" في والطبراني،  مرتبته صحيح (3276: )برقم( 411/  4" )سننه" في ماجه ابن أخرجه
 .(216: )برقم( 90/  22) ،( 208: )برقم
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َوَسلََّم  َعَلْيِه [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َوَغْيرِِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ 152]
ْيَطانِ ِلُيِمْط َعْنَها اَلَذى، وَ و ِإَذا َسَقَط ِمْن َأَحِدُكْم ُلْقَمُتُه، َفْلَيْأُخْذَها، َقاَل:]  [.اَل َيْتُرْكَها ِللشَّ

 [. َباُب: ]اْلِكْبِر[:33]

]اْلِكْبِرَياُء ِرَداُء هللِا، َفَمْن َقاَل: [. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، َأنَّ النَِّبيَّ  153]
 َناَزَع هللَا ِرَداَءُه َقَصَمُه[.

(، َقاَل:]َدَخَل 1[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َطاُووٍس، َعْن ِعْكِرَمَة ْبِن َخاِلٍد)154]
َل، َوَلِبَس ِثَيابً  رَِّة، َحتَّى َأْبَكاُه، اْبٌن ِلُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َعَلْيِه، َوَقْد َتَرجَّ ا ِحَساًنا، َفَضَرَبُه ُعَمُر ِبالدِّ

َرَها َفَقاَلْت َلُه َحْفَصُة: َلْم َيُكْن َفاِحًشا، ِلَم َضَرْبَتُه؟ َفَقاَل: َرَأْيُتُه َقْد َأْعَجَبْتُه َنْفُسُه، َفَأْحَبْبُت  َأْن ُأَصغِّ
 ِإَلْيِه[.

 [. باب:]اَلْكُل ُمتَِّكًئا[:34]

أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َقاَل:]َسَأْلُت الزُّْهِريَّ َعِن اَلْكِل ُمتَِّكًئا، َفَقاَل: اَل َبْأَس  [.155]
 ِبِه[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مسلم وقد ورد مسندا صحيحا عند ، ايوب تابعي الحديث مرسل  [[.]اسناده منقطع152]

  .(2033( برقم: )114/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" )

[.] اسناده منقطع[االسناد ضعيف ارسله قتادة ، لكن الحديث روي عن ابي هريرة روي مسندا عند 153]
 البخاري ومسلم. 

 (2620( برقم: )35/  8( أخرجه مسلم في "صحيحه" )590المفرد" )أخرجه البخاري في "الدب 
 عكرمة لم يدرك عمر ، روي مسندا مختصرا عند مالك باسناد صحيح. [اسناده منقطع [.]154]

 .ًا، ورجال إسناده عند مالك ثقاتمختصر  2/464، الشافعي / المسند 2/414رواه مالك / الموطأ 

 1تقريب:]ج: . ثقة . من الثالثة . مات بعد عطاء(.عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي . 1)
 ] خ م د ت س [[. - 4702-687ص: 

  [اسناده صحيح[.]155]
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اَلْكِل اَل َيَرى َبْأًسا بِ َقاَل: َكاَن اْبُن ِسيِريَن:]أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، [.156]
ُجُل ُمتَِّكئٌ   [.َوالرَّ

، َقاَل:]َجاَء َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 157] [.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ
َمِلًكا، َأْو َنِبيًّا َعبًدا، َقاَل: َمَلٌك َلْم َيْأِتِه َقْبَلَها َواَل َبْعَدَها، َفَقاَل: ِإنَّ َربََّك ُيَخيُِّرَك َبْيَن َأْن َتُكوَن َنِبيًّا 

، َفَقاَل َفَنَظَر النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى ِجْبِريَل، َكالُمْسَتِشيِر َلُه، َفَأَشاَر ِإَلْيِه: َأْن َتَواَضعْ 
 ِبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َبْعَد َذِلَك ُمتَِّكًئا[.النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َبْل َنِبيًّا َعبًدا، َفَما ُرِئَي النَّ 

[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َطاُووٍس، َعْن َأِبيِه، َقاَل:]ُبِعَث ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى 158]
ُرَك َبْيَن َأْن َتُكوَن َنِبيًّا َعبًدا، َأْم َنِبيًّا َمِلًكا؟ هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمَلٌك َلْم َيْعِرْفُه، َفَقاَل: ِإنَّ َربََّك ُيَخيِّ 

 َفَأَشاَر ِإَلْيِه ِجْبِريُل َأْن َتَواَضْع، َفَقاَل: َبْل َنِبيًّا َعبًدا[.

(، َقاَل:]َأْخَبَرِني َمْن َرَأى اْبَن 1[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َيِزيَد ْبِن َأِبي ِزَياٍد)159]
 بَّاٍس َيْأُكُل ُمتَِّكًئا[.عَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 [.]اسناده صحيح[.156]

 الزهري لم يسمع من النبي صلى هللا عليه وسلم،  [اسناده منقطع[.]157]

( برقم: 491/  10يعلى في "مسنده" )وأبو (.  7281( برقم: )1512/  3أحمد في "مسنده" )أخرجه 
 .(6365( برقم: )280/  14وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" ) ،(6105)

في  صحيحا روي مسندا لكن، طاووس تابعي  ،انظر ما قبله  االسناد مرسل ، [اسناده منقطع[.]158]
 .صحيح ابن حبان

: برقم( 280/  14" )صحيحه" في حبان ابن أخرجهو  (7281( برقم: )1512/  3أحمد في "مسنده" )
(6365 ) 

 .ضعيف ِزَيادٍ  َأِبي ْبنِ  َيِزيدَ و  ، فيه مبهم [مرسل[.]159]

 من ، شيعيا وكان ، يتلقن وصار فتغير كبر ، ضعيف ، الكوفي ، موالهم الهاشمي زياد أبي بن يزيد (.1)
 .[[ 4م خت]  - 7768-1075: ص 1: ج] :تقريب.  وثالثين ست سنة مات ، الخامسة
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[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َيحَيى بِن َأِبي َكِثيٍر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 160]
 .[آُكُل َكَما َيْأُكُل اْلَعْبُد، َوَأْجِلُس َكَما َيْجِلُس اْلَعْبُد، َفِإنََّما َأَنا َعبدٌ  ]َقاَل:

 [.باب:] َلْعُق اَلَصاِبِع[:35]

[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْلَحَسِن، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن 161]
اَنِت َيُقوُل: ]ِإَذا َأَكَل َأَحُدُكْم َفاَل َيْمَسْح َأَصاِبَعُه َحتَّى َيْلَعَقَها، َفِإنَُّه اَل َيْدِري ِفي َأيِّ َطَعاِمِه كَ 

 اْلَبَرَكُة[.

[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َقاَل: َوَكاَن اْلَحَسُن َيُقوُل:]ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه 162]
 ُيَراُح َوَسلََّم َكاَن اَل ُيْغِلُق ُدوَنُه اَلْبَواَب، َواَل َيُقوُم ُدوَنُه اْلَحَجَبُة، َواَل ُيْغَدى َعَلْيِه ِباْلِجَفاِن، َوالَ 

 َعَلْيِه َلْيِه ِبَها َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َباِرزًا، َمْن َأَراَد َأْن َيْلَقى َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ عَ 
اَر، َوَسلََّم َلِقَيُه، َكاَن َيْجِلُس ِباَلْرِض، َوُيوَضُع َطَعاُمُه ِباَلْرِض، َوَيْلَبُس اْلَغِليَظ، َوَيْرَكُب اْلِحمَ 

 َوُيْرِدُف َخْلَفُه، َوَيْلَعُق َوهللِا َيَدُه، َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عند ابن حبان بسند صحيح وقد ورد،  تابعيَيحَيى بِن َأِبي َكِثيٍر االسناد مرسل  [اسناده منقطع[.]160]

  [.2137]هريرة ابي حديث من صحيح بسند حبان ابن أخرجه

مسلم في [ ، و 5456البخاري ]مسندا صحيحا عند  وقد ورد،  تابعيالبصري اْلَحَسِن  [اسناده منقطع[.]161]
 .[ من حديث ابن عباس2031]صحيحه

  .تابعي البصري  اْلَحَسنِ االسناد مرسل  اسناده منقطع[[.]162]
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[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا 163]
َتِلَياِنَها، ُيْدِخُلُهنَّ ِفي َعَلْيِه َوَسلََّم:]َكاَن ِإَذا َأَكَل َطَعاًما، َيْلَعُق َأَصاِبَعُه الثَّاَلَث: اإِلْبَهاَم، َواللََّتْيِن 

 ِفيِه، َواِحَدًة َواِحَدًة[.
 [.باب:]َطَعاُم اْلَواِحِد َيْكِفي ااِلْثَنْين[:36]
[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى 164]

ْثَنْيِن َيْكِفي اَلْرَبَعَة، َوَطَعاُم اَلْرَبَعِة هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:] ْثَنْيِن، َوَطَعاُم ااِل َطَعاُم اْلَواِحِد َيْكِفي ااِل
 َيْكِفي الثََّماِنَيَة[.

 [. َباُب:]الُمْؤِمُن َيْأُكُل ِفي ِمًعى َواِحٍد[:37]
َأنَُّه َسِمَع َأَبا ُهَريَرَة َقاَل: َقاَل  [. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َهمَّاِم ْبِن ُمَنبٍِّه،165]

ًعى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:]ِإنَّ اْلَكاِفَر َيْأُكُل ِفي َسْبَعِة َأْمَعاٍء، َوالُمْؤِمُن َيْأُكُل ِفي مِ 
 َواِحٍد[.

اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل  [. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعن َناِفٍع، َعنِ 166]
 َأْمَعاٍء[.هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:]ِإنَّ الُمْؤِمَن َيْأُكُل ِفي ِمًعى َواِحٍد، َوِإنَّ اْلَكاِفَر َيْأُكُل ِفي َسْبَعِة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[.]اسناده منقطع[ االسناد مرسل ، عروة لم يسمع من النبي َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ، روي مسندا 163]
 .من حديث كعب بن مالك صحيحا عند مسلم

 (.2032برقم: )( 113/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" )
 [:اْلَواِحِد َيْكِفي ااِلْثَنْين َطَعامُ [.باب:]36]
 [صحيح[.]164]

  .(2058( برقم: )132/  6( ومسلم في "صحيحه" )5392( برقم: )71/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )

 [.]صحيح[165]
 [صحيح[.]166]

  .(182( )2060ومن طريقه أخرجه مسلم )،  [5397البخاري ]أخرجه 
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 [:اْسِم هللِا َعَلى الطََّعاِم:]َبابُ  [.38]

َعِن اْبِن أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي اَلْحَوِص،  [.167]
الُمْؤِمِن َشاِحًبا، َأْغَبَر، ِإنَّ َشْيَطاَن الُمْؤِمِن َيْلَقى َشْيَطاَن اْلَكاِفِر، َفَيَرى َشْيَطاَن َمْسُعوٍد، َقاَل:]

 َما َمْهُزواًل، َفَيُقوُل َلُه َشْيَطاُن اْلَكاِفِر: َما َلَك، َوْيَحَك، َقْد َهَلْكَت، َفَيُقوُل َشْيَطاُن الُمْؤِمِن: اَل َوهللاِ 
، َوِإَذا َناَم َذَكَر اْسَم هللِا، َأِصُل َمَعُه ِإَلى َشْيٍء، ِإَذا َطِعَم َذَكَر اْسَم هللِا، َوِإَذا َشِرَب َذَكَر اْسَم هللاِ 

َناُم َعَلى َوِإَذا َدَخَل َبْيَتُه َذَكَر اْسَم هللِا، َفَيُقوُل اآلَخُر: َلِكنِّي آُكُل ِمْن َطَعاِمِه، َوَأْشَرُب ِمْن َشَراِبِه، َوأَ 
، َوَهَذا َمْهُزولٌ ِفَراِشِه، َفهَ   [.َذا َساحٌّ

( ، َعن 2(، َعِن ابن َجاِبٍر)1َمٍر، َعن َحَراِم ْبِن ُعْثَماَن)[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمعْ 168]
(، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:]ِإَذا ِجْئَت َباَب ُحْجَرِتَك، َفاْذُكِر هللَا، َيْرِجْع 3َجاِبٍر)

َساِكُنُه، َوِإَذا ُقرَِّب َطَعاُمَك، َفاْذُكِر هللَا، اَل ُيَشاِرُكوُكْم َقِريُنَك، َوِإَذا َدَخْلَت َبْيَتَك، َفاْذُكِر هللَا، َيْخُرْج 
 ِفي َطَعاِمُكْم، َقاَل: َوَحِسْبُتُه َقاَل: َوِإَذا اْضَطَجَع َأَحُدُكْم َفْلَيْذُكِر هللَا، اَل َيَناُموا َعَلى ُفُرِشُكْم[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في اسناده ابواسحاق السبيعي ، وهو مدلس ، لم يصرح بالسماع. [ضعيفاسناده [.]167]

ِحيحَرَواُه الطََّبَراِنيُّ َمْوُقوفً   [.7904].مجمع الزوائد.  ا َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

[.]أسناده ضعيف[ فيه حرام بن عثمان ضعيف عامة حديثه حرام بن عثمان مناكير الكامل في 168]
 ( 379/  3الضعفاء: )

(. حرام بن عثمان النصاري المدني ، عن ابني جابر بن عبد هللا ، وعنه معمر وغيره . قال مالك ويحيى : 1)
وغيره : الرواية عن حرام حرام .     لسان ليس بثقة ،وقال أحمد : ترك الناس حديثه ،وقال الشافعي 

 [.2179-6ص:  3الميزان:]ج: 

 [[.832ص:  1(. محمد بن جابر بن عبد هللا النصاري المدني . صدوق ، من الخامسة .  تقريب:]ج: 2)
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اإِلْنَساُن َذا َغَدا إُووٍس، َعْن َأِبيِه، َقاَل:][. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َطا169]
ْيَطاُن، َفِإَذا َدَخَل َمْنِزَلُه َفَسلََّم، َقاَم ِباْلَباِب، َفِإَذا ُأِتَي ِبَطَعاِمِه َفَذَكَر هللَا، َقالَ  ْيَطاُن: اَل َتِبَعُه الشَّ  الشَّ

ْيَطاُن: َمِقيٌل َمِقيَل َواَل َعَشاَء، َفِإْن َلْم َيْذُكِر هللَا ِحيَن َيْدُخُل، َوَلْم َيْذُكِر هللَا َعَلى َطَعا ِمِه، َقاَل الشَّ
 [.اٌء، َوَكَذِلَك ِفي اْلَعَشاءِ وَغدَ 

[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اَلعَمِش، َعن َزْيِد ْبِن َوْهٍب، َعن ُحَذْيَفَة، َقاَل:] 170]
َوَسلََّم َمَعَنا، َلْم َنَضْع أْيِدَيَنا، َحتَّى َيَضَع َيَدُه، ُكنَّا ِإَذا ُدِعيَنا ِإَلى َطَعاٍم، َوالنَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه 

ُه ِفيَها، َفَأَخَذ َقاَل: َفُأِتيَنا ِبَجْفَنٍة، َفَكفَّ َيَدُه، َفَكَفْفَنا َأْيِدَيَنا، َفَجاَء َأْعَراِبيٌّ َكَأنََّما ُيْطَرُد، َفَوَضَع َيدَ 
َيِدِه، َفَأْجَلَسُه، ُثمَّ َجاَءْت َجاِرَيٌة، َفَوَقَعْت ِبَها، َفَأَخَذ النَِّبيُّ َصلَّى هللُا النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم بِ 

ْيَطاَن َيْسَتِحلُّ َطَعا َم اْلَقْوِم، ِإَذا َعَلْيِه َوَسلََّم ]ِبَيِدَها[ ، ُثمَّ َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ الشَّ
ُجِل َوَهِذِه اْلَجاِريَ َلْم َيْذُكرُ  ْيَطاَن َلمَّا َرآَنا َكَفْفَنا أْيِدَيَنا، َجاَء ِبَهَذا الرَّ ِة، وا َعَلْيِه اْسَم هللِا، َوِإنَّ الشَّ

 ِلَيْسَتِحلَّ ِبِهَما َطَعاَمَنا، َوالَِّذي اَل ِإَلَه َغْيُرُه، ِإنَّ َيَدُه َلَمَع َأْيِديِهَما ِفي َيِدي[.

 َزِع[:[. َباُب:]اْلقَ 39]

[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر؛ َأنَّ َرُسوَل هللِا 171] 
: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم :]َرَأى ُغاَلًما َقْد ُحِلَق َبْعَض َرْأِسِه َوُتِرَك َبْعَضُه، َفَنَهاُهْم َعن َذِلَك َوَقالَ 

 لَُّه، َأْو َذُروا ُكلَّه[.اْحِلُقوا كُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، موقوف. [صحيحإسناده [.]169]

   [صحيح[.]170]

 .(2017: )برقم( 107/  6" )صحيحه" في مسلم خرجهأ

 [.]صحيح[171]

 113ح  1675-/ 3(، أخرجه مسلم في صحيحه)5920حديث رقم 363/ 10أخرجه البخاري في صحيحه)
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 [:َأْكُل اْلَخاِدِم][.باب:40]

، َأنَّ  ، َوُمَحمَِّد ْبِن ِزَياٍد، َعْن َأِبي ُهَريَرةَ  أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ [.172]
َتُه، َوُدَخاَنُه ]َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:النَِّبيَّ َصلَّى هللُا  ِإَذا َأَتى َأَحَدُكُم اْلَخاِدُم ِبَطَعاِمِه، َقْد َوِلَي َحرَُّه َوَمَشقَّ

 .[َوَمُؤوَنَتُه، َفْلُيْجِلْسُه َمَعُه، َفِإْن َأَبى، َفْلُيَناِوْلُه ُأْكَلًة ِفي َيِدهِ 

ُجُل َيْقُرُن، َأْو َيْأُكُل 41]  َوُهَو َقاِئٌم، َأْو َماِشي[:[.َباُب:]الرَّ

[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، َقاَل:]َنَهى، َيْعِني َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه 173]
 َوَسلََّم َعْن َأْكَلَتْيِن: َأْن ُيْقَرَن َبْيَن َتْمَرَتْيِن، َواُلْخَرى َأْن َيْأُكَل َوُهَو َقاِئٌم[.

ُص 174] ُجِل َيْأُكُل َوُهَو َماِشي، َفَقاَل:]َقْد َكاَن اْلَحَسُن ُيَرخِّ [. َقاَل َأبو َبْكٍر: َوَسَأْلُت َمْعَمًرا َعِن الرَّ
 ِفيِه ِلْلُمَساِفِر[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بي سلمة أحمد عن أعند صحيح  وقد ورد باسناد، ابي هريرة عن الزهري  من طريق [اسناده منقطع[.]172]
 .(7514عن ابي هريرة)

 [.7514وهو صحيح متصل من طريق معمر ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة.المسند: ]

 . ع.ثقة، والحمادان شعبة:  وعنه ، وعائشة هريرة أبي:  عن ، موالهم الجمحي القرشي زياد بن محمد(.1)
 .[4854-112: ص 4: ج:]الكاشف

 مسندا صحيحا في البخاري ومسلم. وقد ورد[.]اسناده منقطع[ االسناد مرسل قتادة تابعي ، 173]

  .(150( )2045( ، وأخرجه مسلم )2455( برقم: )130/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .[منقطع[.]174]
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 [:النَّْفِخ ِفي الطََّعاِم:]َبابُ  [.42]
َثاَلُث َنَفَخاٍت ُيْكَرْهَن: ]حَيى بِن َأِبي َكِثيٍر، َقاَل:أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن يَ  [.175]

ُجودِ  َراِب، َوَنْفخة ِفي السُّ  [.َنْفخة ِفي الطََّعاِم، َوَنْفخة ِفي الشَّ

ْيِت[:43]  [.باب:]ِفي الزَّ

َمْعَمٌر، َعن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َأِبيِه،قال: أحسبه عن [. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا 176]
ِهُنوا ِبِه، َفِإنَُّه َيْخُرُج مِ  ْيِت، َوادَّ ْن َشَجَرٍة عمر  َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:]اْئَتِدُموا ِبالزَّ

 ُمَباَرَكٍة[.

[44:]  [. َباُب:]اْلَخلِّ

الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  [. أخبرنا عبد177]
 َقاَل:]ِنْعَم اإِلَداُم اْلَخلُّ[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ده صحيحاسنا][.175]

  [صحيح][.176]

 (7235: )برقم( 122/  4" )مستدركه" في والحاكم( 1851( برقم: )429/  3الترمذي في "جامعه" )أخرجه 
ْيَخْينِ  َشْرطِ  َعَلى َصِحيحٌ  َحِديثٌ وقال:  .  ُيَخرَِّجاهُ  َوَلمْ  الشَّ

 مسندا عند مسلم في صحيحه. وقد ورد[ معضل[.]اسناده 177]
 .من حديث عائشة (2051( برقم: )125/  6"صحيحه" )أخرجه مسلم في 
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] : َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن الُمْنَكِدِر، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللاُ  .[178]
 [.ْفَقٌر ِمْن ُأْدٍم ِفيِه َخلٌّ َلْيَس َبْيٌت مُ 

 [.باب:]ِفي الثَِّريِد[:45]

ْحَمِن ْبِن َأِبي َلْيَلى)179] (، َعْن َعَطاٍء، َعْن َأِبي 1[. َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعن ُمَحمَِّد ْبِن َعبِد الرَّ
ُحوِر َوالثَِّريِد[.  ُهَريَرَة، َقاَل:]َدَعا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلَبَرَكِة ِفي السَّ

زَّاِق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعْن َقَتاَدَة ، َوَأَباَن ، َقااَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا [.َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ 180]
 َعَلْيِه َوَسلََّم:] َمَثُل َعاِئَشَة ِفي النَِّساِء َمَثُل الثَِّريِد َواللَّْحِم ِفي الطََّعاِم[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عند الترمذي.صحيحا لكن ورد مسندا  [مرسلحديث [.]178]

من حديث أم هانيء، وقال: هذا حديث حسن   (1841: )برقم( 422/  3" )جامعه" في الترمذي أخرجه
  .غريب من هذا الوجه

من طريق ابي  ، ورد عند الطبراني مسندا صدوق  محمد بن عبدالرحمن ابن ابي ليلى [حسناسناده ][.179]
  .  هريرة

 واسناده حسن( 251/  6" )الكبير" في الطبراني أخرجه

 الحفظ سيئ صدوق  ، الرحمن عبد أبو القاضي الكوفي النصاري  ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد (.1)
 .[ [4 خت] 6121[ 1/871] -871: ص،  1:ج]تقريب: . وأربعين ثمان سنة مات ، السابعة من ، جدا

 كثير لكنه فاضل ، فقيه ثقة.  المكي ، موالهم ، القرشي ، أسلم رباح أبي واسم ، رباح أبي بن عطاء (.2)
 يكثر ولم[ 1/678]، بآخره تغير إنه:  وقيل ، المشهور على عشرة أربع سنة مات.  الثالثة من.  اإلرسال

 .[[ ع] 4623-677: ص 1: ج:]تقريب   . منه ذلك

 االسناد ضعيف ، قتادة وابان تابعيا ، ورد مسند عند البخاري ومسلم.[.]اسناده منقطع[ 180]

( برقم: 132/  7( ومسلم في "صحيحه" )3411( برقم: )158/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )
(2431.) 
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 [:امُشْكُر الطَّعَ ][.باب:46]

ُث،  [. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َرُجٍل ِمْن ِغَفاٍر، َأنَّهُ 181] َسِمَع َسعيًدا الَمْقُبِريَّ ُيَحدِّ
اِبر]الطَّاِعُم الشَّ ى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:َعْن َأِبي ُهَريَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّ  اِئِم الصَّ  [.اِكُر َكالصَّ

َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، َأنَّ َعبَد هللِا بن َعْمٍرو ، 182]
ْكِر، َما َشَكَر هللَا عز وجل َعبٌد اَل َيْحَمُدُه[.  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:]اْلَحْمُد َرْأُس الشُّ

:]َما َأْنَعَم [. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َرُجٍل، َعِن اْلَحَسِن، َقاَل:قال رسول هللا 183]
َعَلى َعبٍد ِنْعَمًة، َفَحِمَد هللَا َعَلْيَها، ِإالَّ َكاَن َحْمُد هللا عز وجل َأْعَظَم ِمْنَها َكاِئَنًة َما هللُا  عز وجل 

 َكاَنْت[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ورد مسندا عند الترمذي.إِلبهاِم الرجِل من بني غفار [[.]اسناده ضعيف181]

[                6582واخرجه ابويعلى ] ، وقال: حسن غريب (2486( برقم: )264/  4الترمذي في "جامعه" )أخرجه 
  (.2067( برقم: )1288/  2والدارمي في "مسنده" )، 
 . قتادة لم يدرك عبدهللا بن عمرو [منقطع[.]182]

 (428/ 3الحاكم في " علوم الحديث " : لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس تهذيب التهذيب: )قال 

 البزار( و  166/1( و الهيثم بن كليب في " مسنده " ) ق 16/2المنتخب من المسند " ) ق أخرجه 

 .( 20/93/179( و الطبراني في " المعجم الكبير " ) 4/64/3208)

 مبهم فيه رجل [اسناده ضعيف[.]183]

 و(  166/1ق" )  مسنده"  في كليب بن والهيثم (3805) :برقم( 714/  4" )سننه" في ماجه ابنأخرجه 
 .(20/93/179) الكبير المعجم"  في الطبراني و(  4/64/3208) البزار
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يَُّتُه، لما ]أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، َواْلَحَسِن، َقااَل: [.184] ُعِرَضْت َعَلى آَدَم ُذرِّ
ْيَت َبْيَنُهْم؟ َقاَل: ِإنِّي ُأِحبُّ َأْن ُأشْ  ، َأَفَهالَّ َسوَّ  .[َكرَ َفَرَأى َفْضَل َبْعِضِهْم َعَلى َبْعٍض، َفَقاَل: َأْي َربِّ

ُر الطََّعاِم (، َقاَل:]ُشكْ 2(، َعن ِإبَراِهيَم)1[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َمنُصوٍر)185]
َي هللا ِإَذا َأَكْلَت، َوَتْحَمَده ِإَذا َفَرْغَت[.  َأْن ُتَسمِّ

(، َقاَل:]َكاَن 1[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمر، َعِن اَلعمش، َعن إبراهيم التيمي)186]
 سلمان إذا فرغ من الطعام َقاَل: الحمد هلل الذي كفانا المؤونة، وَأوسع لنا الرزق[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لم يسمع من الحسن البصري سمع من قتادة، و  معمر [صحيحاسناده [.]184]

  (36375: )برقم( 375/  19" )مصنفه" في شيبة أبي ابنأخرجه 

 [.]اسناده صحيح[185]

(.منصور بن المعتمر . حدثنا عبد الرحمن ، نا محمد بن يحيى ، نا يحيى بن المغيرة ، أنا جرير قال : قال 1)
 [.72-153ص:  1شعبة : منصور من الثقات .     الجرح والتعديل البن ابي حاتم:]ج: 

أنه يرسل كثيرا ، من  (. إبراهيم بن يزيد بن قيس بن السود النخعي ، أبو عمران الكوفي الفقيه ، ثقة إال2)
ص:  1الخامسة، مات ) دون المائة ( سنة ست وتسعين ، وهو ابن خمسين أو نحوها .   تقريب:]ج: 

 ] ع [[. - 118-272

[.]منقطع[ االعمش مدلس لم يصرح بالسماع، وابراهيم التيمي مدلس لم يصرح بالسماع وابراهيم 186]
 8هـ[ مرسل لم يكن التيمي مخلوق بعد يحتاج َلـ ]37]ت:سنة[ عن سلمان الفارسي 40هـ وله :95التيمي]ت

 سنوات[ حتى يولد.

(.إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي ، يكنى أبا أسماء ، الكوفي العابد ، ثقة إال أنه يرسل ويدلس ، من 1)
 - 271-118ص:  1الخامسة، مات ) دون المائة ( سنة اثنتين وتسعين ، وله أربعون سنة . تقريب:]ج: 

 ] ع [[.
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لَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ، َأنَّ النَِّبيَّ َص (1)أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َعْجاَلنَ [.187]
عٍ  َواَل ، ]َكاَن ِإَذا َأَكَل َطَعاًما َقاَل: اْلَحْمُد هلِل الَِّذي َرَزَقَنا، َوَجَعَلَنا ُمْسِلِميَن، اْلَحْمُد هلِل َغْيَر ُمَودَّ

 [.وٍر، َواَل ُمْسَتْغًنى َعْنهُ َمْكفُ 

ْعَمِة [.أخبرنا عبد الرزاق،َعْن َمْعَمٍر،َعن َقَتاَدَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:] ِمْن ُشْكِر النِّ 188]
 إْفَشاُؤَها[.

زَّاِق ، َقاَل َمْعَمٌر: َوقَ 189] اَل اْلَحَسُن: اَل َأْعَلُمُه ِإالَّ َرَفَعُه، َقاَل:]]]َمْن َلْم َيْشُكِر النَّاَس، َلْم [. َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
 َيْشُكِر هللَا[.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسندا عند البخاري. وقد ورد،  مرسل المدني عجالن بن محمد [اسناده منقطع[.]187]

  من حديث ابي أمامة بلفظ فيه بعض االختالف.(5458( برقم: )82/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )

 أنه إال صدوق .  خت م4،  138 توفي ، معين وابن أحمد الصالح،وثقه الفقيه المدني عجالن بن محمد(.1)
 6176-877: ص 1: ج]تقريب   وأربعين ثمان سنة مات ، الخامسة من ، هريرة أبي أحاديث عليه اختلطت

 .[5046-165: ص 4: ج:]الكاشف . [ [ 4 م خت] 

 [.]منقطع[ مرسل188]

 (.218مراسيل الحسن البصري ، ورد مسندا في البخاري في "الدب المفرد" )من [.]اسناده منقطع[ 189]

( َهَذا َحِديٌث 505/  3"جامعه" )( والترمذي في 4811( برقم: )403/  4أخرجه أبو داود في "سننه" )و 
( وأخرجه الضياء المقدسي في "الحاديث المختارة" 9587( برقم: )65/  17َصِحيٌح . والبزار في "مسنده" )

 (.1421( برقم: )204/  4( ، )1420( برقم: )203/  4)
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ُجُل َيْقُرُن، َأْو َيْأُكُل َوُهَو َقاِئٌم، َأْو َماِشي][:َبابُ [.]47]  [:الرَّ

:]نهي عن [.حدثنا عبدالرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، قال: قال رسول هللا 190]
 [.أن يأكل وهو قائم :واالخرى ،أن يقرن بين تمرتين :أكلتين

]عن الرجل يأكل،وهو يمشي،فقال: كان الحسن : يرخص [.قال عبدالرزاق، سألت معمرًا ،191]
 فيه للمسافر[.

 اَلْيَمِن ، َفاَلْيَمِن[:[. َباُب: ]ُشْرِب 47]

[. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل:]َكاَن 192]
اِر، ُثمَّ َناَوُلوُه النَِّبيَّ َرُسوُل هللِا  ، َفَشِرَب، َقاَل: ِفي َداِرَنا، َفُحِلَب َلُه َداِجٌن، َفَشاُبوا َلَبَنَها ِبَماِء الدَّ

َك، َوَأبو َبْكٍر َعن َيَسارِِه، َوَأْعَراِبيٌّ َعن َيِميِنِه، َفَقاَل َلُه ُعَمُر: َيا َرُسوَل هللِا، َأْعِط َأَبا َبْكٍر ِعْندَ 
، ُثمَّ َقاَل: اَلْيَمَن َفاَلْيَمَن[.َوخَ  ، َفَأَبى، َفَأْعَطاُه اَلْعَراِبيَّ  ِشَي َأْن ُيعِطَيُه اَلْعَراِبيَّ

َراِب َأْطَيُب[:48]  [. َباُب:]َأيُّ الشَّ

، َقاَل:]ُسِئَل َرُسوُل هللِا 193] َراِب َأْطَيُب؟ ، َقاَل: [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ : َأيُّ الشَّ
   اْلُحْلُو اْلَباِرُد[. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عند البخاري مسلم. اورد مسند وقدقتادة لم يسمع من النبي صلى هللا عليه وسلم ،  [اسناه منقطع[.]190]

من حديث ابن (150( )2045أخرجه مسلم )و (2455( برقم: )130/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .عمر

 [.]اسناده منقطع[ معمر لم يدرك الحسن.191]

 [صحيح[.]192]

 .(2029( برقم: )112/  6( ومسلم )2352( برقم: )110/  3خرجه البخاري في "صحيحه" )أ

 [.]اسناده منقطع[ مرسل ضعيف االسناد، الزهري مرسل ، لكن روي مسندا عند البخاري ومسلم.193]

 (.كتاب االشربة.2029(، ومسلم )2571رواه البخاري برقم )
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 [:النََّفِس ِفي اإِلَناءِ ]:َبابُ  [.49]

، َعْن (1)عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َيحَيى بِن َأِبي َكِثيٍر، َعْن َعبِد هللِا ْبِن َأِبي َقَتاَدةَ  [.194]
 .[َأْن ُيَتَنفََّس ِفي اإِلَناءِ ،  َنَهى َرُسوُل هللِا ]، َقاَل:(2)َأِبيهِ 

َقاَل: ]اَل َتْشَرُبوا َنَفًسا َواِحًدا،  [. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َخاِلٍد اْلَحذَّاِء، َعْن ِعْكِرَمَة،195]
ْيَطاِن[.  َفِإنَُّه َشَراُب الشَّ

َراِب ، 196] [. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعِن اْبِن ِسيِريَن :]َأنَُّه َكاَن َيْسَتِحبُّ ِفي الشَّ
 َثاَلَث َنَفَساٍت[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [صحيح[.]194]

  .(267)( برقم:155/  1مسلم في "صحيحه" )( و 153( برقم: )42/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )

 . وتسعين خمس سنة( المائة دون ) مات ، الثالثة من ، ثقة ، المدني ، النصاري  قتادة أبي بن هللا عبد (.1)
  .[[ ع]  - 3562-535: ص 1:ج:]تقريب

 عبد بن سلمة أبو عنه روى  ، صحبة له ، مديني ، السلمي النصاري  قتادة أبو ربعي بن الحارث (.2)
 .[340الراء باب74:ص3:ج:]تقريب . ذلك يقول أبي سمعت ، يسار بن وعطاء ، هللا عبد وابنه ، الرحمن

 [.]صحيح[195]

  .(24646( برقم: )293/  12ابن أبي شيبة في "مصنفه" )أخرجه 

(.خالد بن مهران البصري ، أبو المنازل الحذاء الحافظ ، عن أبي عثمان النهدي ، ويزيد بن الشخير . 1)
 [.1356-353ص:  2ع . الكاشف:]ج:  141وعنه : شعبة ، وابن علية ، ثقة إمام ، توفي 

(.عكرمة ، أبو عبد هللا ، مولى ابن عباس. أصله بربري . ثقة ثبت عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن 2)
 [. ] ع [ 4707-687ص:  1ذلك.  تقريب:]ج: ابن عمر  من الثالثة . مات سنة أربع ومائة ، وقيل بعد 

 [.]صحيح[196]

)كتاب الشربة ، من رخص ِفي الشرب ( 24646( برقم: )293/  12أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )
 بالنفس الواحد(.
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 .[َيْسَتِحبُّ َذِلكَ :] َأْيًضا،َقاَل َمْعَمٌر: َوَسِمْعُت َقَتاَدَة عبد الرزاق، [.197]

[. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َطاُووٍس، َعْن َأِبيِه:]َأنَُّه َلْم َيَر َبْأًسا ، ِبالنََّفِس 198]
 اْلَواِحِد[.

َراِب َقاِئًما[:50]  [. َباُب: ]الشَّ

[. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ ، َعْن َأِبي ُهَريَرَة، َقاَل: َقاَل رسول 199]
 .:]َلْو َيْعَلُم الَِّذي َيْشَرُب ، َوُهَو َقاِئٌم ، َما ِفي َبْطِنِه ، اَلْسَتَقاَءُه[هللا 

:]ِمْثَل [.عبد الرزاق،َعْن َمْعَمٍر،َعِن اَلعَمِش،َعْن َأِبي َصاِلٍح،َعْن َأِبي ُهَريَرَة، َعِن النَِّبيِّ 200]
 حديث الزهري[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 [صحيح[.]197]

 .(24651( برقم: )295/  12ابن أبي شيبة في "مصنفه" )أخرجه 

 [.]صحيح[ 198]

 (.24642( برقم: )293/  12أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )

 .هريرةيلق أبالم  الزهري ،  االسناد ضعيف [منقطعاسناده [.]199]

من حديث ابن عباس مع اختالف يسير  (2026( برقم: )110/  6مسلم في "صحيحه" )وقد ورد مسندا عند 
 في اللفظ.

 [.]صحيح[200]

 (.2026( برقم: )110/  6أخرجه مسلم في "صحيحه" )
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َفَبَلَغ  َقاَل:عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اَلعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَريَرَة، [. 201]
 .[َوُهَو َقاِئمٌ ، َفَدَعا ِبَماٍء، َفَشِرَب :]َذِلَك َعِليًّا

ْرِب َقاِئًما َفَكِرَهُه، 202] [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، َقاَل:]َسَأْلُت َأَنًسا ، َعِن الشُّ
 قال،ُقْلُت: َفاَلْكُل؟ ، َقاَل: ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه[.

أن يأكل وهو [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة،]وكان الحسن يرخص للمسافر 203]
 يمشي[.

، َأنَّ  َسْعَد بن َأِبي َوقَّاٍص، َوَعاِئَشَة:]َكاَنا اَل َيَرَياِن 204] [. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
ْرِب َبْأًسا ، َوُهَما َقاِئَماِن[.  ِبالشُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [صحيحاسناده [.]201]

  .(2100( ، أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل اآلثار" )19589( " )5324)أخرجه ابُن حبان

 [اسناده صحيح[.]202]

 [.]منقطع[203]

  .منقطع[ الزهري ال يروي عن عائشة وال عن سعد[.]اسناده 204]
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 [:وُعْرَوِته، ُثْلَمِة اْلَقَدِح  الشرب من:]َبابُ [.51]

، َعْن َأِبي (2)، َعن َيِزيَد ْبِن اَلَصمِّ(1)عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َجْعَفٍر اْلَجَزِريِّ  [.205]
ُجُل  [َكرِهَ ] َأنَُّه : ] ُهَريَرةَ  َأ ِمْنهُ ، َأْن َيْشَرَب الرَّ  .[ِمْن َكْسِر اْلَقَدِح، َأْو َيَتَوضَّ

ُث ، َعْن َأِبي ُهَريَرَة: ]َأنَُّه َكرَِه 206] [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َرُجٍل َسِمَع ِعْكِرَمَة ، ُيَحدِّ
ْرَب ِمْن َكْسِر اْلَقَدِح[.  الشُّ

َقاَل:] ِإَذا َشِرَب َأَحُدُكْم ،  (، َأنَّ النَِّبيَّ 1، َعِن اْبِن َأِبي حَسْيٍن)[. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمرٍ 207]
.] ا، َواَل َيُعبَّ َعبًّا، َفِإنَّ اْلُكَباَد ِمَن اْلَعبِّ  َفْلَيُمصَّ َمصًّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .الصحيح رجال ثقات رجاله ، صدوق  َجْعَفٍر اْلَجَزِريِّ  [حسن اسناده[.]205]

 (78/  5):الفوائد ومنبع الزوائد مجمع

جعفر بن برقان ، بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف ، الكالبي ، أبو عبد هللا الرقي ، صدوق يهم  (.1)
 [940تقريب]في حديث الزهري ، من السابعة ، مات سنة خمسين ، وقيل : بعدها .

يزيد بن الصم ، واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي ، بفتح الموحدة والتشديد ، أبو عوف ، كوفي (.2)
[ ، يقال : له رؤية وال تثبت ، وهو ثقة ، من  8786، نزل الرقة ، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين ] 

 [1055تقريب] الثالثة ، مات سنة ثالث ومائة .

 ه راو مبهم[ َعن َرُجٍل َسِمَع ِعْكِرَمةَ [.]في206]

 [.]حديث معضل[ مرسل ابن ابي الحسين تابعي.207]

(.عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل المكي ، النوفلي ، ثقة ، عالم 1)
 [. 5432بالمناسك ، من الخامسة تقريب ]

 ( من طرق المصنف.14775( برقم: )284/  7أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )
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ُيْكَرُه َأْن ُيْشَرَب ِمْن َحْذِو ُعْرَوِة ]، َعن ُمجاِهٍد، َقاَل:(1)عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َلْيثٍ [.208]
 .[اْلَقَدِح، َأْو ِمْن َكْسرِهِ 

َقاِء[:52] ْرُب ِمْن فم السِّ  [.باب:]الشُّ

[. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعن َلْيٍث، َعن َرُجٍل، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َمرَّ 209]
، ِبَغِديٍر، َفَقاَل: ]اْشَرُبوا ، َواَل َتْكَرُعوا، ِلَيْغِسْل َأَحُدُكْم َيَدْيِه، ُثمَّ ْلَيْشَرْب، َوَأيُّ ِإَناٍء َأْنَقى َرُسوُل هللِا 

 َظُف ِمْن َيَدْيِه  ، ِإَذا َغَسَلَهما[.وأنْ 

(َعْن َأيُّوَب، َعْن ِعْكِرَمَة، َعْن َأِبي ُهَريَرَة قال: 2[. حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا َمْعَمٍر)210]
َقاِء، َقاَل: يَنَهى َعْنُه ، َقاَل: َفَقاَل َرُجٌل ِلِعْكِرَمَة: َفِمَن الرَّ  ْرِب ِمْن فم السِّ َصاَصِة ، ]ُسِئَل َعِن الشُّ

َقاِء، َقاَل: اَل َبْأَس ِبِه ، ِإنََّما ُتَمصُّ ِمْثَل الثَّْدِي[.  ُتْجَعُل ِفي السِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الليث متروك [ضعيف[.]208]

أبيه أيمن ،  وقيل : أنس ، وقيل غير ذلك . الليث بن أبي سليم بن زنيم ، بالزاي والنون مصغر ، واسم (.1)
 (5721تقريب)صدوق اختلط جدا ، ولم يتميز حديثه فترك ، من السادسة ، مات سنة ثمان وأربعين .

/  4" )اآلثار معاني شرح" في والطحاوي ،  (24641: )برقم( 292/  12" )مصنفه" في شيبة أبي ابنأخرجه 
  (6872: )برقم( 276

 مبهم . ورجل[.]ضعيف جدا[ فيه الليث 209]

( برقم: 1318/  3( أحمد في "مسنده" )24698( برقم: )307/  12أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )
(6326 ) 

 [.]صحيح[210]

( ومسلم في 5628( برقم: )112/  7( ، )5627( برقم: )112/  7أخرجه البخاري في "صحيحه"  )
من حديث ابي هريرة قال: ]نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  (2023)( برقم: 110/  6"صحيحه" )

 . الشرب من فم القربة أو السقاء[

 (.في نسخة ق حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا َمْعَمٍر.1)
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 ، َقاَل: (3)، َعْن َأِبيهِ  (2)َعن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ  ،(1َمْعَمٍر) أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنا [.211]
َقاِء، َقاَل ِهَشاٌم:  فمَأْن ُيْشَرَب ِمْن  النبي َنَهى ]  .[[ ُيْنِتُنُه َذِلكَ  :َفِإنَّهُ ]السِّ

(، َأْو َعْن َعَطاِء ْبِن 5(َعِن الزُّْهِريِّ ، َعن ُعَبْيِد هللِا)4[. حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا َمْعَمٍر)212]
[، َعْن َأِبي َسعيٍد 6َيِزيَد) ،َقاَل:]َنَهى َرُسوُل هللِا (، ]َمْعَمٌر َشكَّ  ( اَلْسِقَية[.7َعِن اْخِتَناِث )اْلُخْدِريِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عند البخاري مسلم. ورد مسندا وقد  عروة لم يدرك النبي  [اسناده منقطع[.]211]

 (2023: )برقم( 110/  6)" صحيحه" في ومسلم (5626):برقم( 112/  7)"صحيحه" في البخاري  أخرجه
 .من حديث عائشة

 .َمْعَمرٍ  أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنافي نسخة ق .(1)

 ، وأباه الزبير ابن عمه سمع ، العالم أحد القرشي هللا عبد أبو:  وقيل ، المنذر أبو عروة بن هشام(.2)
 .[5972-427: ص 4: ج:]الكاشف . ع الحديث في إمام ثقة:  حاتم أبو قال .146 توفي

.  الثالثة من.  مشهور فقيه ثقة.  المدني هللا عبد أبو ، السدي خويلد بن العوام بن الزبير بن عروة (.3)
: ص 1: ج]تقريب:. عثمان خالفة أوائل في ومولده.  الصحيح على وتسعين أربع سنة(  المائة قبل)  مات

 .[[ ع]  - 674-4593

  [.]صحيح[ 212]

 .ق(.حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا َمْعَمٍر نسخة 4)

(.عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود الهذلي ، أبو عبد هللا المدني ، ثقة فقيه ثبت ، من الثالثة ، 5)
-640ص:  1مات )دون المائة( سنة أربع وتسعين ، وقيل : سنة ثمان ، وقيل غير ذلك.  تقريب:]ج: 

 ] ع [[. - 4338

(. عطاء بن يزيد الليثي الجندعي من أهل المدينة ، سمع أبا أيوب النصاري وأبا سعيد الخدري ، عطاء 6)
 [.1866 -باب الياء -338ص:  6بن يزيد كان يسكن الرملة وكان ثقة. الجرح والتعديل:]ج: 

( ومسلم في "صحيحه" 5626( برقم:)112/  7( ، )5625( برقم:)112/  7أخرجه البخاري في "صحيحه)
 (. 2023( برقم: )110/  6)

 [.402 -2(.اْخِتَناِث اْلَْسِقَيِة ، َيْعِني: َأْن ُتْكَسَر َأْفَواُهَها َفُيْشَرَب ِمْنَها. غريب الحديث ]ج7)
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َثِني َمْحُموُد بن َلِبيدٍ  ، َعِن الزُّْهِريِّ (1)َمْعَمرٍ  أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنا [.213] : (2)، َقاَل: َحدَّ
ًة َأنَُّه َعَقَل َرُسوَل هللِا ] َها َرُسوُل هللِا ، ، َوَعَقَل َمجَّ  .[ِمْن َدْلٍو َكاَن ِفي َداِرِهمْ َمجَّ

َثِني َمْحُموُد بن (،َعِن الزُّْهِريِّ ، 3[. حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا َمْعَمٍر)214] َقاَل: َحدَّ
َها َرُسوُل هللِا (:]َأنَُّه َعَقَل َرُسوَل هللِا 4الربيع) ًة ، َمجَّ  ِمْن َدْلٍو َكاَن ِفي َداِرِهْم[.، َوَعَقَل َمجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [صحيح[.]213]

 .َمْعَمرٍ  أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنافي نسخة ق .(1)

  .(33( برقم: )127/  2( ومسلم في "صحيحه" )77( برقم: )26/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )

 (.محمود بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الشهل النصاري الوسي الشهلي ، قال2)
مات سنة ست وتسعين وقيل : سنة سبع ، صغير ، وجل روايته عن الصحابة ، : له صحبة صحابيالبخاري 

 [[. 4] بخ م 9256560ص:  1[، تقريب: ]ج: 7857-67ص: 10االصابة:]ج:  وله تسع وتسعون سنة.

 [.]صحيح[ 214] 

 (.حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا َمْعَمٍر نسخة ق.3)

( برقم: 59/  2( ، )189( برقم: )49/  1، )( 77( برقم: )26/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.33( برقم: )127/  2( ومسلم في "صحيحه" )6354( برقم: )76/  8( ، )1185)

(.محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجي ، أبو نعيم أو أبو محمد المدني ، صحابي صغير ، وجل 4)
   ] ع [[. - 6555-925ص:  1روايته عن الصحابة. تقريب:]ج: 
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 [:اَلْكُل َراِكًبا][.باب:53]

 َعْن َأيُّوَب، َعِن اْبِن ِسيِريَن، َقاَل:(1) َمْعَمرٍ  أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنا [.215]

 َكاَن ُعَمُر بن اْلَخطَّاِب ِإَذا َبَعَث ُأَميرًا َكَتَب ِإَلْيِهْم: ]

َفَة[ ِإَلى ِإنِّي قد َبَعْثُت ِإَلْيُكْم ُفاَلًنا، وَأَمْرُتُه ِبَكَذا ، َوَكَذا، َفاْسَمُعوا َلُه ، َوَأِطيُعوا، َفَلمَّا َبَعَث ]ُحَذيْ  
 الَمَداِئِن،َكَتَب ِإَلْيِهْم:

ْوُه، َفَلَقْوُه َعَلى َبَعْثُت ِإَلْيُكْم ُفاَلًنا، َفَأِطيُعوُه، َفَقاُلوا: َهَذا َرُجٌل َلُه شَ قد ِإنِّي   ْأٌن، َفَرِكُبوا ِإَلْيِه ِلَيَتَلقَّ
ِمْن َجاِنٍب َواِحٍد، َفَلْم َيْعِرُفوُه، َوَأَجاُزوُه، َفَلِقَيُهُم  يهَبْغٍل، َتْحَتُه ِإَكاٌف، َوُهَو ُمْعَتِرٌض َعَلْيِه، ِرْجل

، أْدَرُكوُه فيُتْم، َقاَل: َفَجَعُلوا َيْرُكُضوَن ِفي َأَثرِِه، النَّاُس، َفَقاُلوا: َأْيَن اَلِميُر؟ َقاُلوا: ُهَو الَِّذي َلقِ 
َوِفي َيِدِه َرِغيٌف، َوِفي اُلْخَرى ِعْرٌق، َوُهَو َيْأُكُل، َفَسلَُّموا َعَلْيِه، َقاَل: َفَنَظَر ِإَلى َعِظيٍم ِمْنُهْم، 

 .[َأْعَطاُه َخاِدَمهُ قال : َفُة َأْلَقاُه، َأْو َوالرَِّغيَف، َقاَل: َفَلمَّا َغَفَل ُحَذيْ ، َفَناَوَلُه اْلِعْرَق 

َواِك[:54]  [.َباُب:]السِّ

َقاَل:] َلَقْد [. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعن َرُجٍل، َعِن اْلَحَسِن، َأنَّ النَِّبيَّ 216]
َواِك، َحتَّى َخِشيُت َأْن ُيْحِفَينِ  ]ِإَذا اْسَتْيَقَظ ِمَن اللَّْيِل : اْسَتنَّ :وَكاَن َرُسوُل هللاِ ي، َقاَل: ُأِمْرُت ِبالسِّ

 َقْبَل اْلُوُضوِء [ [.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم يسمع من عمر بن الخطاب، ابن سيرين  [مرسل[.]215]

 (34405( برقم: )246/  18"مصنفه" )ابن أبي شيبة في أخرجه 

 .حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا َمْعَمرٍ في نسخة ق .(1)

[.]اسناد ضعيف[ االسناد ضعيف فيه مبهم،وهو من مراسيل الحسن البصري ، ورد مسندا عند البخاري 216]
 ومسلم .

من (255برقم: )( 152/  1( ومسلم في "صحيحه" )245( برقم: )58/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )
  حديث حذيفة
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َواِك:(1)عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َرُجٍل، َعن ُعَبْيِد ْبِن ُعَمْيرٍ [.217] َمْطَيَبٌة ]، َقاَل ِفي السِّ
بِّ   .[ِلْلَفِم، َمْرَضاٌة ِللرَّ

ُك  [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َقاَل:]َكاَن َرُسوُل هللِا 218] َيَتَسوَّ
 ، َوِعْنَدُه َرُجاَلِن، َفُأوِحَي ِإَلْيِه ،  َأْن َكبِّْر، َيُقوُل: َأْعِطِه َأْكَبَرُهَما[.

