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 مالكموطأ 

 هريوالز يبوالقعن ثياللي برواية

 يف أوهل لوا اق

ََلةِ   بَاُب ُوُقوِت الصَّ

نَِس   :ََيََْي َبُن ََيََْي اللَّيِْثي 
َ
 ..َعِن مالٍِك َبُن أ

نَِس وقال القعنيب: 
َ
ُت لََعَ مالٍِك َبُن أ

ْ
 قََرأ

نَسهري: وقال الز
َ
َثنَا َمالِك ْبُن أ ِ  َحدَّ   َعلَيْهِ رَْْحَُة اّللَّ

ََلَة يَْوًما، َفَدَخَل َعلَيِْه ُعْرَوةُ   َر الصَّ خَّ
َ
نَّ ُعَمَر ْبَن َعبِْد الَْعِزيِز أ

َ
َعْن ابِْن ِشَهاٍب، أ

نَّ الُْمِغَْيَة ْبَن شُ 
َ
ْخََبَُه أ

َ
، فَأ بَْْيِ ََلَة يَْوًما  ْبُن الزُّ َر الصَّ خَّ

َ
َفَدَخَل    -َوُهَو بِالُْكوَفِة    -ْعبََة أ

يَل   نَّ ِجَْبِ
َ
لَيَْس َقْد َعِلْمَت »أ

َ
نَْصارِيُّ َفَقاَل: َما َهَذا يَا ُمِغَْيُة؟ أ

َ
بُو َمْسُعوٍد اْْل

َ
َعلَيِْه أ

  ِ ، َفَصَّلَّ رَُسوُل اّللَّ ِ  ،  ملسو هيلع هللا ىلصنََزَل َفَصَّلَّ ، َفَصَّلَّ رَُسوُل اّللَّ ، َفَصَّلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصُثمَّ َصَّلَّ ، ُثمَّ َصَّلَّ
  ِ ِ  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اّللَّ ، َفَصَّلَّ رَُسوُل اّللَّ ، َفَصَّلَّ رَُسوُل املسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َصَّلَّ ِ  ، ُثمَّ َصَّلَّ « ُثمَّ ملسو هيلع هللا ىلصّللَّ

إِنَّ  َو 
َ
أ ُعْرَوُة،  يَا  بِِه  ُث  ُُتَدي َما  اْعلَْم  الَْعِزيِز:  َعبِْد  ْبُن  ُعَمُر  َفَقاَل  ِمْرُت. 

ُ
أ بَِهَذا  َقاَل: 

  ِ َقاَم لِرَُسوِل اّللَّ
َ
ِي أ يَل ُهَو اَّلَّ ََل   ملسو هيلع هللا ىلصِجَْبِ ةِ؟ َقاَل ُعْرَوُة: َكَذلَِك ََكَن بَِشُْي ْبُن َوقَْت الصَّ

بِيِه. 
َ
ُث َعْن أ ، َُيَدي نَْصارِيُّ

َ
ِِب َمْسُعوٍد اْْل

َ
 أ

 



ْسَماِء انلَّيِبي : يف آخره  ىيي  قالو
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصِكتَاُب أ

ْسَماُء انلَّيِبي  : قعنيبوقال ال 
َ
 .ملسو هيلع هللا ىلصما جاء يف أ

 لك منهما:   قال

نَّ انلَّيِبَّ  
َ
ِد بِْن ُجبَْْيِ بِْن ُمْطِعٍم، أ ثَِِن َمالٌِك، َعِن ابِْن ِشَهاٍب، عْن حُمَمَّ َقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلص َحدَّ

 
َ
ْْحَُد، َوأ

َ
نَا أ

َ
ٌد، َوأ نَا حُمَمَّ

َ
ْسَماٍء: أ

َ
نَا  " ِِل ََخَْسُة أ

َ
ُ ِِبَ الُْكْفَر، َوأ ِي َيْمُحو اّللَّ نَا الَْماِِح، اَّلَّ

نَا الَْعاِقُب " 
َ
ِي َُيََْشُ انلَّاُس لََعَ َقَدِِم، َوأ  اْْلَاِِشُ اَّلَّ

 

 ، يف باب مرياث أهل امللل ه يف آخر الزهري  وقال

اِنيًّا َكن  نَّ نَْْصَ
َ
ِِب َحِكيٍم أ

َ
َثنَا َمالٌِك، َعْن ََيََْي بِْن َسِعيٍد، َعْن إِْسَماِعيَل بِْن أ َحدَّ

ْعتََقهُ 
َ
ْجَعَل َما ترك   أ

َ
ْن أ

َ
َمَرِِن ُعَمُر ْبُن َعبِْد الَْعِزيِز: بأ

َ
ُعَمُر ْبُن َعبِْد الَْعِزيِز فَهلََك، فَأ

 يِف َبيِْت َماِل الُْمْسِلِمنَي.