، َعن َرُجٍل، َعْن َأِبي ُهَريَرَة، َقاَل: ]َلْواَل َأنَّ َرُسوَل [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهرِ 219] يِّ
َواِك ِعْنَد ُكلِّ َصاَلٍة[. هللِا  ِتِه، َلَمَرُهْم ِبالسِّ  : َلْم ُيِرْد َيُشقَّ َعَلى ُأمَّ

ُجُل َوْحَدُه، [. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، َقاَل:]َكرَِه ُعَمُر بن اْلَخطَّاِب َأْن 220] ُيَساِفَر الرَّ
 َوَقاَل: َأَرَأْيَت ِإْن َماَت ، َمْن َأْسَأُل َعْنُه؟[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وقد ورد مسندا عندُعْثَماَن ْبِن َأِبي ُسَلْيَماَن ، والرجل المبهم هو  فيه رجل مبهم [[.]اسناده منقطع217]
 .عن عائشة ابن خزيمةو  احمد

(.عبيد بن عمير الليثي ، وهو ] ابن عمير [ بن قتادة ] قاص [ أهل مكة أبو عاصم عن يحيى بن معين 1)
 . 5214تقريب      .أنه قال : عبيد بن عمير ثقة

  .(135( برقم: )254/  1زيمة في "صحيحه" )أخرجه ابن خ،  4069المسند أخرجه أحمد في 

 [.]اسناده ضعيف[ االسناد ضعيف ، ورد مسندا عند البخاري ومسلم.218]

من  (2271( برقم: )57/  7(ومسلم في "صحيحه" )246( برقم: )58/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .حديث ابن عمر

 الحديث ، ورد مسندا عند البزار. [ االسناد ضعيف ، فيه رجل مبهم،اسناده ضعيف[.]219]

 (.128/  152( برقم: )170/  18أخرجه البزار في "مسنده" )

وعمر  60[ االسناد ضعيف ، قتادة لم يسمع من عمر بن الخطاب، قتادة ولد: سنة اسناده ضعيف[.]220]
 هـ.23توفي سنة 

 (.5754) ( برقم:1219/  3يغني عنه حديث عمر بن الخطاب أخرجه أحمد في "مسنده" )
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، َوَغْيرِِه، َعن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، (1)عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َعاِصِم ْبِن ُسَلْيَمانَ [.221]
 .[اَل ُيَساِفَرنَّ َرُجٌل َوْحَدُه، َواَل َيَناَمنَّ ِفي َبْيٍت َوْحَدهُ ] َقاَل:

( َقاَل: َأْخَبَرِني َمْن َسِمَع اْلَحَسَن ، َيُقوُل:] َرَأى 2[.حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا َمْعَمٍر)222]
َرُجاًل ِفي َسَفٍر، َفَقاَل: َشْيَطاٌن، ُثمَّ َرَأى َرُجَلْيِن، َفَقاَل: َشْيَطاَناِن، ُثمَّ َرَأى َثاَلَثًة،  َرُسوُل هللِا 

 َفَصَمَت، َوَقاَل: َسَفٌر[.

 [. َباُب:]َقْتِل اْلِكاَلِب[:56]

 : (،َعِن اْبِن َطاُووٍس ، َعْن َأِبيِه ،َأنَّ َرُسوَل هللِا 3حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا َمْعَمٍر)[. 223]

 ]َأَمَر ِبَقْتِل اْلِكاَلِب[. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لم يسمع من عمر بن الخطاب بن سليمان عاصم [اسناده منقطع[.]221]

عاصم بن سليمان الحول . أبو عبد الرحمن البصري . ثقة . من الرابعة . لم يتكلم فيه إال القطان ، (.1)
 [.3077تقريب:]وكأنه بسبب دخوله في الوالية . مات بعد سنة أربعين .

[.]اسناده ضعيف[ االسناد ضعيف والحسن تابعي لم يدرك النبي صلى هللا عليه وسلم ، فيه رجل مبهم: 222]
 ]َأْخَبَرِني َمْن َسِمَع اْلَحَسَن[ 

 .ق(.حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا َمْعَمٍر نسخة 2)

 .البخاري ومسلم ورد مسندا عندطاووس تابعي، االسناد منقطع  [اسناده منقطع[.]223]

( برقم: 35/  5ومسلم في "صحيحه" ) (3323( برقم: )130/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )
  من حديث ابن عمر.(1570)

 .َمْعَمرٍ  أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنافي نسخة ق .(3)

 

 



  134 
 

َعْن َأيُّوَب، َعن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ ، (1)َمْعَمرٍ  أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنا [.224]
 َأَمَر ِبَقْتِل اْلِكاَلِب ِبالَمِديَنِة، َفُأْخِبَر ِباْمَرَأٍة َلَها َكْلٌب ِفي َناِحَيِة الَمِديَنِة، َفَأْرَسَل ِإَلْيِه،:]النبي
 .[َفُقِتلَ 

(، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أن 2[.حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا َمْعَمٍر)225]
 ْلًبا ، ِإالَّ َكْلب َماِشَيٍة، َأْو َصْيٍد ، اْنَتَقَص ِمْن َأْجرِِه ُكلَّ َيْوٍم ِقيَراَطاِن[.قال:]َمِن اتََّخَذ كَ  النبي 

(، َعْن َأيُّوَب، َعن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ رسول 3[. حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا َمْعَمٍر )226]
 َماِشَيٍة، َأْو َصْيٍد، اْنَتَقَص ِمْن َأْجرِِه ُكلَّ َيْوٍم ، ِقيَراَطاِن[.َقاَل:]َمِن اتََّخَذ َكْلًبا ، ِإالَّ َكْلَب هللا 

، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَريَرَة، َأنَّ النَِّبيَّ 227]  [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
 ، َأْو َزْرٍع [، اْنَتَقَص ِمْن َأْجرِِه  ، ُكلَّ َيْوٍم ، ِقيَراٌط[.َقاَل:]َمِن اتََّخَذ َكْلًبا ِإالَّ َكْلَب ]َماِشَيٍة، َأْو َصْيدٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [صحيح[.]224]

 .(1570( برقم: )35/  5( ومسلم في "صحيحه" )3323( برقم: )130/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )

 .َمْعَمر أخبرنا ، الرزاق عبد حدثنافي نسخة ق .(1)

 [.]صحيح[225]

 (.1570( برقم: )35/  5( ومسلم في "صحيحه" )3323( برقم: )130/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )

 (.في نسخة ق حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا َمْعَمٍر.2)

 [.]صحيح[226]

 (. 1574( برقم: )36/  5( ومسلم في "صحيحه" )5480( برقم: )87/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )

 ق.الرزاق ، أخبرنا َمْعَمٍر نسخة  (.حدثنا عبد1)

 [.]صحيح[227]

( ومسلم في 3324( برقم: )130/  4( ، )2322( برقم: )103/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.1575)( برقم: 37/  5"صحيحه" )
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: َفُذِكَر اِلْبِن ُعَمرَ عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر،  [.228] َيْرَحُم ]َقاَل:فَقْوُل َأِبي ُهَريَرَة،  ، َقاَل الزُّْهِريُّ
 .[َأَبا ُهَريَرَة، َكاَن َصاِحَب َزْرعٍ ، هللُا 

ُعَمَر، َقاَل:]اَل َتْدُخُل  [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعن ُمجاِهٍد، َعِن اْبنِ 229]
 الَماَلِئَكُة َداًرا ِفيَها، َكْلٌب[.

( َيُقوُل:]َجاَء َنَفٌر 1[.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َقاَل: َسِمْعُت اْبَن ُهَبْيَرَة)230]
ا َفَتَح اْلَباَب، َثاَرْت ِفي ُوُجوِهِهْم َأْكُلٌب، ِإَلى َرُجٍل ِمْن ُخزَاَعَة، َيُعوُدوَنُه، َفَلمَّ ِمْن َأْصَحاِب ُمَحمٍَّد 

 ًطا[.َفَقاَل َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: َما ُيْبِقيَن َهُؤاَلِء ِمْن َعَمِل ُفاَلٍن، ُكلُّ َكْلٍب ِمْنَها ُيْنِقُص ُكلَّ َيْوٍم ، ِقيَرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [صحيح[.]228]

والنسائي في ، (5654( برقم:)471/  12( ، )5652برقم: )( 469/  12ابن حبان في "صحيحه" )أخرجه 
 .(3/  4301( برقم: )845/  1( ، )2/  4300( برقم: )844/  1"المجتبى" )

 مدلس ، الحديث ، ولكن ورد مسندا عند البخاري ومسلم. اسحاقو [.]اسناده منقطع[ اب229]

 (2106( برقم: )156/  6( ومسلم في "صحيحه" )3227( برقم: )114/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .عن ابن عباس

 .[.]اسناده منقطع[ الحديث مرسل ابن هبيرة لم يدرك الصحابة230]

السبئي ، بفتح المهملة والموحدة ثم همزة مقصورة ، الحضرمي ، (. عبد هللا بن هبيرة بن أسعد بن كهالن 1)
أبو هبيرة المصري ، ثقة ، من الثالثة ، مات سنة ست وعشرين ومائة ، وله خمس وثمانون . تقريب:]ج: 

 [[. 4] م  - 3702-554ص: 1
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، َقاَل:[.231] َذاَت َيْوٍم ِفي َبْيِت َأْصَبَح َرُسوُل هللِا ]عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
َفَقاَل: ِإنَّ ِجْبِريَل  ،َمْيُموَنَة َواِجًما، َفَقاَلْت َمْيُموَنُة: َيا َرُسوَل هللِا، َكَأنَّا اْسَتْنَكْرَنا َهْيَئَتَك اْلَيْوَم؟

ي َنْفِسِه ِجْرُو َكْلٍب َلُهْم َتْحَت َنَضٍد َلُهْم، َفَأَمَر َوَعَدِني َأْن َيْأِتَيِني، َوَوهللِا َما َأْخَلَفِني، َقاَل: َفَوَقَع فِ 
َفَقاَل ، : ِإنََّك َوَعْدَتِني َأْن َتْأِتَيِني؟ِبِه، َفُأْخِرَج، َوَنَضَح َمَكاَنُه، َفَجاَء ِجْبِريُل، َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ 

 .[َكْلبٌ ،ا اَل َنْدُخُل َبْيًتا ِفيِه َكاَن ِفي اْلَبْيِت، َوِإنَّ ، ِجْبِريُل: ِإنَّ ِجْرَو َكْلٍب 

 ِبَقْتِل اْلِكاَلِب[.[. عبد الرزاق، َقاَل َمْعَمٌر: َوَحِسْبُت َأنَُّه الزهري َقاَل:] ُثمَّ َأَمَر النَِّبيُّ 232]

 [. َباُب:] َقْتِل اْلَحيَِّة َواْلَعْقَرِب[:57]

، َعن َساِلٍم، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل 233] [. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
اِن َيُقوُل:]اْقُتُلوا اْلَحيَّاِت، َواْقُتُلوا َذا الطُّْفَيَتْيِن، َواَلْبَتَر، َفِإنَُّهَما ُيْسِقَطاِن اْلَحَبَل، َوَيْطِمسَ  هللِا 

 .اْلَبَصَر[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مسلم في صحيحة ورد مسندا عند  [اسناده منقطع ][.231]

  .(2105: )برقم( 156/  6" )صحيحه" في مسلم أخرجه

 [.]اسناده منقطع[ اسناده ضعيف ، الزهري لم يسمع من النبي، ورد مسندا عند البخاري ومسلم. 232]

( برقم: 35/  5( ، ومسلم في "صحيحه" )3323( برقم:)130/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .من حديث عبدهللا بن عباس عن ميمونة باختالف في اللفظ وزيادة(1570)

 [.]صحيح[233]

 ( .2233( ، اخرجه مسلم )3298( و )3297لبخاري )أخرجه ا

 [.]صحيح[234] 

( 129/  4( ، )3310( برقم: )129/  4( ، )3297( برقم: )127/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.2233( برقم: )38/  7( ومسلم في "صحيحه" )4016( برقم: )85/  5( ، )3312برقم: )
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َقاَل اْبُن ُعَمَر: َفَرآِني َأبو ُلَباَبَة، َأْو ، َعن َساِلٍم،  َعِن الزُّْهِريِّ عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر،  [.234]
، [َقْد َأَمَر ِبَقْتِلِهنَّ  ِإنَّ َرُسوَل هللِا ]َزْيُد بن اْلَخطَّاِب َوَأَنا ُأَطاِرُد َحيًَّة َلْقُتَلَها، َفَنَهاِني، َفُقْلُت:

: عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َقالَ  .[[ َذَواِت اْلُبُيوتِ ]ِإنَُّه َقْد َنَهى َبْعَد َذِلَك َعن َقْتِل ]َقاَل: َوُهنَّ ]الزُّْهِريُّ
 .[اْلَعَواِمرُ 

[.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: ] اَل َأْعَلُمُه ِإالَّ 235]
َفَلْيَس  َرَفَع اْلَحِديَث[ ،]َأنَُّه َكاَن َيْأُمُر ِبَقْتِل اْلَحيَّاِت، َوَقاَل: َمْن َتَرَكُهنَّ َخْشَيَة، َأْو َمَخاَفَة َثاِئٍر،

 ِمنَّا[.

اْلَحيَّاِت [. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعْن ِعْكِرَمَة، َقاَل: َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس:]ِإنَّ 236]
، َكَما ُمِسَخِت اْلِقَرَدُة ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل[.  َمِسيُخ اْلِجنِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح[[.]234]

( 129/  4( ، )3310)( برقم: 129/  4( ، )3297( برقم: )127/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .(2233( برقم: )38/  7( ومسلم في "صحيحه" )4016( برقم: )85/  5( ، )3312برقم: )

 [.]صحيح[235]

( برقم: 630/  1( ، اخرجه النسائي في "المجتبى" )4064( برقم: )927/  2أخرجه أحمد في "مسنده" )
 (.5249( برقم: )534/  4( ، وأبو داود في "سننه" )4/  3193)

 صحيح[[.]236]

أخرجه الضياء المقدسي في "الحاديث ، ( 20269( برقم: )460/  10ابن أبي شيبة في "مصنفه" )اخرجه 
  .(295( برقم: )268/  12المختارة" )
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، َقاَل: (2)، َعْن َأِبي اْلَعَدبَّسِ (1)عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َعاِصِم ْبِن َأِبي النَُّجودِ [.237]
َفرُِّقوا َعِن الَمِنيَِّة، َواْجَعُلوا الرَّْأَس َرْأَسْيِن، َواَل ُتِلثُّوا ِبَداِر مُعِجَزٍة، َوَأْصِلُحوا ] ُعَمُر بن اْلَخطَّاِب:َقاَل 

 : َرْأَسْينِ اْجَعُلوا الرَّْأَس ]َقاَل َمْعَمٌر:عبد الرزاق، . [َقْبَل َأْن ُتِخيَفُكمْ  ، مَثاِوَيُكْم، َوَأِخيُفوا اْلَحيَّاتِ 
زَّاِق:[َأْنَصاَف َعبَدْينِ  َياعَ ]،[َوالَمَثاِوي: اْلُبُيوتُ ]. َقاَل َعبُد الرَّ  .[َوَفرُِّقوا َعِن الَمِنيَِّة: َفرُِّقوا الضِّ

 [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل:]َنَهى َرُسوُل هللِا 238]
[.َعن َقتْ   ِل الَجانَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابي العدبس وهو مقبول. :اسناده ضعيف لن فيه [اسناده ضعيف[.]237]

 وقال  ، وثق ، عنهما وحدث وزر السلمي على قرأ ، المقرئ  موالهم السدي بهدلة النجود أبي بن عاصم(.1)
 .[2496-50: ص 3: ج:]الكاشف       4 مقرونا م خ.  128 مات ، شيء حفظه في: الدارقطني

 1: ج:]تقريب      .الرابعة من ، مقبول  الكوفي ، السدي أو الشعري  العدبس أبوسليمان  بن ُتبيع(.2)
  .[ [ تمييز]  - 8312-1177: ص

/ 10" )مصنفه" في شيبة أبي وابن (9253،  9250 : )برقم( 162/  5" )مصنفه" في الرزاق عبد خرجها
  .(20266):برقم( 459

 [.]صحيح[238] 

 347/ 6كتاب بدء الخلق، باب قول هللا تعالى }َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة{ )-أخرجه البخاري في صحيحه  
(. أخرجه مسلم في 4016، 3313، 3312، 3311، 3310، 3298( وأطرافه في )3297/حديث رقم 

 (.128/ حديث رقم 1753، و 1752/ 4كتاب السالم، باب قتل الحيات وغيرها )-صحيحه 
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َعْقَرٌب، َفَنَفَض َيَدُه، َوَقاَل: َلَدَغِت النَِّبيَّ ]عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َقاَل:[.239]
 .[َلَعَنِك هللُا، ِإْن ُتَباِليَن َنِبيًّا، َواَل َغْيَرهُ 

َمْسُعوٍد َقاَل:]َمْن َقَتَل َحيًَّة، [. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َبْعِض اْلُكوِفيِّيَن، َأنَّ اْبَن 240]
 َفَكَأنََّما َقَتَل َكاِفًرا، َوَمْن َقَتَل َعْقَرًبا، َفَكَأنََّما َقَتَل َكاِفًرا[.

 [. َباُب:]ُحبِّ الَماِل[:58]

ُعَمَر،  [. عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن اَلعَمِش، َعن ُمجاِهٍد، َأْو َغْيرِِه، َعِن اْبنِ 241]
:]َمْن َسَأَلُكْم باهلِل َفَأْعُطوُه، َوَمْن َدَعاُكْم ِإَلى َخْيٍر َفَأِجيُبوُه، َوَمْن َصَنَع َلُكْم َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا 

 َمْعُروًفا َفَكاِفُئوُه، َفِإْن َلْم َتِجُدوا َفاْدُعوا َلُه، َحتَّى َيَرى َأْن َقْد َكاَفْأُتُموُه[.

َقاَل:]َلْو َكاَن  زاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َطاُووٍس، َعْن َأِبيِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا [. عبد الر 242]
ُب، ُثمَّ َيُتوُب اِلْبِن آَدَم َواِدَياِن ِمْن َماٍل، َتَمنَّى ِإَلْيِهَما َواِدًيا َثاِلًثا، َواَل َيْمأُل َجْوَف اْبِن آَدَم ِإالَّ التَُّرا

 اَب[.هللُا َعَلى َمْن تَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  صحيحباسناد  االوسطرواه الطبراني في المعجم  ورد مسندا عند ، ايوب تابعي [اسناده منقطع[.]239]
  .حديث علي بن ابي طالب

 .[830/ الطبراني ]المعجم الصغير،  (5890المعجم االوسط ) ،  41  - 40/ 8أخرجه ابن أبي شيبة 

 [.]اسناده ضعيف[ فيه مبهم]َعن َبْعِض اْلُكوِفيِّيَن[.240]

 [.]اسناده صحيح[ وقد جزم االعمش به عن مجاهد عن ابن عمر عند الحاكم.241]

/  1( )3409( برقم: )200/  8وقد جزم االعمش به عن مجاهد ، ) 64-2/63أخرجه الحاكم في"المستدرك"
 حديث صحيح على شرط الشيخين.وقال: ( 1507( برقم: )412

 [.]االسناد منقطع[ االسناد ضعيف ، طاووس تابعي ، وقد ورد مسندا عند البخاري ومسلم.242]

 (1049)( برقم:100/  3مسلم في "صحيحه" )( و 6436( برقم: )92/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .من حديث ابن عباس

 



  140 
 

َلْو َكاَن ]عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأَباَن، َعْن َأَنٍس، َقاَل: َكاَن ِفيَما ُأْنِزَل ِمَن اْلَوْحِي:[.243]
َواِدًيا َثاِلًثا، َواَل َيْمأُل َجْوَف اْبِن آَدَم ِإالَّ التَُّراُب، ُثمَّ َيُتوُب اِلْبِن آَدَم َواِدَياِن ِمْن َماٍل، َتَمنَّى ِإَلْيِهَما 

 .[هللُا َعَلى َمْن َتابَ 

، َقاَل: َقاَل ُعَمُر بن اْلَخطَّاِب: ]َيا َأْهَل الَمِديَنِة، اَل 244] [. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
ُجِل َمَع َماِلِه[.َتتَِّخُذوا اَلْمَواَل ِبمَ   كََّة، َواتَِّخُذوَها ِبالَمِديَنِة، َفِإنَّ َقْلَب الرَّ

ِحِم؟[:59]  [.باب:]اْلِعْتُق َأْفَضُل ، َأْم ِصَلُة الرَّ

[. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َطاُووٍس، َعْن َأِبيِه، َقاَل: َأْعَتَقْت َمْيُموَنُة َأَمًة َلَها 245]
، َفَقاَل:]َأاَل ُكْنِت َأْعَطْيِتَها ُأْخَتِك اَلَعَراِبيََّة، َقاَل: َحِسْبُت َأنَُّه َقاَل: َفَذَكَرْتَها ِلَرُسوِل هللِا َسْوَداَء، 

 َفَتْرَعى َعَلْيَها[.

َدَقُة : [. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعِن اْبِن ِسيِريَن ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا 246] ]الصَّ
ِحِم ِثْنَتْين: َصَدَقٌة َوِصَلٌة[.  َعَلى الِمْسِكيِن َصَدَقٌة، َوِهَي َعَلى ِذي الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد ورد مسندا صحيحا عند ضعيف ،  ابان ابن ابي عياشضعيف ،  موقوف االسناد [اسناده ضعيف[.]243]
 .البخاري ومسلم 

من  (1048( برقم: )99/  3ومسلم في "صحيحه" ) (6439( برقم: )93/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )
َلْيِه َعْن َعَطاٍء َقاَل: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي هللُا َعْنُهَما َيُقوُل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا عَ . حديث ابن عباس

َيُتوُب هللُا َعَلى  التَُّراُب ، وَ َوَسلََّم َيُقوُل: َلْو َكاَن اِلْبِن آَدَم َواِدَياِن ِمْن َماٍل اَلْبَتَغى َثاِلًثا ، َواَل َيْمأَلُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإالَّ 
  .َمْن َتابَ 

، لم يسمع من ُعَمرُ 244]  بن اْلَخطَّاِب. [.]اسناده منقطع[ االسناد ضعيف موقوف ،الزُّْهِريِّ

 .[.]اسناده منقطع[ االسناد مرسل طاووس لم يسمع من ميمونة245]

 .[.]اسناده منقطع[االسناد مرسل ابن سرين لم يسمع من َرُسوُل هللا246]
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[.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعن َزْيَنَب ِبْنِت َأِبي َسَلَمَة، 247]
َيا َرُسوَل هللِا، ِإنَّ َبِني َأِبي َسَلَمَة ِفي ِحْجِري، َوَلْيَس َلُهْم ِإالَّ َما َسَلَمَة ، َأنََّها َقاَلْت:]َعْن ُأمِّ 

: َأْنِفِقي َفَقاَل النَِّبيُّ  ،َلْسُت ِبَتاِرَكِتِهْم َكَذا َواَل َكَذا، َأَفِلي َأْجُر َما َأْنَفْقُت َعَلْيِهْم؟َأْنَفْقُت َعَلْيِهْم، وَ 
 [.ْجَر َما َأْنَفَقِت َعَلْيِهمْ َعَلْيِهْم، َفِإنَّ َلِك أَ 

ُث، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل [.عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعمَّْن َسِمَع ِعْكِرَمَة ُيَحدِّ 248]
ُعَمُر بن اْلَخطَّاِب:]َلْيَس اْلَوْصُل ، َأْن َتِصَل َمْن َوَصَلَك، َذِلَك اْلَقَصاُص، َوَلِكنَّ اْلَوْصَل ، َأْن َتِصَل 

 َمْن َقَطَعَك[.

َعاِء[:  60]  [.َباُب:]الدُّ

، َعن ُعْرَوَة ، َعْن َعاِئَشَة ، َأنَّ [. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعمَ 249] ٌر، َعِن الزُّْهِريِّ
ذُ  النَِّبيَّ  ُذ ِمَن الَمْأَثِم ، َوالَمْغَرِم ، َقاَل: َفَقاَلْت َعاِئَشُة: َيا َرُسوَل هللِا، َما َأْكَثَر َما َتَعوَّ  :]َكاَن َيَتَعوَّ

َث َفَكَذَب[.  ِمَن الَمْغَرِم، َقاَل: ِإنَُّه َمْن َغِرَم ، َوَعَد َفَأْخَلَف، َوَحدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [صحيح[.]247]

  .(1001: )برقم( 80/  3)صحيحه" في ومسلم (1467: )برقم( 122/  2" )صحيحه" في البخاري  أخرجه

 .]اسناده ضعيف[ فيه رجل مبهم [.248]

 [.]صحيح[249]

 ".412"، ومسلم "ص317/ 2أخرجه البخاري "
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َكاَن عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبيَّ  [.250]
ي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة ]َيُقوُل: النَّاِر، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَقْبِر، َوَعَذاِب اْلَقْبِر، َوَأُعوُذ ِبَك اللُهمَّ ِإنِّ

اِل، اللُهمَّ َنقِّ  جَّ َقْلِبي ِمْن ِمْن َشرِّ ِفْتَنِة اْلَفْقِر، َوَشرِّ ِفْتَنِة اْلِغَنى، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة الَمِسيِح الدَّ
ْيَت الثَّ  َنِس، َوَباِعْد َبْيِني َوَبْيَن َخِطيَئِتي ، َكَما َباَعْدَت َبْيَن َخِطيَئِتي، َكَما َنقَّ ْوَب اَلْبَيَض ِمَن الدَّ

ي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َواْلَهَرِم  [.، َوالَمْأَثِم ، َوالَمْغَرِمالَمْشِرِق َوالَمْغِرِب، اللُهمَّ ِإنِّ

َكاَن َيُقوُل:] (، َأنَّ النَِّبيَّ 1[.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه)251]
ي َأُعوُذ ِبَك َأْن َيْغِلَبِني َدْيٌن، أَ  ْو اللُهمَّ َأِعنِّي َعَلى ُشْكِرَك، َوِذْكِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدِتَك ،  اللُهمَّ ِإنِّ

، َوَأُعو   ُذ ِبَك ِمْن َغَلَبِة الرَِّجاِل[.َعُدوٌّ

(، َعن َطاُووٍس، َكاَن َيُقوُل:]اللُهمَّ ِإنِّي 2[.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َعْمِرو بِن ُمْسِلٍم )252]
.] ، َأْو ُمِربٍّ  َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِغًنى ُمْبِطٍر، َوَفْقٍر ُمِلبٍّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [صحيح[.]250]

 .(587( برقم: )92/  2( ومسلم في "صحيحه" )832( برقم: )166/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )

 من النبي.طع[ عروة لم يسمع [.]اسناده منق251]

خويلد السدي ، أبو عبد هللا المدني . ثقة فقيه مشهور . من الثالثة . (.عروة بن الزبير بن العوام بن 1)
 4593مات ) قبل المائة ( سنة أربع وتسعين على الصحيح . ومولده في أوائل خالفة عثمان .تقريب: 

 [. ]اسناده ضعيف[ عمرو بن مسلم ، صدوق له اوهام252]

 . 5150، صدوق له أوهام ، من السادسة .تقريب:(.عمرو بن مسلم الجندي بفتح الجيم والنون اليماني 1)
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ي َأُعوُذ ِبَك ِمَن ]َكاَن َيُقوُل:عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، َأنَّ النَِّبيَّ [.253] اللُهمَّ ِإنِّ
ِء اَلْسَقاِم  [.اْلُجُنوِن، َواْلَبَرِص، َواْلُجَذاِم، َوَسيِّ

ي َأُعوُذ [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأَباَن، َعْن َأَنٍس، َأنَّ النَِّبيَّ 254] َكاَن ، َيُقوُل:]اللُهمَّ ِإنِّ
ي ِبَك ِمْن َقْلٍب اَل َيْخَشُع، َوَمْن َنْفٍس اَل َتْشَبُع، َوَمْن ِعْلٍم اَل َيْنَفُع، َوَمْن َقْوٍل اَل ُيْسَمُع، اللُهمَّ إِ  نِّ

 ِبَك ِمْن َشرِّ َهُؤاَلِء اَلْرَبِع[. َأُعوذُ 

َكاَن َيُقوُل: [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َلْيٍث، َعن َرُجٍل، َعْن َأِبي ُهَريَرَة، َأنَّ النَِّبيَّ 255]
ِجيُع، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن  ي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُجوِع، َفِإنَُّه ِبْئَس الضَّ اْلِخَياَنِة، َفِإنََّها ِبْئَسِت ]اللُهمَّ ِإنِّ

ُجُل: ]ِإنَُّه َكْساَلُن[ ، َأْو َيُقوَل ِلَصاِحِبِه: ]ِإنََّك َلَكسْ   اَلُن[.اْلِبَطاَنُة[، َقاَل: َوَكاَن َيْكَرُه َأْن َيُقوَل الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسناد ورد موصوال وقد ،  قتادة لم يسمع من النبي  ، مرسلضعيف االسناد  [اسناده منقطع[.]253]
 .صحيح ابن حبان والحاكم

( برقم: 530/  1مستدركه" )والحاكم في " (1017: )برقم( 295/  3" )صحيحه" في حبان ابن أخرجه
ْيَخْيِن ، َوَلْم ُيَخرَِّجاهُ َهَذا (1950)    .من حديث أنس بن مالك َحِديٌث  َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 [.]ضعيف[ أبان ضعيف، وقد ورد مسندا صحيحا عند مسلم في الصحيح.254]

 .من حديث زيد بن أرقم باختالف وزيادة(2722( برقم: )81/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" )

  النسائي.وقد ورد مسندا صحيحا عند ،  ورجل مبهمضعيف فيه ليث بن ابي سليم ،[.]ضعيف[ االسناد 255]

( وأبو داود في 1/  5484( برقم: )1048/  1( ، )1/  5483( برقم: )1048/  1النسائي في "المجتبى" )
( ، أخرجه ابن حبان في 3354( برقم: )451/  4( وابن ماجه في "سننه" )1547( برقم: )567/  1"سننه)

 (.1029( برقم: )304/  3صحيحه" )"
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َكاَن ،  عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َأنَّ ُعَمَر بن اْلَخطَّاِب  [.256]
ي َأْسَأُلَك َشَهاَدًة ِفي َسِبيِلَك، ِفي َمِديَنِة َرُسوِلكَ ]َيُقوُل:  .[اللُهمَّ ِإنِّ

(،َكاِتِب الُمِغيَرِة ْبِن 2(، َعن َورَّاٍد)1[. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َعبِد الَمِلِك ْبِن ُعَمْيٍر)257]
، َفَكَتَب ُشْعَبَة، َقاَل: َكَتَب ُمَعاِوَيُة ِإَلى الُمِغيَرِة: َأِن اْكُتْب ِإَليَّ ِبَشْيٍء ، ِمْن َحِديِث َرُسوِل هللِا 

ي  ُذ ِمْن َثاَلٍث: ِمْن ُعُقوِق اُلمََّهاِت، َوِمْن َوْأِد اْلَبَناِت، َوِمْن َمْنٍع  َسِمْعُت َرُسوَل هللِا ِإَلْيِه:]ِإنِّ َيَتَعوَّ
َؤاِل[. َوَسِمْعُتُه  َوَهاِت ، َوَسِمْعُتُه َيْنَهى َعن َثاَلٍث: َعن ِقيَل َوَقاَل، َوِإَضاَعِة الَماِل، َوَكْثَرِة السُّ

[. َيُقوُل:]اللُهمَّ   اَل َماِنَع ِلَما َأْعَطْيَت، َواَل َرادَّ ِلَما َقَضْيَت، َواَل َيْنَفُع َذا اْلَجدِّ ِمْنَك اْلَجدُّ

[. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َعبِد الَمِلِك ْبِن ُعَمْيٍر، َعن َورَّاٍد ،َكاِتِب الُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة، 258]
، َفَكَتَب ِإَلْيِه: الُمِغيَرِة: َأِن اْكُتْب ِإَليَّ ِبَشْيٍء ، ِمْن َحِديِث َرُسوِل هللِا َقاَل: َكَتَب ُمَعاِوَيُة ِإَلى 

[.َوَسِمْعُتُه َيُقوُل:]اللُهمَّ اَل َماِنَع ِلَما َأْعَطْيَت، َواَل َرادَّ ِلَما َقَضْيَت، َواَل َيْنَفُع َذا اْلَجدِّ ِمْنَك   اْلَجدُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[ وعروة 23]ت:لزبير لم يدرك عمر بن الخطاب عمرعروة بن ا ،االسناد ضعيف  [صحيح لغيره[.]256]
 وقد ورد مسندا صحيحا عند البخاري. ، هـ[29]و:

اللَُّهمَّ اْرُزْقِني ولفظه :  عمر بن الخطابمن حديث  (1890( برقم: )23/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )
  .َشَهاَدًة ِفي َسِبيِلَك ، َواْجَعْل َمْوِتي ِفي َبَلِد َرُسوِلَك َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 [.]صحيح[257]

(. عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي ، حليف بني عدي ، الكوفي ، ويقال له : الفرسي ، نسبة إلى 1)
سابق ، كان يقال له : القبطي ،ثقة ، فصيح عالم ، تغير حفظه وربما دلس ، من الثالثة ، مات سنة فرس له 

 [.1700 -360ص:  5(. الجرح والتعديل:]ج: 4228ست وثالثين ، وله مائة وثالث سنين .تقريب)

 (7451تقريب) .ثالثةأبو سعيد أو أبو الورد ، الكوفي ، كاتب المغيرة ومواله ، ثقة ، من ال الثقفي (. وراد2)

 (.593( برقم: )95/  2( ، ومسلم في "صحيحه" )844( برقم: )168/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )

 [.]صحيح[258]

 .(1715( برقم: )130/  5أخرجه مسلم )و (844( برقم:)168/  1خاري في "صحيحه)أخرجه الب
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ي َأُعوُذ ِبَك ]َكاَن َيُقوُل: عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َأنَّ النَِّبيَّ [.259] اللُهمَّ ِإنِّ
َقاِق  ِء اَلْخاَلقِ ، ِمَن الشِّ  .[َوالنَِّفاِق، َوِمْن َسيِّ

: َكاَن َيُقوُل:  [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َأنَّ النَِّبيَّ 260]
ِني ِمْنُه ]اللُهمَّ َمتِّْعِني ِبَسْمِعي ، َوَبَصِري، َواْجَعْلُهَما اْلَواِرَث ِمنِّي ،اللُهمَّ اَل ُتَسلِّْط َعَليَّ َعُدوِّي، َوَأرِ 

 َثْأِري[.

،  َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل [. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َهمَّاِم ْبِن ُمَنبٍِّه، َأنَُّه َسِمَع َأَبا ُهَريَرَة 261]
:]اَل َيُقوُل َأَحُدُكُم: اللُهمَّ اْغِفْر ِلي ِإْن ِشْئَت ،  اللُهمَّ اْرَحْمِني ِإْن ِشْئَت ،  اللُهمَّ اْرُزْقِني ِإْن هللاِ 

 َوَلِكْن ِلَيْعِزْم َمْسَأَلَتُه، ِإنَُّه َيْفَعُل َما َشاَء، اَل ُمْكرَِه َلُه[.ِشْئَت ، 

[. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي ُعَبْيَدَة ْبِن َعبِد هللِا، َعِن اْبِن 262]
ُلُه ، ُثمَّ َمْسُعوٍد، َقاَل:]ِإَذا َأَراَد َأَحُدُكْم َأْن َيْسَأَل َفْلَيْبَدْأ ِبالِمْدَحِة ، َوالثََّناِء َعَلى هللِا ِبَما ُهَو َأهْ 

 ، ُثمَّ ِلُيَصلِّ َبْعُد ، َفِإنَُّه َأْجَدُر ، َأْن َيْنَجَح[. َلى النَِّبيِّ ْلُيَصلِّ عَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لكنه مرسل زيد بن اسلم تابعي [اسناده منقطع[.]259]

 صلى هللا عليه وسلم.[ االسناد مرسل عروة لم يسمع من النبي مرسل[.]260]

 [.]صحيح[261]

( ومسلم في "صحيحه" 7477( برقم: )140/  9( ، )6339( برقم: )74/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.2679( برقم: )64/  8)

لم  هللاِ  َعبدِ  ْبنِ  ُعَبْيَدةَ  وَأبِ و  بالسماع يصرحلم  مدلس من الطبقة الثالثة اسحاق واب [اسناده ضعيف[.]262]
 يسمع من ابيه.
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، َعن َرُجٍل، َعْن َأِبي ُهَريَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا  َمْعَمرٍ  َعنْ عبد الرزاق،  [.263] َعِن الزُّْهِريِّ
:[ ي َقْد َدَعْوُت  .[ُيْسَتَجْب ِليَفَلْم ،  ُيْسَتَجاُب َلَحِدُكْم َما َلْم َيْعَجْل، َفَيُقوُل: ِإنِّ

ْرَداِء، َقاَل:]َمْن ُيْكِثْر َقْرَع 264] [.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعن َقَتاَدَة، َأنَّ َأَبا الدَّ
َعاَء، ُيوِشْك َأْن ُيْسَتَجاَب َلُه[.  اْلَباِب، َباِب الَمِلِك، ُيوِشْك َأْن ُيْفَتَح َلُه ، َوَمْن ُيْكِثِر الدُّ

رِّ ، 265] [.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعمَّْن َسِمَع اْلَحَسَن ، َيُقوُل:]َدْعَوٌة ِفي السِّ
 َتْعِدُل َسْبِعيَن َدْعَوًة ِفي اْلَعاَلِنَيِة[.

]َكاَن َيُقوُل: َيا : [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َأنَّ النَِّبيَّ 266]
 اْلُقُلوِب؟، ُمَثبَِّت اْلُقُلوِب، َثبِّْت ُقُلوَبَنا َعَلى ِديِنَك، َفَقاَلْت َلُه ُأمُّ َسَلَمَة: َما َأْكَثَر َما َتُقوُل: َيا ُمَقلِّبَ 

 : ِإنَّ اْلُقُلوَب َبْيَن ُأْصُبَعْيِن ، ِمْن َأَصاِبِع هللِا ُيَقلُِّبَها[.َفَقاَل النَِّبيُّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد ورد مسندا صحيحا عند  [َأْزَهرَ  اْبنِ  َمْوَلى ُعَبْيدٍ  َأِبي َعنْ  ]،هو الن فيه رجل مبهم [اسناد ضعيف[.]263]
  البخاري ومسلم.

  .(2735: )برقم( 87/  8" )صحيحه" في ومسلم (6340: )برقم( 74/  8" )صحيحه" في البخاري  أخرجه

هـ[ ، وتوفي ابي الدرداء 60[.]اسناده منقطع[ الن قتادة لم يسمع من ابي الدرداء ، ولد قتادة ]سنة 264]
 .هـ[32]سنة

 .الن فيه مبهم [ضعيف[.]265]

  .يسمع من النبي صلى هللا عليه وسلم[.]اسناده منقطع[ مرسل عروة بن الزبير لم 266]
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ُث؛ َأنَّ النَِّبيَّ  [.267] اللُهمَّ َزيِّنَّا ]َكاَن َيُقوُل:عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َقاَل: َسِمْعُت َرُجاًل ُيَحدِّ
 َيا ُمَقلَِّب ِبِزيَنِة اإِليَماِن، َواْجَعْلَنا ُهَداًة ُمْهَتِديَن، اللُهمَّ اْهِدَنا َواْهِد ِبَنا، َواْنُصْرَنا َواْنُصْر ِبَنا، اللُهمَّ 

رََّة َعْيٍن اَل َتْنَقِطُع، َوَأْسَأُلَك َلذََّة اْلُقُلوِب، َثبِّْت ُقُلوَبَنا َعَلى ِديِنَك، اللُهمَّ َوَأْسَأُلَك َنِعيًما اَل َيْنَفُد، َوقُ 
ي َأْسَأُلَك ، النََّظِر ِإَلى َوْجِهَك، َوَشْوًقا ِإَلى ِلَقاِئَك  ِفي َغْيِر َضرَّاَء ُمِضرٍَّة، َواَل ِفْتَنٍة ُمِضلٍَّة، اللُهمَّ ِإنِّ

 .[الرَِّضا َبْعَد اْلَقَضاِء، َوَبْرَد اْلَعْيِش َبْعَد الَمْوتِ 

: ]ِإنَّ [.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٍر، َعْن َأَباَن، َعْن َأَنٍس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا 268]
َها ِصْفًرا، َحتَّى َيْجَعَل ِفيَها  َخْيًرا[. َربَُّكْم َحِييٌّ َكِريٌم، َيْسَتْحِيي ِإَذا َرَفَع اْلَعْبُد ِإَلْيِه َيَدُه،َأْن َيُردَّ

.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأَباَن، َعْن َأَنٍس، َقاَل َمْعَمٌر:]اَل َأْعَلُمُه ِإالَّ َرَفَعُه[، [269]
َخُر[. ُل، َأْو َذْنٍب ُيْغَفُر، َأْو َخْيٍر ُيدَّ  َقاَل:]ُدَعاُء الُمْؤِمِن َعَلى َثاَلٍث: َخْيٍر ُيَعجَّ

َقاَل:]َما ِمْن َداٍع َيْدُعو ِإالَّ َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِّ  [. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأَباَن،270]
ُع اْسَتَجاَب هللُا َلُه َدْعَوَتُه، َأْو َصَرَف َعْنُه ِمْثَلَها ، ُسوًءا، َأْو َحطَّ ِمْن ُذُنوِبِه ِبَقْدِرَها، َما َلْم َيدْ 

 ِبِإْثٍم، َأْو َقْطِع َرِحٍم[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فيه مبهم ، وهو شيخ معمر ، وليس له إسناد إلى النبي صلى هللا عليه وسلم. [ضعيف جدااسناده [.]267]

 .[.]ضعيف[ الن فيه ابان وهو متروك268]

  .حسن لغيره[ اسناده ضعيف فيه أبان[.] 269]

 [ ابان ضعيف ، وقد ورد مسندا صحيحا عند الترمذي.جدا [.]ضعيف270]

،  ( َوَهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغِريٌب ِمْن َهَذا اْلَوْجهِ 3573( برقم: )533/  5أخرجه الترمذي في "جامعه" )
 .من حديث عبادة بن الصامت
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َثاَلٌث َمْن ]، َأنَُّه َكاَن َيُقوُل:(1)عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأَباَن، َعِن اْلَحَكِم ْبِن ُعَتْيَبةَ  [.271]
: اللُهمَّ ِإنِّي َضِعيٌف َفَقوِّ ِفي ِرَضاَك َضْعِفي، َوُخْذ  ، ُثمَّ اَل َيْنَسُهنَّ ِإَلى ُيِرِد هللا ِبِه اْلَخْيَر َيْحَفْظُهنَّ

 .[َناِصَيِتي، َواْجَعِل اإِلْساَلَم ُمْنَتَهى ِرَضاِئياْلَخْيِر بِ 

َحِر[:61]  [ َباُب:]ُمَناِدي السَّ

[. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َهاُروَن ْبِن ِرَئاٍب، َعن ُمجاِهٍد، َقاَل:]ِإَذا َخَفَقِت الطَّْيُر 272]
َحَر، َناَدى ُمَناٍد:َيا َباغِ  رِّ اْنَتِه، َهْل ِمْن ِبَأْجِنَحِتَها، َيْعِني:  السَّ َي اْلَخْيِر َهُلمَّ، َوَيا َفاِعَل الشَّ

َوَأْعِط ُمْسَتْغِفٍر ُيْغَفُر َلُه، َهْل ِمْن َتاِئٍب ، ُيَتاُب َعَلْيِه، َقاَل: ُثمَّ ُيَناِدي: ،اللُهمَّ َأْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا، 
ْبِح[.  ُمْمِسًكا َتَلًفا ، َحتَّى الصُّ

ْحَمِن، َواَلَغرُّ 273] ، َقاَل: َأْخَبَرِني َأبو َسَلَمَة بن َعبِد الرَّ [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
َقاَل:]َيْنِزُل َربَُّنا َتَباَرَك َأبوَعبِد هللِا، َصاِحَبا َأِبي ُهَريَرَة، َأنَّ َأَبا ُهَريَرَة َأْخَبَرُهَما، َعن َرُسوِل هللِا 

ْنَيا، َفَيُقوُل: َمْن َيْدُعوِني؟ ، َوتَ  َماِء الدُّ َعاَلى ُكلَّ َلْيَلٍة، َحتَّى َيْبَقى ُثُلُث اللَّْيِل اآلِخُر ِإَلى السَّ
 َفَأْسَتِجيَب َلُه، َمْن َيْسَتْغِفُرِني؟ ،  َفَأْغِفَر َلُه، َمْن َيْسَأُلِني؟ ، َفُأْعِطَيُه[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أبان ضعيف [عيف جداض[.]271]

ثقة ثبت فقيه ، إال أنه ربما الحكم بن عتيبة ، بالمثناة ثم الموحدة مصغرا . أبو محمد الكندي ، الكوفي . (.1)
 1461-263ص:  1تقريب:]ج:    . من الخامسة . مات سنة ثالث عشرة أو بعدها وله نيف وستون .دلس

 .] ع [[

 [.]صحيح[ 272]

 [.]صحيح[ 273]

( ومسلم في "صحيحه" 6321( برقم: )71/  8( ، )1145( برقم: )52/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.758( برقم: )175/  2)
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ُمْسِلٍم، َعْن َأِبي ُهَريَرَة، َوَأِبي عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعِن اَلَغرِّ َأِبي [.274]
ِإنَّ هللَا ُيْمِهُل، َحتَّى ِإَذا َكاَن ُثُلُث اللَّْيِل اآلِخُر، َنَزَل ِإَلى ]َقاَل:؛ َأنَّ َرُسوَل هللِا  َسعيٍد اْلُخْدِريِّ 

َماِء، َفُيَناِدي، َفَيُقوُل: َهْل ِمْن ُمْذِنٍب  ْسَتْغِفٍر، َهْل ِمْن َداٍع، َهْل ِمْن َفَيُتوَب، َهْل ِمْن مُ  ،َهِذِه السَّ
 .[َساِئٍل، ِإَلى اْلَفْجرِ 

 [.باب:]اْلَقْوُل: ِإَذا َرَأْيَت الُمْبَتَلى[:62]

[. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعن َساِلِم ْبِن َعبِد هللِا، َقاَل: َكاَن ُيَقاُل: ِإَذا اْسَتْقَبَل 275]
ُجُل َشْيًئا  َلِني َعَلى الرَّ ِمْن َهَذا اْلَباَلِء ، َفَقاَل:]اْلَحْمُد هلِل الَِّذي َعاَفاِني ، ِممَّا اْبَتاَلَك ِبِه، َوَفضَّ

 َكِثيٍر ، ِممَّْن َخَلَق َتْفِضياًل، َلْم ُيِصْبُه َذِلَك اْلَباَلُء َأَبًدا، َكاِئًنا َما َكاَن[.

] َغْيَر َأيُّوَب [، َيْذُكُر ِفي َهَذا اْلَحِديِث، َقاَل:]َلْم ُيِصْبُه [. عبد الرزاق، َقاَل َمْعَمٌر: َوَسِمْعُت 276]
 َذِلَك اْلَباَلُء ،ِإْن َشاَء هللُا[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [صحيح[.]274]

( برقم: 143/  9( ، )6321( برقم: )71/  8( ، )1145( برقم: )52/  2"صحيحه" )أخرجه البخاري في 
  .(758( برقم: )175/  2( ومسلم في "صحيحه" )7494)

 صحيح[ اسناده [.]275]

 [.]ضعيف[ 276]

( 53/  5( أخرجه ابن ماجه في "سننه" )30355( برقم: )352/  15أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )
 (.3892)برقم: 
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 [:َأْسَماُء هللاِ [.باب: ]63]

، َوَعْن َهمَّاِم ْبِن  عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعِن اْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَريَرةَ  [.277]
 ِإالَّ َواِحٌد، َمْن َأْحَصاَهاهلِل ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن اْسًما، ِمَئٌة ] َقاَل:، َعِن النَِّبيِّ  ُمَنبٍِّه، َعْن َأِبي ُهَريَرةَ 

 .[َدَخَل اْلَجنَّةَ  ،

[. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعِن اْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَريَرَة ، َوزَاَد َهمَّاُم بن 278]
 :]َأنَُّه ِوْتٌر ُيِحبُّ اْلِوْتَر[. ُمَنبٍِّه: َعْن َأِبي ُهَريَرَة، َعِن النَِّبيِّ 

 [:[.باب:]َأْسَماُء النَِّبيِّ 64]

، َعن ُمَحمَِّد ْبِن ُجَبيِر ْبِن ُمْطِعٍم، َعْن 279] [.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَناَمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
، َوَأَنا الَماِحي: الَِّذي َيُقوُل:ِإنَّ ِلي َأْسَماًء: َأَنا َأْحَمُد، َوَأَنا ُمَحمَّدٌ َأِبيِه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا 

، َوَأَنا اْلَعاِقُب. َقاَل َمْعمَ  ٌر: ُقْلُت َيْمُحو هللُا ِبِه اْلُكْفَر، َوَأَنا اْلَحاِشُر: الَِّذي ُيْحَشُر النَّاُس َعَلى َقَدَميَّ
. : َوَما اْلَعاِقُب؟ ، َقاَل: الَِّذي َلْيَس َبْعَدُه َنِبيُّ  ِللزُّْهِريِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [صحيح[.]277]

( برقم: 118/  9( ، )6410( برقم: )87/  8( ، )2736( برقم: )198/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .(2677( برقم: )63/  8ي "صحيحه" )( ومسلم ف7392)

 [.]صحيح[278]

 (.2677( برقم: )63/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" )

 [.]صحيح[279]

( ومسلم في 4896( برقم: )151/  6( ، )3532( برقم: )185/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.2354( برقم: )89/  7"صحيحه" )
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 [:َهِديَِّة الُمْشِركِ :]َبابُ  [.65]

ْحَمِن ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلكٍ  عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر،[.280] ، َعْن َعبِد الرَّ َجاَء ]َقاَل:،(1)َعِن الزُّْهِريِّ
َعَلْيِه اإِلْساَلَم، َفَأَبى َأْن ُيْسِلَم، َفَقاَل ِبَهِديٍَّة، َفَعَرَض النَِّبيُّ ُماَلِعُب اَلِسنَِّة ِإَلى َرُسوِل هللِا 

ي اَل َأْقَبُل النَِّبيُّ   .[َهِديََّة ُمْشِركٍ : َفِإنِّ

، َقاَل:]اَل آُخُذ ِمْن َرُجٍل،  [. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َرُجٍل، َعِن اْلَحَسِن، َأنَّ النَِّبيَّ 281]
 َأُظنُُّه َقاَل: ُمْشِرٍك َزْبًدا، َيْعِني: ِرْفًدا[.

:]اَل َحاَجَة ِلي ِفي [. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َرُجٍل، َعِن اْلَحَسِن، َقاَل: َوَقاَل النَِّبيُّ 282]
 َزْبِد الُمْشِرِكيَن[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْحَمِن ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلكٍ  حدثني بالسماع قال: الزُّْهِريِّ صرح  [اسناده صحيح[.]280]   .َعبِد الرَّ

عبد الرحمن بن كعب بن مالك النصاري ، أبو الخطاب المدني ، ثقة ، من كبار التابعين ، ويقال : ولد (.1)
 .] ع [[4017-596ص:  1تقريب:]ج:  ومات في خالفة سليمان .في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم ، 

 .[.]اسناده منقطع[ فيه مبهم281]

ي ُنِهيُت َعْن َزْبِد اْلُمْشِرِكيَن" َيْعِني:َهَداَياُهْم . غريب الحديث ج  [.     221] 2َوَمْعَنى َقْوِلِه ِإنِّ

 .فيه مبهمو [ مرسل[.]اسناده 282]
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 [:اْلَوِليَمةِ :]َبابُ  [.66]

َصلَّى هللُا أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، َعِن اْلَحَسِن، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا  [.283]
، َوالثَّاِني َمْعُروٌف، َوالثَّاِلُث ِرَياٌء َوُسْمَعةٌ :]َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُل َيْوٍم َحقٌّ  .[ِفي اْلَوِليَمِة: َأوَّ

َل َيْوٍم َفَأَجاَب،  [.أخبرنا284] عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، َقاَل:]ُدِعَي اْبُن الُمَسيَِّب َأوَّ
  َوُسْمَعٍة[.َواْلَيْوَم الثَّاِني َفَأَجاَب، َوُدِعَي اْلَيْوَم الثَّاِلَث، َفَحَصَبُهْم ِباْلَبْطَحاِء، َوَقاَل: اْذَهُبوا َأْهَل ِرَياءٍ 

، َعِن اْبِن الُمَسيَِّب،َعِن الزُّهْ د الرزاق،َعْن َمْعَمٍر،برنا عب[.أخ285] َواَلْعَرِج، َعْن َأِبي ُهَريَرَة، ِريِّ
، َوُيْتَرُك الِمْسِكينُ ُيْدَعى اْلغَ لطََّعاِم َطَعاُم اْلَوِليَمِة،َقاَل:]َشرُّ ا ، َمْن َتَرَكَها َفَقْد َعَصى[. ِنيُّ  َوِهَي َحقٌّ

 الرزاق، َوَكاَن َمْعَمٌر ُربََّما َقاَل:]َوَمْن َلْم ُيِجْب َفَقْد َعَصى هللَا َوَرُسوَلُه[.[. أخبرنا عبد 286]

 َطَعاٍم، ِإَلى [.أخبرنا عبد الرزاق،َعْن َمْعَمٍر،َعْن َأيُّوَب، َعن ُمجاِهٍد،َأنَّ اْبَن ُعَمَر]ُدِعَي َيْوًما287]
 َعاِفَيَة َلَك ِمْن َهَذا َفُقم. ا[، َفَقاَل َلُه اْبُن ُعَمَر:الَ ِفِني ِمْن َهذَ َأمَّا َأَنا َفَأعْ َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الحسن تابعياالسناد مرسل  [اسناده منقطع[.]283]

 [.]صحيح[284]

 (.2109( برقم: )1311/  2" )سننهالدارمي في " أخرجه

 [صحيح[.]285]

( برقم: 153/  4) (1432( برقم: )153/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" ومسلم في "صحيحه" )
(1432).  

  [صحيح[.]286]

 [.]صحيح[287]
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أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعْن َعْمِرو بِن ِديَناٍر، َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي  [.288]
َقاَيِة َشْيًئا، َفَقاَل ِلْلَقْوِم: ُقوُموا ]َرَباٍح، َقاَل: ُدِعَي اْبُن َعبَّاٍس ِإَلى َطَعاٍم، َوُهَو ُيَعاِلُج ِمْن َأْمِر السِّ

ي َمْشُغولٌ ِإَلى َأِخيُكْم، َأْو أَ  اَلَم، َوَأْخِبُروُه َأنِّ  .[ِجيُبوا َأَخاُكْم، َفاْقَرُؤوا َعَلْيِه السَّ

[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعِن اْبِن ِسيِريَن، َقاَل:]َتَزوََّج َأِبي، َفَدَعا 289]
ِفيَمْن َدَعا، َفَجاَء َيْوَمِئٍذ َوُهَو َصاِئٌم، َفَصلَّى، َيُقوُل: َدَعا النَّاَس َثَماِنَيَة َأيَّاٍم، َفَدَعا ُأَبيَّ بن َكْعٍب 

 ِباْلَبَرَكِة، ُثمَّ َخَرَج[.

[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل هللِا 290]
 َدَعا َأَحَدُكْم َأُخوُه َفْلُيِجْب، ُعْرًسا َكاَن، َأْو َنْحَوُه[. َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:]ِإَذا

بَّاِء[:67]  [. َباُب:]الدُّ

، وَعْن َعاِصٍم ، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، 291] [. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َثاِبٍت اْلُبَناِنيِّ
َب َلُه َثِريًدا، َقْد ُصبَّ َعَلْيِه َلْحٌم، ِفيِه ]َأنَّ َرُجاًل َخيَّاًطا َدَعا َرُسوَل هللِا َصلَّ  ى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقرَّ

بَّاَء َفَيْأُكُلُه، َقاَل: َوَكاَن ُيِحبُّ الدُّ   بَّاَء[.ُدبَّاٌء، َفَكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْأُخُذ الدُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [اسناده صحيح[.]288]

 [.]صحيح[289]

 (.17448( برقم: )340/  9أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )

 [.]صحيح[ متفق عليه290]

 (.1429( برقم: )152/  4في "صحيحه" )( ومسلم 5173( برقم: )24/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )

 متفق عليه [صحيح[.]291]

: برقم( 75/  7) ،( 5379: )برقم( 68/  7) ،( 2092: )برقم( 61/  3" )صحيحه" في البخاري  أخرجه
/  7) ،( 5436: )برقم( 78/  7) ،( 5435: )برقم( 78/  7) ،( 5433: )برقم( 78/  7) ،( 5420)

 .(2041: )برقم( 121/  6" )صحيحه" في ومسلم( 5439: )برقم( 79/  7) ،( 5437: )برقم( 78
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َفَما ُصِنَع ِلي َطَعاٌم  ]]]َقاَل َثاِبٌت: َفَسِمْعُت َأَنًسا َيُقوُل: َمْعَمٍر، َعنْ  الرزاق، عبد أخبرنا [.292]
 .[َبْعُد، َأْقِدُر َعَلى َأْن َأْصَنع ِفيِه ُدبَّاًء ِإالَّ ُصِنعَ 

 َباُب:]اْلَهِديَِّة[:[. 68]

[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعِن اْلَحَسِن، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه 293]
 َوَسلََّم َقاَل:]َلْو ُأْهِدَيْت ِلي ُكَراٌع َلَقِبْلُتَها، َوَلْو ُدِعيُت َعَلْيَها َلَجْبُت[.

اَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٍر، َعن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم ، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه [.أخبرنا عبد الرزاق، قَ 294]
ْلُف[.  َوَسلََّم َقاَل:]اَل َتْحِقَرنَّ اْمَرَأٌة ِلَجاَرِتَها، َوَلْو ِفْرِسَن َشاٍة، َقاَل َزْيٌد: الظِّ

َأْسَلَم،]َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َلِقَي [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َزْيِد ْبِن 295]
َشَة، اْمَرَأًة َتْخُرُج ِمْن ِعْنِد َعاِئَشَة، َوَمَعَها َشْيٌء َتْحِمُلُه، َفَقاَل َلَها: َما َهَذا؟ َقاَلْت: َأْهَدْيُتُه ِلَعائِ 

َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَعاِئَشَة ِحيَن َدَخَل َعَلْيَها: َهالَّ َقِبْلِتيِه ِمْنَها، َفَأَبْت َأْن َتْقَبَلُه، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا 
ا، َقاَلْت: َيا َرُسوَل هللِا، ِإنََّها ُمْحَتاَجٌة، َوِهَي َكاَنْت َأْحَوَج ِإَلْيِه ِمنِّي، َقاَل: َفَهالَّ َقِبْلِتيِه ِمْنهَ 

 َوَأْعَطْيِتَها َخْيًرا ِمْنُه[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر ما قبله [صحيح[.]292] 

، وقد ورد مسندا صحيحا عن البخاري  [.] اسناده منقطع[ االسناد مرسل ، الحسن لم يسمع من النبي293]
 ومسلم.

( برقم: 153/  4( ، أخرجه مسلم في "صحيحه" )2568( برقم: )153/  3)أخرجه البخاري في "صحيحه" 
 .من حديث ابي هريرة(1429)

، وقد ورد مسندا صحيحا عند البخاري  [.]صحيح لغيره[ االسناد مرسل زيد بن اسلم لم يسمع من النبي294]
 ومسلم.

( برقم: 93/  3يحه" )ومسلم في "صح 2566( 2566( برقم: )153/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .من حديث ابي هريرة  1030 ( 1030)

 [.]مرسل[ زيد بن اسلم لم يسمع من النبي.295]
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اْشَتَهى النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه ]أخبرنا عبد الرزاق، َعن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َقاَل:[.296]
ْيُت َأْن ُأْهِدَيَها َوَسلََّم َلْحًما، َفَأْرَسَل ِإَلى اْمَرَأٍة، َفَقاَلْت: ِإنَُّه َلْم َيْبَق ِعْنَدَنا َشْيٌء ِإالَّ َأْعَناًقا، َفاْسَتْحيَ 

 .[َوَلْيَسْت أْقَرَبَها ِإَلى اْلَخْيَراِت، َوَأْبَعَدَها ِمَن اَلَذىَلَك، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َوِلَم؟ أَ 

 [.باب:]ِإَذا َأَحبَّ هللُا َعبًدا، َأْثَنى َعَلْيِه النَّاُس[:69]

[. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس، َقاَل:]ُمرَّ ِبِجَناَزٍة َعَلى 297]
ُه، َوَأْثَنْوا النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َأْثُنوا َعَلْيِه، َفَقاُلوا: َكاَن َما َعِلْمَنا ُيِحبُّ هللَا َوَرُسولَ 

ا: ِبْئَس الَمْرُء َكاَن َعَلْيِه َخْيًرا، َفَقاَل: َوَجَبْت، ُثمَّ ُمرَّ َعَلْيِه ِبِجَناَزٍة ُأْخَرى، َفَقاَل: َأْثُنوا َعَلْيِه، َفَقاُلو 
 ِفي ِديِن هللِا، َفَقاَل: َوَجَبْت، َأْنُتْم ُشُهوُد هللِا ِفي اَلْرِض[.

[.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ُسَهْيِل ْبِن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَريَرَة، َقاَل: َقاَل 298]
ي ُأِحبُّ ُفاَلًنا، َفَأْحِبْبُه، َقاَل: النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :]ِإَذا َأَحبَّ هللُا َعبًدا، َقاَل ِلِجْبِريَل: ِإنِّ

َماِء، َماِء: ِإنَّ َربَُّكْم ُيِحبُّ ُفاَلًنا، َفَأِحبُّوُه، َقاَل: فُيِحبُّوُه َأْهُل السَّ َوُيوَضُع َلُه  َفَيُقوُل ِجْبِريُل َلْهِل السَّ
 ِض، َوِإَذا َأْبَغَض َفِمْثُل َذِلَك[.اْلَقُبوُل ِفي اَلرْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . صلى هللا عليهعروة بن الزبير لم يسمع من النبي  االسناد مرسل ، [اسناده ضعيف[.]296]

 [.]صحيح[297]

( ومسلم في "صحيحه" 2642( برقم: )169/  3( ، )1367( برقم: )97/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.949( برقم: )53/  3)

 [.]صحيح[298]

( برقم: 142/  9( ، )6040( برقم: )14/  8( ، )3209( برقم: )111/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.2637( برقم: )40/  8( ومسلم في "صحيحه" )7485)
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َكاَن ُيَقاُل: ِإيَّاُكْم َوِفَراَسَة الُمْؤِمِن، َفِإنَُّه َيْنُظُر ]عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْلَحَسِن، َقاَل:[.299]
 .[ِبُنوِر هللاِ 

ْحَمِن ْبِن (، َعْن َعبِد 1[.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اَلعَمِش، َعْن َعْمِرو بِن ُمرََّة)300] الرَّ
ْرَداِء ِإَلى َمْسَلَمَة ْبِن َمْخَلٍد: َساَلٌم َعَلْيَك، َأمَّا َبْعُد، َفِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا 2َأِبي َلْيَلى) (، َقاَل: ]َكَتَب َأبو الدَّ

نَّ اْلَعْبَد ِإَذا َعِمَل ِبَمْعِصَيِة هللِا َعِمَل ِبَطاَعِة هللِا َأَحبَُّه هللُا ، َفِإَذا َأَحبَُّه هللُا  ، َحبََّبُه ِإَلى ِعَباِدِه، َوإِ 
 َأْبَغَضُه هللُا ، َفِإَذا َأْبَغَضُه ، َبغََّضُه ِإَلى ِعَباِدِه[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معمر لم يسمع من الحسن. [منقطعاسناده ].[299]

 [.]اسناده صحيح[300]

(.عمرو بن مرة بن عبد هللا بن طارق الجملي بفتح الجيم والميم المرادي أبو عبد هللا الكوفي العمى ، ثقة 1)
 1عابد كان ال يدلس ورمي باإلرجاء ، من الخامسة ، مات سنة ثماني عشرة ومائة وقيل : قبلها .تقريب ]ج 

 ] ع [[. -5147 -  745صفحة: 

رحمن بن أبي ليلى النصاري ، المدني ثم الكوفي ، ثقة ، من الثانية ، اختلف في سماعه من (. عبد ال2)
 - 4019 - 597صفحة:  1عمر ، مات بوقعة الجماجم سنة ثالث وثمانين ، قيل : إنه غرق .تقريب]جزء: 

 ] ع [[.

و فمشهور بكنيته ، وقيل (. عويمر بن زيد بن قيس النصاري أبو الدرداء ، مختلف في اسم أبيه ، وأما ه3)
اسمه عامر وعويمر لقب ، صحابي جليل أول مشاهده أحد ، وكان عابدا . مات في أواخر خالفة عثمان ، 

 ] ع [. - 5263-759صفحة:  1وقيل : عاش بعد ذلك . تقريب]ج: 
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انَ [.301] َقاَل: َما اْسَتَقرَّ َثَناٌء ِفي  (2)َأنَّ َكْعًبا]،(1)عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِهَشاِم ْبِن َحسَّ
َماءِ   .[اَلْرِض، َحتَّى َيْسَتِقرَّ ِفي السَّ

 [. َباُب:]اْلُعَطاِس[:70]

[302( (، َعْن َأِبي اْلَعاَلِء ْبِن َعبِد هللِا ْبِن 3[. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ُبَدْيٍل اْلُعَقْيِليِّ
يٍر) اَلُم َعَلْيَك، َفَقاَل ُعَمُر: َوَعَلْيَك (، َقاَل: ]َعَطَس َرُجٌل 4ِشخِّ ِعْنَد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ، َفَقاَل: السَّ

َك، َأَما َيْعَلُم َأَحُدُكْم َما َيُقوُل ِإَذا َعَطَس؟ ، ِإَذا َعَطَس َأَحُدُكْم ، َفْلَيُقِل:] اْلَحْمُد هلِل[ ،  َوَعَلى ُأمِّ
 [. َوْلَيُقْل ُهَو: ]َيْغِفُر هللُا َلُكْم[ [. َوْلَيُقِل اْلَقْوُم:] َيْرَحُمَك هللاُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [منقطعاسناده [.]301]

في ، بالقاف وضم الدال أبو عبد هللا البصري ، ثقة من أثبت الناس  (.هشام بن حسان الزدي القردوسي1)
الحسن وعطاء مقال لنه قيل : كان يرسل عنهما ، من السادسة ، مات سنة  ابن سيرين ، وفي روايته عن 

 [. ] ع [ - 7339-1020ص:  1تقريب:]ج:       . ومائة سبع أو ثمان وأربعين

، من الثانية مخضرم ، كان من أهل ثقة اق ، المعروف بكعب الحبارسحكعب بن ماتع الحميري ، أبو إ(.2)
ي رواية إال حكاية . وليس له في البخار الفة عثمان ، وقد زاد على المائةاليمن فسكن الشام ، مات في آخر خ

 5684ص: 1تقريب:]ج:  .،من طريق العمش،عن أبي صالحوفي مسلم رواية لبي هريرة فيهلمعاوية عنه،

 [.]صحيح[ 302]

(. بديل بن ميسرة العقيلي عن صفية بنت شيبة وأنس . وعنه : شعبة وحماد بن زيد ، وخلق . ثقة ، مات 3)
 [. 545-154ص:  2. الكاشف:]ج:  4م  130

(. يزيد بن عبد هللا بن الشخير ، العامري أبو العالء البصري ، وقد ينسب إلى جده ، ثقة ، من الثانية ، 4)
دى عشرة ومائة أو قبلها ، وكان مولده في خالفة عمر ، فوهم من زعم أن له رؤية . تقريب:]ج: مات سنة إح

 [. ] ع [ - 7791-1078ص:  1
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 [:ُوُجوُب التَّْشِميتِ [.باب:]71]

َعَطَس ِعْنَد ] َقاَل:، ، َأنَّ َأَنًسا  أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ُسَلْيَماَن التَّْيِميِّ  [.303]
ُجُل: َيا َرُسوَل هللِا، َشمَّتَّ  َرُسوِل هللِا  ِت اآلَخَر، َفَقاَل الرَّ َرُجاَلِن، َفَشمََّت َأَحَدُهَما، َوَلْم ُيَشمِّ

ْتِني؟ ، َقاَل: ِإنَُّه َحِمَد هللَا، َوِإنََّك َلْم َتْحَمْدُه[.ُفالَ   ًنا، َوَلْم ُتَشمِّ

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا [.عبد الرزاق، َعْن َمْعمَ 304] :]َخْمٌس َيِجُب ِلْلُمْسِلِم َعَلى ٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
ْعَوِة، َوِعَياَدُة الَمِريِض، َواتَِّباُع اْلَجَناِئِز[. اَلِم، َوَتْشِميُت اْلَعاِطِس، َوِإَجاَبُة الدَّ  َأِخيِه: َردُّ السَّ

بِن َأِبي َكِثيٍر، ] َذَكَرُه َعن َبْعِضِهْم [ ، َقاَل:]َحقٌّ [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َيحَيى 305]
ُجِل ِإَذا َعَطَس ،  َأْن َيْحَمَد هللَا، َوَيْرَفَع ِبَذِلَك َصْوَتُه، َفُيْسِمَع َمْن ِعْنَدُه، َوَحقٌّ َعَلْيهِ  ْم ، َعَلى الرَّ

ُتوُه[.  ِإَذا َحِمَد هللَا ، َأْن ُيَشمِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [صحيح[.]303]

" صحيحه" في ومسلم( 6225: )برقم( 50/  8) ،( 6221: )برقم( 49/  8" )صحيحه" في البخاري  أخرجه
 .من حديث ابي هريرة(2991: )برقم( 225/  8)

 الزهري ، وقد ورد مسندا متصال عند البخاري مسلم البخاري ومسلم. [.]اسناده منقطع[ ضعيف أرسله304]

 7( ، )2162( برقم: )3/  7( ومسلم في "صحيحه" )1240( برقم: )71/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.2162( برقم: )3/  7( ، )2162( برقم: )3/ 

 [.]اسناد ضعيف[  305]
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 [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، َقاَل:] ُيَشمَُّت اْلعطاُس ، ِإَذا َتَتاَبَع َعَلْيِه َثاَلًثا[. 306]

ُجُل الَمْرَأَة ِإَذا َعَطَسْت؟ ،  َقاَل: َنَعْم، اَل 307] ُت الرَّ [.عبد الرزاق، َوَقاَل َرُجٌل ِلَمْعَمٍر:]َهْل ُيَشمِّ
 َبْأَس ِبَذِلَك[.

 (،َيْرَفُعُه ِإَلى النَِّبيِّ 2(، َعْن َأِبيِه)1.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َعبِد هللِا ْبِن َأِبي َبْكٍر)[308]
ْتُه َثاَلًثا، َفَما َكاَن َبْعَد َذِلَك ، َفُهَو ُزَكاٌم[.  َقاَل:]َشمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.]صحيح[306]

 [.]صحيح[307]

[.]صحيح لغيره[ حديث مرسل ابوبكر بن حزم تابعي ، وقد ورد له شاهد صحيح أخرجه مسلم في 308]
 (.2993( برقم: )225/  8"صحيحه" )

 .من حديث سلمة بن االكوع(2993( برقم: )225/  8أخرجه مسلم في "صحيحه" )

(.عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن : أبيه وأنس وعمرة . وعنه : فليح والسفيانان 1)
 [. 2654 -94ص:  3. ع الكاشف:]ج:  135وابن علية ، حجة ، مات 

(.أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم النصاري النجاري ، بالنون والجيم ، المدني القاضي . )وقد ينسب 2)
( اسمه وكنيته واحد ، وقيل : إنه يكنى أبا محمد . ثقة عابد . من الخامسة . مات سنة عشرين إلى جده

 ] ع [[. - 8045 - 1118صفحة:  1ومائة ، وقيل غير ذلك.  تقريب:] ج 
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 [:َحِديُث النَِّبيِّ [.باب:]72]

زَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ  [.309] َهْل َعَسى َأَحُدُكْم َأْن ]:َقَرْأَنا َعَلى َعْبِد الرَّ
َبِني ُث َعنِّي ِباْلَحِديِث، َفَيُقوُل: َما َقاَل َهَذا َرُسوُل  ، ُيَكذِّ َوُهَو ُمْرَتِفٌق، َقاَل: َواَل َأْعَلُمُه ِإالَّ َقاَل: ُيَحدَّ

 .[هللِا 

َبِني  [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْلَحَسِن ، َأنَّ النَِّبيَّ 310] َقاَل:]َهْل َعَسى َأَحُدُكْم َأْن ُيَكذِّ
ُث َعنِّي ِباْلَحِديِث، َفَيُقوُل: َما َقاَل َهَذا َرُسوُل هللِا  َوُهوَ   َوَمْن َلَنا ِبَذِلَك[.ُمتَِّكٌئ َعَلى َحَشاَياُه ، ُيَحدَّ

، َعن ُعْرَوَة، َعن َحِكيِم ْبِن ِحزَاٍم، َقاَل:]ُقْلُت: َيا 311] [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
َأْيَت ُأُموًرا ُكْنُت َأَتَحنَُّث ِبَها ِفي اْلَجاِهِليَِّة، ِمْن َعَتاَقٍة، َوِصَلِة َرِحٍم، َهْل ِلي ِفيَها ِمْن َرُسوَل هللِا، َأرَ 

 : َأْسَلْمَت ، َعَلى َما َسَلَف َلَك ، ِمْن َخْيٍر[.َأْجٍر؟ ، َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      قتادة تابعي [[.]اسناده منقطع309]

 [.]اسناده منقطع[ الحسن البصري تابعي.310]

 [.]صحيح[311]

( برقم: 147/  3( ، )2220)( برقم: 81/  3( ، )1436( برقم: )114/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.123( برقم: )79/  1( ومسلم في "صحيحه" )5992( برقم: )6/  8( ، )2538)
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، َقاَل: (2)، َعِن اْبِن َمْسُعودٍ (1)عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َمنُصوٍر، َعْن َأِبي َواِئلٍ [.312]
ُجَل ُيْحِسُن ِفي اإِلْساَلِم، َأُيَؤاَخُذ ِبَما َعِمَل ِفي اْلَجاِهِليَِّة؟ ]:َقاَل َرُجٌل ِللنَِّبيِّ  َفَقاَل ، َأَرَأْيَت الرَّ

َلْم ُيَؤاَخْذ ِبَما َعِمَل ِفي اْلَجاِهِليَِّة، َوَمْن َأَساَء ِفي اإِلْساَلِم،  ، : َمْن َأْحَسَن ِفي اإِلْساَلِمالنَِّبيُّ 
ِل َواآلخِ   .[رِ ُأِخَذ ِباَلوَّ

، َقاَل: ]َجاَء َأْعَراِبيٌّ ِإَلى النَِّبيِّ 313] َفَقاَل: َيا َنِبيَّ هللِا، [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
ي ِإنَّ َأِبي َكاَن َيْكُفُل اَلْيَتاَم، َوَيِصُل اَلْرَحاَم، َوَيْفَعُل َكَذا، َفَأْيَن ُمْدَخُلُه؟ ، َقاَل: َهَلَك َأبوَك فِ 

، َوقَ  اَل: َفَأْيَن َمْدَخُل َأِبيَك؟ اْلَجاِهِليَِّة؟ ، َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفَمْدَخُلُه النَّاُر، َقاَل: َفَغِضَب اَلْعَراِبيُّ
: َلَقْد َكلََّفِني َرُسوُل هللِا ،َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ  ْرُه ِبالنَّاِر، َفَقاَل اَلْعَراِبيُّ : َحْيُثَما َمَرْرَت ِبَقْبِر َكاِفٍر، َفَبشِّ

ْرُتُه ِبالنَّاِر[.  َلَغًبا، َما َمَرْرُت ِبَقْبِر َكاِفٍر ، ِإالَّ َبشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح[[.]312]

 طبقة من ، يدلس ال وكان ، ثبت ثقة ، الكوفي ، عتاب أبو ، السلمي هللا عبد بن المعتمر بن منصور (.1)
 [[. ع]  - 2832-439: صفحة 1 ج]تقريب . ومائة وثالثين اثنتين سنة مات ، العمش

شقيق بن سلمة السدي ، أبو وائل ، الكوفي ، ثقة ، ) من الثانية ( ، مخضرم ، مات في خالفة عمر (.2)
 [.[ ع]  - 2832-439: صفحة 1 جتقريب]بن عبد العزيز ، وله مائة سنة .

 1) ،( 120: )برقم( 77/  1" )صحيحه" في ومسلم( 6921: )برقم( 14/  9" )صحيحه" في البخاري  أخرجه
 .(120: )برقم( 78/  1) ،( 120: )برقم( 77/ 

 .[.]اسناد منقطع[ الزهري تابعي313]
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 [:َهِديَِّة اَلْعَراِب :]َبابُ  [.73]

أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس، َأنَّ َرُجاًل ِمْن َأْهِل اْلَباِدَيِة َكاَن  [.314]
زُُه َرُسوُل هللِا َوَكاَن ُيْهِدي ِللنَِّبيِّ ]،[ زَاِهُر، َأْو َحَراُم ْبُن ِحَجالٍ ]اْسَمُه  اْلَهِديََّة ِمَن اْلَباِدَيِة، َفُيَجهِّ

 ُِّإَذا َأَراَد َأْن َيْخُرَج، َفَقاَل النَِّبي َِّبيُّ : ِإنَّ زَاِهًرا َباِديَنا، َوَنْحُن َحاِضُروُه، َقاَل: َوَكاَن ُيِحبُُّه الن
 َُّوَكاَن َرُجاًل َدِميًما، َفَأَتاُه النَِّبي ،  َيْوًما َوُهَو َيِبيُع َمَتاَعُه، َفاْحَتَضَنُه ِمْن َخْلِفِه، َوُهَو اَل

َما َأْلَصَق َظْهَرُه  ، َفَجَعَل اَل َيْأُلوَفاْلَتَفَت، َفَعَرَف النَِّبيَّ  ، ُيْبِصُرُه، َفَقاَل: َأْرِسْلِني، َمْن َهَذا؟
، َفَقاَل: َيا َرُسوَل هللِا، ِإًذا ، َيُقوُل: َمْن َيْشَتِري اْلَعْبَد؟ ِحيَن َعَرَفُه، َوَجَعَل النَِّبيُّ ِبَصْدِر النَِّبيِّ 

 ْن ِعْنَد هللِا َأْنَت َغاٍل.َلكِ  لَسَت ِبَكاِسٍد، َأْو َقاَل:: َلِكْن ِعْنَد هللاِ َوهللِا َتِجُدِني َكاِسًدا، َفَقاَل النَِّبيُّ 

ُجِل[:74]  [.باب:]َما ُأِصيَب ِمْن َأْرِض الرَّ

، َأنَّ النَِّبيَّ 315] َقاَل:]َمْن َأْجَنى ِمَن اَلْرِض َشْيًئا، َفِإنَُّه [. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
 ْو َطاِئٌر، َما َقاَم َعَلى ُأُصوِلِه[.ُيْؤَجُر ، َما َأَكَل ِمْنُه ِإْنَساٌن، َأْو َدابٌَّة، أَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح[[.]314]

 [.1200 -2. االصابة ]ج الشجعي حرام بن زاهرأو ،  َحَراُم ْبُن ِحَجاٍل صحابيالصحابي (.1)

 (239( برقم: )141/  1الشمائل" )والترمذي في " (12843( برقم: )2674/  5"مسنده" )أحمد في أخرجه  
 .( 3456( برقم: )173/  6وأبو يعلى في "مسنده" ) ،

 [.]اسناده منقطع[ الزهري تابعي ، وقد ورد عند البخاري مسندا صحيحا. 315]

 من حديث أنس. [2320أخرجه البخاري]
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 َأنَّ النَِّبيَّ ]، َعن َجاِبٍر،(1)َمْعَمٍر، َعِن اَلعَمِش، َعْن َأِبي ُسْفَيانَ عبد الرزاق، َعْن [.316]
ٍر  َقاَلْت: َبْل  ، َوِهَي ِفي َنْخٍل، َفَقاَل: َمْن َغَرَس َهَذا النَّْخَل، ُمْسِلٌم، َأْو َكاِفٌر؟، َدَخَل َعَلى ُأمِّ ُمَبشِّ

 ، ْخاًل، َأْو َيْزَرُع َزْرًعا، َفَيْأُكُل ِمْنُه َطاِئٌر، َأْو َدابٌَّة، َأْو ِإْنَسانٌ ُمْسِلٌم، َقاَل: َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس نَ 
 .[ِإالَّ َكاَن َلُه َصَدَقةً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح[[.]316]

(ومسلم في "صحيحه" 6012( برقم: )10/  8( ، )2320( برقم: )103/  3"صحيحه" )أخرجه البخاري في 
  .(1553( برقم: )28/  5)

وقال (.طلحة بن نافع الواسطي ، أبو سفيان اإلسكاف . نزل مكة . صدوق . من الرابعة . وثقه ابن حبان 1)
]  - 3052-465ص:  1تقريب:]ج:   .ولما ذكره ابن خلفون في الثقاتأبو بكر البزار : هو في نفسه ثقة 

 [.85ص:  7، اكمال تهذيب الكمال]ج:  [243ص:  2]ج: :تهذيب  ع [[ 
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 [. َباُب:]َسْقِي الَماِء[:75]

بِّيُّ 317] (، ]َأنَّ َرُجاًل 1)[. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َقاَل: َأْخَبَرِني ُكَدْيٌر الضَّ
: َفَقاَل: َأْخِبْرِني ِبَعَمٍل ُيَقرُِّبِني ِمَن اْلَجنَِّة، َوُيَباِعُدِني ِمَن النَّاِر؟ ، َفَقاَل النَِّبيُّ َأْعَراِبيًّا َأَتى النَِّبيَّ 

َقاَل: َوهللِا َما َأْسَتِطيُع َأْن َأُقوَل َأَوُهَما َأْعَمَلَتاَك؟ ، َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َتُقوُل اْلَعْدَل، َوُتْعِطي اْلَفْضَل، 
اَلَم، قَ  اَل: اْلَعْدَل ُكلَّ َساَعٍة، َوَما َأْسَتِطيُع َأْن ُأْعِطَي َفْضَل َماِلي، َقاَل: َفُتْطِعُم الطََّعاَم، وُتْفِشي السَّ

ُظْر ِإَلى َبِعيٍر ِمْن ِإِبِلَك، َوِسَقاٍء، ُثمَّ َهِذِه َأْيًضا َشِديَدٌة، َقاَل: َفَهْل َلَك ِإِبٌل؟ ، َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفانْ 
َيْنَخِرَق اْنُظْر ِإَلى َأْهِل َبْيٍت اَل َيْشَرُبوَن الَماَء ِإالَّ ِغبًّا، َفاْسِقِهْم، َفَلَعلََّك َأالَّ َيْهِلَك َبِعيُرَك، َواَل 

اِبيُّ ُيَكبُِّر، َفَما اْنَخَرَق ِسَقاُؤُه، َواَل َهَلَك َبِعيُرُه، ِسَقاُؤَك، َحتَّى َتِجَب َلَك اْلَجنَُّة، َقاَل: َفاْنَطَلَق اَلْعرَ 
 َحتَّى ُقِتَل َشِهيًدا[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.]صحيح[ 317]

عي . قال أبو حاتم : وعنه أبو إسحاق السبي -صلى هللا عليه وسلم  -(. كدير بن قتادة الضبي عن النبي 1)
ص  1ال نعلم له صحبة . قال العالئي : وقال أبو عمر : حديثه عند أكثرهم مرسل ، انتهى .التحصيل ]ج 

[. وقال ابن عدي : يقال : إن لكدير صحبة ، وهو من الصحابة الذين لم يرو عنهم غير أبي 880 - 430
لسان  6217] من اسمه كدير وكديرة [   417صفحة:  6إسحاق . قلت : وأثبت أبو نعيم صحبته . جزء: 

 الميزان  

( برقم: 699/  2( والطيالسي في "مسنده" )2503( برقم: )212/  4أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )
 (422( برقم: )187/  19( وأخرجه الطبراني في "الكبير" )1458)
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، َعن [.318] َأنَُّه َجاَء النَِّبيَّ ]َة، َعن ُسَراَقَة ْبِن َماِلٍك،ُعْروَ عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
 َفَقاَل: َنَعْم، ، َفَقاَل: َأَرَأْيَت َضالًَّة َتِرُد َعَلى َحْوِض ِإِبِلي، َفَهْل ِلي َأْجٌر ِإْن َسَقْيُتَها؟ ، ِفي َوَجِعِه

 .[ِفي اْلَكِبِد اْلَحارَِّة َأْجرٌ 

ُجِل 76]  َعَلى َأْهِلِه[:[.باب:]َنَفَقُة الرَّ

، َعن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبْيِر، َعْن َعاِئَشَة، 319] [. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ
َواِحَدٍة، َفَأْعَطْيُتَها َقاَلْت:]َجاَءِت اْمَرَأٌة َوَمَعَها اْبَنَتاِن َلَها َتْسَأُلِني، َفَلْم َتِجْد ِعْنِدي َشْيًئا، َغْيَر َتْمَرٍة 

ْتَها َبْيَن ِبْنَتْيَها، َوَلْم َتْأُكْل ِمْنَها َشْيًئا، ُثمَّ َقاَمْت، َفَخَرَجْت ِهَي وا ْبَنَتْيَها، ِإيَّاَها، َفَأَخَذْتَها، َفَشقَّ
َثتْ  ُه َحِديَثَها، َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى َفَدَخَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َتِفيَئِة  َذِلَك، َفَحدَّ

، ُكنَّ َلُه ِسْتًرا ِمَن النَّ   اِر[.هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َمِن اْبُتِلَي ِمْن َهِذِه اْلَبَناِت ِبَشْيٍء، َفَأْحَسَن ِإَلْيِهنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح[[.]318]

( 299/  2" )صحيحه" في حبان ابن أخرجه،  (17855( برقم: )3928/  7أحمد في "مسنده" )أخرجه 
 (.6663: )برقم( 619/  3) ،( 6662: )برقم( 619/  3" )مستدركه" في والحاكم( 542: )برقم

 [.]صحيح[319]

( ومسلم في "صحيحه" 5995( برقم: )7/  8( ، )1418( برقم: )110/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.2629( برقم: )38/  8)
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أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعْن َأِبي ِقاَلَبَة، َعن َثْوَباَن، َقاَل: َقاَل َرُسوُل [.320]
َأْنَفَقُه َرُجٌل َعَلى ِعَياِلِه، َأْو َعَلى َدابَِّتِه، َأْو َما ِديَناٌر َأْفَضَل ِمْن ِديَناٍر ]هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:

 .[َعَلى َأْصَحاِبِه ِفي َسِبيِل هللاِ 

، َقاَل:]َما 1[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعِن اْلَحاِرِث)321] (،َعْن َعِليٍّ
ْقَت َفَلَك، َوَما َأْنَفْقَت َعَلى َنْفِسَك، َأْو َعَلى َأْهِل َبيْ  ِتَك، ِفي َغْيِر َسَرٍف، َواَل َتْبِذيٍر َفَلَك، َوَما َتَصدَّ

ْيَطاِن[. ْقَت ِرَياًء َوُسْمَعًة، َفَذِلَك َحظُّ الشَّ  َتَصدَّ

ْصَنُع [. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبيِه، َأنَّ اْمَرَأَة َعْبِد هللِا َكاَنْت تَ 322]
َدَقِة، َفَقالَ  ُق ِبِه، َفَقاَلْت اِلْبِن َمْسُعوٍد: َلَقْد ُحْلَت َأْنَت َوَوَلُدَك َبْيِني َوَبْيَن الصَّ دَّ ْيَء َتصَّ َلَها اْبُن  الشَّ

َصلَّى هللُا  َمْسُعوٍد: َما ُأِحبُّ ِإْن َلْم َيُكْن َلِك ِفي َذِلَك َأْجٌر َأْن َتْفَعِلي، َفاْذَهِبي َفَسِلي َرُسوَل هللاِ 
َفِإنَّ َلِك  َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَلْت: َفَسَأْلُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعن َذِلَك، َفَقاَل:]َأْنِفِقي َعَلْيِهْم،

 َأْجَر َما َأْنَفْقِت َعَلْيِهْم[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح[[.]320]

 .(8484.(994: )برقم( 78/  3" )صحيحه" في مسلم أخرجه

 [.]ضعيف[ 321]

(.الحارث بن عبد هللا العور الهمداني ، بسكون الميم ، الحوتي ، بضم المهملة وبالمثناة فوق ، الكوفي ، 1)
، كذبه الشعبي في رأيه ، ورمي بالرفض ، وفي حديثه ضعف ، وليس له [  4787أبو زهير صاحب علي ] 

 - 211صفحة:  1عند النسائي سوى حديثين ، مات في خالفة ابن الزبير ، وهو من الثانية .تقريب]جزء: 
1036 - [4 .] ] 

 [.]اسناده صحيح[322]

 (.27130( برقم: )544/  13أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )
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َمْن ]َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:،(1)عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن الُمْنَكِدرِ  [.323]
، َوَرِحَمُهنَّ َدَخَل اْلَجنََّة، َقاُلوا: َأوِ  ، َوآَواُهنَّ  اْثَنَتْيِن؟ ُكنَّ َلُه َثاَلُث َبَناٍت، َأْو َثاَلُث َأَخَواٍت، َفَكَفَلُهنَّ

 .[َقاَل: َأِو اْثَنَتْيِن، َقاُلوا: َحتَّى َظَننَّا َأنَُّهْم َقاُلوا: َأْو َواِحَدًة؟

 [. َباُب:]اَلْجَراِس[:77]

(، َمْوَلى ُأمِّ َحِبيَبَة، 1اْلَجرَّاِح)أبي [. عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعن ناِفع ، َعْن 324]
 َيُقوُل:]ِإنَّ الَماَلِئَكَة اَل َتْصَحُب ُرْفَقًة ِفيَها ، َجَرٌس[.ِمْعُت َرُسوَل هللِا َعن ُأمِّ َحِبيَبَة، َقاَلْت: سَ 

ُث ِهَشاَم بن ُعْرَوَة، َقاَل:]َدَخَلْت َجاِرَيٌة 325] [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َقاَل: َسِمْعُت َرُجاًل  ُيَحدِّ
اْلَخْلَخاِل، َفَقاَلْت َعاِئَشُة: َأْخِرُجوا َعنِّي ، ُمَفرَِّقَة َعَلى َعاِئَشَة، َوِفي ِرْجِلَها ، َجاَلِجُل ِفي 

 الَماَلِئَكِة[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وغيره وقد ورد مسندا صحيحا عند الترمذيالحديث مرسل ،  [[.]اسناده منقطع323]

هللا بن الهدير ، بالتصغير ، التيمي ، المدني ، ثقة فاضل ، من الثالثة ، مات محمد بن المنكدر بن عبد (.1)
 [.[ ع]  - 6367 - 899 ص 1 تقريب ]جسنة ثالثين أو بعدها .

 في حبان ابن أخرجه( 1916( برقم: )478/  3( ، )1912( برقم: )474/  3الترمذي في "جامعه" )أخرجه 
: برقم( 272/  7" )المختارة الحاديث" في المقدسي الضياء أخرجه( 446: )برقم( 189/  2" )صحيحه"
 .من حديث ابي سعيد الخدري ( 2726)

 [.]صحيح[324]

ص  5الجراح ، عن موالته أم حبيبة ، وعنه سالم بن عبد هللا وغيره ، ثقة . د س .الكاشف ج  أبو(.1)
26-6557.] 

  .(8760( برقم: )110/  8) ( ، والنسائي في "الكبرى"27412) 12أخرجه أحمد في "مسنده" 

 [.]اسناده ضعيف[ فيه مبهم325]

 .(26692برقم: ) (12(.وأحمد في "مسنده" )25446أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه )
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:]َنَهى َأْن ُتْجَعَل اْلَجاَلِجُل َعَلى [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َقاَل: َبَلَغِني َأنَّ َرُسوَل هللِا 326]
 اْلَخْيِل[.

 [. َباُب:]اْلَكَباِئِر[:78]

(، َعْن َعاِمِر ْبِن 1[. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعن َوَبَرَة)327]
َواْلُقُنوُط (، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: ]َأْكَبُر اْلَكَباِئِر: اإِلْشَراُك باهلِل، َواَلْمُن ِمْن َمْكِر هللِا، 2الطَُّفْيِل)

 ِمْن َرْحَمِة هللِا، َواْلَيْأُس ِمْن َرْوِح هللِا[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [معلق[.]أثر 326]

 الن ابا اسحق لم يصرح بالسماع.[ اسناده ضعيف[.]327]

( برقم: 156/  9( ، )8784( برقم: )156/  9( ، )8783( برقم: )156/  9الطبراني في "الكبير" )
(8785 .) 

(.وبرة ، بالموحدة المحركة ، ابن عبد الرحمن المسلي ، بضم أوله وسكون المهملة بعدها الم ، أبو خزيمة 1)
]  - 7447 - 1035ص  1تقريب]ج أو أبو العباس ، الكوفي ، ثقة ، من الرابعة ، مات سنة ست عشرة .

 خ م د س [[.

[ بكر وعمر ومعاذ . وعنه : 3/68(.عامر بن واثلة أبو الطفيل الكناني ، له رؤية ورواية ، وعن أبي ]2)
الزهري وقتادة ومعروف بن خربوذ ، وكان من محبي علي رضي هللا عنه ، وبه ختم الصحابة في الدنيا ، مات 

 ع[. 2548 - 67ص  3. تقريب:] ج سنة عشر ومائة على الصحيح 
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 ، اْلَكَباِئُر َسْبٌع؟]عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َطاُووٍس، َعْن َأِبيِه، ِقيَل اِلْبِن َعبَّاٍس:[.328]
ْبِعينَ   .[َأْقَربُ ،  َقاَل: ِهَي ِإَلى السَّ

(، َقاَل:]َما ُعِصَي 1)عبيدة[.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعِن اْبِن ِسيِريَن، َعْن 329]
وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم{[.  هللُا ِبِه ، َفُهَو َكِبيَرٌة، َوَقْد َذَكَر الطَّْرَفَة، َفَقاَل: }ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ

َعمَّْن َسِمَع اْلَحَسَن ، َيُقوُل:]اْلَكَباِئُر: اإِلْشَراُك باهلِل، َوُعُقوُق [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، 330]
َرُة، َواْلِفَراُر اْلَواِلَدْيِن، َوَقْتُل النَّْفِس، َوَأْكُل الرَِّبا، َوَقْذُف الُمْحَصَنِة، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، َواْلَيِميُن اْلَفاجِ 

 ِمَن الزَّْحِف[.

ي ُكْنُت 331] ، ]َأنَّ َرُجاًل َجاَء اْبَن ُعَمَر، َفَقاَل: ِإنِّ [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َسعيٍد اْلُجَرْيِريِّ
ْبًعا، َأْو َأُكوُن َمَع النََّجَداِت، َوَقاَل: َأَصْبُت ُذُنوًبا، َوُأِحبُّ َأْن ُتَعدَّ َعَليَّ اْلَكَباِئَر، َقاَل: َفَعدَّ َعَلْيِه سَ 

َقْذُف َثَماِنًيا: اإِلْشَراُك باهلِل، َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن، َوَقْتُل النَّْفِس، َوَأْكُل الرَِّبا، َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم، وَ 
َأْطِعْمَها الُمْحَصَنِة، َواْلَيِميُن اْلَفاِجَرُة، ُثمَّ َقاَل َلُه اْبُن ُعَمَر: َهْل َلَك ِمْن َواِلَدٍة؟ ، َقاَل: َنَعْم، َقاَل: فَ 

 ِمَن الطََّعاِم، َوَأِلْن َلَها اْلَكاَلَم، َفَوهللِا َلَتْدُخَلنَّ اْلَجنََّة[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [[.]صحيح328]

 [.]صحيح[329]

تابعي كبير ، مخضرم ،   السلماني ، المرادي ، الكوفي ، الهمداني قيس بن عمروبن عبيدة بن عمرو  (.1)
 [6820.     تقريب التهذيب]فقيه ثبت

 .[ فيه رجل مبهماسناده منقطع[.]330]

 .اسناده ضعيف الجريري لم يدرك ابن عمر[اسناده منقطع[.]331]
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، َأنَّ َعبَد هللِا بن َساَلٍم، َقاَل: [.332]  ]عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيِّ
 ِمْن الرَِّبا اْثَناِن َوَسْبُعوَن ُحوًبا، َأْصَغُرَها ُحوًبا َكَمْن َأَتى ُأمَُّه ِفي اإِلْساَلِم، َوِدْرَهٌم ِمَن الرَِّبا َأَشدُّ 

لرَِّبا، َفِإنَُّه اَل ِباْلِقَياِم ِلْلَبرِّ َواْلَفاِجِر َيْوَم اْلِقَياَمِة، ِإالَّ آلِكِل ا، ِثيَن َزْنَيًة، َقاَل: َوَيْأَذُن هللُا ِبْضٍع َوَثالَ 
{َيُقوُم: ْيَطاُن ِمَن الَمّسِ  .[}ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ

:]َأاَل ُأْخِبُرُكْم ِبَأْكَبِر اْلَكَباِئِر: اْلَحَسِن، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا  [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعنِ 333]
وِر[. وِر ، َأاَل َوَقْوُل الزُّ  اإِلْشَراُك باهلِل ، َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن ، ُثمَّ َقاَل: ]َأاَل َوَقْوُل الزُّ

، َعِن  [.عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، َعن َجاِبِر ْبِن َعبِد هللِا، َقاَل:]ُسِئَل النَِّبيُّ 334]
َخَل الُموِجَبَتْيِن، َفَقاَل: َمْن َلِقَي هللَا ، اَل ُيْشِرُك ِبِه ، َدَخَل اْلَجنََّة، َوَمْن َلِقَي هللَا ،  ُيْشِرُك ِبِه ، دَ 

 النَّاَر[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لم يسمع من عبدهللا بن سالم صدوق يهم ،عطاءاسناده ضعيف  [[.]اسناده منقطع332]

/  8( ، )15346( برقم: )314/  8( ، )15344( برقم: )314/  8عبد الرزاق في "مصنفه" )أخرجه 
" الكبير" في والطبراني (. 22444( برقم: )321/  11( وابن أبي شيبة في "مصنفه" )15347( برقم: )315

(14  /362).  

وقد ورد مسندا ومتصال [.]اسناده منقطع[ اسناده ضعيف أرسله الحسن ، ولم يرو معمر عن الحسن ، 333]
 عند البخاري ومسلم.

( برقم: 3/  9( ، )5977( برقم: )4/  8( ، )2653( برقم: )171/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .من حديث عبدهللا بن عمر (88( برقم: )64/  1( ومسلم في "صحيحه" )6871)

  .[ قتادة لم يدرك جابر بن عبد هللااسناده منقطع[.]334]

 .ابي سفيان عن جابرمن حديث  (93( برقم: )65/  1مسلم في "صحيحه" )أخرجه و 
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 َهْل ِفي الُمَصلِّيَن ُمْشِرٌك؟:]ُسِئَل َجاِبُر بن َعبِد هللاِ وَ  َقَتاَدَة، َعن َمْعَمٍر، َعنْ  الرزاق، [.عبد335]
 .[َقاَل: الَ  ،

( َأْخَبَرُه، َأنَُّه َسِمَع َجاِبَر بن َعبِد 2الزَُّبْيِر)( ، َأنَّ َأَبا 1[.عبد الرزاق، َعن ُعَمَر ْبِن َزْيٍد)336]
ُث: ]ِبِمْثِلِه[.  هللِا ، ُيَحدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قتادة لم يسمع من جابر بن عبدهللا [ضعيف[.]335]

( 323/  1" )مسنده من المنتخب" في حميد بن وعبد( 2278: )برقم( 188/  4" )مسنده" في يعلى وأبو
  .(7879: )برقم( 34/  8) ،( 7410: )برقم( 248/  7" )الوسط" في الطبراني وأخرجه( 1062: )برقم

 [.]حسن[336]

 3. خ د ت س.الكاشف:] ج  156(. عمر بن ذر الهمداني ، ثقة بليغ واعظ صالح ، لكنه مرجئ ، مات 1)
 [.4050 -483ص 

(.محمد بن مسلم بن تدرس ، بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء ، السدي موالهم ، أبو 2) 
 6331 895ص  1تقريب:] ج  الزبير المكي ، صدوق إال أنه يدلس ، من الرابعة ، مات سنة ست وعشرين.

 ] ع [[. -

َثِني ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر ، َأْخَبَرَنا ُمَعاٌذ ،  (.66/  1( ، )93( برقم: )65/  1أخرجه مسلم في "صحيحه" ) َوَحدَّ
َثِني َأِبي ، َعْن َأِبي الزَُّبْيِر ، َعْن َجاِبٍر َأنَّ َنِبيَّ هللِا َصلَّى هللُا َعلَ   ْيِه َوَسلََّم َقاَل ِبِمْثِلِه .َوُهَو اْبُن ِهَشاٍم ، َقاَل : َحدَّ

هـ وله من العمر : 153 -هـ 95مر بن راشد ]/ معتم ]الجزء الثاني[ ، من ﴿ جامع ﴾
سنة اربع وستين  -[ ، بحمد هللا المؤيد ، وذلك بـ ]مدينة طليطلة[ وذلك في )صفر عاماً 58

باب : تاب من قتل  [.79هـ[ يتلوه في أول الجزء ]الثالث[ ، ]]364(/ 2)-وثالثمائة( ، ]صفر
 سعد المراديوكتبه : بشير بن جلب بن  [.نفسه ، ومن قتل نفسًا 

عمرو[ ، بـ ]مدينة طليطلة[ ، ]ليلة  قرأته جميعه على ]أبي عبدهللا محمد بن
[ ، ]ليلة الخميس : سنة اربع وستين وثالثمائة –ول ربيع اال  -و)لتسع(/ خلون من الخميس/

 (.ة العشاء ، )صحح تمم بحمد هللاهـ[ ، وذلك بعد صال3/364/)ربيع االول(9
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نسخة مدينة طليطلة /معمر بن راشد[ جامعمن] يفهرس مخطوط الجزء الثان
كتبة كلية االداب االندلسيةالمحفوظة في مجموعة مخطوطات اسماعيل صائب أفندي بم
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 58وله : م[771-م 713]هـ ،415 -هـ 69معمر بن راشد ] لجزءالثالث[: من﴿ جامع ﴾/ا
 عامًا[ 

سنة اربع  ربيع االوللى ]أبي عبدهللا محمد بن عمرو[، بمدينة طليطلة  وذلك في]قرأته ع
 هـ[.364(/ 3/ربيع االول)11[ ، ]وستين وثالثمائة

 .وسمعه ابن عمرو  وقرا جميع هذا الكتاب خلف بن عيسى بن موسى

قرأ عيسى بن موسى بن عيسى جميع هذا الجزء على العالمة خلف بن عيسى بن سعيد الخير 
 [.مستهل ربيع االول في سنة اربع وستين وثالثمائة]رضي هللا عنه في 

سى بن خلف بن عيسى وعيسى بن وحضر سماعه عامر بن عبدهللا واحمد بن سليمان ، ومو 
عن ]ربيع والعمر بن عيسى والحسن بن علي واحمد بن عبدهللا ،وعبيد هللا بن موسى بصيغته 

، عن ابي محمد عبدالرحمن بن اسد ، عن ابي  [ابي عبدهللا محمد  بن عمرو اجازة عنه
 يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن عبدالرحمن ، عن عبدالرزاق ، عن معمر 

 معمر بن راشد ،الثالث[: من ﴿ جامع ﴾/]الجزء 

 رواية: أبي محمد عبدالرحمن بن أسد بن المنذر الفارسي الكازروني ،

 عن أبي يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن عباد الدبري ،

 عن عبدالرزاق بن همام بن نافع

 ، عن معمر بن راشد .

 بن سعد المرادي فلخوكتبه:بشير بن 

عليه توكله وهو حسبه ومباركة يوسف بن عبدهللا بن سعيد بن هللا وفق عبدالوهاب بن محمد و 
 عبدهللا نفع هللا له عنه .

خلف بن عيسى في قرأ خلف بن أفلح جميع هذا الكتاب على العالمة ابي هارون موسى بن  
 .[شهر جمادى االخر  سنة  ثنتين وثالثين واربعمائة]المسجد الجامع في
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عيسى واحمد بن عيسى وزكريا بن اسعد وابراهيم بن  وسمعه خلف بن عبدالملك وموسى بن  
 المدة في التاريخيوسف وخلف بن عيسى الخير ومحمد بن معروف  ، ومحمد بن ابراهيم 

 نفسه.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 :(1)الجزء الثالث من جامع معمر بن راشد

 ،(2) [تاب من قتل نفسه ، ومن قتل نفساً ][. باب :79]

 بن محمد عبدهللا ابي عن: قال ،(3)الخير سعيد بن عيسى بن خلف حزم ابي العالمة حدثنا
 قال: أخبرنا ابومحمد عبدالرحمن بن أسد بن المنذر الفارسي : اجازة ،(4) عيشون  بن عمرو

سنة تسع  -[ ،]في ذي القعدة في منزله بالثنية بـ]مكة، قراءة مني عليه ، (5)الكازروني 
هـ[ قال: حدثنا ابويعقوب اسحاق بن ابراهيم بن عبَّاد 339)ذو القعدة(/11وثالثمائة[،]ثين وثال 

 بـ]صنعاء[: – (6)ري دبالَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .االندلسية طليطلة نسخة راشد بن معمر جامع من الثالث الجزء بداية هذا.(1)

 اول باب في الجزء الثالث..(2)

التجيبي التميمي  .أبو الحزم خلف بن عيسى بن سعيد الخير بن أبي درهم بن وليد بن ينفع بن عبدهللا(3)
هـ[ ، قال القاضي أبو عمر بن الحذاء: كان فاضل جهته وعاقلها ، 421ت:  -هـ 336االندلسي:]و : الوشقي

وهو من أهل وشقة وقاضيها. روى بقرطبة عن أبي عيسى الليثي وأبي بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز ابن 
هـ[ كتب 370ث مائة]ت:القوطية وأبي زكرياء بن فطرة وغيرهم. وله رحلة إلى المشرق قبل سنة سبعين وثال

فيها عن الحسن بن رشيق وأبي محمد بن أبي زيد وغيرهما. حدث عنه القاضي أبو عمر بن الحذاء وقال ابن 
مدير: وتوفي سنة إحدى وعشرين وأربع مائة. زاد غيره في شهر رمضان. وكان مولده سنة ست وقيل ثمان 

، نشر 1989م اإلبياري، الجزء الول الطبعة الولى وثالثين وثالث مائة: الصلة البن بشكوال، تحقيق إبراهي
 [.380دار الكتاب المصري و دار الكتاب اللبناني ]رقم الترجمة : 

ه[. عالم بالحديث، من كبار المالكية في عصره. 341. أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عيشون]ت:(4)
 حافظا فقيها، عالما كان. ةئامثالثو نيعبأرو حدوا نةس(، ووفاته بها، Toletoأندلسي من أهل ُطليطلة )

 وكتاب مالك، مسند وأحاديث الحديث، في( مسند: )منها كتب، له. الحفاظ من بالفتوى، عالما مالك، لمذهب
هو)لبي عبد  ء(، ومختصر وصفه القاضي عياض بأنه مشهور، لعله )اختصار المدونة( فإنه أحد كتباإلمال)

هـ كتاب ) توجيه الموطأ(، ذكره  341هللا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عيشون الطليطلي( المتوفى سنة 
 . وزعم بعض ةطختلملا بالكت إال ةنوملدا رتصخوا ،روشهم رتصخموله )عياض(. وله شعر حسن. 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان أهل الندلس، دون غيرهم من  المؤرخين أنه أخذ كتب )ابن قادم، القروي الحنفي( ونسبها إلى نفسه.
أهل المغرب اإلسالمي، إذا عظموا شخصا أضافوا السمه حرفي )ـون(، وهكذا نجد اسم )عياش( يتحول إلى 

 )عيشون(. 