ِعنَْدهُ  َمالٌِك: َعِن اثليَقِة  ْبُن   ،َقاَل  ََب ُعَمُر 
َ
أ َيُقوُل:  الُْمَسيَِّب  ْبَن  نَُّه َسِمَع َسِعيَد 

َ
أ

ََََعِجمِ 
َ
َحًدا ِمَن اْل

َ
ْن يَُوريَث أ

َ
اِب أ حَ   ،اْْلَطَّ

َ
 ًدا ُودِلَ يِف الَْعَرِب. إِالَّ أ

 
َ
َحًدا ِمَن اْل

َ
نْه ال يَُوريَث أ

َ
ََْمُر ِعنَْدنَا، أ

َ
َحًدا   ،ََعِجمِ َقاَل َمالٌِك: ولَََعَ َذلَِك اْل

َ
ِمَن أ

ََََع 
َ
ٌة َجاَءِت َحاِمًَل ِمْن من اْل

َ
َحًدا ُودِلَ يِف الَْعَرِب، إِال أن تكون اْمَرأ

َ
ِجِم شيئاً إِالَّ أ

، َفوََضَعْت يِف الَْعَرِب، َفُهَو يَِرُثَها إِْن َماتَْت، َوتَِرثُُه إِْن َماَت  رِْض الَْعُدوي
َ
ِمَْياَثَها يِف    ،أ

 ِكتَاِب اهلِل َتبَارََك َوَتَعاََل.



 
َ
ِي َقاَل َمالٌِك: اْل نَُّة الَِِّت اَل اْخِتََلَف ِفيَها، َواَّلَّ ْمُر الُْمْجتََمُع َعلَيِْه ِعنَْدنَا، َوالسُّ

نَا: بِبَََلِ الِْعلِْم  ْهَل 
َ
أ َعلَيِْه  ْدَرْكُت 

َ
َواَل َوالٍَء، َوالَ    أ بَِقَرابٍَة،  الُْمْسِلُم الََْكفَِر  يَرُِث  نَُّه اَل 

َ
أ

َحًدا ِمَْياثِِه وكذلك لك من ال
َ
يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه    رَِحٍم، َواَل ََيُْجُب أ

َحًدا عن ِمَْياثِِه. 
َ
 اَل ََيُْجُب أ

ْو ابْن ابٍُن َذَكًرا، فَإِنَُّه لَْم يَرِ 
َ
نََْث، أ

ُ
ْو أ

َ
ا َذَكًرا، أ ْث لََكَلَة، َفإِْن تََرَك َوُُكُّ َمْن تََرَك َودَلً

ِي َورَث َمَعَها لََكَلٍَة إَِذا ََكَن   ، َفإِنَّ االبْنَتنَْيِ لَيَْس بَِكََللٍَة، َولَِكِن اَّلَّ ْو ابْنَتَنْيِ
َ
اْبنًَة أ

، َوَقاَل َبْعُض انلَّاِس: لَْم  ، َوَقِد اْختُِلَف يِف اْْلَدي ْو َودَل َودَلٍ
َ
، أ يَُورَّْث  َعَصبَة ِمْن َغْْيِ َودَلٍ

 . ِب يَوِرثُوَن َمَع اْلَدي
َ
نَّ اإلِْخَوَة لأِل

َ
 لََكَلَة، َوَقاَل َبْعُضُهْم: بَْل ُهَو لََكَلٌَة، ْل

 تمت باْلْي 

 

 د الرزاقعبف مصن

 :قال يف أوهل

 كتاب الطهارة 

رَ   اَعنْيِ بَاُب َغْسِل اَّلي

 
َ
َرأ

َ
أ ِلَعَطاٍء:  قُلُْت  َقاَل:  ُجَريٍْج  ابِْن  َعِن  زَّاِق،  الرَّ يِف َعبُْد  يََديَّ  َغَمْسُت  إِْن  يَْت 