. الديباج 119، ص 2. ترتيب المدارك، ج 342تاريخ علماء الندلس، ص  174-172، ص 6المدارك: ج 
 .89. محمد بن محمد مخلوف: بيروت، دار الفكر، ص 350المذهب، ص 

تاريخ علماء   .كان محدثا ويرحل اليه .ابومحمد عبدالرحمن بن أسد بن المنذر الفارسي الكازروني(5)
 .342الندلس، ص 

 .ابويعقوب اسحاق بن ابراهيم بن عبَّاد الَّدبري ، انظر ترجمته في اول الجامع.(6)
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 (1)[َمْن َقَتَل َنْفَسُه، َوَمْن َقَتَل َنْفًسا:]َبابُ  [.79]

اكِ  [.337] حَّ َأنَّ ،أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعْن َأِبي ِقاَلَبَة، َعن َثاِبِت ْبِن الضَّ
َب ِبِه، َوَمْن َشِهَد َعَلى ُمْسِلٍم، َأْو َقاَل: َعَلى ُمْؤِمٍن ، ِبَشْيٍء ، َمْن َقَتَل َنْفَسُه َقاَل:]النَِّبيَّ  ُعذِّ

َو َكَما َفهُ ، ِبُكْفٍر، َفُهَو َكَقْتِلِه، َوَمْن َلَعَنُه َفُهَو َكَقْتِلِه، َوَمْن َحَلَف َعَلى ِملٍَّة َغْيِر اإِلْساَلِم َكاِذًبا 
 [.َحَلفَ 

(، َقاَل:]َمْن َماَت ِمْن 2(، َعن ِإبَراِهيَم)1[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َمنُصوٍر)338]
 َأْهِل اإِلْساَلِم، َوَلْم ُيِصْب َدًما ، َفاْرُج َلُه[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه [حديث صحيح[.]337]

، وكتبه : بشير بن  اب من قتل نفسه ، ومن قتل نفسًا [. باب : ت79، ] الثالث . يتلوه في أول الجزء(1)
 خلف بن سعد المرادي.

 .(110( برقم: )73/  1)في "صحيحه( ومسلم 1363( برقم: )96/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )

 [.]اسناده صحيح[ 338]

[. أبو عتاب  ، وقيل  أبو بكر  منصور بن المعتمر بن عبد هللا السلمي ، أبو عتاب ، بمثناة ثقيلة ثم 1]
موحدة ، الكوفي ، ثقة ثبت ، وكان ال يدلس ، من طبقة العمش ، مات سنة اثنتين وثالثين ومائة . ] ت: 

 ] ع [[. - 6956 - 973ص  1هـ [. تقريب: ]ج 133هـ ، أو 132

[.أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن السود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن ربيعة بن ذهل بن سعد 2]
بن مالك بن النخع ، ثقة ، إال أنه يرسل كثيرا ، من الطبقة الخامسة ، وكان عجبا في الورع ، والخير ، 

هـ[.إكمال تهذيب  96هـ ، أو  95هـ ، أو  94 ت: -هـ  50هـ ، أو  38متوقيا للشهرة ، رأسا في العلم:]و:
( ، 313/  1( ، إكمال تهذيب الكمال: )144/  2( ،  الجرح والتعديل البن أبي حاتم: )313/  1الكمال: )

 (.92/  1تهذيب التهذيب: )
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َعْن َأِبي ، (1)، َعِن اْلَحَسنِ  ، َأْو َغْيرِهِ  أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدة [.339]
ِإنَّ ِريَح اْلَجنَِّة َلُيوَجُد ِمْن َمِسيَرِة ِمَئِة َعاٍم، َوَما ِمْن َعبٍد ]َقاَل:، َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ  (2)َبْكَرةَ 

َم هللُا َعَلْيِه اْلَجنََّة، َوَراِئَحَتَها َأْن  ] ، َقاَل َأبو َبْكَرَة:[َيِجَدَهاَيْقُتُل َنْفًسا ُمَعاِهَدًة ِبَغْيِر َحقَِّها، ِإالَّ َحرَّ
 َيُقوُل َهَذا[.ِإْن َلْم َأُكْن َسِمْعُت َرُسوَل هللِا ، َأَصمَّ هللُا ُأُذَنيَّ 

(، َقاَل:َكاَن ُيَقاُل:]َمْن َقَتَل َنْفًسا، 4(،َعِن اْلَحَسِن)3[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر)340]
 َوَأْحَيا َنْفًسا ، َفَلَعلَُّه[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .لم يسمع الحسن من أبي بكرة [[.]اسناده منقطع339]

  من أبي بكرةالحسن عن يحيى : لم يسمع  ،معقل بن يسار به الحسن عن «تاريخ ابن أبي خيثمة »وفي [.1]
 (78/  4الكمال: )إكمال تهذيب 

 [.832 - 1208: ص 11: ج مسروح   االصابة :] بن الحارث بن (.الصحابي الجليل نفيع2)

عبد هللا بن من حديث  (6914( برقم: )12/  9( ، )3166( برقم: )99/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .عمرو بن العاص

 [.]اسناده منقطع[ 340]

.وقال أبو حاتم : لم يسمع من الحسن شيئا ، ولم يره ، بينهما رجل ويقال : إنه عمرو بن عبيد ، ذكره (3)
 (.510/  1عبد هللا بن أبي عمر البكري الطالقاني.      تحفة التحصيل في المراسيل: )

ة الثالثة ، .أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن : يسار البصري ،النصاري موالهم ، الميساني من الطبق(4)
كبير الشأن ، رفيع الذكر ، رأسا في العلم والعمل ، ثقة فقيه ، فاضل مشهور ، وكان يرسل كثيرا ويدلس  بلد 

 [.1/236هـ [.   تقريب:] 110 -هـ 21المسكن المدينة بلد االقامة : المدينة والبصرة : ]و: 
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، َقاَل: ُكْنُت َجاِلًسا [.341] أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َعبِد هللِا ْبِن ُمْسِلٍم، َأِخي الزُّْهِريِّ
، ا ِعْنَد َساِلِم ْبِن َعبِد هللِا، ِفي َنَفٍر ِمْن َأْهِل الَمِديَنِة، َفَقاَل َرُجٌل: َضَرَب اَلِميُر آِنًفا َرُجاًل َأْسَواطً 

 .[ِفي َنْفٍس َكاِفَرٍة َقَتَلَها، َعاَتَب هللُا َعَلى ُموَسى ]َساِلٌم:َفَماَت. َفَقاَل 

زَّاِق، َأخَبرنا َمْعَمٌر، َعن َيحَيى بِن َأِبي َكِثيٍر، َعن َأِبي ِقاَلَبَة، َعن َثاِبِت بِن 342] [.َعبد الرَّ
اِك، َأنَّ النَِّبيَّ  حَّ َوَلْعُن الُمْؤِمِن َكَقْتِلِه، َوَمْن َقَتَل َنْفَسُه ِبَشْيٍء ِفي َقاَل:]اَل َنْذَر ِفيَما اَل َتْمِلُك، الضَّ

َب ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َحَلَف ِبِملٍَّة َغْيِر اإِلْساَلِم َكاِذًبا، َفُهَو َكَما َقاَل، َوَمنْ  ْنَيا، ُعذِّ َقاَل  الدُّ
 ِلُمْؤِمٍن: َيا َكاِفٌر، َفُهَو َكَقْتِلِه[.

نا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اَلعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَريَرَة ، َقاَل: [. أخبر 343]
:]َمْن َقَتَل َنْفَسُه ِبَحِديَدٍة، َفَحِديَدُتُه َيَجُأ ِبَها ، ِفي َبْطِنِه ِفي َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا َقاَل َرُسوُل هللِا 

ي، َفُهَو َيَتَردَّى ِفي َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها َأَبًدا، َوَمْن  ُمَخلًَّدا ِفيَها َأَبًدا، َوَمنْ  َقَتَل َنْفَسُه ِبَتَردِّ
اُه ، ِفي َناِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفيَها َأَبًدا[.  َقَتَل َنْفَسُه ِبُسمٍّ، َفُسمُُّه ِفي َيِدِه، َيَتَحسَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [صحيحاسناده [.]341]

يِّ عبد هللا بن مسلم بن عبيد هللا عبد هللا بن شهاب بن عبد هللا بن الحارث بن زهرة، َأِخي الزُّْهرِ  [.أبو محمد1]
هـ  124أخيه الزهري ، وأخوه مات: ]مات قبل ثقة ، قال : النسائي ثقة ثبت  ،الزهري ، القرشي ، المدني 

الجرح والتعديل البن أبي   يحيى بن معين عن أخي الزهري : كيف حديثه ؟ فقال : ثقة .[الطبقة الثالثة ،
، ولما ذكره ابن خلفون في كتاب " الثقات " قال : وثقه ابن عبد الرحيم وذكر غيره . إكمال ( 164/  5حاتم: )

 (.546/  1قريب التهذيب: )( ، ت200/  8تهذيب الكمال: )

 [.]صحيح[ متفق عليه342]

( برقم: 136/  6( ، )4171( برقم: )125/  5( ، )1363( برقم: )96/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.110( برقم: )73/  1(. ومسلم في "صحيحه" )6047( برقم: )15/  8( ، )4843)

 [.]صحيح[ 343]

( ومسلم في "صحيحه" 5778( برقم: )139/  7( ، )1365برقم: ) (96/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.109( برقم: )72/  1)
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 َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل:،(1) أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اَلعَمِش، َعن َشِقيقٍ [.344]

َماءِ ] ُل َما ُيْقَضى َبْيَن النَّاِس َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفي الدِّ  .[َأوَّ

(، َعْن 1[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اَلعَمِش، َعْن َعبِد هللِا ْبِن ُمرََّة)345]
:]اَل َتْقُتُل َنْفًسا َنْفٌس ُظْلًما، ِإالَّ َكاَن َعَلى ( ، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا 2َمْسُروٍق)

ُل َمْن َسنَّ اْلَقْتَل[.اْبِن آَدَم اْلَقاِتِل ، ِكْفٌل ِمْن إِ   ْثِمَها، َلنَُّه َأوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صحيح[[.]344]

( ومسلم في "صحيحه" 6864( برقم: )2/  9( ، )6533( برقم: )111/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .(1678( برقم: )107/  5)

 [.]صحيح[345]

(.عبد هللا بن مرة الخارفي ، عن : ابن عمر ومسروق . وعنه : منصور والعمش ، ثقة ، مات سنة مائة 1)
 ع[. 2975 - 194ص   3. الكاشف: ]ج 

 (. مسروق بن الجدع بن مالك الهمداني ، الوادعي ، أبو عائشة الكوفي ، ثقة فقيه عابد ، مخضرم ، من2)
 ] ع [ - 6645 - 935ص  1الثانية ، مات سنة اثنتين ، ويقال : سنة ثالث وستين .تقريب: ج 

( برقم: 103/  9( ، )6867( برقم: )3/  9( ، )3335( برقم: )133/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.1677( برقم: )106/  5( ومسلم في "صحيحه" )7321)
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، َعْن َعْمِرو بِن  َمْعَمٍر، َعْن َمنُصوٍر، َعْن َأِبي َواِئلٍ  : َأْخَبَرَنا[.أخبرنا عبد الرزاق، َقالَ 346]
َأيُّ الذُُّنوِب ]، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل هللِا، َأْو َقاَلُه َغْيِري: ، َعْن َعبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ (1)ُشَرْحِبيلَ 

ا ، َأْعَظُم ِعْنَد هللِا؟  ؟ ، َقاَل: َأْن َتْجَعَل َلُه ِندًّ َقاَل: ُثمَّ َأْن َتْقُتَل َوَلَدَك، ، َوُهَو َخَلَقَك، َقاَل: ُثمَّ َأيُّ
؟  َقاَل: ُثمَّ َأْن ُتزَاِنَي َحِليَلَة َجاِرَك، َقاَل: َفَأْنَزَل هللُا َتْصِديَق ، َخْشَيَة َأْن َيْطَعَم َمَعَك، َقاَل: ُثمَّ َأيُّ

 .[ِكَتاِبِه: }َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع هللِا ِإَلًها آَخَر{ اآلَيةَ َذِلَك ِفي 

(، َعِن اَلعَمِش ، َوَمنُصوٍر،َعْن َأِبي َواِئٍل:]ِمْثَلُه 2[.أخبرنا عبد الرزاق، َعِن الثَّوِريِّ )347]
 ِبِإْسَناِدِه[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [[.]صحيح346]

( ومسلم في "صحيحه" 4761( برقم: )109/  6( ، )4477( برقم: )18/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.86( برقم: )63/  1( ، )86( برقم: )63/  1)

(.عمرو بن شرحبيل ، أبو ميسرة الهمداني ، عن : عمر وعلي . وعنه : القاسم بن مخيمرة وأبو إسحاق 1) 
 [.4171 – 517صفحة:  3]جزء:  وعدة ، فاضل عابد حجة ، صلى عليه شريح . سوى ق . الكاشف:

 [.]صحيح[347]

/  1( ، )2/  4025: )( برقم793/  1( ، )1/  4024( برقم: )793/  1أخرجه النسائي في "المجتبى" )
 10( ابن حبان في "صحيحه" )3462( برقم: )425/  3( والنسائي في "الكبرى" )3/  4026( برقم: )793

 (.4415( برقم: )262/  10( ، )4414( برقم: )261/ 

(.سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أبو عبد هللا ، الكوفي ، ثقة حافظ ، فقيه عابد ، إمام حجة ، من 2)
 1وس الطبقة السابعة ، وكان ربما دلس ، مات سنة إحدى وستين ، وله أربع وستون .تقريب: ]جزء: رؤ 

 ] ع [[. - 2458 - 394صفحة: 
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 [:اللَِّعِب :]َبابُ  [.80]

،  ، َعْن َعاِئَشةَ  ، َعن ُعْرَوةَ  ، َعِن الزُّْهِريِّ  ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمرٌ  أخبرنا عبد الرزاق [.348]
 َوهللِا َلَقْد َرَأْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُم َعَلى َباِب ُحْجَرِتي، َواْلَحَبَشُة َيْلَعُبونَ ]َقاَلْت:

َلِعِبِهْم ِمْن ِباْلِحَراِب ِفي الَمْسِجِد، َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسُتُرِني ِبِرَداِئِه، َلْنُظَر ِإَلى 
َيِة اْلَحِديَثِة َبْيِن ُأُذِنِه َوَعاِتِقِه، ُثمَّ َيُقوُم ِمْن َأْجِلي، َحتَّى َأُكوَن َأَنا الَِّتي َأْنَصِرُف، َفاْقُدُروا َقْدَر اْلَجارِ 

، اْلَحِريَصِة للَّْهوِ  نِّ  .[السِّ

َة، َعْن َأِبيِه، َعْن َعاِئَشَة، [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِهَشاِم ْبِن ُعْروَ 349]
َرْرَن َقاَلْت:]ُكْنُت َأْلَعُب ِباللَُّعِب، َفَتْأِتيِني َصَواِحِبي، َفِإَذا َدَخَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم فَ 

[.ِمْنُه، َفَيْأُخُذُهنَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَيْرُدُدُهنَّ  إِ   َليَّ

[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َثاِبٍت، َعْن َأَنٍس، َقاَل:]َلمَّا َقِدَم َرُسوُل هللِا َصلَّى 350]
 هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم الَمِديَنَة، َلِعَب اْلَحَبُش ِبِحَراِبِهْم َفَرًحا ِبُقُدوِمِه[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح[[.]348]

: برقم( 16/  2) ،( 455: )برقم( 98/  1) ،( 454: )برقم( 98/  1" )صحيحه" في البخاري  أخرجه
 .(892: )برقم( 21/  3" )صحيحه" في ومسلم.(952: )برقم( 17/  2) ،( 949)

 [.]صحيح[349]

 (.2440( برقم: )135/  7( ومسلم في "صحيحه" )6130( برقم: )31/  8البخاري في "صحيحه" )أخرجه 

 [.]صحيح[350]

( 3459( برقم: )177/  6( وأبو يعلى في "مسنده" )12844( برقم: )2675/  5أخرجه أحمد في "مسنده" )
 ( .1239( برقم: )371/  1وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" )
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، َعِن اْبِن الُمَسيَِّب، َعْن َأِبي ُهَريَرَة، [.351] أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
َبْيَنا اْلَحَبَشُة َيْلَعُبوَن ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِحَراِبِهْم، ِإْذ َدَخَل ُعَمُر بن ]َقاَل:

اْلَحْصَباِء، َفَحَصَبُهْم ِبَها، َفَقاَل َلُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َدْعُهْم  اْلَخطَّاِب، َفَأْهَوى ِإَلى
 .[َيا ُعَمرُ 

 [.َباُب:]اْلِقَماِر[:81]

[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعن َناِفٍع؛ َأنَّ اْبَن ُعَمَر :]َكاَن َيْكَرُه َأْن 352]
 الَِّتي َيْلَعُب ِبَها النَّاُس[. (1)َعَب َأَحٌد ِمْن َأْهِلِه ِبَهِذِه اْلَجَهاِرَدةِ َيلْ 

(،َرُجٌل ِمْن َأْهِل 2[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، َقاَل:]َمرَّ َعبُد هللِا بن َغاِلٍب)353]
ْطَرْنِج،   َفَقاَل ِلْلَحَسِن: َمَرْرُت ِبَقْوٍم َقْد َعَكُفوا َعَلى َأْصَناٍم َلُهْم[.اْلَبْصَرِة، ِبَقْوٍم َيْلَعُبوَن ِبالشِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه  صحيح[[.]351]

 .(893: )برقم( 23/  3" )صحيحه" في ومسلم( 2901: )برقم( 38/  4" )صحيحه" في البخاري  أخرجه

 [.]اسناده صحيح[ 352]

 [.120 -7اْلَجَهاِرَدِة: لعبة شبيه بالشطرنج وهي كلمة غير عربية.   كنز العمال ]ج(.1)

 [.]اسناده صحيح[ 353]

سم بن الفضل ، (.عبد هللا بن غالب الحداني ، البصري ، العابد ، عن : أبي سعيد . وعنه : قتادة والقا2)
 [.  2903 171ص:  3هـ    الكاشف]ج:  83واعظ قانت متبتل صادق ، قتل يوم الجماجم سنة 
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[354( ْعِبيَّ ْطَرْنِج، 1[. أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل َمْعَمٌر : َوَبَلَغِني َأنَّ الشَّ (:]َكاَن َيْلَعُب ِبالشِّ
اِج[.َوَيْلَبُس ِمْلَحَفًة َحْمَراَء، َوَيْرِمي   ِباْلُجاَلِهِق، َوَذِلَك َأنَُّه َكاَن ُمَتَواِرًيا ِمَن اْلَحجَّ

(،َقاَل: 2(، َعْن َأِبي اَلْحَوِص)1[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َيِزيَد ْبِن َأِبي ِزَياٍد)355]
 ِإنَُّهَما ِمَن الَمْيِسِر[.( ِباْلَكْعَبْيِن ، فَ 3َسِمْعُت اْبَن َمْسُعوٍد َيُقوُل:] ِإيَّاُكْم َوَدْحًوا)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[.]مرسل[ سقط من االسناد رجل او أكثر354]

(.عامر بن شراحيل الشعبي ، بفتح المعجمة ، أبو عمرو . ثقة . مشهور .. فقيه فاضل . من الثالثة . 1)
- 475ص:  1ال مكحول : ما رأيت أفقه منه ، مات بعد المائة ، وله نحو من ثمانين . تقريب: ]ج: ق

 ] ع [[. 3109

اْلُجاَلِهِق: ))الجالهق(( كلمة فارسية معربة بمعنى الطين المدور الملس الذى يرمى به كالبندق. مقدمة فتح 
 (.  155/  1الباري ) 

 [ اسناده ضعيف[.]355]

ن أبي زياد الهاشمي موالهم ، الكوفي ، ضعيف ، كبر فتغير وصار يتلقن ، وكان شيعيا ، فهم (. يزيد ب1)
ص:  1صدوق ، رديء الحفظ ، لم يترك ، مات ، من الخامسة ، مات سنة ست وثالثين .تقريب: ]ج: 

 [. 6305 – 513ص:  4[[. الكاشف:]ج:  4] خت م - 7768 - 1075

النون وسكون المعجمة الجشمي ، بضم الجيم وفتح المعجمة ، أبو  (. عوف بن مالك بن نضلة ، بفتح2)
الحوص الكوفي . مشهور بكنيته ، ثقة من الثالثة ، قتل قبل المائة ، في والية الحجاج على العراق . تقريب: 

 [[. 4] بخ م  - 5253 - 758ص:  1]ج: 

 [.340(.دحوا : رمى به المعجم الوسيط ]3)
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الَمْيِسُر اْلِقَماُر ُكلُُّه، َحتَّى ]الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َلْيٍث، َعن ُمجاِهٍد، َقاَل:أخبرنا عبد [.356]
ْبَيانُ   .[اْلَجْوُز الَِّذي َيْلَعُب ِبِه الصِّ

[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعن َقَتاَدَة ، َأنَّ َعبَد هللِا بن َعْمِرو بِن اْلَعاِص َقاَل:] 357]
ِعَب ِباْلَكْعَبْيِن َعَلى اْلِقَماِر ، َفَكَأنََّما َأَكَل َلْحَم ِخْنِزيٍر ، َوَمْن َلِعَب ِبَها َعَلى َغْيِر ِقَماٍر ، َمْن لَ 

َهَن ِبَشْحِم ِخْنِزيٍر[.  َفَكَأنََّما ادَّ

زَّاِق ، َأْخَبَرَنا َعبُد هللِا ْبُن َسِعيِد ْبِن َأِبي 358] (، َعْن َأِبيِه ، َعْن َرُجٍل ، 1ِهْنَد)[.َأْخَبَرَنا َعبُد الرَّ
ى هللَا َعْن َأِبي ُموَسى اَلْشَعِريِّ ، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:]َمْن َلِعَب ِباْلِكَعاِب َفَقْد َعَص 

 َوَرُسوَلُه[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الليث متروك [ضعيفاسناده [.]356]

 [.]اسناده ضعيف[ لم يسمع قتادة من عبدهللا بن عمرو بن العاص.357]

 (.26678( برقم: )350/  13( ، )26670( برقم: )348/  13أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )

  رجل مبهمفيه  [[.]اسناده ضعيف358]

سعيد بن أبي هند الفزاري موالهم ، ثقة، من الثالثة، أرسل عن أبي موسى، مات سنة ست عشرة، وقيل (.1)
 [. [ ع]  - 2422[ 1/390]  390: ص 1: ج] بعدها .تقريب ]

( برقم: 411/  1والطيالسي في "مسنده" ) (769/  3518( برقم: )1395/  5أخرجه مالك في "الموطأ" )
/  1( وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" )7290( برقم: )274/  13و يعلى في "مسنده" )( وأب512)

 .(548( برقم: )193/  1( ، )547( برقم: )193
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 [:اْلِكاَلِب َواْلَحَماِم:]َبابُ  [.82]

ْحَمِن ْبِن ، َعن ُمَحمَِّد ْبِن (1)أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َأِبي ِذْئٍب  [.359] َعبِد الرَّ
، َفَجَعَل (3)َرَأى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجاًل َأْطَلَق َحَماًما ِمَن اْلِحَرافِ ]، َقاَل:(2)َثْوَبانَ 

 .[ُيْتِبُعُه َبَصَرُه، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َشْيَطاٌن َيْتَبُع َشْيَطاًنا

(، َعِن اْبِن َأِبي ِذْئٍب ، َعن ُمَحمَِّد ْبِن َعبِد 1[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َعبِد اْلَوهَّاِب)360]
ْحَمِن:]ِمْثَلُه[.  الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عبدالرحمن بن ثوبان تابعيحمد بن االسناد مرسل م [[.]اسناده منقطع359]

 ونافع عكرمة:  عن ، العالم أحد العامري  الحارث أبو ذئب أبي ابن المغيرة بن الرحمن عبد بن (.محمد1)
 ، ثقة الشأن كبير وكان ، الجعد بن وعلي والقطان وهب وابن المبارك[ 4/153] وابن معمر:  وعنه ، والزهري 

 .[ 5001 - 152: ص 4: ج]. الكاشف :159 توفي

: ص 1: ج ]تقريب: . الثالثة من ، ثقة ، المدني قريش عامر العامري  ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد (.2)
 [.[ ع]  - 6108 - 869

 [.75 -5لسان العرب ]ج    اسم مكان في مكة المكرمة.:اْلِحَرافِ (.3)

 [.]ضعيف جدا[360]

 1كذبه الثوري ، من السابعة . تقريب:]جزء: (.عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي ، متروك ، وقد 1)
 ] ق [[. - 4291- 633صفحة: 
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َكاَن  :]َأنَّ ُعْثَماَن بن َعفَّانَ ،، َعِن اْلَحَسنِ (1)أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ُيوُنَس [.361]
 .[َيْأُمُر ِبَقْتِل اْلِكاَلِب َواْلَحَماِم

، َقاَل:]َيا َأْهَل 362] [.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعن َقَتاَدَة ، َأنَّ َأَبا ُموَسى اَلْشَعِريَّ
َجاَج َواْلِكاَلَب ، ]اَل َتُكوُنوا ِمْن َأْهِل اْلُقَرى ، َيْعِني: َأْهَل اْلَبَواِدي[ [.  اْلَبْصَرِة، اْكُفوِني الدَّ

[:[. َباُب: ]اْلِغَناِء 83] فِّ  َوالدُّ

، َوِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعن ُعْرَوَة، 363] [.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ
ِمًنى،  يَّاِمَقاَل:]َدَخَل َأبو َبْكٍر َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِعْنَد َعاِئَشَة َقْيَنَتاِن ُتَغنَِّياِن ِفي أَ 

وِل هللِا َوالنَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْضَطِجٌع، ُمَسجًّى َثْوُبُه َعَلى َوْجِهِه، َفَقاَل َأبو َبْكٍر: َأِعْنَد َرسُ 
، ُثمَّ َقاَل:] َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْصَنُع َهَذا؟ َفَكَشَف النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعن َوْجِههِ 

 َدْعُهنَّ َيا َأَبا َبْكٍر، َفِإنََّها َأيَّاُم ِعيٍد َوِذْكِر هللِا[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح[[.]361]

 في حنبل بن أحمد بن هللا عبد أخرجه (20285( برقم: )466/  10ابن أبي شيبة في "مصنفه" )أخرجه 
 ..(528: )برقم( 169/  1" )أحمد مسند" على زوائده

 سنة مات ، الخامسة من ، ورع فاضل ثبت ثقة ، البصري  عبيد أبو ، العبدي دينار بن عبيد بن (.يونس1)
 .[[ ع]  - 7966- 1099: ص 1: ج] تقريب:. وثالثين تسع

 .[.]مرسل[ قتادة لم يسمع من ابي موسى االشعري 362]

 .عروة بن الزبير لم يدرك ابا بكر [مرسل[.]363]

( برقم: 23/  2( ، )952( برقم: )17/  2( ، )949( برقم: )16/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .من حديث عائشة(892( برقم: )21/  3( ومسلم في "صحيحه" )39/  4( ، )987)
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، ِإالَّ [ِمْثَلهُ :]َأيُّوَب، َعِن اْبِن َأِبي ُمَلْيَكَة، َعْن َعاِئَشةَ أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن [.364]
 .[َدْعَها َيا َأَبا َبْكٍر، َفِإنَّ ِلُكلِّ َقْوٍم ِعيًدا]هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى 

ِإبَراِهيَم، َقاَل:]اْلِغَناُء ُيْنِبُت النَِّفاَق ِفي [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ُمِغيَرَة ، َعن 365]
 اْلَقْلِب[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح[[.]364]

:  مليكة أبي اسم:  يقال ، جدعان بن هللا عبد ابن،  مليكة أبي بن هللا عبد بن هللا عبيد بن هللا عبد (.1)
 ، الثالثة من ، فقيه ثقة ،[  وسلم عليه هللا صلى النبي أصحاب من]  ثالثين أدرك ، المدني ، التيمي زهير
 .[[ ع]  - 3477- 524: ص 1: ج] تقريب:. عشرة سبع سنة مات

 (148 / 3: )الستة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف .عباس وابن عائشة سمع

 .(892: )برقم( 21/  3" )صحيحه" في ومسلم( 454: )برقم( 98/  1)صحيحه" في البخاري  أخرجه

 [.]اسناده صحيح[365]

 (21545( برقم: )102/  11أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )

عبد هللا بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب .اسناده صحيح.  التمهيد لما في  عن إبراهيم قال قال
 [122 -22الموطأ من المعاني والسانيد  ]ج

(.المغيرة بن مقسم ، بكسر الميم ، الضبي موالهم ، أبو هشام الكوفي ، العمى ، ثقة متقن إال أنه كان 1)
ص:  1مات سنة ست وثالثين على الصحيح .تقريب: ]ج: يدلس وال سيما عن إبراهيم ، من السادسة ، 

 ] ع [[. - 6899- 966

(.إبراهيم بن يزيد بن قيس بن السود النخعي ، أبو عمران الكوفي الفقيه ، ثقة إال أنه يرسل كثيرا ، من 2)
 118ص:  1الخامسة، مات ) دون المائة ( سنة ست وتسعين ، وهو ابن خمسين أو نحوها.  تقريب: ]ج: 

 [. ] ع [ - 272-
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: ، َأنَّ ُعَمَر بن اْلَخطَّاِب  أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعِن اْبِن ِسيِرينَ [.366]
 .[َكاَن ِإَذا َسِمَع َصْوًتا، َأْو ُدفًّا، َقاَل: َما َهَذا؟ َفِإَذا َقاُلوا: ُعْرٌس، َأْو ِخَتاٌن، َصَمتَ ]

، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ ، َعن ُعَمَر ْبِن َعبِد اْلَعِزيِز ، َعْن َعبِد هللِا  [. أخبرنا عبد الرزاق367]
(، َقاَل:]َرَأْيُت ُأَساَمَة بن َزْيٍد َجاِلًسا ِفي الَمْسِجِد، َراِفًعا ِإْحَدى ِرْجَلْيِه َعَلى 1ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َنْوَفٍل )
 ([.3َقاَل: َحِسْبُت َأنَُّه َقاَل: َيَتَغنَّى النَّْصَب)(، 2اُلْخَرى، َراِفًعا َعِقيَرَتُه)

[. أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعْن َمَطٍر اْلَورَّاِق ، َعن ُمَطرِِّف ْبِن َعبِد هللِا ْبِن 368]
يٍر ، َقاَل:]َصِحْبُت ِعْمَراَن بن اْلُحَصْيِن ِمَن اْلَبْصَرِة ِإَلى َمكََّة، َفَكاَن يُ  ْنِشُد ِفي ُكلِّ َيْوٍم، ُثمَّ َقاَل ِشخِّ

ا وَباِطاًل[. ْعَر َكاَلٌم، َوِإنَّ ِمَن اْلَكاَلِم َحقًّ  ِلي: ِإنَّ الشِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االسناد منقطع ابن سيرين لم يدرك عمر بن الخطاب [[.]اسناده منقطع366]

 [.]صحيح[367]

 (.26020( برقم: )119/  13أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )

 [.4/2020(.َعبِد هللِا ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َنْوَفٍل  صحابي. االصابة ]ج1)

 [310- 1(.عقيرته: صوته القاموس المحيط ]ج2)

 [350- 2(.نصب العرب : ضرب من مغانيها أرق من الحداء . القاموس المحيط ]ج3)
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، َعن ُمَطرِِّف ْبِن َعبِد هللِا ْبِن (1)أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعْن َمَطٍر اْلَورَّاقِ [. 368]
يرٍ  ، َقاَل:]َصِحْبُت ِعْمَراَن بن اْلُحَصْيِن ِمَن اْلَبْصَرِة ِإَلى َمكََّة، َفَكاَن ُيْنِشُد ِفي ُكلِّ َيْوٍم، ُثمَّ  (2)ِشخِّ

ْعَر كَ  ا وَباِطاًل[.َقاَل ِلي: ِإنَّ الشِّ  اَلٌم، َوِإنَّ ِمَن اْلَكاَلِم َحقًّ

[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة ، َعن َوْهِب ْبِن َكْيَساَن ، َأنَّ َعبَد 369]
 َرنَُّم[.هللِا بن الزَُّبْيِر، َقاَل:]َما َأْعَلُم َرُجاًل ِمَن الُمَهاِجِريَن ِإالَّ َقْد َسِمْعُتُه َيتَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسبب مطر الوراق [حسناسناده [.]368]

( 472/  3" )مستدركه" في الحاكم أخرجه( 26560( برقم: )294/  13ابن أبي شيبة في "مصنفه" )أخرجه 
 .(6046: )برقم

 صالح هو:  معين ابن وقال ، ضعيف عطاء في هو:  أحمد قال الناسخ رجاء أبو طهمان بن الوراق (.مطر1)
 .[5471- 295: ص 4: ج]الكاشف: . 4 م 129 توفي ،

 ساكنة تحتانية بعدها المكسورة المعجمة وتشديد المعجمة الشين بكسر ، الشخير بن هللا عبد بن مطرف (.2)
 من ، فاضل عابد ثقة ، البصري  هللا عبد أبو ، معجمة ثم مفتوحتين بمهملتين ، الحرشي ، العامري  ، راء ثم

 .[[ ع]  - 6751-948: ص 1: ج]تقريب: . وتسعين خمس سنة مات ، الثانية

 [.]اسناده صحيح[369]
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 ]، َقاَل: ، َعْن َأَنسٍ  ، َعِن اْبِن ِسيِرينَ  ، َعْن َأيُّوبَ  ، َعْن َمْعَمرٍ  أخبرنا عبد الرزاق[.370]
، َفاْسَتَوى  ، َفَقاَل َلُه َأَنٌس: اْذُكِر هللَا َأْي ُأَخيَّ  ، ُثمَّ َتَرنَّمَ  اْسَتْلَقى اْلَبَراُء بن َماِلٍك َعَلى َظْهرِهِ 

،  ، َوَقْد َقَتْلُت ِمَئًة ِمَن الُمْشِرِكيَن ُمَباَرَزةً  ، َوَقاَل: َأْي َأَنٌس، َأُتَراِني َأُموُت َعَلى ِفَراِشي َجاِلًسا
 .[ِسَوى َمْن َشاَرْكُت ِفي َقْتِلهِ 

(، 2(، َعن َسعيِد ْبِن الُمَسيَِّب)1[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َيحَيى بِن َسعيٍد)371]
َجَز[.  َقاَل:]ِإنِّي لُْبِغُض اْلِغَناَء، َوُأِحبُّ الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح[[.]370]

 أخرجه( 26549( برقم: )291/  13( ، )19745( برقم: )285/  10أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )
ْيَخْيِن ، َوَلْم  (5308: )برقم( 291/  3" )مستدركه" في الحاكم   .ُيَخرَِّجاهُ َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

 [.]صحيح[371]

(.يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو اإلمام أبو سعيد النصاري قاضي السفاح ، عن : أنس ، وابن 1) 
 [.6176-482ص:  4ع .الكاشف]ج:  143المسيب ، وعنه : مالك ، والقطان ، حافظ فقيه  حجة ، مات 

[ العالم ، وسيد التابعين ، عن 2/497أحد ](.سعيد بن المسيب بن حزن اإلمام أبو محمد المخزومي ، 1)
عمر وعثمان وسعد . وعنه : الزهري وقتادة ويحيى بن سعيد ، ثقة ، حجة ، فقيه ، رفيع الذكر ، رأس في 

 [. 1960-496ص:  2ع .الكاشف:]ج:  94العلم والعمل ، عاش تسعا وسبعين سنة ، مات 
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َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعن َرُجٍل، َعِن اْلَحَسِن، َقاَل: َصْوَتاِن َفاِجَراِن أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: [.372]
ْوُت ِعْنَد ]َفاِحَشاِن، َقاَل: َحِسْبُتُه َقاَل: َمْلُعوَناِن، َصْوٌت ِعْنَد ِنْعَمٍة، َوَصْوٌت ِعْنَد ُمِصيَبٍة، َفَأمَّا الصَّ

ْوُت ِعْنَد الُمِصيَبِة، َفَخْمُش اْلُوُجوِه، َوَشقُّ اْلُجُيو  ِب، َوَنْتُف اَلْشَعاِر، َوَرنُّ َشْيَطاٍن، َوَأمَّا الصَّ
 .[وَباِطٌل، َوِمْزَماُر َشْيَطانٍ النِّْعَمِة، َفَلْهٌو 

 (1)[.باب:]الجار[84]

، َعِن اْلَحَسِن، َقاَل: َقاَل َرُسوُل (2)[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َكِثيِر ْبِن ِزَياٍد 373]
 :]َما زَاَل ِجْبِريُل ُيوِصيِني ِباْلَجاِر، َحتَّى َظَنْنُت ، َأنَُّه َسُيَورُِّثُه[.هللِا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فيه مبهماالسناد  [[.]اسناده ضيف372]

[.]اسناده منقطع[ االسناد مرسل وهو من مراسيل الحسن البصري من هذا الطريق ، وقد ورد مسندا 373]
 صحيحا في البخاري ومسلم في الصحيحين. 

 (.2624( برقم: )36/  8( ومسلم في "صحيحه" )6014( برقم: )10/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )

 ي كل النسخ الخطية عدا نسخة ط ونسخة ب.(.سقط عنوان ]الجار[ ف1)

(.كثير بن زياد العتكي ، بصري نزل بلخ ، عن أبي العالية وجماعة ، وعنه : حماد بن زيد وجماعة ، 2)
 [.4630-58ص:  4وثقوه . د ت ق .الكاشف: ]ج: 
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، َقاَل:  ، َعْن َأِبي ُهَريَرةَ  َسَلَمةَ ، َعْن َأِبي  ، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ  أخبرنا عبد الرزاق[.374]
، َمْن َكاَن ُيْؤِمُن باهلِل  ، َفْلُيْكِرْم َضْيَفهُ  َمْن َكاَن ُيْؤِمُن باهلِل َواْلَيْوِم اآلِخرِ ]: َقاَل َرُسوُل هللِا 

 .[، َأْو ِلَيْصُمْت  َخْيًرا :اآلِخِر َفْلَيُقلْ ، َمْن َكاَن ُيْؤِمُن باهلِل َواْلَيْوِم  ، َفاَل ُيْؤِذَينَّ َجاَرهُ  َواْلَيْوِم اآلِخرِ 

[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َكِثيِر ْبِن ِزَياٍد، َعِن اْلَحَسِن، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا 375]
ُجُل ُمْؤِمًنا، َحتَّى َيْأَمَن َجاُرُه َبَواِئَقُه[.  :]اَل َيُكوُن الرَّ

َعْن َمْعَمٍر، َعن َكِثيِر ْبِن ِزَياٍد، َقاَل: ُثمَّ َيُقوُل اْلَحَسُن:]َوَكْيَف َتُكوُن [.أخبرنا عبد الرزاق، 376]
 ُمْؤِمًنا، َواَل َيْأَمُنَك َجاُرَك؟ ، َوَكْيَف َتُكوُن ُمْؤِمًنا، َواَل َيْأَمُنَك النَّاُس؟[.

َثِني َمْن اَل َأتَِّهُم ِمَن اَلْنَصاِر[، [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ ، َقاَل:]َحدَّ 377]
َم اْبَتَدُروا ُنَخاَمَتُه، َوَوُضوَءُه، َفَمَسُحوا ِبَها ُوُجوَهُهْم ، َأنَّ َرُسوَل هللِا  َأ، َأْو َتَنخَّ :]َكاَن ِإَذا َتَوضَّ

:]َمْن ِمُس ِبِه اْلَبَرَكَة[، َفَقاَل َرُسوُل هللِا : ِلَم َتْفَعُلوَن َهَذا؟ ، َقاُلوا: َنْلتَ َوُجُلوَدُهْم، َفَقاَل َرُسوُل هللِا 
 َأَحبَّ َأْن ُيِحبَُّه هللُا َوَرُسوُلُه، َفْلَيْصُدِق اْلَحِديَث، َوْلُيَؤدِّ اَلَماَنَة، َواَل ُيْؤِذ َجاَرُه[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [صحيح[.]374]

 ومسلم( 6476: )برقم( 100/  8) ،(( 32/  8) ،( 6019: )برقم( 11/  8" )صحيحه" في البخاري  أخرجه
 .(48: )برقم( 50/  1" )صحيحه" في

 ، ثقة ، إسماعيل:  وقيل ، هللا عبد اسمه:  قيل.  المدني ، الزهري  عوف بن الرحمن عبد بن سلمة (.أبو1)
: ج] تقريب:   . وعشرين بضع سنة مولده وكان ، ومائة أربع أو وتسعين أربع سنة مات.  الثالثة من ، مكثر

 .[[ ع]  - 8203-1155: ص 1

[.]صحيح لغيره[ من مراسيل الحسن البصري ، وقد ورد مسندا صحيحا في البخاري ومسلم في 375]
 الصحيحين. 

( برقم: 49/  1، أخرجه مسلم في "صحيحه" ) (6016( برقم: )10/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .من حديث ابو هريرة(46)

 [.]اسناده صحيح[376]
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[.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْن َمنُصوٍر، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، 378]
: َيا َرُسوَل هللِا، َكْيَف ِلي َأْن َأْعَلَم ِإَذا َأْحَسْنُت، َأْو ِإَذا َأَسْأُت، َفَقاَل النَِّبيُّ َقاَل: َقاَل َرُجٌل ِللنَِّبيِّ 

َت ، :]ِإَذا َسِمْعَت ِجيَراَنَك ، َيُقوُلوَن: َقْد َأْحَسْنَت ، َفَقْد َأْحَسْنَت، َوِإَذا َسِمْعَتُهْم ، َيُقوُلوَن: َقْد َأَسأْ 
 َفَقْد َأَسْأَت[.

 [. َباُب:]الِحَمى[:84]

[. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ ، َعن ُعَبْيِد هللِا، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، 379]
ْعِب ْبِن َجثَّاَمَة، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا   ، َيُقوُل:]اَل ِحَمى ِإالَّ هلِل َوَرُسوِلِه[. َعِن الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فيه مبهم [اسناده ضعيف[.]377]

 [.]صحيح[378]

( ، والخرائطي 10433( ، والطبراني في "الكبير" )526( و )525( ، ، وابن حبان )4223أخرجه ابن ماجه )
، والبيهقي في "السنن" 5/43(  وأبو نعيم في "الحلية" 483، والشاشي )42في "مكارم الخالق" ص 

10/125. 

 [.]صحيح[379]

/  1( وابن الجارود في "المنتقى" )3012( برقم: )61/  4( ، )113/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.1092( برقم: )374

هللا المدني ، ثقة فقيه ثبت ، من الثالثة ،  (.عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود الهذلي ، أبو عبد1)
 640ص:  1مات ) دون المائة ( سنة أربع وتسعين ، وقيل : سنة ثمان ، وقيل غير ذلك .    تقريب: ]ج: 

 .] ع [[ - 4338-
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ْبِن اْلَخطَّاِب َوَقْد َكاَن ِلُعَمَر ، َقاَل الزُّْهِريُّ :  َمْعَمٌر، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الرزاق، عبد أخبرنا [.380]
َدَقةِ :]، َبَلَغِني ِحًمى  .[َأنَُّه َكاَن َيْحِميِه إِلِبِل الصَّ

[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ ، َأنَّ ُعَمَر َقاَل ِلَهانِئ ْبِن ُهَنيٍّ ، َمْوًلى َلُه 381]
َرْيَمِة)َكاَن َيْبَعُثُه َعَلى اْلِحَمى:]َأْدِخْل َصاِحَب  (، َوِإيَّاَي َوَنَعَم اْبِن َعْوٍف، َوَنَعَم اْبِن 1اْلُغَنْيَمِة َوالصُّ

اَن، َفِإنَُّهَما ِإْن َتْهِلْك َنَعُمُهَما َيْرِجَعاِن ِإَلى َأْهٍل َوَماٍل، َوِإْن َتْهِلْك َنَعُم َهُؤاَلِء َيُقوُلونَ  : َيا َأِميَر َعفَّ
ْرَهِم[.  الُمْؤِمِنيَن، الَماُء َواْلَكألُ  يَناِر َوالدِّ  ، َأْيَسُر َعَليَّ ِمَن الدِّ

 [.َباُب:]َقْطِع اَلْرِض[:85]

(، َقاَل:]َقَطَع ُعَمُر بن اْلَخطَّاِب، 2[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َيحَيى بِن َسعيٍد)382]
 َيْشَتِرْط[. َواْشَتَرَط اْلِعَماَرَة ، َثاَلَث ِسِنيَن، َوَقَطَع ُعْثَماُن َوَلمْ 

[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َطاُووٍس ، َعْن َأِبيِه، َوَعْن َرُجٍل ِمْن َأْهِل 383]
:]اْلَعِقيَق : ِلَرُجٍل َواِحٍد، َفَلمَّا َكاَن ُعَمُر :َكُثَر َعَلْيِه، َفَأْعَطاُه الَمِديَنِة، َقااَل: َقَطَع َرُسوُل هللِا 
 َبْعَضُه، َوَقَطَع َساِئَرُه ، ِللنَّاِس[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الزهري لم يسمع من عمر [[.]اسناده ضعيف380]

[.]اسناد منقطع[ الزهري لم يلتقي عمر بن الخطاب ، وقد ورد مسندا صحيحا عند البخاري في 381]
  الصحيح.

 من حديث عمر بن الخطاب.(3059( برقم: )71/  4أخرجه البخاري في "صحيحه" )

َرْيَمِة: الناقة أو النوق القليلة .القاموس المحيط ج1)  216-2(.الصُّ

 ى بِن َسعيٍد لم يسمع من عمر.[.]اسناده ضعيف[ َيحيَ 382]

(.يحيى بن سعيد بن قيس النصاري ، المدني ، أبو سعيد القاضي ، ثقة ثبت ، من الخامسة ، مات سنة 1)
 ] ع [[ - 7609-1056ص:  1أربع وأربعين أو بعدها . تقريب:]ج: 

 [.]مرسل[ طاووس تابعي ، وفيه رجل مبهم.383]
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 [:َسِرَقُة اَلْرضِ [.باب:]86]

، َعْن  ، َعْن َأِبيهِ  ، َعن ُسَهْيِل ْبِن َأِبي َصاِلحٍ  ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمرٌ  أخبرنا عبد الرزاق [.384]
َقُه ِمْن َسْبِع َأَراِضينَ ، َمْن َأَخَذ ِمَن اَلْرِض ِشْبًرا ]، َقاَل:  َأِبي ُهَريَرةَ   .[ُطوِّ

[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة ، َأنَّ اْمَرَأًة َخاَصَمْت َسعيَد بن 385]
ُر ُحُدوَدَها ، َوَقْد  َزْيِد ْبِن َعْمِرو بِن ُنَفْيٍل ِإَلى َمْرَواَن ِفي ُحُدوِد َأْرِضِه ، َفَقاَل َسعيٌد : َأَنا ُأَغيِّ

 ُقوُل:يَ َسِمْعُت َرُسوَل هللِا 

َقُه ، ِمْن َسْبِع َأَراِضيَن، َقاَل: َفَقاَل َمْرَواُن: َفَذِلَك ِإَلْيَك ِإًذا،  ]َمْن َسَرَق ِمَن اَلْرِض ِشْبًرا ، ُطوِّ
َهَبْت َفَقاَل َسعيٌد: اللُهمَّ ِإْن َكاَنْت َكاِذَبًة، َفَأْعِم َبَصَرَها، َواْقُتْلَها ِفي َأْرِضَها، َقاَل: َفَعِمَيْت، ُثمَّ ذَ 

ْيُل َبْعَد َذِلَك، َفَكَسَح اَلْرَض،  َتْمِشي ِفي َأْرِضَها، َفَوَقَعْت ِفي ِبْئٍر َلَها، َفَماَتْت، ُثمَّ َجاَء السَّ
 َفَخَرَجِت اَلْعاَلُم، َكَما َقاَل َسعيٌد[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موقوفصحيح[[.]384]

أخرجه مسلم في ،  (3198( برقم: )107/  4( ، )2452( برقم: )130/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .من حديث ابي هريرة مرفوعا (1611( برقم: )58/  5"صحيحه" )

ُنَفْيٍل ، وقد ورد مسندا صحيحا [.]اسناده منقطع[ هشام بن عروة لم يدرك َسِعيِد ْبِن َزْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن 385]
 عند البخاري ومسلم في الصحيحين.

( برقم: 57/  5( ومسلم في "صحيحه" )2452( برقم: )130/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل(1610)
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ْدرِ 87]  [:[. َباُب:]َقْطِع السِّ

،  ، َعن َرُجٍل ِمْن َثِقيفٍ  ، َعن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي ُسَلْيَمانَ  َمْعَمرٍ ، َعْن  [.أخبرنا عبد الرزاق386]
ْدر،، [َيْرَفُع اْلَحِديَث ِإَلى َرُسوِل هللِا ]َعن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبْيِر،  ُيَصبُّ ]َقاَل: ِفي الَِّذي َيْقَطُع السِّ

ُس َرْأُسُه ِفي  النَّاِر، َقاَل: َفَسَأْلُت َبِني ُعْرَوَة َعن َذِلَك، َفَأْخَبُروِني َأنَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب، َأْو َقاَل: ُيَكوَّ
 .[ُعْرَوَة َقَطَع ِسْدَرًة َكاَنْت ِفي َحاِئِطِه، َفَجَعَل ِمْنَها َباًبا ِلْلَحاِئطِ 

زَّاق: َوَسِمْعُت الُمَثنَّى)387] ُث ، َعْن َعْمِرو بِن ِديَناٍر)1[.َقاَل َعْبُد الرَّ (، َعن ُمَحمَِّد ْبِن 2( ُيَحدِّ
، َفُقْل: َعِن (، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ 3َعِليٍّ َأِبي َجْعَفٍر) ِلَعِليٍّ ِفي َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه:]اْخُرْج َيا َعِليُّ

ْدَر[.  هللِا ، اَل َعن َرُسوِل هللِا: َلَعَن هللُا َمْن َيْقَطُع السِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فيه اسم مبهم ، وعروة تابعي  [[.]اسناده منقطع386]

 جريج ابن:  وعنه . وعروة ، نافع عمه عن ، مكة قاضي ، مطعم بن جبير بن سليمان أبي بن (.عثمان1)
 .[3701-385: ص 3: ج]الكاشف: . ق س د م أحمد وثقه ، عيينة وابن

ِد ْبِن َعِليٍّ َأِبي َجْعَفٍر لم يدرك هو وال أبوه علي رضي هللا عنه وشيخ عبدالرزاق 387] [.]اسناده منقطع[ ُمَحمَّ
 الُمَثنَّى ضعيف.  

 (280/  10وقال أبو زرعة : لم يدرك هو وال أبوه عليا رضي هللا عنهم  إكمال تهذيب الكمال: ) 

هملة والموحدة الثقيلة ، اليماني ، البناوي ، بفتح الهمزة وسكون الموحدة (.المثنى بن الصباح ، بالم1)
بعدها نون ، أبو عبد هللا أو أبو يحيى ، نزيل مكة ، ضعيف اختلط بآخره ، وكان عابدا ،قال أبو حاتم وغيره : 

]  6513[ 1/920] -920ص:  1لين الحديث من كبار السابعة ، مات سنة تسع وأربعين .   تقريب: ]ج: 
 [.5280-240ص:  4د ت ق [[. الكاشف: ]ج: 

(. عمرو بن دينار المكي ، أبو محمد الثرم الجمحي موالهم ، ثقة ثبت ، من الرابعة ، مات سنة ست 2)
 ] ع [[. - 5059-734ص:  1وعشرين ومائة .تقريب: ]ج: 

الباقر ، ثقة فاضل ، من (. محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ) السجاد ( ، أبو جعفر 3)
 ] ع [[. - 6191-879ص:  1الرابعة ، مات سنة بضع عشرة .    تقريب: ]ج: 
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، َعْن َعْمِرو بِن ِديَناٍر، َعْن َعْمِرو بِن (1)أخبرنا عبد الرزاق، َعن ِإبَراِهيَم ْبِن َيِزيدَ  [.388]
ْدُر َزْرَعُه، َفُقْلُت: َأاَل َتْقَطُعُه؟ َقْد َأفْ  (3)َأْدَرْكُت َشْيًخا ِمْن َثِقيفٍ  ، َقاَل:(2)َأْوسٍ  َفِإنَّ ، َسَد السِّ

َمْن َقَطَع ِسْدًرا، ِإالَّ ِمْن ]َيُقوُل:َقْد َقاَل: ِإالَّ ِمْن َزْرٍع، َفَقاَل: َأَنا َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َرُسوَل هللِا 
ْرِع، َأْو ِمْن َغْيرِهِ ، ُصبَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب َصبًّا، َفَأَنا َأْكَرُه  ،  َزْرعٍ   .[َأْن َأْقَتِلَعُه ِمَن الزَّ

 [. َباُب:]الَمَعاِدِن[:88]

(، َعن َسعيٍد 4[. أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر ، َعن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُأَميََّة)389]
( ٍة ، َفَقاَل: ُخْذ  َجاَء النَِّبيَّ (، َقاَل: َأْحَسُبُه َعْن َأِبي ُهَريَرَة ، َأنَّ َرُجالً 5الَمْقُبِريِّ ِبِقْطَعٍة ِمْن ِفضَّ

:]َلَما ُنْعِطيَك ِمنِّي َزَكاَتَها ، َفَقاَل: ِمْن َأْيَن ِجْئَت ِبَها؟ ، َفَقاَل: ِمْن َمْعِدن ، َفَقاَل َلُه َرُسوُل هللِا 
 ِمْثَل َما ِجْئَت ِبِه ، َواَل َتْرِجْع ِإَلْيِه[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الن ابراهيم بن يزيد شيخ عبدالرزاق متروك [ضعيف جداً [.]388]

[ وكيع وعبد الرزاق قال البخاري : 2/81وطائفة وعنه : ] (.إبراهيم بن يزيد الخوزي مكي واه عن طاوس1)
 [.223-80ص:  2]ج:  ت ق .      الكاشف: 151سكتوا عنه ، وقال أحمد : متروك ، مات 

(. عمرو بن أوس بن أبي أوس الثقفي الطائفي تابعي كبير ، من الثانية ، وهم من ذكره في الصحابة ، 2)
 [. ] ع [ - 5026[ 1/731] -731ص:  1]ج:  يب:مات بعد التسعين من الهجرة .  تقر 

  3010   - 1االصابة ج صحابي. َشْيخ ِمْن َثِقيٍف  (.3)

/  1[.]اسناده منقطع[ قال عبد الرحمن : سعيد لم يسمع من أبي هريرة. تحفة التحصيل في المراسيل: )389]
155.) 

العاص بن أمية الموي ، ثقة ثبت ، من (.إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن 4)
 [. ] ع [ - 429-137صفحة:  1السادسة ، مات سنة أربع وأربعين ، وقيل : قبلها .   تقريب: ]جزء: 

(. سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري ، أبو سعد المدني ، ثقة ، من الثالثة ، تغير قبل موته بأربع سنين 5)
، مات في حدود العشرين ، وقيل قبلها وقيل بعدها .    تقريب: ]جزء:  وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة

 [. ] ع [ - 2334-379صفحة:  1
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، َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن (1)أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َطاُووسٍ  [.390]
َحَمَل َعن َرُجٍل ِبَحَماَلٍة، َفَلمَّا َجاَء اَلَجُل، َجاَء ِبِقْطَعٍة ِمْن :]، َأنَّ َرُسوَل هللِا (2)َعْمِرو بِن َحْزمٍ 

ٍة، َفَقاَل َرُسوُل هللِا  َفَقاَل: ِمْن َمْعِدٍن اْسَتْخَرَجُه َقْوِمي، َفَقاَل النَِّبيُّ  ، : ِمْن َأْيَن ِجْئَت ِبَها؟ِفضَّ
 َفاْنَهُهمْ ، ْم َوَما َتَرْكَت، َفاْرِجْع ِإَلْيهِ ، : َما َقَضْيَت]. 

 [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُأَميََّة، َعن َرُجٍل، َعْن َأِبي ُهَريَرَة،َقاَل:391]

 ]َلتظَهَرنَّ َمَعاِدُن ِفي آِخِر الزََّماِن ، َيْخُرُج ِإَلْيِه ، ِشَراُر النَّاِس[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يسمع من النبي  أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم النصاري النجاري تابعي [[.]اسناده منقطع390]
 .صلى هللا عليه وسلم

 اثنتين سنة مات ، السادسة من ، عابد فاضل ثقة ، محمد أبو ، اليماني كيسان بن طاوس بن هللا (.عبد1)
 .[[ ع]  - 3418[  ط]  -516: ص 1: ج] تقريب:  . وثالثين

 ينسب وقد. ) القاضي المدني ، والجيم بالنون  ، النجاري  النصاري  حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبو (.2)
 عشرين سنة مات.  الخامسة من.  عابد ثقة.  محمد أبا يكنى إنه:  وقيل ، واحد وكنيته اسمه( جده إلى

 .[[ ع]  - 8045-1118: ص 1: ج] تقريب:   . ذلك غير وقيل ، ومائة

 .[.] اسناده ضعيف [ فيه مبهم391]
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 [:النَّْشِر َوَما َجاَء ِفيهِ :]َبابُ  [.89]

ُسِئَل ]َقاَل:، َهمَّاِم ْبِن ُمَنبِّهٍ َعن ،(1)َعِقيُل بن َمْعِقلٍ  ، َقاَل: َأْخَبَرَنا [. أخبرنا عبد الرزاق392]
ْيَطانَجاِبُر بن َعبِد هللِا َعِن النَّْشِر، فَ   .[َقاَل: ِمْن َعَمِل الشَّ

[393( ْعِبيُّ زَّاِق: َوَقاَل الشَّ  (:]اَل َبْأَس ِبالنُّْشَرِة اْلَعَرِبيَِّة الَِّتي اَل َتُضرُّ ِإَذا ُوِطَئْت[.2[.َقاَل َعبُد الرَّ

زَّاِق:]َوالنُّْشَرُة اْلَعَرِبيَُّة: َأْن َيْخُرَج اإِلْنَساُن ِفي َمْوِضِع ِعَضاٍه ، َفَيْأُخَذ َعن  [.َقالَ 394] َعبُد الرَّ
 َيِميِنِه َوِشَماِلِه ، ِمْن ُكلِّ َثَمٍر َيُدقُُّه، َوَيْقَرُأ ِفيِه، ُثمَّ َيْغَتِسُل ِبِه[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موقوف. صحيح[[.]392]
بن منبه اليماني ، ابن أخي وهب ، عن عميه وهب وهمام . وعنه : إبراهيم ابنه ، وعبد  (.عقيل بن معقل1) 

-430ص:  3]ج:  التوراة واإلنجيل والقرآن . د الكاشف:]الرازق ، وعدة . وثقه أحمد ، وقال : كان قد قرأ 
 وقد ورد عن جابر مرفوعا.[. [3859

( برقم: 5/  4أخرجه أبو داود في "سننه" ) (14351( برقم: )2995/  6أحمد في "مسنده" )
 . (19674( برقم: )351/  9والبيهقي في "سننه الكبير" )3868)

 من الشعبي. [.]اسناده معضل[عبدالرزاق لم يسمع393]

(.عامر بن شراحيل الشعبي ، بفتح المعجمة ، أبو عمرو . ثقة . مشهور . فقيه فاضل . من الثالثة . قال 1)
 3109-475ص:  1مكحول : ما رأيت أفقه منه ، مات بعد المائة ، وله نحو من ثمانين .     تقريب: ]ج: 

 ] ع [ [. -

 .ال يوجد اسناد[.394]
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زَّاقِ  َعْبدُ  َقالَ  [.395] َأْن ُتْؤَخَذ َسْبُع َوَرَقاٍت ِمْن ِسْدٍر َأْخَضَر َفَيُدقَُّه ]:(1)َوِفي ُكُتِب َوْهٍب ،  الرَّ
، َوَذَواَت ُقْل، ُثمَّ َيْحُسو ِمْنُه ثَ  اَلَث َبْيَن َحَجَرْيِن، ُثمَّ َيْضِرَبُه ِفي الَماِء، َوَيْقَرَأ ِفيِه آَيَة اْلُكْرِسيِّ

ُجِل، ِإَذا ُحِبَس ِمْن َحَسَواٍت، َوَيغْ  ٌد ِللرَّ َتِسَل ِبِه، َفِإنَُّه ُيْذِهُب َعْنُه ُكلَّ َما ِبِه ِإْن َشاَء هللُا، َوُهَو َجيِّ
 .[َأْهِلهِ 

ًة َحتَّى َأْنَكَر 396] زَّاِق:]َوُحِبَس َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َعاِئَشَة َخاصَّ [.َقاَل َعبُد الرَّ
 َصَرُه[.بَ 

[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعِن الزُّْهِريِّ ، َعِن اْبِن الُمَسيَِّب ، َوُعْرَوَة ْبِن الزَُّبْيِر ، 397]
يُّ نَّبِ ]َأنَّ َيُهوَد َبِني ُزَرْيٍق َسَحُروا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجَعُلوُه ِفي ِبْئٍر، َحتَّى َكاَد ال

ِت اْلُعَقُد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يغض َبَصَرُه، ُثمَّ َدلَُّه هللُا َعَلى َما َصَنُعوا، َفَأْرَسَل ِإَلى اْلِبْئِر، َفاْنُتِزعَ 
ْحُر[.  الَِّتي ِفيَها السِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .منبه اليماني بن لم يسمع من وهب، عبدالرزاق  [وجادةالظاهر انها [.]395]

 ، الفضل بن وسماك ، آله:  وعنه ، عمر وابن ، عباس ابن:  عن ، همام أخو الصنعاني منبه بن (.وهب1)
 .[6116-467: ص 4: ج]تقريب: س. ت د م خ 114 مات ، كتب صاحب صدوق  ، قاص عالمة أخباري 

، وقد وردت له شواهد مسندة  [.]اسناده معلق[ االسناد ضعيف ، عبدالرزاق لم يسمع من النبي 396]
 صحيحة عند البخاري ومسلم.

 .من حديث عائشة(2189(، ومسلم )5766أخرجه البخاري )

عند البخاري  ةصحيح ةمسند شواهدله  توقد ورد ، االسناد مرسل عروة تابعي [منقطع اسناد[.]397]
 ومسلم.

  .من حديث عائشة(2189) ومسلم (5766) البخاري 
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: َفَكاَن النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 398] زَّاِق ، َعْن َمْعَمٍر ، َقاَل الزُّْهِريُّ َيُقوُل [. َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
 ِفيَما َبَلَغَنا:]َسَحرِني َيُهوُد َبِني ُزَرْيٍق[.

[399( (، 2(،َعن َيحَيى بِن َيْعَمَر)1[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيِّ
ُهَو َناِئٌم، َأَتاُه َمَلَكاِن، َفَقَعَد َقاَل:]ُحِبَس َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َعاِئَشَة َسَنًة، َفَبْيَنا 

َأَجْل،  َأَحُدُهَما ِعْنَد َرْأِسِه، َواآلَخُر ِعْنَد ِرْجَلْيِه، َفَقاَل َأَحُدُهَما ِلَصاِحِبِه: ُسِحَر ُمَحمٌَّد؟ َفَقاَل اآلَخُر:
ْحِر، َفُأْخِرَج ِمْن وِسْحُرُه ِفي ِبْئِر َأِبي ُفاَلٍن، َفَلمَّا َأْصَبَح النَِّبيُّ َصلَّى هللُا عَ  َلْيِه َوَسلََّم َأَمَر ِبَذِلَك السِّ

 ِتْلَك اْلِبْئِر[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .االسناد مرسل الزُّْهِريُّ تابعي[.]اسناده منقطع[ 398]

  .َيحَيى بِن َيْعَمَر تابعي[.]اسناده منقطع[ االسناد مرسل 399]

(.عطاء بن أبي مسلم ، أبو عثمان الخراساني . واسم أبيه ميسرة وقيل : عبد هللا . صدوق يهم كثيرا ، 1)
 1ويرسل ، ويدلس . من الخامسة . مات سنة خمس وثالثين . لم يصح أن البخاري أخرج له . تقريب:]جزء: 

 [[. 4] م  - 4633-679صفحة: 

يعمر قاضي مرو ، عن عائشة ، وابن عباس ، وعنه : سليمان التيمي ، وإسحاق بن سويد ،  (. يحيى بن2)
 [. 6273 -507صفحة:  4ثقة مقرئ ، مفوه ع .   الكاشف: ]جزء: 
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زَّاِق: َقاَل َمْعَمرٌ َقاَل َعب[.400] ْحَر َيْغَتِسُل ِبِه، ِإَذا َقَرَأ :]ُد الرَّ ُجِل َيْجَمُع السِّ َعَلْيِه اْلُقْرآَن َفاَل ِفي الرَّ
 .[َبْأَس ِبهِ 

َقى ، َواْلَعْيِن ، َوالنَّْفِث[:90]  [. َباُب:]الرُّ

ثنا َأبو َيْعُقوَب، َقاَل: ثنا َأْحَمُد بن َخاِلٍد، َقاَل: َحدَّ  َحدَّ

، َعْن َأبِ 401] زَّاِق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ ي ُأَماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن [. َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
(، َقاَل:]َرَأى َعاِمُر بن َرِبيَعَة َسْهَل بن ُحَنْيٍف َوُهَو َيْغَتِسُل، َفَعِجَب ِمْنُه، َفَقاَل: َتاَّللَِّ ِإْن 1ُحَنْيٍف)

َقاَل: َفُذِكَر َذِلَك ِلَرُسوِل هللِا َرَأْيُت َكاْلَيْوِم ُمَخبََّأًة ِفي ِخْدرَِها، َقاَل: َفُلِبَج ِبِه، َحتَّى َما َيْرَفُع َرْأَسُه، 
ن ُرَبيَِّعَة َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َهْل َتتَِّهُموَن َأَحًدا؟ َفَقاُلوا: اَل َيا َرُسوَل هللِا، ِإالَّ َأنَّ َعاِمَر ب

َن هللِا، َعاَلَم َيْقُتُل َأَحُدُكْم َأَخاُه؟ ِإَذا َرَأى َقاَل َلُه َكَذا َوَكَذا، َقاَل: َفَدَعاُه، َوَدَعا َعاِمًرا، َفَقاَل: ُسْبَحا
ْيِه، ِمْنُه َشْيًئا ُيْعِجُبُه، َفْلَيْدُع َلُه ِباْلَبَرَكِة، َقاَل: ُثمَّ َأَمَرُه َيْغِسُل َلُه، َفَغَسَل َوْجَهُه َوَظاِهَر كَ  فَّ

َبَتْيِه، َوَأْطَراَف َقَدَمْيِه، َظاِهُرُهَما ِفي اإِلَناِء، ُثمَّ َأَمَر ِبِه، َوِمْرَفَقْيِه، َوَغَسَل َصْدَرُه، َوَداِخَلَة ِإزَارِِه، َوُركْ 
اَح َفُصبَّ َعَلى َرْأِسِه، َوَكَفَأ اإِلَناَء ِمْن َخْلِفِه، َحِسْبُتُه َقاَل: َوَأَمَرُه َفَحَسى ِمْنُه َحَسَواٍت، َفَقاَم، َفرَ 

نَُّة[.َمَع الرَّاِكِب. َفَقاَل َلُه َجْعَفُر بن بُ  : َبْل ِهَي السُّ  ْرَقاَن: َما ُكنَّا َنُعدُّ َهَذا ِإالَّ َجَفاًء. َفَقاَل الزُّْهِريُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [اسناده صحيح[.]400]

 [.]صحيح[401]

(. أسعد بن سهل بن حنيف ، بضم المهملة وقيل : سعد بن سهل النصاري ، أبو أمامة معروف بكنيته ، 1)
مائة ، وله اثنتان  معدود في الصحابة ، له رؤية ، ولم يسمع من النبي صلى هللا عليه وسلم ، مات سنة

 ] ع [ [. - 406-134ص:  1تقريب: ]ج: وتسعون .  

( 469/  13( وابن حبان في "صحيحه" )734/  3459( برقم: )1372/  5)أخرجه مالك في "الموطأ" 
 (.5790( برقم: )410/  3( والحاكم في "مستدركه" )6105برقم: )
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َقِدَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ]، َقاَل: أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ [.402]
َقى، َقاَل: َفُلِدَغ َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِبِه، الَمِديَنَة َوهُ  ْرُك، َفَنَهى َعِن الرُّ ْم َيْرُقوَن ِبُرًقى ُيَخاِلُطَها الشِّ

ُكْنُت َأْرِقي َلَدَغْتُه اْلَحيَُّة، َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َهْل ِمْن َراٍق َيْرِقيِه؟ َفَقاَل َرُجٌل: ِإنِّي 
َقى َتَرْكُتَها، َقاَل: َفاْعِرْضَها َعَلي، َفَعَرْضُتَها َعَلْيِه، َفَلْم َيَر ِبَها َبْأًساُرْقيَ  ، ًة، َفَلمَّا َنَهْيَت َعِن الرُّ

 .[َفَأَمَرُه َفَرَقاهُ 

، َقاَل: َبَلَغِني َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللاُ 403] َعَلْيِه  [. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ
 ْلِكَتاَبَة[.َوَسلََّم َقاَل اِلْمَرَأٍة:]َأاَل ُتَعلِِّميَن َهِذِه ُرْقَيَة النَّْمَلِة؟، ُيِريُد َحْفَصَة َزْوَجُه، َكَما َعلَّْمِتَها ا

َوَسلََّم [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ ، َقاَل:]َرَأى النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه 404]
 َجاِرَيًة ِبَها َنْظَرٌة، َفَقاَل: اْسَتْرُقوا َلَها[.

[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر ، َعِن اْبِن َطاُووٍس ، َعْن َأِبيِه ، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى 405]
، َوَلْو َكاَن َشْيٌء َيْسِبُق اْلَقَدَر  َسَبَقْتُه اْلَعْيُن، َوِإَذا اْسُتْغِسَل َأَحُدُكْم هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:]اْلَعْيُن َحقٌّ

 فْلِيْغَتِسْل[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من حديث جابر بن عبدهللا  (8371: )برقم( 415/  4" )مستدركه" في الحاكم أخرجه [مرسل[.]اسناده 402]
 .ُمْسِلٍم،َوَلْم ُيَخرَِّجاهُ  َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرطِ 

 الزهري تابعي.مرسل [.]اسناده منقطع[ 403]

 [.6891 -  64صفحة  - 4النملة :هي قروح تخرج في الجنب و غيره . المستدرك ] جزء 

 صحيحا عند البخاري ومسلم. امسند االزهري تابعي ، وله شاهدمرسل [ اسناده منقطع[.]404]

( برقم: 18/  7( ومسلم في "صحيحه" )5739( برقم: )132/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 من حديث ام سلمة.(2197)

 ، وقد ورد له شاهدا مسندا في الصحيحين.  مرسل[.]اسناده منقطع[ 405]

من (2187( برقم: )13/  7"صحيحه" )ومسلم في (5740( برقم: )132/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .ابي هريرةحديث 
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، َعن َداُوَد ْبِن (2)، َعن ِإبَراِهيَم ْبِن ِإْسَماِعيلَ (1)أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َأِبي ُعَمرَ [.406]
َوَسلََّم َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه ]، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل:(4)، َعْن ِعْكِرَمةَ (3)اْلُحَصْينِ 

َعاَء: ِبْسِم هللِا اْلَكِبيِر، َأُعوُذ باهلِل اْلَعِظيِم ِمْن َشرِّ  ُيَعلُِّمَنا ِمَن اَلْوَجاِع ُكلَِّها، َوَمَن اْلُحمَّى َهَذا الدُّ
 .[ُكلِّ ِعْرٍق َنعَّاٍر، َوِمْن َشرِّ َحرِّ النَّارِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتابع على شيء  له غير حديث ال العقيلي:قال  الن ابراهيم بن اسماعيل ضعيف [سناده ضعيفإ[.]406]
  .(58/  1تهذيب التهذيب: )    منها 

 آدم:  وعنه . الرحمن عبد بن والعالء ، أسلم بن زيد عن ، العقيلي عمر أبو الصنعاني ميسرة بن (.حفص1)
الكاشف:  . ق س م خ 181 توفي ، الحديث صالح:  حاتم أبو وقال ، أحمد وثقه ، منصور بن وسعيد ،
 .[1167-301: صفحة 2: جزء]

 أبو،  موالهم الشهلي( ،  جده إلى ينسب وقد، )  النصاري  حبيبة أبي بن إسماعيل بن (.إبراهيم2) 
 تقريب:  . سنة وثمانين اثنتين ابن وهو وستين خمس سنة مات ، السابعة من ، ضعيف ، المدني إسماعيل

 .[ ق ت ف]  [147-104: صفحة 1: جزء]

 من الخوارج، برأي ورمي عكرمة، في إال ثقة المدني، سليمان أبو موالهم الموي  الحصين بن داود (.3)
 .[ ع]  - 1789-305: ص 1: ج تقريب: . وثالثين خمس سنة مات السادسة،

 يثبت لم ، بالتفسير عالم ثبت ثقة.  بربري  أصله[ .  3431]  عباس ابن مولى ، هللا عبد أبو ، (.عكرمة4)
   . ذلك بعد وقيل ، ومائة أربع سنة مات.  الثالثة من.  بدعة[ 1/688] عنه تثبت وال ، عمر ابن عن تكذيبه
 [ ع]  - 4707-687: ص 1: ج(. 4) تقريب:
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َمْن َعَقَد ]، َيْرَفُع اْلَحِديَث َقاَل: َعْن َأَباَن، َعِن اْلَحَسنِ أخبرنا عبد الرزاق، َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر ، [.407]
 .[، َوَمْن َعلََّق ُعْلَقًة ُوِكَل ِإَلْيَها ، َفَقْد َكَفرَ  ، َوَمْن َسَحرَ  ، َفَقْد َسَحرَ  ُعْقَدًة ِفيَها ُرْقَيةٌ 

َقى، ِإالَّ [. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأيُّوَب، َعِن اْبِن 408] ِسيِريَن، َقاَل:]ُنِهَي َعِن الرُّ
 .َأنَُّه ُأْرِخَص ِفي َثاَلٍث: ِفي ُرْقَيِة النَّْمَلِة ، َواْلُحَمِة ، َيْعِني اْلَعْقَرَب ، َوالنَّْفِس ، َيْعِني اْلَعْيَن[

َوى اْبُن ُعَمَر ِمَن [.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعْن َأيُّوَب ، َعن َناِفٍع ، َقاَل:]اْكتَ 409]
 اللَّْقَوِة، َوُرِقَي ِمَن اْلَعْقَرِب[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مراسيل الحسن البصري  وهو من متروك ، ابان [اسناده ضعيف[.]407]

 وقد ورد مسندا في الصحيحين.[مرسل[.]408]

( ومسلم في 5741( برقم: )132/  7( ، )5738( برقم: )132/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .من حديث عائشة (2193( برقم: )17/  7"صحيحه" )

 اسناده صحيح[[.]409]

َماِلٌك ، َعْن َناِفٍع : َأنَّ َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر اْكَتَوى ِمَن  (3476( برقم: )1379/  5أخرجه مالك في "الموطأ" )
 ( 24004( برقم: )72/  12وابن أبي شيبة في "مصنفه" )، َوُرِقَي ِمَن اْلَعْقَرِب. اللَّْقَوةِ 

 ([.1823الموطأ ])شرح اللقوة: مرض يعرض الوجه ، فيميله إلى أحد جانبيه.      
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َأْخَبَرِني َمْن َرَأى اْبَن ]، َقاَل:(1)عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِسَماِك ْبِن اْلَفْضلِ أخبرنا [.410]
 .[، َأْو َشَبِههِ  َيْرِقي َعَلى ِرْجِلِه ِمْن ُحْمَرٍة ِبَها، َوَرُجٌل َبْرَبِريُّ ، ُعَمرَ 

َأِبيِه ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا [.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعِن اْبِن َطاُووٍس ، َعْن 411]
ْرِك ُرْقَيُة اْلَحيَِّة  َوالَمْجُنوِن[. َقى ِإَلى الشِّ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ]َأْقَرُب الرُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فيه مبهم [ضعيفاسناده [.]410]

: ج] الكاشف:. س ت د وثق ، ومعمر شعبة:  وعنه . ومجاهد وهب عن ، الصنعاني الفضل بن (.سماك1)
 .[2143-538: ص 2

 [.200،  160 – 1القاموس ]ج    الحمرة : ورم من جنس الطواعين . ،في القاموس يرقى: يعوذ.       

 طاووس تابعي .مرسل [.]اسناده منقطع[ 411]
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، َقاَل: َقاَل َأْصَحاُب َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا  ، َعِن الزُّْهِريِّ  ، َعْن َمْعَمرٍ  عبد الرزاق أخبرنا[.412]
، َأُتْغِني  ، َوُرًقى َنْسَتْرِقي ِبَها ، َوَدَواًء َنَتَداَوى ِبهِ  ، َأَرَأْيَت اتَِّقاًء َنتَِّقيهِ  َيا َرُسوَل هللاِ ]َعَلْيِه َوَسلََّم:
 .[َفَقاَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ِهَي ِمَن اْلَقَدرِ ِمَن اْلَقَدِر؟ 

[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َهمَّاِم ْبِن ُمَنبٍِّه، َعْن َأِبي ُهَريَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا 413]
، َوَنَهى َعِن ا  ْلَوْشِم[.َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:]اْلَعْيُن َحقٌّ

ْقَيُة الَِّتي َرَقى ِبَها ِجْبِريُل النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه 414] [.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل َمْعَمٌر:]الرُّ
 َوَسلََّم:ِبْسِم هللِا َأْرِقيَك، َوهللُا َيْشِفيَك، ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ُيْؤِذيَك، َوَمْن ُكلِّ َعْيٍن َوَحاِسٍد، ِبْسِم هللاِ 

 ِقيَك[.َأرْ 

زَّاِق:]َوَكاَن النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْرِقي، َيُقوُل: َأُعوُذ ِبِعزَِّة هللِا َوُقدْ 415] َرِتِه [.َقاَل َعبُد الرَّ
 َعَلى ُكلِّ َما َيَشاُء ، ِمْن َشرِّ َما َأِجُد ِفيَك[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وقد ورد مسندا صحيحا عند الترمذي. [ الزُّْهِريِّ تابعيمنقطع اسناده[.]412]

( 88: )برقم( 32/  1" )مستدركه" في الحاكم أخرجه( 2065( برقم: )581/  3أخرجه الترمذي في "جامعه" )
 الطبراني أخرجه، (6100( برقم: )465/  13أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )  ،( 89: )برقم( 32/  1) ،

 من حديث ابي خزامة. (5468: )برقم( 47/  6" )الكبير" في

 [.]صحيح[ 413]

 (.2187( برقم: )13/  7( ومسلم في "صحيحه" )5740( برقم: )132/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )

 [.]اسناده معلق[ معمر لم يسمع الصحابة ، وقد ورد له مسندا صحيحا عند مسلم في الصحيح.414]

 . ابي سعيد الخدري من حديث (2186( برقم: )13/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" )

 [.]اسناده معلق[ معلق ضعيف  415]
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ُه َلَنا، َقاَل:]َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا [.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َأبو ُعَمَر ، َوَأْسَندَ 416]
ِمْن َشرِّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْرِقي َفَيُقوُل: ِبْسِم هللِا اْلَعِظيِم، َأُعوُذ باهلِل اْلَكِبيِر ِمْن َشرِّ ُكلِّ ِعْرٍق َنعَّاٍر، وَ 

 َحرِّ النَّاِر[.

الزُّْهِريِّ ، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:]َكاَن [.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعِن 417]
ْيِه ، ُثمَّ َيْمَسُح ِبِهَما َوْجَهُه[.  َيْنُفُث ِباْلُقْرآِن َعَلى َكفَّ

[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعِن اَلعَمِش ،َعْن َمْسُروٍق ، َعْن َعاِئَشَة ، َقاَلْت: 418]
وُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َمِرَض َأَحٌد ِمْن َأْهِلِه َقاَل: َأْذِهِب اْلَبْأَس، َربَّ النَّاِس، ]َكاَن َرسُ 

اِفي، اْشِف ِشَفاًء اَل ُيَغاِدُر َسَقًما. َقاَلْت: َفَلمَّا اْشَتَكى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيهِ   َواْشِف َأْنَت الشَّ
َوَثُقَل، أْسَنْدُتُه ِإَلى َصْدِري، ُثمَّ َمَسْحُت ِبَيِدي َعَلى َوْجِهِه، َوُقْلُت: َأْذِهِب اْلَبْأَس، َكَما َكاَن َوَسلََّم 

ِفيِق اَلْعَلى، َقاَلْت: ُثمَّ ثَ  َر َيِدي َعْنُه، َوَقاَل: َربِّ اْغِفْر ِلي، َواْجَعْلِني ِفي الرَّ ُقَل َيُقوُل، َقاَلْت: َوَأخَّ
 ، َوُقِبَض َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم[.َعَليَّ 

[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأَباَن:]َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َرِكَب َبْغَلًة، 419]
 .اْلَفَلِق{ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ َفَنَفَرْت ِبِه، َفَقاَل ِلَرُجٍل: اْقَرْأ َعَلْيَها: }

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ اسناده معلق[.]416]

  الصحيحين. فيالزُّْهِريِّ تابعي ، وقد ورد له مسندا مرسل [.]اسناده منقطع[ 417]

من  (2192( برقم: )16/  7"صحيحه" )( ومسلم في 4439( برقم: )11/  6أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .حديث عائشة

 [.]اسناده صحيح[ 418]

 .(2191( برقم: )15/  7( ومسلم في "صحيحه" )5675( برقم: )121/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )

 ومرسل.، [.]ضعيف[ ابان ضعيف 419]
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،  ، َعْن َعاِئَشةَ  ، َعن ُعْرَوةَ  الزُّْهِريِّ ، َعِن  ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمرٌ  أخبرنا عبد الرزاق[.420]
َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْنُفُث َعَلى َنْفِسِه ِفي الَمَرِض الَِّذي ُقِبَض ِفيِه ]َقاَلْت:

َذاتِ   .[ِبالُمَعوِّ

:]َكيْ 421] َف َكاَن َيْنُفُث َعَلى َنْفِسِه؟ َفَقاَل: َكاَن [. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل َمْعَمٌر: َفَسَأْلُت الزُّْهِريَّ
، َوَأْمَسُحُه  َيْنُفُث َعَلى َيَدْيِه، َوَيْمَسُح ِبِهَما َوْجَهُه، َقاَلْت َعاِئَشُة: َفَلمَّا َثُقَل، َجَعْلُت َأْتُفُل َعَلْيِه ِبِهنَّ

 ِبَيِد َنْفِسِه[.

 [. َباُب:]َمَجاِلِس الطَِّريِق[:91]

زَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعن َرُجٍل، َعْن َأِبي َسعيٍد [. َقَرْأنَ 422] ا َعَلى َعْبِد الرَّ
، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:]ِإيَّاُكْم َواْلُجُلوَس َعَلى الطَِّريِق ، َوُربََّما قَ  اَل: اْلُخْدِريِّ

ُعَداِت، َقاُلوا: يَ  َها؟ َقاَل: َردُّ الصُّ َها، َقاُلوا: َوَما َحقُّ وا َحقَّ ا َرُسوَل هللِا، اَل ُبدَّ ِمْن َمَجاِلِسَنا، َقاَل: َفَأدُّ
اِئِل، َواَلْمُر ِبالَمْعُروِف، َوالنَّْهُي َعِن الُمْنَكِر[. اَلِم، َوَغضُّ اْلَبَصِر، َوِإْرَشاُد السَّ  السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متفق عليه[ صحيح[.]420]

" صحيحه" في ومسلم( 5016: )برقم( 190/  6) ،( 4439: )برقم( 11/  6" )صحيحه" في البخاري  أخرجه
 .(2192: )برقم( 16/  7)

 [.]اسناده منقطع[421]

 مسندا عند البخاري ومسلم.[.]اسناده منقطع[ وقد ورد 422]

( برقم: 165/  6( ومسلم في "صحيحه" )2465( برقم: )132/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .من حديث ابي سعيد الخدري (2121)
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َقلَّ َما َتَرى الُمْسِلَم ِإالَّ ِفي ]، َقاَل: َكاَن ُيَقاُل: ، َعن َقَتاَدةَ  ، َعْن َمْعَمرٍ  أخبرنا عبد الرزاق[.423]
 .[، َأِو اْبِتَغاِء ِرْزٍق ِمْن َفْضِل َربِّهِ  ، َأْو َبْيٍت ُيِكنُّهُ  ِفي َمْسِجٍد َيْعُمُرهُ  َثاَلٍث: 

[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َيحَيى بِن َأِبي َكِثيٍر، ]َرَفَع اْلَحِديَث [ َقاَل:]َما اْجَتَمَع 424]
ُقوا َعن ِجيَفٍة[.قَ   ْوٌم َقطُّ ، َفَيُقوُموا َقْبَل َأْن َيْذُكُروا هللَا ، ِإالَّ َكَأنََّما َتَفرَّ

ْثَت ِباللَّْيِل ، َفاْخِفْض 425] [.أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر ، َعن َقَتاَدَة ، َقاَل:]ِإَذا َحدَّ
ْثَت ِبالنَّ   َهاِر ، َفاْنُظْر َمْن َحْوَلَك[.َصْوَتَك ، َوِإَذا َحدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [اسناده صحيح.][423]

، وقد ورد مسندا عند البخاري في االدب  [ الحديث مرسل يحيى ابن ابن كثير تابعيضعيف[.]اسناده 424]
  والحاكم في المستدرك.

 ( َهَذا1814( برقم: )491/  1[ ، أخرجه الحاكم في "مستدركه" )1009أخرجه البخاري في االدب المفرد ]
  حديث على شرط مسلم ولم يخرجه.

 [.]اسناده صحيح[ 425]
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ثنا َشْيٌخ ِمْن َأْهِل َصْنَعاَء، ُيَقاُل [.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرنَ 426] ا ِبْشُر بن َراِفٍع، َقاَل: َحدَّ
ي َوَجْدُت  ِفي ِحْكَمِة آِل َداُوَد: َعَلى (1)َلُه: َأبو َعبِد هللاِ  ، َقاَل: َسِمْعُت َوْهَب بن ُمَنبٍِّه َيُقوُل:]ِإنِّ

ٍة ُيَناِجي ِفيَها َربَُّه، َوَساَعٍة ُيَحاِسُب ِفيَها َنْفَسُه، اْلَعاِقِل َأْن اَل ُيْشَتَغَل َعْن َأْرَبِع َساَعاٍت: َساعَ 
َوَساَعٍة ُيْفِضي ِفيَها ِإَلى ِإْخَواِنِه الَِّذيَن َيْصُدُقوَنُه ُعُيوَبُه، ويْنَصُحوَنُه ِفي َنْفِسِه، َوَساَعٍة ُيَخلِّي 

اَعاِت، واْسِتْجَماٌم ِفيَها َبْيَن َنْفِسِه َوَبْيَن لذَِّتَها ِممَّا َيِحلُّ َوَيْجُملُ  اَعَة َعْوٌن ِلَهِذِه السَّ ، َفِإنَّ َهِذِه السَّ
ٍد ِلَمَعادٍ  ، َأْو ِلْلُقُلوِب، َوَفْضٌل َوُبْلَغٌة، َوَعَلى اْلَعاِقِل َأْن اَل َيُكوَن َظاِعًنا، ِإالَّ ِفي ِإْحَدى َثاَلٍث: َتزوُّ

ٍم، َوَعَلى اْلَعاِقِل َأْن َيُكوَن َعاِلًما بَزَماِنِه، ُمْمِسًكا ِلِلَساِنِه، َمَرمٍَّة ِلَمَعاٍش، َأْو َلذٍَّة ِفي َغْيِر ُمَحرَّ 
 ُمْقِباًل َعَلى َشْأِنِه[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجهول. [.]اسناده ضعيف[ عبدالرحمن بن الصامت426]

(.عبد الرحمن بن الصامت أبو عبد هللا الدوسي ابن عم : أبي هريرة ، وقيل : ابن أخيه مقبول مجهول 1)
 [.3223-259ص:  3[ ، الكاشف:] ج:  3924- 583ص:  1عند الذهبي . تقريب   ]ج: 

الدنيا في ( ،أخرجه : ابن أبي  1226( ، وهناد في " الزهد )  313أخرجه ابن المبارك في الزهد ) 
 .(122الشكر)
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 [.َباُب:]الَمَجاِلِس ِباَلَماَنِة[:92]

[427( ْحَمِن اْلَجْحِشيِّ (، َعْن 1[. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعن َسعيِد ْبِن َعبِد الرَّ
ِإنََّما َيَتَجاَلُس الُمَتَجاِلَساِن ِبَأَماَنِة هللِا، َفاَل :](، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا 2َأِبي َبْكِر ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َحْزٍم)

 َيِحلُّ َلَحدهما َأْن ُيْفِشَي َعن َصاِحِبِه َما َيْكَرُه[.

ُجِل َأَحقُّ ِبَمْجِلِسِه[:93]  [.َباُب:]الرَّ

[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ُسَهْيِل ْبِن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبيِه، َعْن َأِبي ُهَريَرَة، 428]
 :]ِإَذا َقاَم َأَحُدُكْم ِمْن َمْجِلِسِه، ُثمَّ َرَجَع ِإَلْيِه، َفُهَو َأَحقُّ ِبِه[.َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِد ْبِن َحْزمٍ  [مرسل[.]427]   .تابعي َأِبي َبْكِر ْبِن ُمَحمَّ

وذكره ابن حبان في كتاب "  صدوق  الجحشي ، الحجازي ، الحجبي [.سعيد بن عبد الرحمن بن جحش1]
 (382/  1الثقات "تقريب التهذيب: )

لنصاري ، الخزرجي ، النجاري ،  بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان [.أبو بكر أبو محمد2]
هـ[. وذكره ابن حبان في  126هـ ، وقيل :  120هـ ، أو  117المدني ، القاضي ، الحجازي ثقة عابد :] 

 (137/  33كتاب " الثقات " تهذيب الكمال: )

 [.]صحيح[428]

 (.2179)( برقم: 10/  7أخرجه مسلم في "صحيحه" )
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، َعن َساِلمٍ  ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمرٌ  أخبرنا عبد الرزاق [.429] ،  ، َعِن اْبِن ُعَمرَ  ، َعِن الزُّْهِريِّ
 :َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ 

ُجلُ [ اَل ُيِقيم َأَحُدُكْم َأَخاُه ِمْن َمْجِلِسِه، ُثمَّ َيْجِلُس ِفيهِ ]  ِمْن َنْفِسهِ  : اِلْبِن ُعَمرَ َيُقوُم :]َقاَل: َوَكاَن الرَّ
 .[، َفَما َيْجِلُس ِفي َمْجِلِسهِ 

 (، َقاَل:2(، َعْن َأَباَن)1[.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعن ُوَهْيِب ْبِن اْلَوْرِد)430]

َق َبْيَن اْثَنْيِن ِفي َمْجِلٍس َتَكبًُّرا َعلَ َقاَل َرُسوُل هللِا    ْيِهَما ، َفْلَيَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر[.:]َمْن َفرَّ

 [.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َسِمْعُت ُوَهْيًبا ، َيُقوُل: ِإنَّ ُعَمَر بن َعبِد اْلَعِزيِز ، َقاَل:431]

 ]َمْن َعدَّ َكاَلَمُه ، ِمْن َعَمِلِه ،  َقلَّ َكاَلُمُه[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح[[.]429]

/  7( ومسلم في "صحيحه" )6269( برقم: )61/  8( ، )911( برقم: )8/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 (.2177( برقم: )9

 [.]اسناده ضعيف[ ابان متروك.430]

(. م د ت س [ وهيب بن الورد ، بفتح الواو وسكون الراء ، القرشي موالهم ، المكي ، أبو عثمان أو أبو 1)
  7539-1045ص:  1أمية ، يقال : اسمه عبد الوهاب ، ثقة عابد ، من كبار السابعة .تقريب:]ج: 

 [.]صحيح[ 431]

( 342/  1" )سننهه الدارمي في "( أخرج36246( برقم: )340/  19أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )
 (.313( برقم: )342/  1( ، )312برقم: )
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اَرُة الَمَجاِلسِ [.باب:]94]  [:َكفَّ

، َعْن َأِبي ُعْثَماَن (1) أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َعبِد اْلَكِريِم اْلَجَزِريِّ  [.432]
اَلُم (2)اْلَفِقيرِ  ُسْبَحاَنَك ]َأْن َيُقوَل: ، ِإَذا َقاَم ِمْن َمْجِلِسهِ َعلََّم النَِّبيَّ  ،، َأنَّ ِجْبِريَل َعَلْيِه السَّ
 .[َوَأُتوُب ِإَلْيكَ ، اَل َشِريَك َلَك، َأْسَتْغِفُرَك ، َوِبَحْمِدَك، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت، َوْحَدَك ، اللُهمَّ 

اَرُة الَمَجاِلِس[.[. أ433]  خبرنا عبد الرزاق ، َقاَل َمْعَمٌر: َوَسِمْعُت َغْيَرُه ، َيُقوُل:]َهَذا اْلَقْوُل: َكفَّ

 ، َعْن َأِبي اْلَعاِلَيِة ، َقاَل: َكاَن ُيَقاُل:(3)[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعْن َعاِصمٍ 434]

 َبْيَن اْلَكاَلِم[.]اْبَتِدُئوا بـ اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يزيد بن صهيب الكوفي لم يدرك النبي أبو عثمان المعروف بالفقير  االسناد ضعيف [[.]اسناده منقطع432]
 ، وقد ورد مسندا عند مسلم في الصحيح.صلى هللا عليه وسلم

 .من حديث ابي هريرة ك الصالة 52( ح 1/299) -أخرج مسلم في )صحيحه( 

(. عبد الكريم بن مالك الجزري ، أبو سعيد ، مولى بني أمية ، وهو الخضرمي ، بالخاء والضاد المعجمتين 1)
ص:  1]ج:  ، نسبة إلى قرية من اليمامة ، ثقة متقن ، من السادسة ، مات سنة سبع وعشرين .   تقريب:

  ] ع [[. - 619-4182

(.يزيد بن صهيب الكوفي ، أبو عثمان المعروف بالفقير ، بفتح الفاء بعدها قاف ، قيل له ذلك لنه كان 2)
  ] خ م د س ق [[. - 7784  -1077ص:  1]ج:  تقريب:    يشكو فقار ظهره ، ثقة ، من الرابعة .

 [ معضل[.]اسناده 433] 

 [.]اسناده صحيح[ 434]

(.عاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن البصري الحول الحافظ ، عن : عبد هللا بن سرجس وأنس وعمرو بن 3)
ص:  3. ع الكاشف: ]ج:  142سلمة . وعنه : شعبة وابن علية ويزيد . قال أحمد : ثقة من الحفاظ ، مات 

51- 2501 .] 
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َكاَن اْبُن ُعَمَر َجاِلًسا ِفي ]، َقاَل: َغْيرِهِ ، َأْو  ، َعْن َأيُّوَب، َعن َناِفعٍ  أخبرنا عبد الرزاق[.435]
، َوَقاَل: ُقوُموا  ، َفَأْنَكَر َذِلَك اْبُن ُعَمرَ  ، َفَقاَل َرُجٌل: ُقوُموا َعَلى اْسِم هللاِ  َفَأَراُدوا اْلِقَيامَ   ، َنَفرٍ 

 .[ِبْسِم هللاِ 

ْمِس[:95] لِّ َوالشَّ  [. َباُب:]اْلُجُلوِس ِفي الظِّ

(، َعْن َأِبي ُهَريَرَة، َقاَل:]ِإَذا 1أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ُمَحمَِّد ْبِن الُمْنَكِدِر)[. 436]
ْيَطاِن[.  َكاَن َأَحُدُكْم ِفي اْلَفْيِء ، َفَقَلَص َعْنُه، َفْلَيُقْم، َفِإنَُّه َمْجِلُس الشَّ

َقاَل: َسِمْعُتُه َيُقوُل:]ُيْكَرُه َأْن َيْجِلَس اإِلْنَساُن [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َقَتاَدَة، 437]
ْمِس[. ، َوَبْعُضُه ِفي الشَّ لِّ  َبْعُضُه ِفي الظِّ

ُث 438] [.أخبرنا عبد الرزاق، َعن ِإْسَماِعيَل ْبِن ِإبَراِهيَم ْبِن َأَباَن، َقاَل: َسِمْعُت اْبَن الُمْنَكِدِر ُيَحدِّ
 ِبَهَذا اْلَحِديِث ، َعْن َأِبي ُهَريَرَة، َقاَل:  

ْمِس، َقاَل: َفُقْمُت ِحيَن َسِمعْ  ، َوَبْعِضي ِفي الشَّ لِّ ُتُه، َفَقاَل ِلي اْبُن الُمْنَكِدِر: ]َوُكْنُت َجاِلًسا ِفي الظِّ
 اْجِلْس، اَل َبْأَس َعَلْيَك، ِإنََّك َهَكَذا َجَلْسَت[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [صحيحاسناده ][.435]

 هـ[ الوفاة59]ت: وابي هريرة سنة بقليل الوفاة[ 60]قبل منقطع بين ابن المنكدر [[.]اسناده معضل436]

محمد بن المنكدر بن عبد هللا بن الهذير بن عبد العزى بن عامر  [.الحافظ أبو عبد هللا ، ويقال : أبو بكر1]
ثقة فاضل من الطبقة الثالثة :]و:  القرشي ، التيمي ، المدني بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة

  ((.899/  1( ، تقريب التهذيب: )366/  10"إكمال تهذيب الكمال: ) [. ـه131ت:  –بقليل هـ 60قبل 

 [.] صحيح[437]

 [.]اسناده ضعيف[ اسماعيل بن ابراهيم بن ابان لم اعرفه ، منقطع بين ابن المنكدر وابي هريرة.438]
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ْجَعِة َعَلى اْلَبْطنِ :]َبابُ  [.96]  [:الضَّ

، َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن  ، َعن َيحَيى بِن َأِبي َكِثيرٍ  ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمرٌ  أخبرنا عبد الرزاق [.439]
ْحَمنِ  ِة َقاَل: َعبِد الرَّ فَّ ، َوَرْهٌط َمَعُه ِمْن َأْهِل  ِإَلى َمْنِزِلهِ َدَعاِني النَِّبيُّ ]، َأنَّ َرُجاًل ِمْن َأْهِل الصُّ

ةِ  فَّ : ِزيِديَنا َيا  ، ُثمَّ َقالَ  ، َفَأَتْت ِبَشْيٍء َفَأَكُلوهُ  ، َفَقاَل: َأْطِعِميَنا َيا َعاِئَشةُ  َفَدَخْلَنا َمْنِزَلهُ ،  الصُّ
لِ  ، َفزَاَدْتُهْم َشْيًئا َيِسيًرا َعاِئَشةُ  ، َفَجاَءْت ِبَقَدٍح ِمْن  ، ُثمَّ َقاَل: اْسِقيَنا َيا َعاِئَشةُ  ، َأَقلَّ ِمَن اَلوَّ

: ِإْن ، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل هللِا  ، َفَجاَءْت ِبَقْعٍب ِمْن َلَبنٍ  ، ُثمَّ َقاَل: ِزيِديَنا َيا َعاِئَشةُ  ، َفَشِرُبوا َلَبنٍ 
ي ، َقاَل: َفَخَرْجَنا، َفِنْمَنا فِ  : َبْل ِفي الَمْسِجدِ  ، َقاُلوا ، َوِإْن ِشْئُتْم ِفي الَمْسِجدِ  ِشْئُتْم َرَقْدُتْم َهاُهَنا

َحرُ  الَمْسِجدِ  ، ، َفِإَذا َرُجٌل ُيَحرُِّكِني ِبِرْجِلِه  ، َفِنْمُت َعَلى َبْطِني ، َكظَِّني َبْطِني ، َحتَّى ِإَذا َكاَن السَّ
 .[، َفِإَذا ُهَو َرُسوُل هللِا  ، َقاَل: َفَرَفْعُت َرْأِسي ، َفِإنَّ َهِذِه ِضْجَعٌة ُيْبِغُضَها هللاُ  َوَيُقوُل: َهَكَذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [[.]حديث صحيح439]

حيى بن أبي كثير : صالح بن المتوكل ، وقيل : يسار ، وقيل : يو بأبو نصر ، ويقال : أبو كثير ، أبو أ[.1] 
هـ أو 130هـ أو 129اليمامي ،مولى من نبهان:]ت:لطائي موالهم ، البصري ، ا نشيط ، وقيل : دينار

هـ[ثقة ثبت ، لكنه يدلس ويرسل، قال أيوب : ما بقي على وجه الرض مثل ، يحيى بن أبي كثير ، قلت 132
/  31وقال أبو حاتم : يحيى إمام ال يحدث إال عن ثقة ، تهذيب الكمال: ) : كان من العباد العلماء الثبات

504) 

بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث قيل : اسمه عبد هللا ، وقيل : إسماعيل [.أبو سلمة 2]
هـ 20القرشي ، الزهري ، المدني ثقة مكثر :]و: بضع و بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب

 [4/287[ ، سير اعالم النبالء:]8203[ تقريب:]1/ص 5هـ[الثقات البن حبان ]ج 94ت:  -

ِة :الصحابي الجليل يعيش بن طخفة بن قيسرَ [.3] فَّ :، من أصحاب الصفة ] له الغفاري]ت:[ ُجاًل ِمْن َأْهِل الصُّ
 .(449/  3الثقات: ) (309/ 9الجرح والتعديل البن أبي حاتم: )جصحبة [ ، كان يسكن غيقة والصفراء .. 