نِْقَها« 
َ
 ِكَظاَمٍة َغْمًسا َقاَل: »َحْسبَُك، َوالريْجُل َكَذلَِك َولَِكْن أ

 



 خره: وقال يف آ

 وَِصيَُّة َعْمِرو بِْن الَْعاِص 

الرَّ  الرَّْْحَِن   ِ نَُّه ِمْسِب اّللَّ
َ
أ قَََض  الْوَْهِط.  الَْعاِص يِف  ْبُن  َعْمُرو  قَََض  َما  َهَذا  ِحيِم: 

ُ بَِها َمَر اّللَّ
َ
َدَقِة الَِِّت أ َق    ،لََعَ ُسنَِّة َصَدَقاِت الُْمْسِلِمنيَ   ،َصَدَقٌة يِف َسِبيِل الصَّ َوتََصدَّ

 ِ ابِْتَغاَء وَْجِه اّللَّ اِر اْْلِخَرةِ   ،بَِها  يُورَُث اَل يُ   ،َوادلَّ َواَل  يُوَهُب  َواَل  ُ    ،بَاُع  يَِرثَُه اّللَّ َحَّتَّ 
ُصوِلِ 

ُ
ِي َقَضيُْت  ،َواَل يَِرثُهُ  ،َقائًِما لََعَ أ ٍء ِمَن اَّلَّ َحٍد ِمَن انلَّاِس َتْغِيُْي ََشْ

َ
َواَل ََيُوُز ِْل

مَ   ،ِفيهِ  َحرَّ بَِما  ُمُه  َحري
ُ
َوأ ْ   وََعِهْدُت  ال ْمَواَل 

َ
أ  ُ وََصَدَقاتِِهمْ اّللَّ ْنُفَسُهْم 

َ
َوأ َواَل    ،ُمْسِلِمنَي 

َوتََرْكتُُه َعلَيْهِ   ،َواَل يُورَُث َواَل ُيْهلَُك   ،ُيبَاعُ  ِي َقَضيُْت ِفيِه  ُ َقَضاِِئ اَّلَّ َواَل    ،َواَل ُيَغْيَّ
ٍء ِمنْهُ  َ َتبِْديُل ََشْ ِي َجَعلْتُُه َلُ َوُهو   ، َعْهِدهِ َعنْ   ،َواَل َتْغِيْيُهُ   ،ََيِلُّ لُِمْسِلٍم َيْعبُُد اّللَّ َواَّلَّ

َوَوِِلُُّه ِمنُْهْم، الُْمْصِلُح َغْْيُ الُْمْفِسدِ  َوِِلٍّ ِمْن آِل َعْمِرو بِْن الَْعاِص  َوالُْمتَِّبُع ِفيِه   ،إََِل 
َ َشيْئًا ِمنُْه َفُهو ال  ،َقَضاِِئ َوَعْهِدي ْو ُيَغْيي

َ
ْن ُينِْقَصُه أ

َ
َراَد أ

َ
ِي َفَمْن أ ِفيُه الُْمبِْطُل اَّلَّ سَّ
َصَدَقِِت  يِف  َلُ  َقَضاَء  ْمرَ   ،اَل 

َ
أ ِفيِه    ،َواَل  يُلَْحَق  ْن 

َ
أ َخْشيََة  إِالَّ  َهَذا  ِكتَاِِب  ْكتُْب 

َ
أ َولَْم 
َن َصَدقَِِت 

ْ
ِي تََرْكتَُها َعلَيِْه وََعِهْدُت ِفيَها َفيُ   ،َسِفيٌه. . . . بَِقَرابٍَة اَل َيْعلَُم َشأ ُث  َواَّلَّ َحدي