ِة :[.4] فَّ َوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب هـ[60ابويعيش ]ت:الصحابي الجليل َطْخَفَة ْبِن َقْيٍس اْلِغَفاِريِّ َرُجاًل ِمْن َأْهِل الصُّ
ةِ  فَّ  .[1852]البن حبان:  المسند الصحيح على التقاسيم والنواع: .[2959.تهذيب الكمال: ]الصُّ
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زَّاِق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعْن َأيُّوَب ، َعِن اْبِن ِسيِريَن ، َقاَل : [.440] ُجِل ]َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ ، ُيْكَرُه ِللرَّ
 .[، َواْلَمْرَأِة َعَلى َقَفاَها َأْن َيْضَطِجَع َعَلى َبْطِنهِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [صحيح[.]440]
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َهاَدِة َوَغْيرَِها َواْلَفِخذِ :]َبابُ  [.97]  [:الشَّ

 :(2)الُمَسيَِّب  َعِن اْبنِ ،(1)َمْعَمٍر، َعن َهاُروَن ْبِن ِرَئاٍب  أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا[.441]

ُجِل َيِجيُء َمَع اْلَخْصِم] ، َقاَل: ُهَو َشاِهُد  ، َوَلْيَسْت ِعْنَدُه َشَهاَدةٌ  ، َيَرى َأنَّ ِعْنَدُه َشَهاَدةً  ِفي الرَّ
 .[ُزورٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [صحيح اسناده[.]441]

بَّاِنيُّ اْلَعاِبُد َأُبو َبْكرٍ 1] َماُم الرَّ أو أبو الحسن التَِّميِميُّ اْلَُسيِِّديُّ اْلَبْصِريُّ هارون بن رئاب،التميمي ، ثقة  [.اإلِْ
[ ، 1013صفحة:  1[ ،تقريب:]جزء: 263صفحة:  5عابد ، من السادسة.سير اعالم النبالء : ]جزء: 

 [.412: ص 4 الكاشف/// الذهبي]ج:
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ِإنَّ ]أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اْبِن َطاُووٍس، َعْن َأِبيِه، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل:[.442]
 .[َقْوًما َيْحِسُبوَن َأَبا َجاٍد، َوَيْنُظُروَن ِفي النُُّجوِم، َواَل َأَرى ِلَمْن َفَعَل َذِلَك ِمْن َخاَلقٍ 

[.أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر ، َعْن َأيُّوَب ، َعن َناِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، َقاَل : 443]
 :]ِإَذا ُكْنُتْم َثاَلَثًة ، َفاَل َيَتَناَجيان اْثَناِن ُدوَن الثَّاِلِث ِإالَّ ِبِإْذِنِه ، َفِإنَّ َذِلَك ُيْحِزُنُه[.َقاَل َرُسوُل هللِا 

(، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن 2(، َعن َناِفٍع)1[. أخبرنا عبد الرزاق، عْن َعبِد هللِا ْبِن ُعَمَر)444]
 : ]ِمْثَلُه[.النَِّبيِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [صحيحاسناده [.]442]

( برقم: 41/  11( والطبراني في "الكبير" )26161( برقم: )164/  13أبي شيبة في "مصنفه" )ابن أخرجه 
  .(8182( برقم: )131/  8أخرجه الطبراني في "الوسط" ) (10980)

 [.]حديث صحيح[443]

 (.2183( برقم: )12/  7( ، ومسلم في "صحيحه" )6288( برقم: )64/  8أخرجه البخاري في "صحيحه" )

 [.]اسناده صحيح[ 444]

[.أبو عبد الرحمن ، أبو القاسم عبد هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي ، 1]
هـ [ولما ذكره ابن خلفون في " الثقات " قال  173هـ ، أو  172هـ ، أو  171العمري ، المدني ، القرشي ]ت:

 (. 75/  8الرابعة من المحدثين إكمال تهذيب الكمال: ): كان رجال صالحا فاضال خيرا وهو وعندي في الطبقة 

[. أبو عبد هللا نافع المدني ، القرشي ، العدوي ، وقيل : المغربي الصل ، وقيل : النيسابوري ثقة ثبت 2]
هـ[ 120هـ ، أو 119هـ ، أو 118هـ ، أو 117هـ ، أو 116فقيه مشهور ،من أئمة التابعين وأعالمهم :]ت:

 (.210/  4( الفقيه تهذيب التهذيب: )996/  1مشهور تقريب التهذيب: )ثقة ثبت فقيه 
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، (2)، َقاَل: َأْخَبَرِني اْبُن َجْرَهدٍ (1)أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْن َأِبي الزَِّنادِ [.445]
 :(3)َعْن َأِبيهِ 

، َفِإنََّها ِمَن  : َغطِّ َفِخَذكَ ، َفَقاَل النَِّبيُّ  َعن َفِخِذهِ َوُهَو َكاِشٌف ، َمرَّ ِبَرُجٍل َأنَّ َرُسوَل هللِا ]
 .[اْلَعْوَرةِ 

ُجِل: َما َشاَء هللُا َوِشْئَت[:98]  [.باب: ]َقْوُل الرَّ

(، َعْن 1[. أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر ، َعْن َأيُّوَب ، َعن َغْياَلَن ْبِن َجِريٍر)446]
( ( ، َقاَل: ]اْنَطَلْقُت ِإَلى ُعْثَماَن ، َفَكلَّْمُتُه ِفي َحاَجٍة ، َفَقاَل ِلي ِحيَن َكلَّْمُتُه : 2َأِبي اْلَحاَلِل اْلَعَتِكيِّ

 مَّ َقاَل: َبِل هللُا َأْمَلُك ، َبِل هللُا َأْمَلُك[.َما ِشْئَت ، ثُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عبد الرحمن بن جرهد السلمي ، مجهول الحال [[.]اسناده ضعيف445]

/  4( ، )2795( برقم: )493/  4( والترمذي في "جامعه" )4014( برقم: )70/  4)أبو داود في "سننه" 
( برقم: 609/  4خرجه ابن حبان في "صحيحه" )أ(2798( برقم: )494/  4( ، )2797( برقم: )494

 (7453( برقم: )180/  4مستدركه" )( والحاكم في "1710)

عبد هللا بن ذكوان القرشي . أبو عبد الرحمن ، المدني ، المعروف بأبي الزناد . ثقة فقيه . من  (.1)
 ] ع [[ - 3322] ذ [  -504ص:  1تقريب:]ج:   الخامسة . مات سنة ثالثين ، وقيل بعدها .

ص:  1السلمي ، ويقال : عبد هللا ، مجهول الحال ، من الثالثة . تقريب:]ج:  عبد الرحمن بن جرهد (.2)
 .] د كن [[-573-3853

جرهد بن خويلد بن بجرة بن عبد ياليل بن زرعة بن رزاح بن عدّي بن سهم بن مازن بن الحارث بن  (.3)
 [.1138-187ص:  2سالمان بن أسلم بن أفصى السلمي.    تقريب:]ج: 

 ده صحيح[ [.]اسنا446]

(.غيالن بن جرير المعولي ، الزدي ، البصري . ثقة ، من الخامسة ، مات سنة تسع وعشرين . تقريب: 1)
(. زرارة بن ربيعة بن زرارة الزدي العتكي البصري أبو ربيعة 2] ع [[. ) - 5404-778صفحة:  1]جزء: 

 [.334-545ص:  1ل المنفعة:]ج: بن أبي الحالل ، ذكره ابن خلفون في " الثقات " بصري ثقة . تعجي
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، َقاَل: َسِمَع النَِّبيُّ َصلَّى هللُا  ، َعن ِإبَراِهيمَ  ، َعْن َمْعَمٍر، َعْن ُمِغيَرةَ  أخبرنا عبد الرزاق[.447]
َن  ، َوَمْن َيْعِصِهَما َفَقْد َغَوى  َمْن ُيِطِع هللَا َوَرُسوَلُه َفَقْد َرَشدَ ]:َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجاًل َيُقولُ  ، َقاَل: َفَتَلوَّ

 .[َحتَّى َيُقوَل هللَا َوَرُسوَلهُ  :َوْجُه َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َيْعِني

[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ُمِغيَرَة ، َعن ِإبَراِهيَم ، َأنَُّه َكاَن َيْكَرُه َأْن َيُقوَل:] 448]
 َك، َحتَّى َيُقوَل: ُثمَّ ِبَك[.َأُعوُذ باهلِل َوبِ 

[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعن ُمِغيَرَة ، َعن ِإبَراِهيَم : َكاَن اَل َيَرى َبْأًسا ، َأْن 449]
 َيُقوَل:]َما َشاَء هللُا ، ُثمَّ ِشْئَت[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يدرك النبي صلى هللا عليه وسلم.  ابراهيم لم [[.]اسناده منقطع447]

  .من حديث عدي بن حاتم(870: )برقم( 12/  3" )صحيحه" في مسلم أخرجه

 [.]اسناده صحيح[448]

 [.]اسناده صحيح[449]
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َأنَّ َرُجاًل َرَأى ِفي َزَماِن ]،(1)، َعْن َعبِد الَمِلِك ْبِن ُعَمْيرٍ  ، َعْن َمْعَمرٍ  أخبرنا عبد الرزاق [.450]
َهْيَئُتُهْم، َفَقاَل: ِإنَُّكْم ، َفَأْعَجَبْتُه  ؛ َأنَُّه َمرَّ ِبَقْوٍم ِمَن اْلَيُهودِ  النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي الَمَناِم
، َوَشاَء  ، َقاُلوا: َوَأْنُتْم َلَقْوٌم َلْواَل َأنَُّكْم َتُقوُلوَن: َما َشاَء هللاُ  َلَقْوٌم َلْواَل َأنَُّكْم َتُقوُلوَن: ُعَزْيٌر اْبُن هللاِ 

، َفَقاَل: ِإنَُّكْم َلَقْوٌم َلْواَل َأنَُّكْم َتُقوُلوَن:  مْ ، َفَأْعَجَبْتُه َهْيَئُتهُ  ، َوَمرَّ ِبِه َقْوٌم ِمَن النََّصاَرى  ُمَحمَّدٌ 
، َفَغَدا  ، َوَشاَء ُمَحمَّدٌ  ، َفَقاُلوا: َوَأْنُتْم ِإنَُّكْم َلَقْوٌم َلْواَل َأنَُّكْم َتُقوُلوَن: َما َشاَء هللاُ  الَمِسيُح اْبُن هللاِ 

، َفاَل َتُقوُلوا: َما  ، َفَقاَل: َقْد ُكْنُت َأْسَمُعَها ِمْنُكْم فُتؤِذيِني ْخَبَرهُ َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفأَ 
 .[، َوُقوُلوا: َما َشاَء هللُا َوْحَدهُ  َشاَء هللُا َوَشاَء ُمَحمَّدٌ 

 [. َباُب:]اْلِحَجاَمِة، َوَما َجاَء ِفيِه[:99]

ْحَمِن ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك:]َأنَّ [. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّ 451] ، َعْن َعبِد الرَّ ْهِريِّ
؟ َقاَلْت: اْمَرَأًة َيُهوِديًَّة َأْهَدْت ِللنَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َشاًة َمْصِليًَّة ِبَخْيَبَر، َفَقاَل: َما َهِذهِ 

َدَقةِ  ، َفاَل َيْأُكَل، َقاَل: َفَأَكَل النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َهِديٌَّة، وَحِذَرْت َأْن َتُقوَل: ِهَي ِمَن الصَّ
اَة؟ َقاَلْت: َمْن َأْخَبَركَ  ؟ َقاَل: َوَأَكَل َأْصَحاُبُه، ُثمَّ َقاَل: َأْمِسُكوا، َفَقاَل ِلْلَمْرَأِة: َهْل َسمَّْمِت َهِذِه الشَّ

، َقاَلْت: َنَعْم، َقاَل: ِلَم؟ َقاَلْت: َأَرْدُت ِإْن ُكْنَت َكاِذًبا َأْن َيْسَتِريَح َهَذا اْلَعْظُم ِلَساِقَها َوُهَو ِفي َيِدهِ 
َك. َقاَل: َفاْحَتَجَم النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ا ْلَكاِهِل، ِمْنَك النَّاُس، َوِإْن ُكْنَت َنِبيًّا َلْم َيُضرَّ

 وا، َفَماَت َبْعُضُهْم[.َوَأَمَر َأْصَحاَبُه َفاْحَتَجمُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النسائي في أخرجه (. 21025( برقم: )4795/  9أحمد في "مسنده" )أخرجه  [[.]اسناده صحيح450] 
( 253/  3( ، )2118( برقم: )252/  3ماجه في "سننه" ) ( وابن10754( برقم: )361/  9"الكبرى" )

  .2118برقم: )

 وله الثالثة من ، دلس وربما حفظه تغير ، عالم فصيح،  ثقة ، اللخمي سويد بن عمير بن الملك (.عبد1)
 .[[ ع]  - 4228-625: ص 1: ج]تقريب: . سنين وثالث مائة

ْحَمِن ْبِن 451]  َكْعِب ْبِن َماِلٍك تابعي وقد ورد مسندا عند البخاري ومسلم.[.]اسناده منقطع[ َعبِد الرَّ

( ، 2190( برقم: )14/  7( ومسلم في "صحيحه" )2617( برقم: )163/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .من حديث كعب بن مالك(2190( برقم: )15/  7)
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، َفَتَرَكَها النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه  َفَأْسَلَمْت ]: َقاَل الزُّْهِريُّ  َمْعَمٍر ، َعنْ  الرزاق ، عبد أخبرنا [.452]
 .[َوَسلَّمَ 

[. أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل َمْعَمٌر: َوَأمَّا النَّاُس َفَيُقوُلوَن:]َقَتَلَها النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه 453]
 َوَسلََّم[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الزهري لم يدرك النبي صلى هللا عليه وسلم  [مرسل [.]اسناد452]

حيحا دا ص[.]اسناده معلق[ لم يذكر معمر الرجال بينه وبين النبي صلى هللا عليه وسلم، وقد ورد مسن453]
 وصحح اسناده على شرط مسلم. عند الحاكم في المستدرك

( َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللُا َعْنُه ، َأنَّ اْمَرَأًة َيُهوِديًَّة 4998( برقم: )219/  3أخرج الحاكم في "مستدركه" ) 
َوَسلََّم َوَأْصَحاًبا َلُه َعَلى َشاٍة َمْصِليٍَّة ، َفَلمَّا َقَعُدوا َيْأُكُلوَن َأَخَذ َرُسوُل هللِا َصلَّى  َدَعِت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوآِلهِ 

اَة َمْسُموَمٌة فَ  ِة : " َوْيَلِك َقاَل ِلْلَيُهودِ هللُا َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم ُلْقَمًة َفَوَضَعَها ، ُثمَّ َقاَل َلُهْم : َأْمِسُكوا ، ِإنَّ َهِذِه الشَّ يَّ
َك ، َوِإْن َكاَن  َغْيَر َذِلَك َأْن ُأِريَح النَّاَس ِلَيِّ َشْيٍء َسَمْمِتِني ؟ " َقاَلْت : َأَرْدُت َأْن َأْعَلَم ِإْن ُكْنَت َنِبيًّا  َفِإنَُّه اَل َيُضرُّ

َصِحيٌح َعَلى  وقال الحاكم: هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم. ِمْنَك ، َوَأَكَل ِمْنَها ِبْشُر ْبُن اْلَبَراِء َفَماَت َفَقَتَلَها َرُسولُ 
 َشْرِط ُمْسِلٍم ، َوَلْم ُيَخرَِّجاُه.
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[454.]، ٍر َقاَلْت ]؛َعِن اْبِن َكْعِب ْبِن َماِلكٍ  أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الزُّْهِريِّ َأنَّ ُأمَّ ُمَبشِّ
ي اَل ِللنَِّبيِّ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي الَمَرِض الَِّذي َماَت ِفيِه: َما َتتَِّهُم ِبَنْفِسَك َيا َرُسوَل هللِا، َفِإنِّ

اَة الَمْشِويََّة الَِّتي َأَكَل َمَعَك ِبَخْيَبَر؟ َفَقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيهِ  َم: َوَأَنا  َوَسلَّ َأتَِّهُم ِباْبِني ِإالَّ الشَّ
 .[اَل َأتَِّهُم ِإالَّ َذِلَك ِبَنْفِسي، َهَذا َأَواُن َقْطِع َأْبَهِري، َيْعِني ِعْرَق اْلَوِريدِ 

[.أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر ، َعِن الزُّْهِريِّ ، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 455]
ْبِت َفَأَصاَبُه َوَضٌح ، َفاَل َيُلوَمنَّ ِإالَّ َنْفَسُه[.َقاَل:]َمِن اْحَتجَ   َم َيْوَم اَلْرِبَعاِء، َوَيْوَم السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم يدرك ام مبشر. عبدالرحمن بن كعب ، االسناد مرسل [[.]اسناده منقطع454]

(َهَذا َصِحيٌح َعَلى َشْرِط 4997( برقم: )219/  3حديث أم مبشر النصارية، أخرجه الحاكم في "مستدركه" )
ْيَخْيِن ، َوَلْم ُيَخرَِّجاُه   .وهو في المستدرك عن ابيهالشَّ

 [.]اسناده ضعيف[ االسناد مرسل الزهري تابعي455] 
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، َعْن َمْعَمٍر، َقاَل: َأْخَبَرِني َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرِة ُيَقاُل َلُه: الُمِغيَرُة بن  الرزاقأخبرنا عبد [.456]
: ِإنَّ َهِذِه َحْجَمٌة  ، َفَقالَ  ، َفَوَجْدُت ِبَها َشْيًخا َيْحَتِجُم ِفي َرْأِسهِ  َأَتْيُت الَمِديَنةَ ]، َقاَل: (1)َحِبيٍب 

،  ، َواْلَبَرصِ  ، َوَقاَل: ِإنََّها َتْنَفُع ِمَن اْلُجَذاِم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُمَباَرَكٌة اْحَتَجَمَها
اتٍ  ، َوِمَن النَُّعاسِ  ، َوَوَجِع الرَّْأسِ  ، َوَوَجِع اْلَعْيَنْينِ  َوَوَجِع اَلْضرِاسِ  ،  ، َواَل َيُمصُّ ِإالَّ َثاَلَث مصَّ

 .[، َيْعِني اْلَبْأَس  ، َوَضْعَت َيَدَك َعَلْيَها اَفِإْن َكُثَر َدُمهَ 

، َفُخِرَف َعَليَّ ، َفُقْمُت َوَما َأْقِدُر ِمَن اْلُقْرآِن  [. أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل َمْعَمٌر:]اْحَتَجْمُتَها457]
ْعَد َعَلى َحْرٍف ، َحتَّى ُكْنُت ُلَصلِّي َفآُمُر َمْن ُيَلقُِّنِني ، َقاَل: ُثمَّ َأْذَهَب هللُا َذِلَك، َفَلْم َأْحَتِجْمَها بَ 

 َذِلَك[.

، َعْن َأيُّوَب ، َعِن اْبِن ِسيِريَن ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس [.أخبرنا عبد الرزاق ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر 458]
اَم َأْجَرُه ، َوَلْو َكاَن ُسْحًتا َلمْ  ُيْعِطِه  ، َقاَل:]اْحَتَجَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ، َوَأْعَطى اْلَحجَّ

 َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منكر الحديث. مغيرة بن حبيب [اسناده ضعيف[.]456] 

" :  حبان ابن ثقات"  وفي . انتهى ، الحديث منكر:  الزدي قال.  دينار بن مالك عن ، حبيب بن مغيرة(.1)
.  حوشب بن وشهر ، هللا عبد بن سالم عن يروي .  صالح أبو كنيته ، دينار بن مالك ختن ، حبيب بن مغيرة
 .[7873-128: ص 8: ج] لسان الميزان: .هو فهو ، يغرب.  البصرة وأهل ، الدستوائي هشام وعنه

 [.]اسناده صحيح[457]

 - 3النبوي:]جالحجامة اذا لم تكن من متقنين مختصين تكون وباال على صاحبها تؤثر على الذاكرة. الطب 
200.] 

 [.]صحيح[458]

 (.1202( برقم: )39/  5( ، )ومسلم في "صحيحه" )2103( برقم: )63/  3أخرجه البخاري في "صحيحه" )
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، اَل َأْعَلُمُه ِإالَّ َرَفَعُه ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى  ، َعن َرُجلٍ  ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمرٌ  أخبرنا عبد الرزاق[.459]
امٍ ]َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:هللُا  ِة َحجَّ  .[، َأْو َشْرَبِة َعَسلٍ  َما َتَداَوِت اْلَعَرُب ِبَشْيٍء َأْفَضَل ِمْن َمصَّ

 [. َباُب:]َسْتِر اْلُبُيوِت[:100]

[. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْن َأيُّوَب، َعْن ِعْكِرَمَة، َوَخاِلِد ْبِن َصْفَواَن ْبِن 460]
 اُلُدِم َعبِد هللِا، َقااَل: ]َتَزوََّج َصْفَواُن بن ُأَميََّة ، َفَدَعا ُعَمَر بن اْلَخطَّاِب ِإَلى َبْيِتِه ، َوَقْد ُسِتَر ِبَهِذهِ 

 ْنُقوَشِة ، َفَقاَل ُعَمُر : َلْو ُكْنُتْم َجَعْلُتْم َمَكاَن َهَذا ُمُسوًحا َكاَن َأْحَمَل للُغَباِر ِمْن َهَذا[.المَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصحيحين.في وله شاهدا ، مرسل وفيه رجل مبهم [[.]اسناده منقطع459] 

 (2205( برقم: )21/  7( ومسلم في "صحيحه" )5680( برقم: )122/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" )
  .من حديث جابر بن عبدهللا

 [.]اسناد صحيح[ 460]

 (.6816( برقم: )14/  4أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )

هـ[] 115. مات بعد عطاء ]ت: (.عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي . ثقة . من الثالثة1)
 ] خ م د ت س [[. - 4702-687ص:  1[.تقريب ]ج:  4623

َبْصِريُّ . َوَقْد َوَفَد (.َخاِلُد ْبُن َصْفَواَن اْلَعاَلَمُة ، اْلَبِليُغ ، َفِصيُح َزَماِنِه ، َأُبو َصْفَواَن اْلِمْنَقِريُّ ، اْلَْهَتِميُّ ، الْ 2)
 [6/226] -226ص:  6ْلَعِزيِز . َوَلْم َأْظَفْر َلُه ِبَوَفاٍة . سير اعالم النبالء]ج: َعَلى ُعَمَر ْبِن َعْبِد ا

(.صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن قدامة بن جمح القرشي الجمحي المكي . صحابي . من المؤلفة . 3)
 1تقريب:]جزء: مات أيام قتل عثمان ، وقيل : سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ، في أوائل خالفة معاوية . 

 [[. 4] خت م  - 2948-453صفحة: 
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أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعمَّْن َسِمَع اْلَحَسَن َيُقوُل: َبَلَغ ُعَمَر، َأنَّ اْمَرَأًة [.461]
َدْت َبْيَتَها، َفَكَتَب ُعَمُر ]ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرِة، ُيَقاُل َلَها: : َأمَّا ُخَضْيَراُء َنجَّ ِإَلى َأِبي ُموَسى اَلْشَعِريِّ

َدْت َبْيَتَها، َفِإَذا َجاَءَك ِكَتاِبي َهَذا َفاْهِتْكُه، َهَتَكُه هللاُ  ، َقاَل: َبْعُد، َفِإنَُّه َبَلَغِني َأنَّ اْلُخَضْيَراَء َنجَّ
ي َنَواِحيِه، َفَقاَل: ِليْهِتْك ُكلُّ اْمِرٍئ ِمْنُكْم َما َفَذَهَب اَلْشَعِريُّ ِبَنَفٍر َمَعُه، َحتَّى َدَخُلوا اْلَبْيَت، َفَقاُموا فِ 

 .[َيِليِه، َرِحَمُكُم هللُا، َقاَل: َفَهَتُكوا، ُثمَّ َخَرُجوا

[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعْن َأيُّوَب ، َعن َناِفٍع ، َقاَل:]َبَلَغ ُعَمَر ، َأنَّ َصِفيََّة ، 462]
 ْبِن ُعَمَر َسَتَرْت ُبُيوَتَها ِبِقَراٍم ، َأْو َغْيرِِه ، َأْهَداُه َلَها َعبُد هللِا بن ُعَمَر ، َفَذَهَب اْمَرَأَة َعبِد هللاِ 

ا َباُل ُعَمُر َوُهَو ُيِريُد َأْن َيهِتَكُه ، َفَبَلَغُهْم، َفَنَزُعوُه ، َفَلمَّا َجاَء ُعَمُر ، َلْم َيِجْد َشْيًئا ، َفَقاَل : مَ 
 ْأُتوَنَنا ِباْلَكِذِب[.َأْقَواٍم يَ 

[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعِن اْبِن َطاُووٍس ، َعْن َأِبيِه ، َقاَل:]َلمَّا َدَخَل اْبُن 463]
َهَذا الزَُّبْيِر َعَلى اْمَرَأِتِه ِبْنِت َحَسٍن ، َوَجَد ِفي اْلَبْيِت َثاَلَثَة ُفُرٍش ، َفَقاَل: َهَذا ِلي ، َوَهَذا َلَها ، وَ 

ْيَطاِن ، َأْخِرُجوُه َعنِّي[.  ِللشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، فيه مبهم [ضعيفاسناده [.]461]

 .[ نافع  عن عمر منقطعاسناده منقطع[.]462]

 [.]اسناده صحيح[ 463]

 -هـ  73أحداث سنة  -زوجته :هي أم الحسن نفيسة بنت الحسن بن علي. الكامل في التاريخ البن الثير 
 122-3ذكر قتل عبد هللا بن الزبير ج
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 (1)أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َرُجٍل َسمَّاُه، َأنَّ ُمَحمََّد بن َعبَّاِد ْبِن َجْعَفرٍ [.464]
َثُه، ٌق، َفَقاَم َأنَّ ]َحدَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُدِعَي ِإَلى َطَعاٍم، َفِإَذا اْلَبْيُت ُمْظِلٌم ُمَزوَّ

 .[َوَلْم َيْدُخلْ ِباْلَباِب، ُثمَّ َقاَل: َأْخَضُر، َوَأْحَمُر، َفَعدَّ َأْلَواًنا، ُثمَّ َقاَل: َلْو َكاَن َلْوًنا َواِحًدا، ُثمَّ اْنَصَرَف 

 [. َباُب:]الِمْنِديِل َواْلُقَماِم[:101]

(، َعن 3(، َعِن اْبِن َجاِبٍر)2[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َحَراِم ْبِن ُعْثَماَن)465]
ْيَطاِن، وَ َجاِبٍر، َأنَّ النَِّبيَّ  َأْن ُيْتَرَك الِمْنِديُل :]َنَهى َأْن ُتْتَرَك اْلُقَماَمُة ِفي اْلُحْجَرِة، َفِإنََّها َمْجِلُس الشَّ

 (، َأْو ُيْضَطَجَع َعَلْيَها[.4الَِّذي ُيْمَسُح ِبِه ِمَن الطََّعاِم ِفي اْلَبْيِت، َوَأْن ُيْجَلَس َعَلى اْلَواَلَيا)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُمَحمََّد بن َعبَّاِد ْبِن َجْعَفٍر تابعي ثقة [مرسل[.]اسناده 464]

محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عابد بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم المخزومي المكي ، (.1)
 ] ع [[.  - 6030-858ص:  1تقريب:]ج:  ثقة ، من الثالثة .

قٌ  الفايق في غريب الحديث  والفضة ومنه قيل للماء الجارى على الثغر ظلم . موهةالذهبم:  اْلَبْيُت ُمْظِلٌم ُمَزوَّ
 [334-2]ج

 [.]حديث ضعيف[ حرام بن عثمان شيعي متروك.465]

.أبو عبد هللا حرام بن عثمان بن عمرو بن يحيي بن النضر بن كعب النصاري ، المدني ، السلمي شيعي (2)
هـ ، أو زمن أبي العباس [مكان الوفاة : المدينة ، أو االنبار . غاليًا في التشيع. قال  150:  متروك ]ت:قيل

ابن عدي : ولحرام بن عثمان أحاديث صالحة تشاكل ما قد ذكرته ، وعامة حديثه مناكير. الكامل في 
 (  379/  3الضعفاء: )

 110هـ و 101السلمي ، المدني ]ت: بين . أبو عتيق عبد الرحمن بن جابر بن عبد هللا النصاري ، (3)
 (.495/  2(تهذيب التهذيب: )23/  17هـ[قال أحمد بن عبد هللا العجلي ، والنسائي : ثقةتهذيب الكمال: )

 347:  4(.الواليا: هي البراذع ، سميت بذلك النها تلي ظهر الدابة. النهاية 4)
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َدَخْلُت ]، َقاَل:(2) ، َعن َسعيدٍ (1)أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َقاَل: َأْخَبَرِني َرُجلٌ  [.466]
 .[َعَلى اْبِن ُعَمَر َوُهَو َجاِلٌس، َأْو ُمْضَطِجٌع َعَلى ِطْنِفَسِة َرْحِلهِ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فيه رجل مبهم [ضعيف[.]466]

 َأْخَبَرِني َرُجٌل: رجل مبهم..(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  232 
 

 [:ِإَذا َخَرْجَت ِمْن َبْيِتكَ  :اْلَقْولُ [.باب:]102]

، َقاَل: (3)، َعن َكْعٍب (2)، َعن ُمجاِهدٍ (1)أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َمنُصورٍ  [.467]
ْلُت َعَلى هللاِ  ُجُل ِمْن َبْيِتِه َفَقاَل: ِبْسِم هللِا، َقاَل َلُه الَمَلُك: ُهِديَت. َوِإَذا َقاَل: َتَوكَّ ، َقاَل ِإَذا َخَرَج الرَّ

َياِطيُن، ]َذا َقاَل:َلُه الَمَلُك: ُكِفيَت، َوإِ  ُق الشَّ اَل َحْوَل َواَل ُقوََّة ِإالَّ باهلِل. َقاَل الَمَلُك: ُوِقيَت. َقاَل: فَتَتَفرَّ
 .[َفَتُقوُل: اَل َسِبيَل َلُكْم ِإَلْيِه، ِإنَُّه َقْد ُهِدَي، َوُكِفَي، َوُوِقيَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [[.]اسناده صحيح467]

.أبو عتاب منصور بن المعتمر بن عبد هللا بن ربيعة بن حريث بن مالك بن رفاعة بن الحارث بن بهثة (1)
 .ثقة ثبت هـ [132:] ت:الكوفي بن سليم السلمي

ِرْيَن اَلْسَوُد، (2) هـ وله 101]ت: مجاهد بن جبر القرشي أبو محمد، أبو الحجاج.اإِلَماُم، َشْيُخ الُقرَّاِء َوالُمَفسِّ
َوَعْنُه َأَخَذ  -َفَأْكَثَر َوَأَطاَب  -َرَوى َعِن: اْبِن َعبَّاٍس  ثقة إمام في التفسير والعلم صاحب ابن عباس سنة[ 83:

 .[520، 15جالُقْرآَن، َوالتَّْفِسْيَر، َوالِفْقَه. سير أعالم النبالء :]

هـ وله: 34]ت:الَيَماِنيُّ  الِحْمَيِريُّ  َكْعُب بُن َماِتعٍ  أبو إسحاقالمخضرم  كْعُب اَلْحَبارِ الَعالََّمُة، الَحْبُر، .(3)
من أصدق المحدثين عن أهل الكتاب، وإن كنا  ذكره في الثقات ،،ابن حجر  ثقة)د، ت، س( ، سنة[ 100

قال له عمر بن الخطاب: َوَكاَن َحَسَن اإِلْساَلِم،] َمِتْيَن الّدَياَنِة، ِمْن ُنَباَلِء الُعَلَماِء. لنبلو مع ذلك عليه الكذب ،
َوَقِدَم الَمِدْيَنَة ِمَن  --الَِّذي َكاَن َيُهوِدّيًا، َفَأْسَلَم َبْعَد َوَفاِة النَِّبيِّ ، لتتركن الحاديث أو للحقنك بأرض القردة

ُثُهم َعِن الُكُتِب اإِلْسَراِئْيليَِّة،  --َفَجاَلَس َأْصَحاَب ُمَحمٍَّد  -َرِضَي هللُا َعْنُه -ُعَمَر  الَيَمِن ِفي َأيَّاِم َفَكاَن ُيَحدِّ
َحاَبِة. َنَن َعِن الصَّ  [5648 -3جتحرير التقريب :]  َوَيْحَفُظ َعَجاِئَب ، َوَيْأُخُذ السُّ
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 [:َوِحيَن ُيْصِبحُ  ، ِحيَن ُيْمِسي :اْلَقْولِ :]َبابُ  [.103]

، َقاَل: َأْخَبَرِني َعِليُّ بن  أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ  [.468]
ِبِه، َأنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأَتْتُه َتْسَأُلُه َخاِدًما ِمْن َسْبٍي ُأِتَي ]اْلُحَسْيِن،

َحى، ِمْن َكْثَرِة الطَّْحِن، َفَقاَل َلَها: َسُأْخِبُرِك ِبَخْيٍر ِمْن َذِلَك، ِإَذا َأَويْ  ِت ِإَلى َوِفي َيِدَها َأَثُر ُقْطِب الرَّ
َوَثاَلِثيَن، َوُقوِلي:  ِفَراِشِك، َفَسبِِّحي هللَا َثاَلًثا َوَثاَلِثيَن، َواْحَمِدي هللَا َثاَلًثا َوَثاَلِثيَن، َوَكبِِّري هللَا َثاَلًثا

يَن ِبَها الِمَئَة، َفَرَجَعَها ِبَذِلَك، َوَلْم ُيْخِدْمَها َشْيًئا  .[اَل ِإَلَه ِإالَّ هللُا، ُتِتمِّ

:]َما 469] ُث َنْحَوُه ، َوزَاَد َقاَل: َقاَل َعِليٌّ [. أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل َمْعَمٌر: َوَسِمْعُت َمْكُحواًل ُيَحدِّ
 َفاِطَمَة ِبِهنَّ َواَل َلْيَلَة اْلَهِريِر ِبِصفِّيَن[. نَّ ُمْنُذ َأَمَر َرُسوُل هللِا َتَرْكُتهُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاطمة بنت النبي صلى هللا  ةالن علي بن الحسين ولد بعد وفا اسناده ضعيف مرسل [[.]اسناده منقطع468]
 .سنة ولم يسمع منها 22عليه وسلم ب

من (2727( برقم: )84/  8ومسلم في "صحيحه" ) (3113( برقم: )84/  4خرجه البخاري في "صحيحه" )أ
  حديث علي بن ابي طالب

 .حول لم يسمع من علي بن ابي طالب[.]اسناده منقطع[ الن مك469]
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َيُقوُل: (2)، َقاَل: َسِمْعُت اْلَبَراءَ (1)أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َأِبي ِإْسَحاقَ  [.470]
 َسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْأُمُر َرُجاًل ِإَذا َأَخَذ َمْضَجَعُه ِمَن اللَّْيِل َأْن َيُقوَل:

ْضُت َأْمِري ِإَلْيَك، َوَأْلَجْأُت َظْهِري ِإَلْيَك، اللُهمَّ َأْسَلْمُت َنْفِسي ِإلَ ] ْهُت َوْجِهي ِإَلْيَك، َوَفوَّ ْيَك، َوَوجَّ
َرُسوِلَك الَِّذي َرْهَبًة َوَرْغَبًة ِإَلْيَك، اَل َمْنَجا َواَل َمْلَجَأ ِمْنَك ِإالَّ ِإَلْيَك، آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي َأْنَزْلَت، َوبِ 

 .[ْن َماَت ِمْن َلْيَلِتِه َماَت َعَلى اْلِفْطَرِة، َوِإْن َأْصَبَح َأْصَبَح َوُهَو َقْد َأَصاَب َخْيًراَأْرَسْلَت، َفإِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  صحيح[] [.470]

( برقم: 69/  8( ، )6311( برقم: )68/  8( ، )247برقم: )( 58/  1أخرجه البخاري في "صحيحه" )
 .(2710( برقم: )77/  8( ومسلم في "صحيحه" )6313)

(.عمرو بن عبد هللا بن عبيد ويقال : علي ويقال : ابن أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي ، بفتح 1)
ره ، مات سنة تسع وعشرين ومائة ، وقيل : المهملة وكسر الموحدة ، ثقة مكثر عابد ، من الثالثة اختلط بآخ

 ] ع [[. - 5100-739ص:  1تقريب:]ج:      قبل ذلك .

(. البراء بن عازب بن الحارث بن عدي النصاري الوسي . صحابي ابن صحابي ، نزل الكوفة . استصغر 2)
 ] ع [[. - 654-164ص:  1تقريب:]ج:  يوم بدر ، وكان هو وابن عمر لدة ، مات سنة اثنتين وسبعين .
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، َعْن  ، َعن َسعيٍد الَمْقُبِريِّ  ، َعن ُعَبْيِد هللِا ْبِن ُعَمرَ  ، َعْن َمْعَمرٍ  أخبرنا عبد الرزاق[.471]
 َأِبي ُهَريَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:

، َفِإنَُّه اَل َيْدِري َما  ، َفْلَيْنُفْض ِفَراَشُه ِبَداِخَلِة ِإزَارِهِ  َرَجَع ِإَلى ِفَراِشهِ ، ُثمَّ  ِإَذا َقاَم َأَحُدُكْم ِمَن اللَّْيلِ 
 ، ُثمَّ ْلَيُقْل: َخَلَفُه َبْعَدهُ 

، َوَضْعُت َجْنِبي، َوِباْسِمَك َأْرَفُعُه، اللُهمَّ ِإْن َأْمَسْكَت َنْفِسي َفاْغِفْر َلَها، َوِإْن َأرْ ]  َسْلَتَها ِباْسِمَك َربِّ
اِلِحينَ   .[َفاْحَفْظَها، ِبَما َتْحَفُظ ِبِه الصَّ

، َأنَّ َخاِلَد بن اْلَوِليِد  (1)[.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعن َقَتاَدَة ، َعْن َأِبي َراِفعٍ 472]
ا َعلََّمِني َجاَء ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَشَكا ِإَلْيِه َوْحَشًة يِجُدَها، َفَقاَل َلُه: َأاَل ُأَعلُِّمَك مَ 

وُح اَلِميُن ِجْبِريُل، َقاَل ِلي: ِإنَّ ِعْفِريًتا ِمَن اْلِجنِّ َيِكيُدَك، َفإِ   َذا َأَوْيَت ِإَلى ِفَراِشَك، َفُقْل:الرُّ

َماِء ، ]َأُعوُذ ِبَكِلَماِت هللِا التَّامَّاِت ، الَِّتي اَل ُيَجاِوُزُهنَّ َبرٌّ َواَل َفاِجٌر ، ِمْن َشرِّ َما َيْنِزُل ِمَن السَّ  
رِّ َما َيْخُرُج ِمْنَها ، َوِمْن َشرِّ َوِمْن َشرِّ َما َيْعُرُج ِفيَها ، َوِمْن َشرِّ َما َذَرَأ ِفي اَلْرِض ، َوِمْن شَ 

 َطَواِرِق اللَّْيِل َوالنََّهاِر ، َوِمْن َشرِّ ُكلِّ َطاِرٍق َيْطُرُق ، ِإالَّ َطاِرًقا َيْطُرُق ِبَخْيٍر َيا َرْحَمُن[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح[[.]471]

" صحيحه" في ومسلم( 7393: )برقم( 119/  9) ،( 6320: )برقم( 70/  8" )صحيحه" في البخاري  أخرجه
 .(2714: )برقم( 79/  8)

 قتادة مدلس ، لم يصرح بالسماع. [اسناده ضعيف[.]472]

 6524ه . تقريب: 91توفي  ثقة ثبت،  الصائغ ، المدني ، البصري   أبو رافع نفيع بن رافع (.1)

( برقم: 114/  4( والطبراني في "الكبير" )30236( برقم: )314/  15أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )
 (.5415( برقم: )315/  5( والطبراني في "الوسط" )3838)
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ُث َعَطاًء اْلُخَراَساِنيَّ ِبَمكََّة،  [.473] أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َقاَل: َسِمْعُت َرُجاًل، ُيَحدِّ
ِه َقاَل: َأْخَبَرِني َعْمُرو بن َأِبي ُسْفَياَن، َأنَّ َأَبا َبْكٍر َقاَل: َيا َرُسوَل هللِا، َعلِّْمِني َشْيًئا َأْسَتْقِبُل بِ 

 ، َفَقاَل: ُقِل:اللَّْيَل َوالنََّهارَ 

َهاَدِة، َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَمِليَكُه، َأْشَهُد َأْن الَ ] َماَواِت َواَلْرِض، َعاِلَم اْلَغْيِب َوالشَّ  ِإَلَه اللُهمَّ َفاِطَر السَّ
ْيَطاِن َوِشْرِكِه، َقالَ  : َوُقْلُهنَّ ِإَذا َأَوْيَت ِإالَّ َأْنَت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َنْفِسي، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ الشَّ

 .[ِإَلى ِفَراِشَك، َقاَل: َفَدَعا َعَطاٌء ِبَدَواٍة َوَكِتٍف َفَكَتَبُهنَّ 

[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ِإْسَماِعيَل ْبِن ُأَميََّة، َأنَّ َكْعًبا َكاَن َيُقوُل: َلْواَل َكِلَماٌت 474]
 ِحيَن ُأْمِسي َلَتَرَكِني اْلَيُهوُد َأْعِوي َمَع اْلَعاِوَياِت، َوَأِنيُح َمَع النَّاِيَحاِت:َأُقوُلُهنَّ ِحيَن ُأْصِبُح وَ 

ُيْمِسُك  ]َأُعوُذ ِبَكِلَماِت هللِا التَّامَِّة، الَِّتي اَل ُيَجاِوُزُهنَّ َبرٌّ َواَل َفاِجٌر، الَِّذي اَل ُيْخِفُر َجاَرُه، الَِّذي
َماَء َأْن َتَقَع َعلَ   ى اَلْرِض ِإالَّ ِبِإْذِنِه ِمْن َشرِّ َما َخَلَق، َوَذَرَأ َوَبَرَأ[.السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الترمذي. صححها وقد ورد له شاه،  افيه مبهمالن ، الحديث اسناده ضعيف  [[.]اسناد ضعيف473]

[  3392] الترمذي ( 6970( برقم: )1439/  3( ، )6708( برقم: )1390/  3أحمد في "مسنده" )أخرجه 
 هذا حديث حسن صحيح:قال أبو عيسىمن حديث ابي بكر الصديق ، 

 [.]اسناده صحيح[474]

برقم:  (305/  15(( ابن أبي شيبة في "مصنفه" )3502( برقم: )1388/  5أخرجه مالك في "الموطأ" )
(30217   .) 

 [.200 -1َأْعِوي َمَع اْلَعاِوَياِت، َوَأِنيُح َمَع النَّاِيَحاِت:    اصبح كالوحوش المفترسة. غريب الحديث ]ج
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أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن ُسَهْيِل ْبِن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبيِه، َعن َرُجٍل ِمْن [.475]
 َلَدَغْت َرُجاًل َعْقَرٌب، َفَبَلَغ َذِلَك النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: َلْو َقاَل ِحيَن َأْمَسى:َأْسَلَم، َقاَل: 

َغْتَها َأُعوُذ ِبَكِلَماِت هللِا التَّامَِّة ِمْن َشرِّ َما َخَلَق، َلْم َتضررُه، َقاَل: َفَقاَلْتَها اْمَرَأٌة ِمْن َأْهِلي، َفَلدَ ]
 .[َحيٌَّة، َفَلْم َتضررَها

 [.أخبرنا عبد الرزاق ، َعْن َمْعَمٍر ، َعِن الزُّْهِريِّ ، َقاَل: َبَلَغِني َأنَُّه َمْن َقاَل:476]

امَِّة َواْلَهامَِّة، َوِمْن َشرِّ َما َخَلْقَت، َلْم  ]ِحيَن ُيْمِسي َوِحيَن ُيْصِبُح: َأُعوُذ ِبَك اللُهمَّ ِمْن َشرِّ السَّ
 ُه َدابٌَّة[.َتُضرَّ 

[. أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َجْعَفِر ْبِن ُبْرَقاَن، َأنَّ ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َكاَن َيُقوُل: 477]
ي َأْصَبْحُت اَل َأْسَتِطيُع َدْفَع َما َأْكَرُه، َواَل َأْمِلُك َنْفَع َما َأْرُجو، َوَأْصَبَح اَلْمُر ِبَيدِ  َغْيِري،  ]اللُهمَّ ِإنِّ

ْت ِبي َعُدوِّي، َواَل َتُسْؤ ِبي َصدِ  يِقي، َوَأْصَبْحُت ُمْرَتَهًنا ِبَعَمِلي، َفاَل َفِقيَر َأْفَقُر ِمنِّي، اللُهمَّ اَل ُتَشمِّ
 َواَل َتْجَعْل ُمِصيَبِتي ِفي ِديِني، َواَل ُتَسلِّْط َعَليَّ َمْن اَل َيْرَحُمِني[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد ورد مسندا صحيحا عند مسلم. ، فيه مبهم سلاسناد مر  [اسناد منقطع[.]475]

 .(2709: )برقم( 76/  8" )صحيحه" في مسلم أخرجه

 [.]مرسل[ اسناده ضعيف.476]

 قد يكون من االسرائيليات.[.]معضل[477]
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 [:الطَُّهورِ :]َبابُ  [.104]

ِليلِ [.478] ، َعْن َأِبي السَّ ، َعْن َأِبي ُمَراَيَة [1]أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َسعيٍد اْلُجَرْيِريِّ
ِفي َصاَلٍة َمْن َأَوى ِإَلى ِفَراِشِه َطاِهًرا، َوَناَم َذاِكًرا، َكاَن ِفَراُشُه َمْسِجًدا، َوَكاَن ]، َقاَل:[2]اْلِعْجِليِّ 

َوَكاَن َوِذْكٍر، َحتَّى َيْسَتْيِقَظ، َوَمْن َأَوى ِإَلى ِفَراِشِه َغْيَر َطاِهٍر، َوَناَم َغْيَر َذاِكٍر، َكاَن ِفَراُشُه َقْبًرا، 
 .[ِجيَفًة، َحتَّى َيْسَتْيِقظَ 

َعن َرُجٍل، َعْن َعاِئَشَة،  [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َيحَيى بِن َأِبي َكِثيٍر، َذَكَرُه ،479]
، َقاَل:]ِإنَّ ِفي اإِلْنَساِن َثاَلَث ِمَئٍة َوِستِّيَن َمْفِصاًل، َفَمْن َكبََّر هللَا، َوَحِمَد هللَا، َوَهلََّل هللَا َعِن النَِّبيِّ 

 ، َعَدَدَها ، ِفي َيْوٍم، َأْمَسى ، َوَقْد ُزْحِزَح َعِن النَّاِر[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  [اسناده صحيح[.]478]

أبو السليل القيسي ، الجريري ، البصري ضريب بن نقير  ، ويقال : ابن نفير  ، ويقال : ابن نفيل بن [.1]
[ ، اكمال تهذيب الكمال 222 -8[ ، الطبقات البن سعد ]ج 238] سؤالت البرقاني هـ[110: ]ت: ثقة سمير

 - 4[ ، تهذيب التهذيب ]ج 374 - 1، تقريب: ]ج [412 - 1[ ، التاريخ االوسط / البخاري ]ج2555:]
 [. 37 – 2[ ، الكاشف ]ج7 - 2[ ، خالصة تهذيب الكمال ]ج457

اية العجلي التيمي عن عمران بن حصين وعنه أبو مر  ،عبد هللا بن عمرو البصري أبو مراية العجلي [.2]
وذكروا اثنان من شيوخه  رجل تابعي معروف بالرواية قتادة قال بن سعد عبد هللا بن عمر وكان قليل الحديث

: قتادة  وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطنيهما الصحابيان سلمان وعمران بن حصين رضي هللا عنهما 
لإلمام مسلم والتاريخ الكبير  1/827) الكنى والسماء عن ابي مارية بصري ، لم يحدث عنه غيره ، يعتبر به

 . 5/118لإلمام البخاري والجرح والتعديل  5/154

 .[.]اسناده ضعيف[ فيه مبهم479]
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 [:ِذْكُر هللِا ِفي الَمَضاِجعِ [.باب:]106]

أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َرُجٍل، َعِن اْلَحَسِن، َأنَّ َسعيَد بن َأِبي اْلَعاِص َنَكَح  [.480]
ي َلْم َأْنِكْحِك َرْغَبًة ِفي النَِّساِء، َوَلِكْن َنَكْحُتِك ِلُتْخِبِريِني َعن ]اْمَرَأَة ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َفَقاَل: ِإنِّ

َوَضَع ِعْنَدُه ِإَناًء ِفيِه َماٌء، َفِإَذا َتَعارَّ ِمَن ، : َكاَن ِإَذا َأَخَذ َمْضَجَعُه ِمَن اللَّْيِل َصِنيِع ُعَمَر، َفَقاَلْت 
 .[َوَوْجَهُه، ُثمَّ َذَكَر هللاَ ، َأَخَذ ِمْن َذِلَك الَماِء، َفَمَسَح َيَدُه  :  اللَّْيلِ 

، َعن ُعَبْيِد هللِا ْبِن َعبِد هللِا ْبِن 481] [.أخبرنا عبد الرزاق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ
[ َقاَل:]َمْن َناَم َوِفي َيِدِه ، َأَثُر َغَمٍر، َفَأَصاَبْتُه َبِليٌَّة، َفاَل َيُلوَمنَّ ِإالَّ [، ]َرَفَعُه ِإَلى النَِّبيِّ 1ُعْتَبَة]

 ْفَسُه[.نَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اسناد فيه مبهم [ضعيف[.]480]

[.]اسناده منقطع[ ُعَبْيِد هللِا ْبِن َعبِد هللِا ْبِن ُعْتَبَة منقطع ، وقد ورد مسندا عند ابن ابي شيبة في 481]
 المصنف.

ُه َشْيٌء َفاَل َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلى هللا َعليِه وَسلَم: َمْن َناَم َوِفي َيِدِه َغَمٌر َلْم َيْغِسْلُه َفَأَصابَ َعْن 
 [.27899[ ]27901ابن ابي شيبة ] َيُلوَمنَّ ِإالَّ َنْفَسُه.

تبة بن مسعودالهذلي ، المدني ، العمى ، القرشي [.أبو عبد هللا ، أبو العباس عبيد هللا بن عبد هللا بن ع1]
 4241هـ [.تقريب التهذيب: 99ثقة فقيه ثبت وقال ابن المديني :] 
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، َقاَل:[.482] ِمْن  َوَجَد َرُسوُل هللِا ]أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َعبِد اْلَكِريِم اْلَجَزِريِّ
 .[َهالَّ َغَسْلَت َهَذا اْلَغَمَر َعْنكَ ، َفَقاَل:  َرُجٍل ِريَح َغَمرٍ 

ُجُل َعَلى َغْيِر 483] [.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعن َرُجٍل، َسَأَل اْلَحَكَم بن ُعَتْيَبَة:]َأَيَناُم الرَّ
 ُوُضوٍء؟ َفَقاَل: ُيْكَرُه َذِلَك، َوِإنَّا َلَنْفَعُلُه[.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عبدالكريم الجزري لم يدرك النبي صلى هللا عليه وسلم [اسناده منقطع[.]482]

، بالخاء والضاد المعجمتين ،  عبد الكريم بن مالك الجزري ، أبو سعيد ، مولى بني أمية ، وهو الخضرمي
ص:  1تقريب:]ج:  نسبة إلى قرية من اليمامة ، ثقة متقن ، من السادسة ، مات سنة سبع وعشرين .

    ] ع [[. 182 - 6194

وام في يده غمر : في يده بقايا رائحة الطعام ودسمه ، أي لم يغسل يديه بعد تناول الطعام وهذا يدعو اله
 [.22-1.   غريب الحديث ]جاالذى لنفسه فيجلبوالحشرات إليه فتلسعه 

 [.]ضعيف[ فيه مبهم ، عن رجل .483]

(.الحكم بن عتيبة ، أبو محمد الكندي ، الكوفي . ثقة ثبت فقيه ، إال أنه ربما دلس . من الخامسة . مات 1)
 ] ع [[. - 1461 -263ص:  1سنة ثالث عشرة أو بعدها وله نيف وستون . تقريب:]ج: 
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ِفي : ُثمَّ َتَيمََّم ِباْلَجْدِر، َفِقيَل َلُه ، أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َمْعَمٍر، َعِن اَلعَمِش، َأنَُّه َباَل [.484]
أَ ، َأَخاُف َأْن ُيْدِرَكِني الَمْوُت ]َذِلَك، َفَقاَل:  .[َقْبَل َأْن َأَتَوضَّ

(، َأنَُّه َسِمَع 1[.أخبرنا عبد الرزاق، َعْن َأِبي َبْكِر ْبِن َعيَّاٍش، َقاَل: َأْخَبَرِني َأبو َيحَيى)485]
ُمجاِهًدا ، َيُقوُل: َقاَل ِلي اْبُن َعبَّاٍس: ]اَل َتَناَمنَّ ِإالَّ َعَلى ُوُضوٍء ، َفِإنَّ اَلْرَواَح ُتْبَعُث َعَلى َما 

 ُقِبَضْت َعَلْيِه[.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [صحيح[.]484]

  [اسناده ضعيف][.485]

أبو يحيى القتات ، بقاف ومثناة مثقلة وآخره مثناة أيضا ، الكوفي ، اسمه زاذان ، وقيل : دينار ، وقيل : (.1)
ص:  1ج:  وقيل : زبان ، وقيل : عبد الرحمن ، لين الحديث ، من السادسة . تقريب:]مسلم ، وقيل : يزيد ، 

 ] بخ د ت ق [[. - 1224-8512

-م 712] -هـ 415 -هـ 69معمر بن راشد ] / تم ]الجزء الثالث[ ، من ﴿ جامع ﴾
)صفر بحمد هللا المؤيد ، وذلك بـ ]مدينة طليطلة[ وذلك في عامًا[ ،58وله من العمر : م[771

هـ[ يتلوه في أول الجزء ]الرابع[ ، 364(/ 2)-سنة اربع وستين وثالثمائة( ، ]صفر -
 [:من نام حتى يصبح][. باب : 107]

 بن سعد المرادي فلخوكتبه : بشير بن 

 عمرو[ ، بـ ]مدينة طليطلة[ ، ]ليلة الخميس/ قرأته جميعه على ]أبي عبدهللا محمد بن
/)ربيع 9[ ، ]ليلة الخميس : سنة اربع وستين وثالثمائة –ل وربيع اال  -و)لتسع(/ خلون من 

 هـ[ ، وذلك بعد صالة العشاء ، ) صحح تمم بحمد هللا (.3/364االول(
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 الخالصة

تم بحمد هللا انجاز هذه الرسالة المباركة ، والتي  ارجو ان اكون قد خدمت بها السنة وطالبها 
فاسال هللا ان يثيبني  عليها افضل ما اعطى به وقد بذلت بها وسعي ما استطعت من جهد ، 

 عباده الصالحين ، وان يجعله خالصا لوجهه الكريم.

 اهم النتائج التي توصلت اليها من خالل تخريج اول ثالث اجزاء من جامع معمر بن راشد :

من أولف من كتب السنة القريبة ما ول أ[.ان جامع معمر بن راشد كتاب مستقل وهو من 1]
 لصحابة والتابعين خير القرون قرني.جيل ا

هم كتب السنة القديمة والتي يجب االعتناء بها أ[.ان كتاب جامع معمر بن راشد من 2]
 وتخريجها وحماية وحفظ مخطوطاتها.

سناد ولوال المراسيل لصبح قربها علوا في اإلأصح الكتب و أ[.ان جامع معمر بن راشد من 3]
 من كتب الصحاح.

 المؤلف يسوق الكثير من الشواهد والمتابعات والزيادات لتقوية االحاديث. [.قد تبين ان4]

 [.ان جامع معمر بن راشد حفظ لنا فتاوى لمعمر وقتادة وغيره من جيل التابعين.5]

 رويات كثيرة.[.تبين من خالل الرسالة ان معمر بن راشد له 6]

ليس له فقط مائة وعشرة  [.تبين من خالل البحث والتحري والتقصي ان معمر بن راشد 7]
 % منهم ثقات.90شيوخ الذين هم  في جامعه ولكنه له مئات الشيوخ االخرين واكثر من 

رث معمر بن راشد في الحديث عامة بكتاب واحد ، ومواصلة تحقيق باقي إ[.اوصي بجمع 8]
االخرى ن يعين الطالب: موسى خاليلة لتحقيق وتخريج االجزاء الثالثة أسال هللا أالكتاب ، و 

 ]وهي الجزء الرابع والجزء الخامس والجزء السادس[.

 جزاءه العشرة مخطوطة. أن أن جامع معمر بن راشد كامل و أ[.اثبتنا 9]

 همية العناية بجامع معمر بن راشد تخريجه ودراسة اسانيده.أ[.10]
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ثار التي ال ل حاديث وامعمر بن راشد في جامعه ينفرد بالكثير من الزوائد من ال نَّ أ[.تبين 11]
 توجد في كتب الحديث غيره.
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 محتويات الكتاب:

الموضوع                                                                                          
 الصفحة

 ( 1)                                                        الواجهة  :     

 (.2)                                                          االهداء :    

 (.3)                                                  الشكر والتقدير :    

 (.5)                                                   ملخص الرسالة:   

 (.12-6)                                                           المقدمة  

 (.12)                               الحياة العلمية في عصر معمر بن راشد

 (.13)                                      الحياة السياسية في عصر معمر

 (.20-16)                                                تمهيد ، ترجمة معمر

 (.50-21)                                                             الشيوخ

 (.54-51)                                                    شيوخ عبدالرزاق

 (.68-55)                                                       تالميذ معمر 

 (.79-69)                                                            مؤلفاته 

 (.83-80)                                                      مكانته العلمية

 (.83)                                                                 الوفاة

 (.92-84)                                             تسمية الكتاب وتوثيقه 

 (.94-93)                                                     موضوع الكتاب
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 (.95)                                                         منهج المؤلف: 

 (.96)                                                          اهمية البحث  

 (.98-97)                                                          اقوال العلماء 

 (.100-99)                                                          كتب الجوامع 

 (.101)                                                             نسخ الكتاب 

 (.102)                                                         ـ  منهج التحقيق 

 (.110-03)                                                 نماذج من نسخ الكتاب 

 (.600 -112)                                                                الدراسة 

 (.601)                                                                  الخالصة 

 (.603-602)                                                       المصادر والمراجع

 (.639 -604)                                                                الفهارس
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 المصادر والمراجع:

 القران الكريم . 

 الكتب الستة :

 صحيح البخاري .

 البخاري  بردزبة بن المغيرة بن ابراهيم بن اسماعيل بن محمد عبدهللا أبي االمام البخاري  صحيح
 الجعفي

 م 1981 -  ه1401  للناشر محفوظة الطبع حقوق  باستانبول  - الطباعة دار

 والتوزيع والنشر  للطباعة دارالفكر

 صحيح مسلم .

 النيسابوري  القشيري  مسلم بن الحجاج بن مسلم أبوالحسين

 بيروت ـ الجديدة بيروت + دارالفاق دارالجيل

 مجلدات أربع في أحزاء الجزاء : ثمانية عدد

 سنن النسائي المجتبى . 

سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي مكتب 
 تحقيق التراث

 في اربع مجلدات 8هـ عدد الجزاء : 1420دار المعرفة بيروت الخامسة 

 سنن ابي دود . سليمان بن الشعث أبوداود السجستاني الزدي دارالفكر

الكتاب : تعليقات َكَمال يوُسْف  جم4 د الجزاء  :  تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد عد
 الحُوت

 سنن الترمذي . 
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 الصحيح الجامع وهو الترمذي سنن

 وصححه حققه279 – 209الترمذي  سورة بن عيسى بن محمد عيسى أبى الحافظ لالمام
 والنشر للطباعة دارالفكر عبداللطيف عبدالوهاب

 سنن ابن ماجة

 .  ه 275 - 207ماجه  ابن القزويني يزيد بن محمد عبدهللا ابي الحافظ سنن

 الباقي فؤادعبد محمد عليه وعلق ، واحاديثه ، وابوابه ، كتبه ورقم نصوصه، حقق

 والتوزيع والنشر للطباعة –دارالفكر 

 المعاجم :

 معجم ابن االعرابي .

 الحديث جامع موقع

 معجم ابن الجارود .

 المسندة السنن من المنتقى

 الكبير .المعجم 

  حققه   ه 360 -  ه 260الطبراني  احمد بن سليمان القاسم ابى للحافظ الكبير المعجم
 ومنقحة مزيدة الثانية الطبعة السلفي عبدالمجيد حمدي أحاديثه وخرج

 المعجم االوسط .

 هللا عوض بن طارق هـ   1415القاهرة،  -دارالحرمين  الطبراني أحمد بن سليمان أبوالقاسم
 10 :  الجزاء  عدد الحسيني إبراهيم بن عبدالمحسن  ، محمد بن

 المعجم الصغير .

 الطبراني أبوالقاسم أيوب بن أحمد بن الصغيرسليمان المعجم –الداني  الروض
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 1985 - 1405الولى،  الطبعة بيروت ، عمان -اإلسالمي ، دارعمار  الناشر : المكتب

 2الجزاء :  أمريرعدد الحاج محمود شكور تحقيق : محمد

 [ المحقق : عبدهللا307النيسابوري ] ت :  أبومحمد الجارود بن علي بن المؤلف : عبدهللا
 البارودي عمر

 1: الجزاء عدد1988 – 1408: الولى، الطبعة بيروت – الثقافية الكتاب الناشر : مؤسسة

 المصنفات:

 المصنف /// البن ابي شيبة .

 جزء دار كنوز اشبيلية. 25 د ناصر الشثري  ا

 المصنف /// عبدالرزاق الصنعاني .

 طبعة دار الكتب العلمية. طبعة المكتب االسالمي + طبعة دار التاصيل +

 المسانيد:

 المسند ابن الجعد . -

 البغدادي الجوهري  أبوالحسن عبيد بن الجعد بن : عليالمؤلف الجعد ابن الكتاب : مسند

 حيدر تحقيق : عامرأحمد 1990– 1410الولى،  الطبعة بيروت –نادر مؤسسة الناشر :
 1الجزاء :  عدد

 المسند احمد بن حنبل .

 جزء. 55ومعه جماعة طبعة مؤسسة الرسالة  تحيق شعيب االرنؤوط 

 .المسند /// البزار -

ْيخُ  الَبْصِريُّ  َعْمٍرو بنُ  َأْحَمدُ  َأُبوَبْكرٍ  الَبزَّارُ -  َعْمِرو بن َأْحَمد ،َأُبوَبْكرٍ  الَكِبْيرُ  الَحاِفظُ  ،اإِلَماُم، الشَّ
 َأَسانيِده.  َعَلى َتَكلَّمَ  الَِّذي َصاِحُب )الُمْسَنِد( الَكِبْيِر، ، الَبزَّارُ  ، الَبْصِريُّ  َعْبِدالَخاِلقِ  بنِ 
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 َوماَئَتْيِن. َعْشَرة نيف ُوِلَد: َسَنةَ 

 المسانيد على بفهرسته َوماَئَتْيِن. قام َوِتْسِعْينَ  اْثَنَتْينِ  َسَنةِ  وَماَت: ِفي

 الشحود نايف بن علي

 المسند الحميدي . 

 بيروت ، القاهرة -المتنبي  العلمية ، مكتبة دارالكتب أبوبكرالحميدي الزبير بن عبدهللا

 2الجزاء :  عدد العظمي الرحمن حبيب

 المسند الشافعي.

الجزاء :  عدد بيروت –العلمية دارالكتب[ 204 - 150الشافعي ] أبوعبدهللا إدريس بن محمد
1 

 مسند الشاميين.

،  الولى الطبعة بيروت – الرسالة مؤسسة الطبراني أبوالقاسم أيوب بن أحمد بن سليمان
1405 - 1984 

 4الجزاء :  عدد السلفي عبدالمجيد بن تحقيق : حمدي

 المسند/// ابويعلى.

 -للتراث  المأمون  الناشر : دار التميمي الموصلي أبويعلى المثنى بن علي بن المؤلف : أحمد
 دمشق

 سليم حسين 13 الجزاء :  عدد أسد سليم تحقيق : حسين1984 – 1404الولى،  الطبعة
  أسد

 التاريخ :

 تاريخ اربل/// البن المستوفي.
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  :المستوفي بابن المعروف ، اإِلربلي اللخمي موهوب بن المبارك بن أحمد بن المبارك

 الصقار خماس سيد بن : سامي ( المحقق هـ637:  المتوفى )

 البداية والنهاية.

 . ه 774سنة  المتوفى كثيرالدمشقي بن اسماعيل الفداء ابي الحافظ لالمام والنهاية البداية

 محققة جديدة طبعة العربي التراث إحياء دار شيري  علي حواشيه وعلق اصوله ودقق حققه
 م 1988.  ه 1408االولى  الطبعة

 تاريخ دمشق.

 من بنواحيها أواجتاز االماثل من  هاب حل من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ
 وأهلها وارديها

 الشافعي عبدهللا بن هللا هبة ابن الحسن بن علي القاسم أبي الحافظ العالم االمام تصنيف
 للطباعة الفكر دار الغمروي  علي وتحقيق دراسة ـ ه 571 -  ه 499عساكر  بابن المعروف

 م1995/   ه 1415 :للناشر محفوظة الطبع إعادة الطبع حقوق  جميع  - والتوزي  والنشر
 دارالفكر. لبنان بيروت

 

 كتب الجوامع:

 صحيح الجامع /// االلباني.

 الناشر : المكتب اللباني ناصرالدين المؤلف : محمد وزيادته الصغير الجامع وضعيف صحيح
 1الجزاء :  عدد اإلسالمي

 كتب الرجال :

 اكمال تهذيب الكمال.
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  الرجال أسماء في الكمال تهذيب إكمال

 عالء ، أبوعبدهللا ، الحنفي الحكري  المصري  البكجري  عبدهللا بن قليج بن : مغلطاي المؤلف
 ( هـ762:  المتوفى الدين )

 االنساب .

سنة  المتوفى السمعاني التميمي منصور بن محمد بن عبدالكريم سعد ابي لالمام االنساب
 الطبعة دارالجنان الثقافية واالبحاث مركزالخدمات عمرالبارودي عبدهللا وتعليق تقديم  ه562
 م1988 -  ه 1408 :االولى

 االعالم /// الزركلي.

المتوفى :  الدمشقي ) فارس،الزركلي بن علي بن محمد بن محمود بن خيرالدين المؤلف : 
 ( هـ1396

 للماليين الناشر : دارالعلم

 البخاري. /// التاريخ االوسط

 والنصار والمهاجرين وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هجرة تاريخ الكتاب: المختصرمن
 المشهور ، حديثه وعن وكناهم نسبهم بعضن م ووفاته بعدهم ومن بإحسان التابعين وطبقات

 " الوسط التاريخ بـ "

 الول المجلد محقق ـ هـ 256:  المتوفى البخاري  إسماعيل بن محمد المؤلف: أبوعبدهللا
 الثمالي عبدهللا بن : يحيى والرابع الثالث المجلد محقق أبوحيمد سعد بن : تيسير والثاني

 – 5معددالجزاء:  2005 -هـ  1426الطبعة: الولى،  الرياض – الرشد الناشر: مكتبة
 فهارس الخامس

 التاريخ الصغير.

 اسماعيل بن محمد عبدهللا أبى الحديث في اميرالمؤمنين ، الحافظ لالمام الصغير التاريخ
 زايد ابراهيم محمود تحقيق البخاري 
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 م 1986 -  ه 1406 :االولى الطبعة لبنان –بيروت دارالمعرفة المرعشي يوسف

 التاريخ الكبير/// البخاري.

 عدد الندوي  هاشم دارالفكرالسيد الجعفي البخاري  أبوعبدهللا إبراهيم بن إسماعيل بن محمد
 8الجزاء : 

 تهذيب الكمال .

 الولى الطبعة بيروت–الرسالة الناشر : مؤسسة المزي  أبوالحجاج عبدالرحمن الزكي بن يوسف
 35الجزاء :  عدد معروف د. بشارعواد 1980 – 1400، 

 .اء المحدثين وكناهمالتاريخ واسم

 القاضي بكرالمقدمي أبي بن أحمد بن محمد عبدهللا وكناهم المحدثين وأسماء التاريخ

 1المجلدات:  عدد 1994 – 1415والسنة دارالكتاب اللحيدان إبراهيم بن محمد

 320:  الصفحات عدد 1:  الطبعة رقم

 والتعديل /// ابن كثير. التكميل في الجرح

 عمربن بن إسماعيل أبوالفداء والمَجاِهيل عفاءوالضُّ  الثَِّقات وَمْعِرفة والتَّْعِديل الَجْرح في التَّْكميل
 بن محمد بن : د. شادي وتحقيق هـ( دراسة774الدمشقي )المتوفى:  ثم البصري  كثيرالقرشي

 اليمن ، والترجمة التراث وتحقيق اإلسالمية والدراسات للبحوث النعمان مركز آلنعمان سالم
 م 2011 -هـ  1432،  : الولى الطبعة

 والتعديل .الجرح 

 بن ادريس بن محمد حاتم ابى بن عبدالرحمن محمد ابى االسالم شيخ الحافظ االمام تأليف
كوپريلى ] تحترقم  في المحفوظة النسخة ( عنهـ 327الرازي )المتوفى  الحنظلي المنذرالتميمي

 النسخة [ وعن 1427رقم  ] تحت مال  مراد مكتبة في لمحفوظةا النسخة [ وعن 278
 دائرة مجلس بمطبعة االولى [ الطبعة 892رقم  المصرية ] تحت دارالكتب مكتبة في المحفوظة
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 التراث إحياء مدار 1952  ه 1271 :سنة الهند –الدكن  بحيدرآباد –العثمانية  المعارف
 بيروت العربي

 الطبقات /// خليفة بن خياط.

البصري  العصفري  الشيباني خليفة بن خياط بن خليفة أبوعمرو خياط بن خليفة طبقات
 هـ(،محمد 3التستري )تق  يحيى بن زكري  بن موسى عمران ( رواية: أبي هـ240)المتوفى: 

 للطباعة الناشر: دارالفكر زكار سهيل : د هـ( المحقق 3الزدي )تق  محمد بن أحمد بن
 1:  الجزاء عدد م 1993=  هـ  1414:  النشر سنة والنشروالتوزيع

 البن سعد.الطبقات /// 

 الزهري  البصري  أبوعبدهللا منيع بن سعد بن المؤلف :  محمد الكبرى  الكتاب : الطبقات

 م 1968  - 1الطبعة :  بيروت –الناشر : دارصادر عباس المحقق : إحسان

 8عددالجزاء : 

 الخالصة /// الخزرجي.

 صفي النصاري  الخزرجي عبدهللا بن أحمد الرجال أسماء في الكمال تهذيب تذهيب خالصة
 الدين

 500عددالصفحات:  2عددالمجلدات:  هـ1301ببوالق  الميرية الكبرى  الناشر: المطبعة

 العبر /// الذهبي. -

 بن الحسن بن علي بن محمد –الدين  شمس أبوعبدهللا الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد
 الحسيني حمزة

 أبوهاجر زغلول بسيوني بن السعيد محمد

 1:  الطبعة رقم 4:  المجلدات عدد1985 – 1405:  النشر سنة العلمية دارالكتب
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 الفهرست /// البن النديم.

 1978 - 1398بيروت،  -الناشر : دارالمعرفة  النديم أبوالفرج إسحاق بن محمد الفهرست

 1الجزاء :  عدد

 الكاشف .

 بن محمد عبدهللا أبي الدين شمس لالمام الستة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف
 هـ 748سنة  وتوفي – 673سنة  ولد الدمشقي الذهبي بن أحمد

 اللطائف في علوم المعارف /// االصبهاني. -

 المعارف علوم من اللطائف كتاب

أبوموسى )المتوفى:  ، المديني الصبهاني محمد بن عمر بن أحمد عمربن بن المؤلف: محمد
 هـ( دار المعارف.581

 حجر.المعجم الفهرس/// ابن  -

 علي بن أحمد أبوالفضل المنثورة والجزاء المشهورة الكتب أسانيد تجريد أو المفهرس المعجم
 المياديني شكور المحقق: محمد هـ(852حجرالعسقالني )المتوفى:  بن أحمد بن محمد بن

 1عددالجزاء:  م1998-هـ1418: الولى،  الطبعة بيروت – الناشر: مؤسسةالرسالة

 لرواة االمام الطبري.المعجم الصغير  -

 المسندة كتبه في عنهم نروى  الذي جريرالطبري  ابن اإلمام لرواة الصغير المعجم

 عدد عفان دارابن –: الدارالثرية  الناشر الثري  الفالوجي زيادة محمد بن المؤلف: أكرم
 2:  المجلدات

 924:  الصفحات عدد

 المعرفة والتاريخ/// الفسوي. -
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 العمري  ضياء هـ( أكرم277الفسوي،أبويوسف )المتوفى:  فارسي جوانال بن سفيان بن يعقوب

 3عددالجزاء:  م 1981 - هـ 1401:  : الثانية الطبعة بيروت ، الرسالة مؤسسة

 الهداية والرشاد في معرفة اهل الثقة والسداد. -

 والسداد الثقة أهل معرفة في واإلرشاد الكتاب: الهداية

الكالباذي )المتوفى:  البخاري  ،أبونصر الحسن بن الحسين بن محمد بن المؤلف: أحمد
 هـ(398

 1407الطبعة: الولى،  بيروت –الناشر: دارالمعرفة الليثي المحقق: عبدهللا

 بغية الملتمس. -

 العالئي كيكلدي أبوسعيد الدين صالح أنس بن مالك اإلمام حديث سباعياتي ف الملتمس بغية
 عدد1985 – 1405:  النشر سنة الكتب : عالم الناشر السلفي عبدالمجيد المحقق: حمدي

 252الصفحات:  عدد 1:  الطبعة رقم 1المجلدات: 

 تاريخ االندلس. -

 أبوالوليد الفرضي ابن محمد بن اإلسالمي( عبدهللا . الغرب ط الندلس ) علماء تاريخ

 2008 - 1429النشر:  سنة اإلسالمي الناشر: دارالغرب معروف المحقق: بشارعواد

 960الصفحات:  عدد1الطبعة:  رقم2المجلدات:  عدد

 تاريخ االسالم . -

 بن أحمد بن محمد أبوعبدهللا الدين المؤلف: شمس المشاهيرَوالعالم َوَوفيات اإلسالم تاريخ
 : الدكتور بشار عواد . هـ( المحقق748الذهبي )المتوفى:  َقاْيماز بن عثمان

 تاريخ الثقات . -
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 هجرية 385سنة  المتوفى شاهين بن عمر حفص أبي الحافظ تأليف الثقات أسماء تاريخ
  ه 1404االولى  الطبعة للناشر محفوظة الطبع حقوق  الدارالسلفية السامرائي صبحي تحقيق

تلفون:  حولي محافظة مقابل تونس شارع -  حولي السلفية الدار الناشر م 1984 -
 الكويت -الصفاة  20857ص. ب:  2517420

 . تاريخ الثقات /// العجلي -

 سنة دارالباز قلعجي : عبدالمعطي المحقق العجلى صالح بن عبدهللا بن أحمد الثقات تاريخ
 552الصفحات:  عدد1:  الطبعة رقم1:  المجلدات عدد1985 – 1405:  النشر

 تذكرة الحفاظ. -

 عميرات : زكريا وتحقيق دراسةي الذهب عثمان بن أحمد بن محمد

 [ 4عددالمجلدات: ]  م1998 -هـ1419الطبعةالولى  لبنان – بيروت العلمية دارالكتب

 تعجيل المنفعة بزاوئد االئمة االربعة /// البن حجر. -

 الشافعي العسقالني حجرأبوالفضل بن علي بن أحمد الربعة الئمة رجال بزوائد المنفعة تعجيل
الجزاء  عدد إمدادالحق هللا يق : د. إكرامتحق الولى الطبعة بيروت –العربي الناشر : دارالكتاب

 :1 

 تقريب التهذيب. -

 دراسة  ه 852سنة  المتوفى حجرالعسقالني بن علي بن أحمد الحفاظ لخاتمة التهذيب تقريب
 العلمية دارالمكتبة لمؤلف بخطا نسخة على مقابلة طبعة عبدالقادرعطا مصطفى وتحقيق
 لبنان وطبعة ابن عوامة – بيروت

 تهذيب االسماء واللغات. -

 هـ 676سنة  المتوفى النووى  بنشرف الدين محيى زكريا أبى للعالمة

 عبدالقادرعطا مصطفى تحقيق
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 تهذيب التهذيب. -

 النظامية دائرةالمعارف الناشر: مطبعة هـ852ت:  حجرالعسقالني ابن محمد بن علي بن أحمد
 الهند ،

 هـ1326،  الولى الطبعة

 جذوة المقتبس. -

 الزدي حميد بن فتوح بن عبدهللا بن فتوح بن محمد الندلس والة ذكر في جذوةالمقتبس
 للتأليف هـ( الناشر: الدارالمصرية488نصر )المتوفى:  أبي بن أبوعبدهللا الَحِميدي الميورقي

 م 1966النشر:  عام القاهرة – والنشر

 ديوان االسالم. -

 هـ(1167الغزي )المتوفى:  بن عبدالرحمن بن محمد أبوالمعالي الدين شمس اإلسالم ديوان

 -هـ  1411: الولى،  الطبعة لبنان –بيروت ، العلمية الناشر: دارالكتب حسن كسروي  سيد
 م 1990

 سير اعالم النبالء . -

 الَذَهبي أحمد بن محمد أبوعبدهللا الدين شمس

الجزاء :  عدد الرسالة مؤسسةالناشر :  الرناؤوط شعيب بإشراف محققين المحقق : مجموعة
23 

 شذرات الذهب في اخبار من ذهب. -

 ابن محمد بن أحمد بن ذهب )ت: الرناؤوط(؛ المؤلف: عبدالحي أخبارمن في الذهب شذرات
 : عبدالقادر االرنؤوط. ؛ المحقق أبوالفالح ، الحنبلي العكري  العماد

 طبقات المدلسين/// البن حجر. -
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 أحمد بن محمد بن علي بن أحمد أبوالفضل بالتدليس الموصوفين بمراتب التقديس اهل تعريف
 الناشر : مكتبة القريوني عبدهللا بن هـ( المحقق : د.عاصم852حجرالعسقالني )المتوفى :  بن

 1عددالجزاء :  الطبعة : الولى الردن –المنار

 لسان الميزان. -

للمطبوعات  العلمي الناشر : مؤسسة الشافعي العسقالني أبوالفضل حجر بن علي بن أحمد
 بيروت -

 7الجزاء :  عدد الهند – النظامية دائرةالمعرف1986 – 1406الثالثة،  الطبعة

 مشاهير علماء االمصار. -

 ومصر والبصرة الكوفة في العلماء مشاهير أسماء جمع المصنف فيه يقصد معجم كتاب
 وإقامته العلم التابعين. يذكراسم أتباع ثم التابعين ثم بمشاهيرالصحابة وغيرهم. بدأ والشام

 الشورى  منصور بن ووفاته. تحقيق : مجدي

 ه1416 -م 1995الطبعة : الولى العلمية دارالكتب

 معجم المؤلفين///كحالة. -

 عدد 1993 - 1414النشر:  سنة الرسالة الناشر: مؤسسة كحالة ضا عمرر المؤلفين معجم
 3064لصفحات: ا عدد1الطبعة:  رقم4المجلدات: 

 معجم شيوخ الذهبي. -

 الدين شمس قايمازالذهبي بن عثمان بن أحمد بن الذهبي )ط. العلمية( محمد شيوخ معجم
 1410النشر:  سنة العلمية الناشر: دارالكتب السيوفي المحقق: روحيةعبدالرحمن أبوعبدهللا

 الصفحات  عدد 1الطبعة:  رقم 1المجلدات:  عدد 1990 -

 الحديث /// الحاكم. معرفة علوم -
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 الحافظ عبدهللا بن محمد عبدهللا أبي الحاكم االمام تصنيف الحديث معرفةعلوم كتاب
 هللا رحمه النيسابوري 

 احياء التراث لجنة تحقيق ينغاله دكة بجامعة واالسالمية العربية الشعبة رئيس حسين معظم
 للناشر محفوظة الحقوق  جميع بيروت الحديث داراالفاق منشورات الجديدة داراالفاق في العربي
 الرواة المتكلم فيهم///الذهبي. م 1980/   ه 1400الرابعة  الطبعة

 ردهم اليوجب بما فيهم المتكلم الثقات الرواة

 الموصلي إبراهيم محمد أبوعبدهللا الدين شمس الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد
 1الطبعة:  رقم 1المجلدات:  عدد1992 – 1412النشر:  سنة البشائراإلسالمية الناشر: دار

 224الصفحات:  عدد

 م 2002أيار / مايو  -عشر  الطبعة : الخامسة

 :734 

 ميزان االعتدال. -

 الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس أبوعبدهللا الرجال نقد في االعتدال ميزان

 ، أحمد الحاج وغياث ، ريحاوي  وعمار ، بركات ،ومحمد عرقسوسي رضوان محمد هـ 748
 المغربي وفادي

 عدد م 2009 -هـ  1430الطبعة: الولى،  دمشق – العالمية الرسالة الناشر: مؤسسة
 5الجزاء: 

 نثل النبال بمعجم الرجال. -

الحويني )ط.  أبوإسحاق المحدث الشيخ فضيلة لهم نترجم الذي الرجال بمعجم النبال نثل
 – 1428:  النشر سنة ودارالمحدثين أبوعمر الوكيل عطية بن أحمد( المؤلف:  المحدثين
 1الطبعة:  رقم 4المجلدات:  عدد2007
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 نسم الرياض. -

 الخفاجي للشهاب عياض شرحشفاءالقاضي في الرياض نسيم

 1327المصرية  المطبعةالزهرية للقاري  الشفا شرح وبهامشه

 كتب السنة:

 االمالي:

 مندة.مجلس امالي ابي عبدهللا بن 

 منده بن عبدهللا أبي أمالي من مجالس

 هـ(395العبدي )المتوفى:  َمْنَده بن يحيى بن محمد بن إسحاق بن محمد المؤلف: أبوعبدهللا

 م 2010نوفمبر  14

 كتب الترهيب والترغيب:

 والترغيب/// لالصبهاني. الترهيب

 ،الملقب ،أبوالقاسم الصبهاني التيمي الطليحي القرشي علي بن الفضل بن محمد بن إسماعيل
–الناشر: دارالحديث شعبان بن صالح بن : أيمن هـ( المحقق535السنة )المتوفى:  بقوام

 3عددالجزاء:  م 1993 -هـ  1414الطبعة: الولى  القاهرة

 غريب الحديث:

 النهاية في غريب الحديث. -

 الناشر : المكتبة الجزري  دمحم بن المبارك أبوالسعادات والثر الحديث غريب في النهاية
 الطناحي محمد محمود –الزاوى  تحقيق : طاهرأحمد م1979 -هـ 1399بيروت،  -العلمية 

 5عددالجزاء : 

 كتب السنة:
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 االحاد والمثاني. -

الشيباني  مخلد بن الضحاك بن عمرو بن وهوأحمد عاصم أبي بن اآلحادوالمثاني///أبوبكر
الطبعة:  الرياض –الناشر: دارالراية الجوابرة أحمد فيصل باسمهـ( المحقق: د. 287)المتوفى: 

 6عددالجزاء: 1991 - 1411الولى، 

 االحاديث الصحيحة . -

 ،بن ناصرالدين محمد أبوعبدالرحمن وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة الحاديث سلسلة
 هـ( الناشر: مكتبةالمعارف1420اللباني )المتوفى:  ،الشقودري  آدم بن نجاتي بن نوح الحاج
 - 1عامالنشر: جـ 6الجزاء:  المعارف( عدد الطبعة: الولى، )لمكتبة والتوزيع،الرياض للنشر

  1995 -هـ  1415: 4

 ارواء الغليل/// االلباني. -

اللباني )المتوفى:  الدين ناصر محمد السبيل   /// منار أحاديث تخريج في الغليل رواءإ
هـ  1405الطبعة: الثانية  بيروت –اإلسالمي الناشر: المكتب هـ( إشراف: زهيرالشاويش1420

 للفهارس( ومجلد 8) 9عددالجزاء:  م1985 -

 االلزمات والتتبع///الدارقطني.

 للدارقطني والتتبع اإللزامات

 دينارالبغدادي بن لنعمانا بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي المؤلف: أبوالحسن
 الوداعي هادي بن مقبل أبوعبدالرحمن : الشيخ وتحقيق هـ( دراسة385الدارقطني )المتوفى: 

الجزاء:  عدد م 1985 -هـ  1405الطبعة: الثانية،  لبنان –بيروت العلمية، الناشر: دارالكتب
1 

 التمهيد.

 بن محمد بن عبدهللا بن يوسف أبوعمر والسانيد المعاني من الموطأ في لما الكتاب: التمهيد
العلوي ،  أحمد بن هـ( تحقيق: مصطفى463القرطبي )المتوفى:  النمري  عاصم بن عبدالبر
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 عام المغرب – اإلسالمية والشؤون  الوقاف عموم : وزارة الناشر البكري  عبدالكبير محمد
 24الجزاء:  عدد هـ 1387:  النشر

 الدارمي.

 بن الفضل بن عبدالرحمن بن أبومحمدعبدهللا /// الدارمي( )سنن بـ المعروف الدارمي مسند
 سليم هـ( تحقيق: حسين255السمرقندي )المتوفى:  ،التميمي الدارمي عبدالصمد بن َبهرام
: الولى،  الطبعة للنشروالتوزيع،المملكةالعربيةالسعودية الناشر: دارالمغني الداراني أسد

 4عددالجزاء:  م2000 -هـ  1412

 الدعاء /// الطبراني. -

–الناشر: دارالبشائراإلسالمية البخاري  حسن محمد بن سعيد المحقق: محمد الدعاء///الطبراني
الحجم )بالميجا(:  1الطبعة:  رقم3المجلدات:  عدد1987 – 1407النشر:  سنة بيروت

 أمالقرى  بجامعة والدراساتاإلسالمية كليةالشريعة من دكتوراة هورسالة الكتاب هذا أصل24
 المكرمة. بمكة

 الزهد والرقائق. -

 لناشر: دارالمعراج فريد المحقق: أحمد المروزي  المبارك بن والرقائق )ط. المعراج( عبدهللا الزهد
عددالصفحات: 1الطبعة:  رقم 2المجلدات:  عدد1995 – 1415:  النشر سنة للنشر الدولية
1248 

 السلسلة الضعيفة. -

 محمدناصرالدين المة  ///أبوعبدالرحمن في االسيئ وأثره الموضوعةو  الضعيفة سلسلةالحاديث
 الممكلة –النشر: دارالمعارف،الرياض  هـ( دار1420اللباني )المتوفى:  آدم،الشقودري  ،

 14:  م عددالجزاء1992هـ /  1412الطبعة: الولى،  السعودية العربية

 السنن الكبرى /// البيهقي. -
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الخراساني،أبوبكرالبيهقي  ِجردي الُخْسَروْ  موسى بن علي بن الحسين بن أحمد الكبرى  السنن
 هـ(458)المتوفى: 

 الشمائل/// الترمذي. -

 المحقق: عزت أبوعيسى الترمذي عيسى بن المحمدية )ت: الدعاس( ///محمد الشمائل
المجلدات:  عدد 1988 - 1408النشر:  سنة بيروت – الناشر: دارالحديث عبيدالدعاس

 216عددالصفحات: 3الطبعة:  رقم1

 العلل الواردة في االحاديث النبوية. -

 السلفي هللا زين الرحمن : محفوظ المحقق أبوالحسن عمرالدارقطني بن الدارقطني///علي علل

 1الطبعة:  رقم 11المجلدات:  عدد1985 – 1405:  النشر سنة طيبة الناشر: دار

 بةالصحا مسانيد على المصنف رتبه الكتاب هذا

 المطالب العالية . -

 حجر بن علي بن وآخرون( أحمد الثمانية )ت: الشثري  المسانيد بزوائد العالية المطالب
 وآخرون  الشثري  عبدالعزيز بن ناصر بن : سعد المحقق الدين شهاب أبوالفضل العسقالني

 19المجلدات:  عدد 1998 - 1419النشر:  سنة دارالغيث –الناشر: دارالعاصمة 

 الموطأ. -

 الناشر: مصطفى فؤادعبدالباقي : محمد المحقق أنس بن مالك )ت: عبدالباقي( مالك موطأ
 الحلبي البابي

 1094الصفحات:  عدد 2:  المجلدات عدد 1985 - 1406:  النشر سنة

 الناسخ والمنسوخ. -

 بن القاسم أبوُعبيد والسنن الفرائض فيهن وما العزيز القرآن في والمنسوخ الكتاب: الناسخ
المديفر  صالح بن وتحقيق: محمد هـ( دراسة224البغدادي )المتوفى:  الهروي  عبدهللا بن ساّلم
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الطبعة: الثانية،  الرياض–الرياض الرشد / شركة (الناشر: مكتبه جامعية رسالة التحقيق )أصل
 1عددالجزاء:  م 1997 -هـ  1418

 الناسخ والمنسوخ///البن النحاس. -

النحوي  المرادي يونس بن إسماعيل بن محمد بن أحمد أبوجعفرالنَّحَّاس والمنسوخ الناسخ
 الكويت – الفالح : مكتبة الناشر محمد عبدالسالم هـ( المحقق: د. محمد338)المتوفى: 

 1الجزاء:  عدد1408الطبعة: الولى، 

 اليوم والليلة /// ابن السني. -

  والليلة اليوم عمل

 بن إبراهيم بن عبدهللا بن أسباط بن إبراهيم بن إسحاق بن محمد بن المؤلف: أحمد
،المعروف ْيَنَوريُّ نِّي ابن»بـ  ُبَدْيح،الدِّ الناشر:  هـ( المحقق: كوثرالبرني364)المتوفى: « السُّ

 1عددالجزاء:  جدة / بيروت -القرآن  علوم ومؤسسة اإلسالمية للثقافة دارالقبلة

 اليوم والليلة النسائي. -

النسائي )المتوفى:  الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد أبوعبدالرحمن والليلة اليوم لعم
،  الطبعة: الثانية بيروت – الرسالة الناشر: مؤسسة حمادة هـ( المحقق: د. فاروق 303

 الجزاء:  عدد1406

 شرح السنة ///البغوي. -

 شرح السنة

الشافعي  البغوي  الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين السنة،أبومحمد المؤلف: محيي
 : المكتب الناشر شالشاوي زهير محمد – الرنؤوط هـ( تحقيق: شعيب516)المتوفى: 
 15الجزاء:  عدد م1983 -هـ 1403الطبعة: الثانية،  دمشق،بيروت -اإلسالمي 

 1424لبنان الطبعة: الثالثة،  –بيروت العلمية، الناشر: دارالكتب عبدالقادرعطا المحقق: محمد
 م 2003 -هـ 
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 غاية المقصد.

الهيثمي  سليمان بكربن أبي بن علي نورالدين أبوالحسن المسند زوائد فى المقصد غاية
–بيروت ، العلمية الناشر: دارالكتب عبدالسميع محمود : خالف هـ( المحقق807)المتوفى: 

 4الجزاء:  عدد م 2001 -هـ  1421الطبعة: الولى،  لبنان

 مجمع الزوائد.

الهيثمي  سليمان بن بكر أبي بن علي نورالدين أبوالحسن الفوائد ومنبع الزوائد مجمع
 النشر عام القاهرة ، القدسي الناشر: مكتبة القدسي الدين ( المحقق: حسام هـ807)المتوفى: 

 10عددالجزاء:  م1994هـ،  1414: 

 مختصر الشمائل.

المحقق:  اللباني ناصرالدين / محمد الترمذي عيسى بن المحمدية  ///محمد مختصرالشمائل
 عدد1406النشر:  سنة مكتبةالمعارف –اإلسالمية  الناشر: المكتبة اللباني ناصرالدين محمد

 284الصفحات:  عدد 2الطبعة:  رقم1المجلدات: 

 االلباني. مشكلة الفقر:

الناشر:  اللباني الدين ناصر اإلسالم///محمد عالجها وكيف الفقر مشكلة أحاديث : تخريج
 عدد 1:  الطبعة رقم 1:  المجلدات عدد 1984 - 1405:  النشر سنة اإلسالمي المكتب

 96:  الصفحات

 كتب االطراف:

 العشرة أطراف من المبتكرة بالفوائد المهرة إتحاف

 هـ(852حجرالعسقالني )المتوفى:  بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد المؤلف: أبوالفضل

 منهج ووحد الناصر )راجعه ناصر بن زهير د بإشراف ، والسيرة السنة خدمة : مركز تحقيق
 واإلخراج( التعليق
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 والسيرة السنة ومركزخدمة –الشريف )بالمدينة(  المصحف لطباعةا فهد الملك الناشر: مجمع
 19عددالجزاء:  م 1994 -هـ  1415: الولى،  النبوية )بالمدينة( الطبعة

 اصول الفقه:

 االصول الى طبقات الفحول .سلم  -

 الدين المحقق: أكمل خليفة حاجي عبدهللا بن مصطفى الفحول طبقات إلى الوصول سلم
 المؤتمر الناشر: منظمة صالح سعداوي  صالح –عبدالقادرالرناؤوط  محمود –أوغلى  إحسان

 1الطبعة:  رقم6:  المجلدات عدد  2010:  النشر سنة اإلسالمي

 كتب الصحاح :

 صحيح ابن حبان . -

 الميرعالء الفارسي بلبان بن ( علي ت: الرناؤوط حبان ) ابن صحيح تقريب في اإلحسان
 1998 – 1408:  النشر سنة الرسالة الناشر: مؤسسة الرناؤوط المحقق: شعيب الدين
 1:  الطبعة رقم 18:  المجلدات عدد

 في َجْرح والثبوت سندها في َقْطع وجود غير من والنواع التقاسيم على الصحيح " المسَند
 ناِقلها ".

 فيها ما وبيان لألحاديث والترجمة التبويب في المحدثين الفقهاء سلك مؤلفهم فيه سلك كتاب
 فإن الدليل، عهو طا ما المذهب شافعي لفقهيةا استنباطاتها غالب في ،وهو الفقهية النبذ من

ال  مخترًعا ترتيبا رتبه بالثر. وقد وتمسك المذهب مخالفة عنده، يصحما  أول الثر أعياه
 خمسة على فجعلها ، وأنواًعا تقاسيم النبوية السنن جعل بل ، المسانيد على وال البواب على

 علي محمد تحقيق : الدكتور  . نوع أربعمائة تبلغ أنواع عدة قسم كل تحت جعل أقسام. ثم
 آيدمير خالص المشارك الستاذ –سونمز 

 هـ 1435/9/13:  النشر تاريخ حزم دارابنالناشر : 

 صحيح ابن خزيمة .
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 الناشر: المكتب العظمي مصطفى : محمد المحقق خزيمة ( ابن3خزيمة )ط  ابن صحيح
الصفحات:  عدد 3:  الطبعة رقم2:  المجلدات عدد 2003 - 1424:  النشر سنة اإلسالمي
1644 

 المستدرك على الصحيحين .

 ُنعيم بن حمدويه بن محمد بن عبدهللا بن محمد الحاكم أبوعبدهللا الصحيحين على المستدرك
هـ( تحقيق: 405البيع )المتوفى:  بابن المعروف النيسابوري  الطهماني الضبي الحكم بن

  – 1411الطبعة: الولى،  بيروت – العلمية : دارالكتب الناشر عطا عبدالقادر مصطفى
 المقدسي. -  المختارة 4:  الجزاء عدد1990

 كتب شرح للبخاري:

 عمدة القاريء.

المحقق:  العيني أحمد بن محمود أبومحمد البخاري )ط. العلمية( بدرالدين شرح القاري  عمدة
 عدد 2001 - 1421:  النشر سنة العلمية الناشر: دارالكتب عمر محمد محمود عبدهللا

 13:  المجلدات

 كتب مفردة :

 االدب المفرد /// البخاري.

الناشر:  اللباني ناصرالدين المحقق: محمد البخاري / اللباني المفرد الدب صحيح
الصفحات:  عدد 1الطبعة:  رقم 1المجلدات:  عدد 1994 - 1414النشر:  سنة مكتبةالدليل

571 

 صحيح االدب المفرد/// االلباني.

 ، البخاري  المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد البخاري  لإلمام المفرد الدب صحيح
الناشر:  اللباني الدين ناصر عليه: محمد وعلق أحاديثه هـ( حقق256أبوعبدهللا )المتوفى: 

 1عددالجزاء:  م1997 -هـ 1418، : الرابعة الطبعة والتوزيع للنشر دارالصديق
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 كتب التفسير:

 ابن ابي زمانين. تفسير القران العزيز///

 المعروف اإللبيري  المري، محمد بن عيسى بن عبدهللا بن محمد العزيزأبوعبدهللا تفسيرالقرآن
 محمد –عكاشة  بن حسين : أبوعبدهللا المحقق هـ(399المالكي )المتوفى:  َزَمِنين أبي بابن
 -هـ 1423الطبعة: الولى،  مصر/ القاهرة -الحديثة  الناشر: الفاروق  الكنز مصطفى بن

 5:  الجزاء عدد م2002

 حاتم.البن ابي  التفسير ///

 المنذرالتميمي بن إدريس بن محمد بن عبدالرحمن أبومحمد حاتم أبي البن العظيم تفسيرالقرآن
الناشر:  الطيب محمد : أسعد هـ( المحقق327حاتم )المتوفى:  أبي ابن ،الرازي  الحنظلي ،

 هـ1419 -: الثالثة  الطبعة السعودية العربية المملكة –الباز  مصطفى نزار مكتبة

 القران/// عبدالرزاق الصنعاني.تفسير 

الصنعاني )المتوفى:  اليماني الحميري  نافع بن همام بن عبدالرزاق أبوبكر تفسيرعبدالرزاق
 الناشر: دارالكتب عبده محمد : د. محمود وتحقيق دراسة العلمية ( الناشر: دارالكتب هـ211

 3عددالجزاء:  هـ1419سنة  ، : الولى بيروت. الطبعة -العلمية 

 معالم التنزيل/// البغوي.

 مسعود بن الحسين أبومحمد السنة، محيي البغوي  تفسيرالقرآن = تفسير في التنزيل معالم
 جمعة عثمان –النمر  عبدهللا محمد أحاديثه وخرج هـ( المحقق: حققه510البغوي )المتوفى: 

 1417،  الرابعة:  الطبعة والتوزيع للنشر الناشر: دارطيبة الحرش مسلم سليمان –ضميرية 
 8:  الجزاء عدد م 1997 -هـ 

 تفسير يحيى سالم.
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 البصري  ، ربيعة تيم من ، بالوالء ثعلبة،التيمي أبي بن سالم بن يحيى سالم بن تفسيريحيى
 الناشر: دارالكتب شلبي هند وتحقيق: الدكتورة هـ( تقديم200القيرواني )المتوفى:  إفريقي ثمال

 2عددالجزاء:  م 2004 -هـ  1425الطبعة: الولى،  لبنان –بيروت ، العلمية

 تفسير الطبري.

 غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد القرآن آي تأويل عن البيان تفسيرالطبري = جامع
 هـ( 310الطبري )المتوفى:  أبوجعفر ، اآلملي

 اإلسالمية والدراسات مركزالبحوث مع بالتعاون  التركي عبدالمحسن بن الدكتورعبدهللاتحقيق:
 واإلعالن والتوزيع والنشر للطباعة الناشر: دارهجر يمامة حسن  السند الدكتورعبد بدارهجر

 فهارس ومجلدان مجلد 24مجلد  26:  الجزاء عدد م 2001 -هـ  1422الطبعة: الولى، 

 كتب تراجم الصحابة:

 اسد الغابة///البن االثير.

 بن عبدالكريم بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي أبوالحسن الصحابة معرفة في الغابة أسد
 محمد ( المحقق: علي هـ630الثير )المتوفى:  ابن الجزري،عزالدين الشيباني عبدالواحد
النشر:  سنة : الولى الطبعة العلمية دارالكتب  : الناشر عبدالموجود أحمد عادل –معوض 
نوفمبر  14الشقيري  فهارس( مصطفى ومجلد 7)  8الجزاء:  عدد م 1994 -هـ 1415
 م 2010

 االصابة.

العسقالني  حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد أبوالفضل الصحابة تمييز في إلصابةا
الناشر:  معوض محمد وعلى عبدالموجود أحمد هـ( تحقيق: عادل852)المتوفى: 

 8جزاء: ال عدد هـ 1415 -: الولى  الطبعة بيروت – دارالكتبالعلمية

 معرفة الصحابة///البي نعيم.
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الصبهاني  مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن عبدهللا بن أحمد أبونعيم الصحابة معرفة
 للنشر،الرياض الوطن : دار الناشر العزازي  يوسف بن تحقيق: عادل هـ(430)المتوفى: 

 ومجلد أجزاء 6) 7:  الجزاء : عدد الجزاء عدد م 1998 -هـ 1419: الولى  الطبعة
 م2010نوفمبر  14 فهارس(

 

 

 كتب التخريج:

 تخريج احاديث احياء الدين/// ابن حجر.

 الحداد محمد بن محمود والزبيدي السبكي وابن للعراقي الدين علوم إحياء أحاديث تخريج
 عدد7:  المجلدات عدد 1987 - 1408:  النشر سنة : دارالعاصمة الناشر أبوعبدهللا
 3170:  الصفحات

 التلخيص الحبير البن حجر.

  الكبير الرافعي أحاديث تخريج الحبيرفي التلخيص

هـ( 852حجرالعسقالني )المتوفى:  بن أحمد محمدبن بن علي بن أحمد المؤلف: أبوالفضل
،  : الولى مصرالطبعة –قرطبة الناشر: مؤسسة قطب بن عباس بن حسن تحقيق: أبوعاصم

 4 الجزاء: عدد م1995 - هـ1416

 كشف المناهج والتناقيح.