بَِما اَل ََيِلُّ َلُ  وََلَِك يِف    ،َنْفَسُه 
ُ
أ ِمْن  َحٍد 

َ
ِْل فَلَيَْس  ِيِه 

ْ
َرأ ِلِقلَِّة ِعلِْمِه وََسَفِه  َواَل ََيُوُز 

ْمرٌ   ،َصَدَقِِت َحق  
َ
ْو َغْْيِهِ    ،َواَل أ

َ
َ ِمْن ِذي قََرابٍَة أ ِ لََعَ لُكي ُمْسِلٍم َيْعبُُد اّللَّ ُج بِاّللَّ َحري

ُ
َوأ

َصَدقَِِت   َ ُيَغْيي ْن 
َ
أ الُْمْسِلِمنَي  ْمَر 

َ
أ  ُ اّللَّ ُه  َوالَّ َقَضيُْت    ،َوإَِماٍم  ْو 

َ
أ ِفيَها  يُْت  وَصَّ َما  َعْن 

 ِ بُو    ،َوَمْعبَُد ْبُن َمْعَمٍر َوَعبُْد الرَّْْحَِن ْبُن َعوٍْف   ،َوتََرْكتَُها َعلَيِْه َطلَْحُة ْبُن ُعبَيِْد اّللَّ
َ
َوأ

ُحذَ  ْبُن  اْْلََكمِ   ،ْيَفةَ َجْهِم  ْبُن  َوقَّاٍص   ،َواْْلَارُِث  ِِب 
َ
أ ْبُن  ْبُن   ،وََسْعُد  الرَّْْحَِن  َوَعبُْد 

بُو ُسْفيَاَن ْبُن َماِهدٍ   ،وَُجبَْْيُ ْبُن اْْلُويْرِِث   ،ُمِطيعٍ 
َ
َوُكِتَب ِلَعَْشِ   ،َونَافُِع ْبُن َطِريٍف   ،َوأ
ِم ِمْن َسنَ  يَن "َِلَاٍل َخلَْوَن ِمَن الُْمَحرَّ  ِة تِْسٍع وَِعَْشِ



 يبةابن أبي شف مصن

 :قال يف أوهل

َهاَراِت   ِكتَاُب الطَّ

 َما َيُقوُل الرَُّجُل إَِذا َدَخَل اْْلَََلءَ 

ِِب 
َ
ِد بِْن أ ُ ْبُن حُمَمَّ بُو بَْكٍر َعبُْد اّللَّ

َ
َثنَا أ ُ َقاَل: َحدَّ َثنَا بَِِقُّ ْبُن ََمََْلٍ رَِْحَُه اّللَّ َحدَّ

نَِس بِْن َمالٍِك، َقاَل:  
َ
، َعْن َعبِْد الَْعِزيِز بِْن ُصَهيٍْب، َعْن أ َشيْبََة َقاَل: نَا ُهَشيُْم بُن بَُشْْيٍ

ِ ِمَن اْْلُبُِث َواْْلَبَائِِث«  ملسو هيلع هللا ىلصيِبُّ ََكَن انلَّ  ُعوُذ بِاّللَّ
َ
 إَِذا َدَخَل اْْلَََلَء َقاَل: »أ

 

 خره: وقال يف آ

َثنَا بِيِه، َقاَل:   َحدَّ
َ
ِِب إِْسَحاَق، َعْن َعْرفََجَة، َعْن أ

َ
ََيََْي ْبُن آَدَم، َثنَا ُمْعِضٌل، َعْن أ

ا ِِجَء ََعِ   ُخْذهُ   لَمَّ
ْ
ْهِل انلَّْهِر َقاَل: َمْن َعَرَف َشيْئًا فَلْيَأ

َ
ِخَذْت    ،بَِما يِف َعْسَكِر أ

ُ
َقاَل: فَأ

ِخَذْت َقاَل: ثُ  ،إِالَّ َقْدًرا
ُ
ْيتَُها َبْعُد َقْد أ

َ
 مَّ َرأ

  



 أمحدند مس

 :قال يف أوهل

ُ َعنُْه.  يِق رَِِضَ اّللَّ دي ِِب بَْكٍر الصي
َ
 ُمْسنَُد أ

َثنَا َعبُْد اهلِل ْبُن ُنَمْْيٍ  نَا إِْسَماِعيُل   :َقاَل   ،َحدَّ ْخََبَ
َ
ِِب َخادِلٍ   ،أ

َ
 ، َعْن قَيٍْس   ،َيْعِِن اْبَن أ

َعلَيْهِ   :َقاَل  ثََْن 
َ
َوأ  َ فََحِمَد اّللَّ َعنُْه   ُ رَِِضَ اّللَّ بَْكٍر  بُو 

َ
أ َقاَل   ، َقاَم  انلَّاُس    : ُثمَّ  َها  يُّ

َ
أ يَا 

ْنفُ ﴿إِنَُّكْم َتْقَرؤوَن َهِذهِ اْليََة  
َ
يَن آَمنُوا َعلَيُْكْم أ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
ُكْم َمْن يَا أ َسُكْم اَل يَُُضُّ