 السلمي إبراهيم بن محمد صدرالدين المصابيح أحاديث تخريج في والتناقيح المناهج كشف
 المجلدات عدد 2004 - 1425:  النشر سنة إبراهيم محمد إسحاق المحقق: محمد المناوي 

 . 2796:  الصفحات عدد 1الطبعة:  رقم 5: 
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 روففهرس االحاديث النبوية على الح

 حرف االلف

         81 ...َأَكَل َطَعاَمُكُم اَلْبَراُر، َوَصلَّْت َعَلْيُكُم الَماَلِئَكةُ 

82 ...َأنَّ َرُجاًل اطََّلَع َعَلى النَِّبيِّ   

85 ...َأْنَعَم هللُا ِبَك َعْيًنا، َوَأْنِعْم َصَباًحا  

                  86 ...َأمَّا اْمَرَأٌة ِمَن اْلَقَواِعدِ 

91 ...َدَخْلُتْم َبْيًتا َفَسلُِّموا ِإَذا  

  96 ...ِإَذا َدَخْلَت َبْيًتا َلْيَس ِفيِه َأَحد

اَلُم َعَلْيَك َوَرْحَمُة هللِا َوَبَرَكاُتهُ                  97 ...السَّ

106 ...ِإَذا َمَرْرَت ِبَمْجِلٍس ِفيِه ُمْسِلُمونَ   

107 ...َأنَُّه َعاَش َنْحًوا ِمْن َسْبِعينَ   

، َفَوَجَدُه َيْعِجنُ  113 ...َأنَّ َرُجاًل َأَتى َسْلَماَن اْلَفاِرِسيَّ  

          114 ...أنا صنعت لرسول هللا

       115 ...اْصَطَنَع َخاَتًما ُثمَّ َوَضَعُه َفَكاَن اَل َيْلَبُسهُ 

           119 ...َأنَُّه َأَخَرَج َخاَتًما، َفَزَعَم َأنَّ النَِّبيَّ 

  128 ...َشَجَرٌة، َوِإمَّا َشْيٌء َبْيَن ُذَباَبْينِ ِإمَّا 

129 ...اتََّخَذ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َخاَتًما  

      134 ...َأنَُّه َشِهَد َعِليًّا ِحيَن َرِكَب، َفَلمَّا َوَضعَ 

ابََّة َفَلْم َيْذُكِر اْسَم هللاِ  ُجُل الدَّ           137 ...ِإَذا َرِكَب الرَّ
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َوَر ِفي اْلَبْيتِ  145...َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا َرَأى الصُّ  

َورِ  146...ِإنَّا اَل َنْدُخُل َكَناِئَسُكْم ِمْن َأْجِل الصُّ  

152...ِإنَّ ِمْن َأَشدِّ النَّاِس َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمةِ   

158...ِإْن َمَضْيَت َفُمَتَوكِّل  

160...ِإنَّ ِفي اْلَبْيِت ِسْتًرا ِفي اْلَحاِئطِ   

ِتِه َتَماِثيلُ  169...َأنَُّه َكاَن ِفي َباِب ُصفَّ  

173...َأْقَسَم َأالَّ َيْدُخَل َعَلى َأْزَواِجِه َشْهًرا  

ْهُر ِتْسٌع َوِعْشُرونَ  178...ِإنََّما الشَّ  

183...ِبَعَرَفةَ ِإنَّا َلَواِقُفوَن َمَع ُعَمَر َعَلى اْلَجَبِل   

193...َأنَّ َأْصَحاَب النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاُلوا  

لٌ  198...ِإْن َمَضْيَت َفُمَتَوكِّ  

199...اْدُن، َفَلْو َكاَن َغْيُرَك َما َقَعَد ِمنِّي  

َيَرِة اْلَفْأُل، َواَل َتُردُّ ُمْسِلًما 211...َأْصَدُق الطِّ  

216...َكاَن َيِسيُر َمَع َطاُووٍس، َفَسِمَع ُغَراًبا َنَعبَ َأنَّ َرُجاًل   

221...اْكَتَوى ِعْمَراُن بن اْلُحَصْيِن، َفِقيَل َلُه: اْكَتَوْيَت َيا َأَبا ُنَجْيدٍ   

231...ُأْمِسَك َعْن ِعْمَراَن التَّْسِليُم َسَنًة ِحيَن اْكَتَوى   

232...َأنَّ اْبَن ُعَمَر اْكَتَوى ِمَن اللَّْقَوةِ   

233...َأْكَثْرَنا اْلَحِديَث ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت َلْيَلةٍ   

238...ِإنَّ ُعَمَر َغُيوٌر، َوَأَنا َأْغَيُر ِمْنهُ   
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241...ِإنَّ اْلَغْيَرَة ِمَن اإِليَماِن، َوِإنَّ اْلَمَذاءَ   

ْهِم اْلَواحِ  247...ِد اْلَجنَّةَ ِإنَّ هللَا ُيْدِخُل ِبالسَّ  

248...َأنَّ اْمَرَأًة ِمَن اَلْنَصاِر َقاَلْت: َيا َرُسوَل هللاِ   

ْؤُم ِفي َشْيٍء َفُهَو ِفيَما َبْيَن اللَّْحَيْينِ  251...ِإْن َكاَن الشُّ  

255...ِإنَّ اللَّعَّاِنيَن اَل َيُكوُنوَن َيْوَم اْلِقَياَمةِ   

258...َخاِدَمُه، َفَقالَ َأَراَد اْبُن ُعَمَر َأْن َيْلَعَن   

259...ِإنَّ هللَا ِإَذا َأَراَد ِبَقْوٍم َخْيًرا  

، اَل َتْأُكْل ِشَبًعا َفْوَق ِشَبعٍ  266...َأنَّ ُلْقَماَن َقاَل اِلْبِنِه: َيا ُبَنيَّ  

276...ِإَذا َأَكَل َأَحُدُكْم َفْلَيْأُكْل ِبَيِميِنهِ   

، َفُكْل ِبَيِميِنكَ  280...اْدُن َيا ُبَنيَّ  

281...ِإَذا ُقرَِّب الثَِّريُد، َفُكُلوا ِمْن َنَواِحيَها  

285...ِإَذا َسَقَط ِمْن َأَحِدُكْم ُلْقَمُتُه، َفْلَيْأُخْذَها  

296...َأْخَبَرِني َمْن َرَأى اْبَن َعبَّاٍس َيْأُكُل ُمتَِّكًئا  

297...آُكُل َكَما َيْأُكُل اْلَعْبدُ   

302...َحتَّى َيْلَعَقَها َيْمَسْح َأَصاِبَعُه ِإَذا َأَكَل َأَحُدُكْم َفالَ   

304...ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن اَل ُيْغِلُق ُدوَنُه اَلْبَوابَ   

305...ِإنَّ الُمْؤِمَن َيْأُكُل ِفي ِمًعى َواِحدٍ   

306...ِإنَّ َشْيَطاَن الُمْؤِمِن َيْلَقى َشْيَطاَن اْلَكاِفرِ   

307...ِإَذا ِجْئَت َباَب ُحْجَرِتكَ   



  274 
 

ْيَطانُ  313...ِإَذا َغَدا اإِلْنَساُن َتِبَعُه الشَّ  

320...ِإَذا َأَتى َأَحَدُكُم اْلَخاِدُم ِبَطَعاِمهِ   

ِهُنوا ِبهِ  ْيِت، َوادَّ 321...اْئَتِدُموا ِبالزَّ  

َراِب  326...َأنَُّه َكاَن َيْسَتِحبُّ ِفي الشَّ  

331...َيَر َبْأًسا ، ِبالنََّفِس اْلَواِحدِ َأنَُّه َلْم   

ْرَب ِمْن َكْسِر اْلَقَدحِ  332...َأنَُّه ]َكرَِه [الشُّ  

ا، 336...ِإَذا َشِرَب َأَحُدُكْم ، َفْلَيُمصَّ َمصًّ  

339...اْشَرُبوا ، َواَل َتْكَرُعوا، ِلَيْغِسْل َأَحُدُكْم َيَدْيهِ   

ةً َأنَُّه َعَقَل َرُسوَل هللِا َوَعَقَل  341...َمجَّ  

ةً  346...َأنَُّه َعَقَل َرُسوَل هللِا ، َوَعَقَل َمجَّ  

351...َأَمَر ِبَقْتِل اْلِكاَلِب   

352...َأَمَر ِبَقْتِل اْلِكاَلِب ِبالَمِديَنةِ   

353...َأْصَبَح َرُسوُل هللِا َذاَت َيْوٍم ِفي َبْيِت َمْيُموَنَة َواِجًما  

357...َذا الطُّْفَيَتْينِ  اْقُتُلوا اْلَحيَّاِت، َواْقُتُلوا  

366...ِإنَّ َرُسوَل هللِا َقْد َأَمَر ِبَقْتِلِهنَّ   

374...َأنَُّه َكاَن َيْأُمُر ِبَقْتِل اْلَحيَّاتِ   

، َكَما ُمِسَخِت اْلِقَرَدةُ  375...ِإنَّ اْلَحيَّاِت َمِسيُخ اْلِجنِّ  

ُذ ِمْن َثاَلثٍ  ي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا  َيَتَعوَّ 376...ِإنِّ  

379...ِإَذا َأَراَد َأَحُدُكْم َأْن َيْسَأَل َفْلَيْبَدْأ ِبالِمْدَحةِ   
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380...ِإنَّ َربَُّكْم َحِييٌّ َكِريمٌ   

َحَر، َناَدى ُمَنادٍ  384...ِإَذا َخَفَقِت الطَّْيُر ِبَأْجِنَحِتَها، َيْعِني:  السَّ  

388...آلِخرُ ِإنَّ هللَا ُيْمِهُل، َحتَّى ِإَذا َكاَن ُثُلُث اللَّْيِل ا  

389...َأنَُّه ِوْتٌر ُيِحبُّ اْلِوْترَ   

394...ِإنَّ ِلي َأْسَماًء: َأَنا َأْحَمُد، َوَأَنا ُمَحمَّدٌ   

396...ِإَذا َدَعا َأَحَدُكْم َأُخوُه َفْلُيِجْب، ُعْرًسا َكاَن، َأْو َنْحَوهُ   

401...َوَسلَّمَ  َأنَّ َرُجاًل َخيَّاًطا َدَعا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيهِ   

405...َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َلِقَي اْمَرَأًة َتْخُرُج ِمْن ِعْنِد َعاِئَشةَ   

408...اْشَتَهى النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َلْحًما، َفَأْرَسَل ِإَلى اْمَرَأةٍ   

409...يلَ ِإَذا َأَحبَّ هللُا َعبًدا، َقاَل ِلِجْبرِ   

411...( َقاَل: َما اْسَتَقرَّ َثَناٌء ِفي اَلْرضِ 2َأنَّ َكْعًبا)  

ُجَل ُيْحِسُن ِفي اإِلْساَلِم 418...َأَرَأْيَت الرَّ  

رٍ  419...َأنَّ النَِّبيَّ َدَخَل َعَلى ُأمِّ ُمَبشِّ  

422...ُيَقرُِّبِني ِمَن اْلَجنَّةِ َأنَّ َرُجاًل َأْعَراِبيًّا َأَتى النَِّبيَّ َفَقاَل: َأْخِبْرِني ِبَعَمٍل   

425...َأنَُّه َجاَء النَِّبيَّ ِفي َوَجِعِه ، َفَقالَ   

426...َأْنِفِقي َعَلْيِهْم، َفِإنَّ َلِك َأْجَر َما َأْنَفْقِت َعَلْيِهمْ   

430...ِإنَّ الَماَلِئَكَة اَل َتْصَحُب ُرْفَقًة ِفيَها ، َجَرٌس   

431...َراُك باهلِل، َواَلْمُن ِمْن َمْكِر هللاِ َأْكَبُر اْلَكَباِئِر: اإِلشْ   

ي ُكْنُت َأُكوُن َمَع النََّجَداتِ  432...َأنَّ َرُجاًل َجاَء اْبَن ُعَمَر، َفَقاَل: ِإنِّ  
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440...ِإنَّ ِريَح اْلَجنَِّة َلُيوَجُد ِمْن َمِسيَرِة ِمَئِة َعامٍ   

ُل َما ُيْقَضى َبْيَن النَّاِس َيْوَم اْلِقَيا َماءِ َأوَّ 444...َمِة ِفي الدِّ  

445...(  ِباْلَكْعَبْيِن، َفِإنَُّهَما ِمَن الَمْيِسرِ 3ِإيَّاُكْم َوَدْحًوا)  

451...اْسَتْلَقى اْلَبَراُء ابن َماِلٍك َعَلى َظْهرِهِ   

َجزَ  ي ُلْبِغُض اْلِغَناَء، َوُأِحبُّ الرَّ 456...ِإنِّ  

457...ِإَذا َسِمْعَت ِجيَراَنَك ، َيُقوُلونَ   

َدَقةِ  464...َأنَُّه َكاَن َيْحِميِه إِلِبِل الصَّ  

َرْيَمِة) 465...(، َوِإيَّاَي َوَنَعَم اْبِن َعْوفٍ 1َأْدِخْل َصاِحَب اْلُغَنْيَمِة َوالصُّ  

ْدرَ  ، َفُقْل: َعِن هللِا ، اَل َعن َرُسوِل هللِا: َلَعَن هللُا َمْن َيْقَطُع السِّ 467...اْخُرْج َيا َعِليُّ  

473...ْؤَخَذ َسْبُع َوَرَقاٍت ِمْن ِسْدٍر َأْخَضَر َفَيُدقَُّه َبْيَن َحَجَرْينِ َأْن تُ   

474...َأنَّ َيُهوَد َبِني ُزَرْيٍق َسَحُروا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ   

481...لَّْمِتَها اْلِكَتاَبةَ َأاَل ُتَعلِِّميَن َهِذِه ُرْقَيَة النَّْمَلِة؟، ُيِريُد َحْفَصَة َزْوَجُه، َكَما عَ   

482...اْكَتَوى اْبُن ُعَمَر ِمَن اللَّْقَوِة، َوُرِقَي ِمَن اْلَعْقَرِب   

483...َأْخَبَرِني َمْن َرَأى اْبَن ُعَمَر ،َوَرُجٌل َبْرَبِريُّ ، َيْرِقي َعَلى ِرْجِلِه ِمْن ُحْمَرٍة ِبَها، َأْو َشَبِههِ   

رْ  َقى ِإَلى الشِّ 489...(َوالَمْجُنونِ 1ِك ُرْقَيُة اْلَحيَِّة )َأْقَرُب الرُّ  

491...َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َرِكَب َبْغَلةً   

ُعَداتِ  496...ِإيَّاُكْم َواْلُجُلوَس َعَلى الطَِّريِق، َوُربََّما َقاَل: الصُّ  

ْثَت ِباللَّْيِل ، َفاْخِفْض َصْوَتَك، َوِإَذا  ْثَت ِبالنََّهارِ ِإَذا َحدَّ 500...َحدَّ  

ي َوَجْدُت  ِفي ِحْكَمِة آِل َداُودَ  501...ِإنِّ  
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502...ِإنََّما َيَتَجاَلُس الُمَتَجاِلَساِن ِبَأَماَنِة هللاِ   

510...ِإَذا َقاَم َأَحُدُكْم ِمْن َمْجِلِسِه، ُثمَّ َرَجَع ِإَلْيِه، َفُهَو َأَحقُّ ِبهِ   

511...ِإالَّ هللُا َبْيَن اْلَكاَلِماْبَتِدُئوا بـ اَل ِإَلَه   

513...ِإَذا َكاَن َأَحُدُكْم ِفي اْلَفْيءِ   

514ٍ...ِإنَّ َقْوًما َيْحِسُبوَن َأَبا َجاد  

515...ِإَذا ُكْنُتْم َثاَلَثًة، َفاَل َيَتَناَجيان اْثَناِن ُدوَن الثَّاِلِث ِإالَّ ِبِإْذِنِه، َفِإنَّ َذِلَك ُيْحِزُنهُ   

521...وَل هللِا َمرَّ ِبَرُجٍل ، َوُهَو َكاِشٌف َعن َفِخِذهِ َأنَّ َرسُ   

524...اْنَطَلْقُت ِإَلى ُعْثَماَن، َفَكلَّْمُتُه ِفي َحاَجةٍ   

525...َأُعوُذ باهلِل َوِبَك، َحتَّى َيُقوَل: ُثمَّ ِبكَ   

532...الَمَناِم َأنَّ َرُجاًل َرَأى ِفي َزَماِن النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي  

535...َأنَّ اْمَرَأًة َيُهوِديًَّة َأْهَدْت ِللنَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ   

ٍر َقاَلْت ِللنَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي الَمَرِض الَِّذي َماَت ِفيهِ  540...َأنَّ ُأمَّ ُمَبشِّ  

543...َشْيًخا َيْحَتِجُم ِفي َرْأِسهِ  َأَتْيُت الَمِديَنَة، َفَوَجْدُت ِبَها  

، َفُقْمُت َوَما َأْقِدُر ِمَن اْلُقْرآِن َعَلى َحْرفٍ  555...اْحَتَجْمُتَها، َفُخِرَف َعَليَّ  

558...اْحَتَجَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ   

566...ى َطَعامٍ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُدِعَي ِإلَ   

569...َأنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأَتْتُه َتْسَأُلُه َخاِدًما ِمْن َسْبٍي ُأِتَي ِبهِ   

572...َأُعوُذ ِبَكِلَماِت هللِا التَّامَّاتِ   

573...َبرٌّ َواَل َفاِجرٌ َأُعوُذ ِبَكِلَماِت هللِا التَّامَِّة، الَِّتي اَل ُيَجاِوُزُهنَّ   
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577...َأُعوُذ ِبَكِلَماِت هللِا التَّامَِّة ِمْن َشرِّ َما َخَلقَ   

578...ِإنَّ ِفي اإِلْنَساِن َثاَلَث ِمَئٍة َوِستِّيَن َمْفِصالً   

ي َلْم َأْنِكْحِك َرْغَبًة ِفي النَِّساءِ  585...ِإنِّ  

ُجُل َعَلى َغْيِر ُوُضوٍء؟  597...َفَقاَل: ُيْكَرُه َذِلَك، َوِإنَّا َلَنْفَعُلهُ َأَيَناُم الرَّ  

 

 

 

 حرف الباء

147...ِبْسِم هللِا، اللُهمَّ ِإنَّ َهَذا ِمْن َمنِّكَ   

َث ِبِه، َوَما 178...َبَلى، َقْد َحدَّ  

190...َبَلَغِني َأنَّ َرُجاًل َأْجَذَم َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ   

191...ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمَلٌك َلْم َيْعِرْفهُ ُبِعَث   

210َبْيَنا اْلَحَبَشُة َيْلَعُبوَن ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِحَراِبِهمْ   

327...ُيوَتَها ِبِقَرامٍ َبَلَغ ُعَمَر، َأنَّ َصِفيََّة، اْمَرَأَة َعبِد هللِا ْبِن ُعَمَر َسَتَرْت بُ   

، َوَضْعُت َجْنِبي 450...ِباْسِمَك َربِّ  

 

 

 حرف التاء

148...َتَعلَّْمُتُموُه َتَعلَُّموا اْلُقْرآنَ   
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184...التَّْسِليُم َعَلى َأْهِل اْلِكَتاِب   

189...التََّماِثيِل َوَما َجاَء ِفيهِ   

314...َأيَّامٍ َتَزوََّج َأِبي، َفَدَعا النَّاَس َثَماِنَيَة   

446...َتَزوََّج َصْفَواُن بن ُأَميََّة، َفَدَعا ُعَمَر بن اْلَخطَّاِب ِإَلى َبْيِتهِ   

 

 

 حرف الثاء

70...َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيهِ   

90...ُثمَّ ُأْخِبْرُت َأنَُّه ، َوَضَعُه َبْعَد َذِلكَ   

َيَرُة، 133...َثاَلٌث اَل َيْعَجُزُهنَّ اْبُن آَدَم: الطِّ  

200...َثاَلٌث اَل َيْعَجُزُهنَّ اْبُن آَدمَ   

267...َثاَلٌث ُتْسَتَجاُب َدْعَوُتُهُم: اْلَواِلدُ   

299...َثاَلُث َنَفَخاٍت ُيْكَرْهَن: َنْفخة ِفي الطََّعاِم  

354..ُثمَّ َأَمَر النَِّبيُّ ِبَقْتِل اْلِكاَلِب   

458...َثاَلٌث َمْن ُيِرِد هللا ِبِه اْلَخْيَر َيْحَفْظُهنَّ   

 

 

 ج

69...َجاَء َرُجٌل َفَسلََّم، َفَقالَ   
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132...َجاَء َنَفٌر ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل هللاِ   

187...َجاَء َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َمَلٌك َلْم َيْأِتِه َقْبَلَها َواَل َبْعَدَها  

209..َأْصَحاِب ُمَحمٍَّد ِإَلى َرُجٍل ِمْن ُخزَاَعةَ َجاَء َنَفٌر ِمْن   

242...َجاَء ُماَلِعُب اَلِسنَِّة ِإَلى َرُسوِل هللِا ِبَهِديَّةٍ   

377...َجاَء َأْعَراِبيٌّ ِإَلى النَِّبيِّ َفَقاَل: َيا َنِبيَّ هللِا، ِإنَّ َأِبي َكاَن َيْكُفُل اَلْيَتامَ   

441...اْبَنَتاِن َلَها َتْسَأُلِنيَجاَءِت اْمَرَأٌة َوَمَعَها   

 

 

 خ

68...َخَلَق هللُا آَدَم َعَلى ُصوَرِتهِ   

131...خط في االرض ، فخططت سبع عشرة  

174...َخاَتًما ِمْن َذَهٍب، َفَأَخَذُه َفَخَذَف ِبهِ   

اَلم 355...َخْمٌس َيِجُب ِلْلُمْسِلِم َعَلى َأِخيِه: َردُّ السَّ  

َدْت َبيْ  442...َتَها، َفَكَتَب ُعَمُر ِإَلى َأِبي ُموَسى اَلْشَعِريِّ ُخَضْيَراُء َنجَّ  

 

 

 ح

ْكِر، َما َشَكَر هللَا عز وجل َعبٌد اَل َيْحَمُدهُ  67...اْلَحْمُد َرْأُس الشُّ  

98...َحَلَب َيُهوِديٌّ ِللنَِّبيِّ ص نعجة  
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130...حسن لغيره  

161...اْلَحْمُد هلِل الَِّذي َعاَفاِني  

ُجِل ِإَذا َعَطَس ،  َأْن َيْحَمَد هللاَ َحقٌّ َعَلى  217...الرَّ  

230...َحَمَل َعن َرُجٍل ِبَحَماَلٍة، َفَلمَّا َجاَء اَلَجلُ   

277...ُحِبَس َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َعاِئَشَة َسَنةً   

امَِّة َواْلَهامَّةِ  ِحيَن ُيْمِسي َوِحيَن ُيْصِبُح: َأُعوُذ ِبَك اللُهمَّ ِمْن َشرِّ  447...السَّ  

 

 

 د

99...َدبَّ ِإَلْيُكْم َداُء اُلَمِم  

100...َدَخَل َسْعُد بن َأِبي َوقَّاٍص َعَلى ُمَعاِوَية  

118...َدَخَل َعَلى اْبِن ُهَبْيَرةَ   

162...اْلَيُهوِد َعَلى َرُسوِل هللاِ َدَخَل َرْهٌط ِمَن   

208...ُمْسَتِتَرٌة ِبِقَراٍم ِفيهِ َدَخَل َعَلْيَها َوِهَي   

239...َدَخَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى  

َل، 240...َدَخَل اْبٌن ِلُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َعَلْيِه، َوَقْد َتَرجَّ  

268...َدَعا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلَبَرَكةِ   

رِّ ، َتْعِدُل َسْبِعيَن َدْعَوًة ِفي اْلَعاَلِنَيةِ َدْعَوٌة فِ  269...ي السِّ  

300...ُدَعاُء الُمْؤِمِن َعَلى َثاَلثٍ   
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َل َيْوٍم َفَأَجابَ  328...ُدِعَي اْبُن الُمَسيَِّب َأوَّ  

347...ُدِعَي َيْوًما ِإَلى َطَعامٍ   

348...ُدِعَي اْبُن َعبَّاٍس ِإَلى َطَعامٍ   

356...َعَلى َعاِئَشَة، َوِفي ِرْجِلَها َدَخَلْت َجاِرَيةٌ   

367...َدَخَل َأبو َبْكٍر َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ   

394...َدْعَها َيا َأَبا َبْكٍر، َفِإنَّ ِلُكلِّ َقْوٍم ِعيًدا  

443...َدَعاِني النَِّبيُّ ِإَلى َمْنِزِلهِ   

516...اِلٌس َدَخْلُت َعَلى اْبِن ُعَمَر َوُهَو جَ   

 

 

 ذ

 

 

 ر

92..َرَأْيُت َخاَتَم النَِّبيِّ   

117...َرَأى َعَلى َرُجٍل َخاَتًما ِمْن ذهب  

175...َرَأى النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َرُجٍل َخاَتًما   

228...َرِكَب النَِّبيُّ ص  َدابًَّة، َوَحَمَل ُقَثَم َبْيَن َيَدْيهِ   

270...ُأْتُرْنَجًة ِمْن َجّصٍ معلقةَرَأى   
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286...َرَأى ُغاَلًما َقْد ُحِلَق َبْعَض َرْأِسِه َوُتِرَك َبْعَضهُ   

287...َرَأى َرُسوُل هللِا َرُجاًل ِفي َسَفٍر، َفَقالَ   

329...الرَِّبا اْثَناِن َوَسْبُعوَن ُحوًبا، َأْصَغُرَها ُحوًبا َكَمْن َأَتى ُأمَُّه ِفي اإِلْساَلِم  

378...َرَأى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجاًل َأْطَلَق َحَماًما ِمَن اْلِحَرافِ   

381..َرَأْيُت ُأَساَمَة بن َزْيٍد َجاِلًسا ِفي الَمْسِجدِ   

395...َرَأى َعاِمُر بن َرِبيَعَة َسْهَل بن ُحَنْيٍف َوُهَو َيْغَتِسُل، َفَعِجَب ِمْنهُ   

466...النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِرَيًة ِبَها َنْظَرٌة، َفَقاَل: اْسَتْرُقوا َلَهاَرَأى   

ْقَيُة الَِّتي َرَقى ِبَها ِجْبِريُل النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  503...الرُّ  

 

 

 

 ز

 

 

 س

116...ْيِه َوَسلَّمَ َسلََّم َأبو ُجَريٍّ َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعلَ   

144...َسلََّم َعَلى َرُسوِل هللاِ   

206...َسلََّم ُعْثَماُن بن ُحَنْيٍف َعَلى ُمَعاِوَيَة، َفَقالَ   

207...َسلََّم َعَلى َيُهوِديٍّ َلْم َيْعِرْفهُ   
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227...ُسَلْيَماَن ُخُطوًطا ِمْثَل َخاَتِم  

234...َسَأْلُت الزُّْهِريَّ َعِن اَلْكِل ُمتَِّكًئا  

َراِب َأْطَيبُ  256...ُسِئَل َرُسوُل هللِا َأيُّ الشَّ  

ْرِب َقاِئًماَفَكِرَههُ  271...َسَأْلُت َأَنًسا ، َعِن الشُّ  

َقاِء، َقاَل:يَنَهى َعْنهُ  ْرِب ِمْن فم السِّ 330...ُسِئَل َعِن الشُّ  

368...ُسِئَل النَِّبيُّ ، َعِن الُموِجَبَتْيِن، َفَقاَل: َمْن َلِقَي هللاَ   

ْيَطانِ  406...ُسِئَل َجاِبُر بن َعبِد هللِا َعِن النَّْشِر، َفَقاَل: ِمْن َعَمِل الشَّ  

490...َسَحرِني َيُهوُد َبِني ُزَرْيقٍ   

512...ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ ، َوِبَحْمِدكَ   

 

 

 ش

ْؤُم ِفي َثاَلَثٍة: ِفي اْلَفَرسِ  143...الشُّ  

185...َغْيَر َوُلودٍ ُشْؤُم الَمْرَأِة ِإَذا َكاَنْت   

َي هللا ِإَذا َأَكْلتَ  205...ُشْكُر الطََّعاِم َأْن ُتَسمِّ  

412...َشرُّ الطََّعاِم َطَعاُم اْلَوِليَمةِ   

ْتُه َثاَلًثا، َفَما َكاَن َبْعَد َذِلكَ  522...َشمِّ  
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 ص

142...َصَنَع َخاَتًما ِمْن َوِرقٍ   

َدَقُة َعَلى الِمْسِكيِن َصَدَقةٌ  153...الصَّ  

338...َصِحْبُت ِعْمَراَن بن اْلُحَصْيِن ِمَن اْلَبْصَرِة ِإَلى َمكَّةَ   

 

 

 ض

 

 

 ط

ْثَنْينِ  83...َطَعاُم اْلَواِحِد َيْكِفي ااِل  

اِبرِ  اِئِم الصَّ اِكُر َكالصَّ 315...الطَّاِعُم الشَّ  

 

 

 ظ

 

 

 ع

َيَرةُ 2(، َوالطَّْرُق)1اْلِعَياَفُة) 84...(، َوالطِّ  
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141...، وهو يمشي ، فقال عن الرجل يأكل  

ِحِم 145...اْلِعْتُق َأْفَضُل ، َأْم ِصَلُة الرَّ  

204...َعَطَس َرُجٌل ِعْنَد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب   

218...َعَطَس ِعْنَد َرُسوِل هللِا َرُجاَلِن، َفَشمََّت َأَحَدُهَما  

226...َعاَتَب هللُا َعَلى ُموَسى ، ِفي َنْفٍس َكاِفَرٍة َقَتَلَها  

278...اْلَعِقيَق : ِلَرُجٍل َواِحٍد، َفَلمَّا َكاَن ُعَمرُ   

، َوَلْو َكاَن َشْيٌء َيْسِبُق اْلَقَدَر َسَبَقْتُه اْلَعْينُ  448...اْلَعْيُن َحقٌّ  

، َوَنَهى َعِن اْلَوْشِم 479...اْلَعْيُن َحقٌّ  

 

 

 

 غ

95...َغْيَرَتاِن: ِإْحَداُهَما ُيِحبَُّها هللاُ   

295...ْنِبُت النَِّفاَق ِفي اْلَقْلِب اْلِغَناُء يُ   

 

 

 ف

108...َفَما َلِقَي َصِغيًرا ، َواَل َكِبيًرا  

109...َفَسلُِّموا َعَلى َأْنُفِسُكْم َتِحيًَّة ِمْن ِعْنِد هللاِ   
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156...فرأيت بعض أصحابنا : شربه بالمآثم شربه  

وا ِمَن الَمْجُذوِم ، ِفَراَرُكْم ِمَن اَلَسدِ  176...ِفرُّ  

225...َفَدَعا ِبَماٍء، َفَشِرَب ، َوُهَو َقاِئمٌ   

272...َفرُِّقوا َعِن الَمِنيَِّة، َواْجَعُلوا الرَّْأَس َرْأَسْيِن، َواَل ُتِلثُّوا ِبَداِر مُعِجَزةٍ   

، َوالثَّاِني َمْعُروفٌ  ُل َيْوٍم َحقٌّ 288...ِفي اْلَوِليَمِة: َأوَّ  

342...َفَما ُصِنَع ِلي َطَعاٌم َبْعدُ   

ْحَر َيْغَتِسُل ِبِه، ِإَذا َقَرَأ َعَلْيِه اْلُقْرآَن َفاَل َبْأَس ِبهِ  ُجِل َيْجَمُع السِّ 382...ِفي الرَّ  

ُجِل َيِجيُء َمَع اْلَخْصِم، َيَرى َأنَّ ِعْنَدُه َشَهاَدةً  517...ِفي الرَّ  

523...َفَأْسَلَمْت، َفَتَرَكَها النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ   

 

 

 ق

94...ُقْلُت: َيا َرُسوَل هللِا، ِمنَّا ِرَجاٌل َيَتَطيَُّرونَ   

ُص ِفيِه ِلْلُمَساِفرِ  110...َقْد َكاَن اْلَحَسُن ُيَرخِّ  

168...ُقْلُت: َيا َرُسوَل هللِا، َأَرَأْيَت ُأُموًرا ُكْنُت َأَتَحنَُّث ِبَها ِفي اْلَجاِهِليَّةِ   

170...اْلَخطَّاِب، َواْشَتَرَط اْلِعَماَرَة ، َثاَلَث ِسِنيَن، َوَقَطَع ُعْثَماُن َوَلْم َيْشَتِرطْ َقَطَع ُعَمُر بن   

ْركُ  252...َقِدَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم الَمِديَنَة َوُهْم َيْرُقوَن ِبُرًقى ُيَخاِلُطَها الشِّ  

316...َثاَلٍث: ِفي َمْسِجٍد َيْعُمُرهُ  َقلَّ َما َتَرى الُمْسِلَم ِإالَّ ِفي  

369...َقَتَلَها النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ   
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87...َكاَن ِإَذا ُسلَِّم َعَلْيِه َفَردَّ   

ُجاَلِن ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ  88...َكاَن الرَّ  

101...كان نقش خاتم ابي موسى أسد بين رجلين  

112...الرومكتب إلى هرقل عظيم   

121....كان نقش خاتم علي ، الملك هلل  

138...َكاَن َلِبي َخاَتٌم، َوَكاَن َنْقُشهُ   

149...َكاَن َنْقُش َخاَتِمِه ُكْرِكيٌّ َلُه َرْأَسانِ   

151...َكاَن َغاِزًيا، َفَبْيَنا ُهَو َيِسيُر، ِإْذ َأْقَبَل ِفي  

157...َكاَن َغاِزًيا، َفَبْيَنا ُهَو َيِسيرُ   

177...َكاَن َيْأُكُل َمَع اَلْجَذِم  

، َواللُُّدوُد َأَحبُّ ِإَليَّ  179..اْلِكَماُد َأَحبُّ ِإَليَّ ِمَن اْلَكيِّ  

194...َكاُنوا َيْضِرُبوَن َرِقيَقُهْم، َواَل َيْلَعُنوَنُهمْ   

197...َكاَن ِإَذا َأَكَل احتبى ، َوَقاَل: آُكُل َكَما َيْأُكُل اْلَعْبدُ   

119...اْلِكْبِرَياُء ِرَداُء هللِا، َفَمْن َناَزعَ   

220...َكاَن ِإَذا َأَكَل َطَعاًما، َيْلَعُق َأَصاِبَعُه الثَّاَلثَ   
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235...ُكنَّا ِإَذا ُدِعيَنا ِإَلى َطَعامٍ   

249...َكاَن سلمان إذا فرغ من الطعام َقالَ   

260...ِذي َرَزَقَناَكاَن ِإَذا َأَكَل َطَعاًما َقاَل: اْلَحْمُد هلِل الَّ   

261...َكاَن َرُسوُل هللِا ِفي َداِرَنا، َفُحِلَب َلُه َداِجنٌ   

ْرِب َبْأًسا ، َوُهَما َقاِئَمانِ  262...َكاَنا اَل َيَرَياِن ِبالشُّ  

273...َكاَن ُعَمُر بن اْلَخطَّاِب ِإَذا َبَعَث ُأَميرًا َكَتَب ِإَلْيِهمْ   

كُ  274...، َوِعْنَدُه َرُجاَلِن، َفُأوِحَي ِإَلْيهِ  َكاَن َرُسوُل هللِا  َيَتَسوَّ  

ُجلُ  279...َكرَِه ُعَمُر بن اْلَخطَّاِب َأْن ُيَساِفَر الرَّ  

ُذ ِمَن الَمْأَثِم 282...َكاَن َيَتَعوَّ  

284...َكاَن َيُقوُل: َيا ُمَثبَِّت اْلُقُلوِب   

289...َكاَن ُيَقاُل: ِإيَّاُكْم َوِفَراَسَة الُمْؤِمنِ   

ْرَداِء ِإَلى َمْسَلَمَة ْبِن َمْخَلٍد: َساَلٌم َعَلْيكَ  308...َكَتَب َأبو الدَّ  

ْبِعيَن ،  َأْقَربُ  317...اْلَكَباِئُر َسْبٌع؟ ، َقاَل: ِهَي ِإَلى السَّ  

335...ُكْنُت َأْلَعُب ِباللَُّعِب، َفَتْأِتيِني َصَواِحِبي  

343...ِلِه ِبَهِذِه اْلَجَهاِرَدِة الَِّتي َيْلَعُب ِبَها النَّاُس َكاَن َيْكَرُه َأْن َيْلَعَب َأَحٌد ِمْن َأهْ   

ْطَرْنِج، َوَيْلَبُس ِمْلَحَفًة َحْمَراءَ  349...َكاَن َيْلَعُب ِبالشِّ  

358...َكاَن َيْأُمُر ِبَقْتِل اْلِكاَلِب َواْلَحَماِم  

370...َكاَن ِإَذا َسِمَع َصْوًتا، َأْو ُدفًّا، َقاَل: َما َهَذا  

َم اْبَتَدُروا ُنَخاَمَتهُ كَ  َأ، َأْو َتَنخَّ 383...اَن ِإَذا َتَوضَّ  
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413...َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمَنا ِمَن اَلْوَجاِع ُكلَِّها  

468...ِمَكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْرِقي َفَيُقوُل: ِبْسِم هللِا اْلَعِظي  

ْيِه، ُثمَّ َيْمَسُح ِبِهَما َوْجَههُ  480...َكاَن َيْنُفُث ِباْلُقْرآِن َعَلى َكفَّ  

518...َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َمِرَض َأَحٌد ِمْن َأْهِلِه َقالَ   

َنْفِسِه ِفي الَمَرِض الَِّذي ُقِبَض ِفيِه  َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْنُفُث َعَلى
َذاتِ  527...ِبالُمَعوِّ  

570...َكْيَف َكاَن َيْنُفُث َعَلى َنْفِسِه؟ َفَقاَل: َكاَن َيْنُفُث َعَلى َيَدْيهِ   

586...َكاَن اْبُن ُعَمَر َجاِلًسا ِفي َنَفٍر، َفَأَراُدوا اْلِقَيامَ   

 

 

 

 ل

75...ِإالَّ َعَلى ُوُضوءٍ  اَل َتَناَمنَّ   

َماَواِت َواَلْرضِ  102...اللُهمَّ َفاِطَر السَّ  

ِغيُر َعَلى اْلَكِبيرِ  103...ِلُيَسلِِّم الصَّ  

ُهنَّ  104...َلمَّا َمَضْت ِتْسٌع َوِعْشُروَن َلْيَلًة َأُعدُّ  

111...اَل ِطَيَرَة، َوَخْيُرَها اْلَفْأُل، ِقيلَ   

120...َصَفَر، َواَل َهاَمةَ اَل َعْدَوى، َواَل   

127...اَل ُيوِرَدنَّ ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحّ   
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ي َأْصَبْحُت اَل َأْسَتِطيُع َدْفَع َما َأْكَرهُ  139...اللُهمَّ ِإنِّ  

150...اَل َتاَلَعُنوا ِبَلْعَنِة هللِا، َواَل ِبَغَضِب هللاِ   

136...لَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َلَعَنِت اْمَرَأٌة َناَقًة َلَها، َفَقاَل النَِّبيُّ َص   

250...َلْيَس ِفي اْلَخْمِر ُرْخَصةٌ   

ْهُر َما ُنوِقُد ِفيِه َناًرا 253...َلَقْد َكاَن َيْأِتي َعَلْيَنا الشَّ  

ُجُل ُمتَِّكئٌ  275...اَل َيَرى َبْأًسا ِباَلْكِل َوالرَّ  

290...َلْيَس َبْيٌت ُمْفَقٌر ِمْن ُأْدٍم ِفيِه َخلٌّ   

يَُّتُه، َفَرَأى َفْضَل َبْعِضِهْم َعَلى َبْعضٍ  291...لما ُعِرَضْت َعَلى آَدَم ُذرِّ  

ْيَطانِ  300...اَل َتْشَرُبوا َنَفًسا َواِحًدا، َفِإنَُّه َشَراُب الشَّ  

301...َلْو َيْعَلُم الَِّذي َيْشَرُب ، َوُهَو َقاِئمٌ   

َواِك، َحتَّى َخِشيُت َأنْ  303...ُيْحِفَيِني َلَقْد ُأِمْرُت ِبالسِّ  

304...َلْواَل َأنَّ َرُسوَل هللِا: َلْم ُيِرْد َيُشقَّ َعَلى ُأمَِّتهِ   

309...اَل ُيَساِفَرنَّ َرُجٌل َوْحَدهُ   

318...اَل َتْدُخُل الَماَلِئَكُة َداًرا ِفيَها ، َكْلبٌ   

319...َلَدَغِت النَِّبيَّ َعْقَرٌب، َفَنَفَض َيَدهُ   

322...آَدَم َواِدَياِن ِمْن َمالٍ  َلْو َكاَن اِلْبنِ   

333...َلْو َكاَن اِلْبِن آَدَم َواِدَياِن ِمْن َمالٍ   

334...َلْيَس اْلَوْصُل ، َأْن َتِصَل َمْن َوَصَلكَ   

ي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة النَّارِ  340...اللُهمَّ ِإنِّ  
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344...اللُهمَّ َأِعنِّي َعَلى ُشْكِركَ   

345...َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِغًنى ُمْبِطرٍ اللُهمَّ ِإنِّي   

ي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُجُنوِن، َواْلَبَرصِ  67اللُهمَّ ِإنِّ  

ي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َقْلٍب اَل َيْخَشعُ  350...اللُهمَّ ِإنِّ  

ي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُجوعِ  359...اللُهمَّ ِإنِّ  

ي َأْسَأُلَك َشَهاَدًة ِفي َسِبيلِ  360...كَ اللُهمَّ ِإنِّ  

361...اللُهمَّ اَل َماِنَع ِلَما َأْعَطْيَت، َواَل َرادَّ ِلَما َقَضْيتَ   

َقاقِ  ي َأُعوُذ ِبَك ِمَن الشِّ 370...اللُهمَّ ِإنِّ  

385...اللُهمَّ َمتِّْعِني ِبَسْمِعي  

390...اَل َيُقوُل َأَحُدُكُم: اللُهمَّ اْغِفْر ِلي ِإْن ِشْئتَ   

397...َنِة اإِليَماِن، َواْجَعْلَنا ُهَداًة ُمْهَتِدينَ اللُهمَّ َزيِّنَّا ِبِزي  

398...َلْم ُيِصْبُه َذِلَك اْلَباَلءُ   

407...هلِل ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن اْسًما  

415...اَل آُخُذ ِمْن َرُجٍل، َأُظنُّهُ   

416...اَل َحاَجَة ِلي ِفي َزْبِد الُمْشِرِكينَ   

427...َهاَلْو ُأْهِدَيْت ِلي ُكَراٌع َلَقِبْلتُ   

433...اَل َتْحِقَرنَّ اْمَرَأٌة ِلَجاَرِتَها  

434...اَل َنْذَر ِفيَما اَل َتْمِلُك، َوَلْعُن الُمْؤِمِن َكَقْتِلهِ   

449...اَل َتْقُتُل َنْفًسا َنْفٌس ُظْلًما  
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ا 469...َأيُّ الذُُّنوِب َأْعَظُم ِعْنَد هللِا؟ ، َقاَل: َأْن َتْجَعَل َلُه ِندًّ  

484...ِدَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم الَمِديَنةَ َلمَّا قَ   

ُجُل ُمْؤِمًنا، َحتَّى َيْأَمَن َجاُرُه َبَواِئَقهُ  492..اَل َيُكوُن الرَّ  

493...اَل ِحَمى ِإالَّ هلِل َوَرُسوِلهِ   

498...َلَما ُنْعِطيَك ِمْثَل َما ِجْئَت ِبِه، َواَل َتْرِجْع ِإَلْيهِ   

499...َلتظَهَرنَّ َمَعاِدُن ِفي آِخِر الزََّماِن، َيْخُرُج ِإَلْيِه ، ِشَراُر النَّاسِ   

504...اَل َحْوَل َواَل ُقوََّة ِإالَّ باهلِل. َقاَل الَمَلكُ   

519...اَل َبْأَس ِبالنُّْشَرِة اْلَعَرِبيَِّة الَِّتي اَل َتُضرُّ ِإَذا ُوِطَئْت   

528..ُه ِمْن َمْجِلِسِه، ُثمَّ َيْجِلُس ِفيهِ اَل ُيِقيم َأَحُدُكْم َأَخا  

553...َلمَّا َدَخَل اْبُن الزَُّبْيِر َعَلى اْمَرَأِتِه ِبْنِت َحَسنٍ   

ْهُت َوْجِهي ِإَلْيكَ  583...اللُهمَّ َأْسَلْمُت َنْفِسي ِإَلْيَك، َوَوجَّ  

 

 

 

 م

78...َمْن َأَوى ِإَلى ِفَراِشِه َطاِهًرا، َوَناَم َذاِكًرا  

125...َتَرْكُتُهنَّ ُمْنُذ َأَمَر َرُسوُل هللاِ  َما  

126...َمْن َناَم َوِفي َيِدِه ، َأَثُر َغَمر  

140...َمِن اْحَتَجَم َيْوَم اَلْرِبَعاءِ   
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163...الَماُء ِمَن الَماءِ   

164...ُمُروُه َفْلُيَسلِّمْ   

165...َمِن اطََّلَع َعَلى َقْوٍم ِفي َبْيِتِهمْ   

195...َعَلى َسْبَعةٍ َمْن َسلََّم   

196...َمرَّ ِبَمْجِلٍس ِفيِه َأْخاَلٌط ِمَن الُمْسِلِمينَ   

201...َما َشاَء هللُا ، ُثمَّ ِشْئتَ   

212...( ِفي اَلْرضِ 1َما ُعفَِّر )  

213...ِمْثَل َقْوِل ِعْكِرَمةَ   

ُروَن ُيَعذَُّبوَن َيْوَم اْلِقَياَمةِ  214...الُمَصوِّ  

َر ُصوَرةً  222...ُكلَِّف َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْن َيْنُفخَ  َمْن َصوَّ  

224...َمرَّ َرُجٌل َعَلى َرُجٍل َمَعُه ِنْسَوٌة َقْد َأْلَقْيَن َلُه ِوَساَدةً   

245...َما َأَحٌد َأَحبُّ ِإَلْيِه الَمْدُح ِمَن هللاِ   

246...َما َلَعَن اْبُن ُعَمَر َخاِدًما َلُه َقطُّ ِإالَّ َواِحًدا، َفَأْعَتَقهُ   

263...َما َتاَلَعَن َقْوٌم َقطُّ ِإالَّ َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْولُ   

ِم َوَلْحِم اْلِخْنِزيرِ  264...َمِن اْضُطرَّ ِإَلى الَمْيَتِة َوالدَّ  

265...ِإنَّ اْلَكاِفَر َيْأُكُل ِفي َسْبَعِة َأْمَعاءٍ   

283...َواللَّْحِم ِفي الطََّعاِمَمَثُل َعاِئَشَة ِفي النَِّساِء َمَثُل الثَِّريِد   

292...َما َأْنَعَم هللُا  عز وجل َعَلى َعبٍد ِنْعَمةً   

293...ِمْن ُشْكِر النِّْعَمِة إْفَشاُؤَها  
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310...َمْن َلْم َيْشُكِر النَّاَس، َلْم َيْشُكِر هللاَ   

311...ِمْثَل حديث الزهري   

بِّ  323...َمْطَيَبٌة ِلْلَفِم، َمْرَضاٌة ِللرَّ  

372...َمِن اتََّخَذ َكْلًبا ، ِإالَّ َكْلب َماِشَيةٍ   

386...َمِن اتََّخَذ َكْلًبا ، ِإالَّ َكْلبَ   

387...َمْن َقَتَل َحيًَّة، َفَكَأنََّما َقَتَل َكاِفًرا  

391...َمْن َسَأَلُكْم باهلِل َفَأْعُطوهُ   

399َمْن ُيْكِثْر َقْرَع اْلَباِب، َباِب الَمِلكِ   

400...َيْدُعو ِإالَّ اْسَتَجاَب هللُا َلُه َدْعَوَتهُ  َما ِمْن َداعٍ   

404...ُمرَّ ِبِجَناَزٍة َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقالَ   

417...َمْن َأْجَنى ِمَن اَلْرِض َشْيًئا، َفِإنَُّه ُيْؤَجرُ   

420...َعَلى ِعَياِلهِ َما ِديَناٌر َأْفَضَل ِمْن ِديَناٍر َأْنَفَقُه َرُجٌل   

421...َما َأْنَفْقَت َعَلى َنْفِسَك، َأْو َعَلى َأْهِل َبْيِتكَ   

428...َمْن ُكنَّ َلُه َثاَلُث َبَناتٍ   

429...َما ُعِصَي هللُا ِبِه ، َفُهَو َكِبيَرٌة، َوَقْد َذَكَر الطَّْرَفةَ   

َب ِبهِ  435...َمْن َقَتَل َنْفَسُه ، ِبَشْيٍء ، ُعذِّ  

436...َماَت ِمْن َأْهِل اإِلْساَلِم، َوَلْم ُيِصْب َدًما ، َفاْرُج َلهُ َمْن   

437...َمْن َقَتَل َنْفًسا، َوَأْحَيا َنْفًسا ، َفَلَعلَّهُ   

450...َمْن َقَتَل َنْفَسُه ِبَحِديَدٍة، َفَحِديَدُتُه َيَجُأ ِبَها  
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459...ِمْثَلُه ِبِإْسَناِدهِ   

460...(، َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرةِ 1َمرَّ َعبُد هللِا بن َغاِلٍب)  

ْبَيانُ  470...الَمْيِسُر اْلِقَماُر ُكلُُّه، َحتَّى اْلَجْوُز الَِّذي َيْلَعُب ِبِه الصِّ  

471...َمْن َلِعَب ِباْلَكْعَبْيِن َعَلى اْلِقَمارِ   

485...َمْن َلِعَب ِباْلِكَعاِب َفَقْد َعَصى هللَا َوَرُسوَلهُ   

486...َرُجاًل ِمَن الُمَهاِجِريَن ِإالَّ َقْد َسِمْعُتُه َيَتَرنَّمُ َما َأْعَلُم   

495...َمْلُعوَناِن، َصْوٌت ِعْنَد ِنْعَمٍة، َوَصْوٌت ِعْنَد ُمِصيَبةٍ   

506...َما زَاَل ِجْبِريُل ُيوِصيِني ِباْلَجارِ   

507...َمْن َكاَن ُيْؤِمُن باهلِل َواْلَيْوِم اآلِخِر، َفْلُيْكِرْم َضْيَفهُ   

َقُه ِمْن َسْبِع َأَراِضينَ  520...َمْن َأَخَذ ِمَن اَلْرِض ِشْبًرا ، ُطوِّ  

َقهُ  530..َمْن َسَرَق ِمَن اَلْرِض ِشْبًرا ، ُطوِّ  

اٍم، َأْو َشْرَبِة َعَسلٍ  ِة َحجَّ 531...َما َتَداَوِت اْلَعَرُب ِبَشْيٍء َأْفَضَل ِمْن َمصَّ  

556...َزْرعٍ  َمْن َقَطَع ِسْدًرا، ِإالَّ ِمنْ   

562...َمْن َعَقَد ُعْقَدًة ِفيَها ُرْقَيٌة، َفَقْد َسَحَر، َوَمْن َسَحرَ   

566...َما اْجَتَمَع َقْوٌم َقطُّ ، َفَيُقوُموا َقْبَل َأْن َيْذُكُروا هللاَ   

َق َبْيَن اْثَنْيِن ِفي َمْجِلٍس َتَكبًُّرا َعَلْيِهَما 576...َمْن َفرَّ  

588...، ِمْن َعَمِلِه ،  َقلَّ َكاَلُمهُ َمْن َعدَّ َكاَلَمُه   

600...َمْن ُيِطِع هللَا َوَرُسوَلُه َفَقْد َرَشَد، َوَمْن َيْعِصِهَما َفَقْد َغَوى   
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89...َنَهاِني َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن التََّختُِّم  

َر ِفي اَلْرِض ُعْصُفورً  97...اَنَظَر ِإَلى َرُجٍل َصوَّ  

159...نهى النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيْعَتِمَد اإِلْنَساُن َعَلى َيِدهِ   

171...َنَهى، َيْعِني َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأْكَلَتْينِ   

180...ِنْعَم اإِلَداُم اْلَخلُّ   

244...نهي عن أكلتين : أن يقرن بين تمرتين  

254...َنَهى َرُسوُل هللِا ، َأْن ُيَتَنفََّس ِفي اإِلَناءِ   

َقاءِ  294...َنَهى النبي َأْن ُيْشَرَب ِمْن فم السِّ  

312...( اَلْسِقَيةِ 3َنَهى َرُسوُل هللِا َعِن اْخِتَناِث )  

364...َنَهى َرُسوُل هللِا  َعن َقْتِل الَجانَّ   

392...َعَلى اْلَخْيلِ َنَهى َأْن ُتْجَعَل اْلَجاَلِجُل   

َقى، ِإالَّ َأنَُّه ُأْرِخَص ِفي َثاَلثٍ  461...ُنِهَي َعِن الرُّ  

487...َنَهى َأْن ُتْتَرَك اْلُقَماَمُة ِفي اْلُحْجَرةِ   

 

 

 

 ه



  298 
 

ُجُل الَمْرَأَة ِإَذا َعَطَسْت  ُت الرَّ 124...َهْل ُيَشمِّ  

َبِني ، َوُهَو  181...ُمْرَتِفقٌ َهْل َعَسى َأَحُدُكْم َأْن ُيَكذِّ  

َبِني َوُهَو ُمتَِّكٌئ َعَلى َحَشاَياهُ  324...َهْل َعَسى َأَحُدُكْم َأْن ُيَكذِّ  

424...َهْل ِفي الُمَصلِّيَن ُمْشِرٌك؟ ، َقاَل: الَ   

اَرُة الَمَجاِلسِ  501...َهَذا اْلَقْوُل: َكفَّ  

 

 

 

 و

79...َهالَّ َغَسْلَت َهَذا اْلَغَمَر َعْنكَ َوَجَد َرُسوُل هللِا  ِمْن َرُجٍل ِريَح َغَمٍر، َفَقاَل:   

80...وعليكم الَساَلمٌ   

123...َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدهِ   

136...َوَأَمَر َرُسوُل هللِا بالال   

202...َوَبَلَغِني َأنَّ َرُجاًل َأْجَذَم َجاَء ِإَلى اْبِن ُعَمرَ   

َم اْلَفَواِحَش  237...َوِمْن َغْيَرِتِه، َحرَّ  

243...وكان الحسن يرخص للمسافر أن يأكل  

325...َوَمْنَلْمُيِجْبَفَقْدَعَصىاللَهَوَرُسوَلهُ   

393...َوَكاَن ُيْهِدي ِللنَِّبيِّ اْلَهِديََّة ِمَن اْلَباِدَيةِ   

403...َوهللِا َلَقْد َرَأْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُم َعَلى َباِب ُحْجَرِتي  
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462...َوَكْيَف َتُكوُن ُمْؤِمًنا، َواَل َيْأَمُنَك َجاُرَك؟  

463...َوالنُّْشَرُة اْلَعَرِبيَُّة: َأْن َيْخُرَج اإِلْنَساُن ِفي َمْوِضِع ِعَضاهٍ   

ًة َحتَّى َأْنَكَر َبَصَرهُ  72...َوُحِبَس َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َعاِئَشَة َخاصَّ  

508...اءُ َوَكاَن النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْرِقي، َيُقوُل: َأُعوُذ ِبِعزَِّة هللِا َوُقْدَرِتِه َعَلى ُكلِّ َما َيشَ   

ْمسِ  ، َوَبْعِضي ِفي الشَّ لِّ 509...َوُكْنُت َجاِلًسا ِفي الظِّ  

 

 

 

 ي

105...ُيَسلُِّم الرَّاِكُب َعَلى الَماِشي،  

122...َأْن ُيَسلَِّم الرَِّجاُل َعَلى النَِّساءِ ُيْكَرُه   

135...َيْطُلُع ُعُنٌق ِمَن النَّاِر َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَيُقولُ   

وحُ  160...ُيْكَرُه ِمَن التََّماِثيِل َما ِفيِه الرُّ  

172...َيا ُأمََّة ُمَحمٍَّد، َوهللِا َما َأَحٌد َأْغَيُر ِمَن هللاِ   

182...َتِة َما ُيَبلُِّغهُ َيْأُكُل ِمَن الَميْ   

186...َيْسَتِحبُّ َذِلكَ   

203...ُيْكَرُه َأْن ُيْشَرَب ِمْن َحْذِو ُعْرَوِة اْلَقَدِح، َأْو ِمْن َكْسرِهِ   

215...َيْرَحُم هللُا ، َأَبا ُهَريَرَة، َكاَن َصاِحَب َزْرعٍ   

223...َيا َأْهَل الَمِديَنِة، اَل َتتَِّخُذوا اَلْمَواَل ِبَمكَّةَ   
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257...َيا َرُسوَل هللِا، ِإنَّ َبِني َأِبي َسَلَمَة ِفي ِحْجِري   

337...ُيْسَتَجاُب َلَحِدُكْم َما َلْم َيْعَجلْ   

365...َيْنِزُل َربَُّنا َتَباَرَك َوَتَعاَلى ُكلَّ َلْيَلةٍ   

373...ُيَشمَُّت اْلعطاُس ، ِإَذا َتَتاَبَع َعَلْيِه َثاَلًثا  

َجاَج َواْلِكاَلبَ َيا َأْهَل اْلبَ  402...ْصَرِة، اْكُفوِني الدَّ  

ُس َرْأُسُه ِفي النَّارِ  410...ُيَصبُّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب، َأْو َقاَل: ُيَكوَّ  

423...َيا َرُسوَل هللِا، َأَرَأْيَت اتَِّقاًء َنتَِّقيهِ   

لِّ  438...ُيْكَرُه َأْن َيْجِلَس اإِلْنَساُن َبْعُضُه ِفي الظِّ  

ُجِل ، َأْن َيْضَطِجَع َعَلى َبْطِنِه ، َواْلَمْرَأِة َعَلى َقَفاَهاُيْكَرُه  503...ِللرَّ  

 

 