ْوا الُْمنَْكَر فَلَْم   :َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَوإِنَّا َسِمْعنَا رَُسوَل اهلِل  ﴾َضلَّ إَِذا اْهتََدْيتُمْ 
َ
إِنَّ انلَّاَس إَِذا َرأ

ُ بِِعَقابِهِ  ُهُم اّللَّ ْن َيُعمَّ
َ
وَْشَك أ

َ
 . يُغُْيوُه أ

 خره: وقال يف آ

َثنَا يَِزيُد ْبُن َهاُرونَ  نَا َجِريُر ْبُن َحاِزمٍ   :َقاَل   ،َحدَّ ْخََبَ
َ
ِِب   :َقاَل   ،أ

َ
ُد ْبُن أ َثنَا حُمَمَّ َحدَّ

ادٍ   ،َيْعُقوَب  َشدَّ بِْن  اهلِل  َعبِْد  بِيهِ   ،َعْن 
َ
أ اهلِل    :َقاَل   ،َعْن  رَُسوُل  َعلَيْنَا  يِف    ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج 

ِو الَْعْْصِ    -إِْحَدى َصََلََتِ الَْعِِشي  
َ
ْهِر أ َم   -الظُّ ْو اْْلَُسنْيِ َفتََقدَّ

َ
َوُهَو َحاِمُل اْلََسِن أ

ََلةِ   ،َفوََضَعهُ   ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيِبُّ   َ لِلصَّ َطالََهافََسَجَد بنَْيَ َظْهَرْي َصََلِتِه سَ   ،َفَصَّلَّ   ،ُثمَّ َكَبَّ
َ
  ، ْجَدًة أ

ِِب 
َ
ِس   : َقاَل أ

ْ
يِبُّ لََعَ َظَهِر رَُسوِل اهلِل    ،َرَفْعُت َرأ فَرََجْعُت يِف    ، َوُهَو َساِجدٌ   ملسو هيلع هللا ىلص َفإَِذا الصَّ

ا قَََض رَُسوُل اهلِل    ، ُسُجوِدي ََلةَ   ملسو هيلع هللا ىلص فَلَمَّ إِنََّك َسَجْدَت    ، يَا رَُسوَل اهللِ   : انلَّاُس َقاَل   ، الصَّ
َطلْتََها 

َ
ََلةِ َسْجَدةً أ ْمرٌ   ،بنَْيَ َظْهَرِي الصَّ

َ
نَُّه َقْد َحَدَث أ

َ
نَُّه يُوََح إَِِلَْك    ،َحَّتَّ َظنَنَّا أ

َ
ْو أ

َ
أ

َقاَل  َذلَِك لَْم يَُكنْ   : ؟     ،َولَِكنَّ ابِِْن اْرَُتَلَِِن   ،لُكُّ 
َ
أ لَُه َحَّتَّ َيْقِِضَ َفَكِرْهُت  َعجي

ُ
أ ْن 

 َحاَجتَُه. 



 ميالدارمسند 

 قال يف أوهل:

 كتاب عَلمات انلبوة، وفضائل سيد اْلولني واْلخرين. 

ََللَِة.  ملسو هيلع هللا ىلصباب َما ََكَن َعلَيِْه انلَّاُس َقبَْل َمبَْعِث انلَّيِبي   ِمَن اْْلَْهِل َوالضَّ

ُد ْبنُ  نا حُمَمَّ خََبَ
َ
ِِب َوائٍِل، َعْن َعبِْد  أ

َ
ْعَمِش، َعْن أ

َ
 يُوُسَف، َعْن ُسْفيَاَن، َعِن اْل

يَُؤاَخُذ الرَُّجُل بَِما َعِمَل يِف اْْلَاِهِليَِّة؟ َفَقاَل: َمْن  
َ
اهلِل، َقاَل: َقاَل رَُجٌل: يَا رَُسوَل اهلِل، أ

ْحَسَن يِف اإلِْسََلِم لَْم يَُؤاَخْذ بَِما ََكَن َعِمَل يِف 
َ
ِخَذ  أ

ُ
َساَء يِف اإلِْسََلِم أ

َ
اْْلَاِهِليَِّة، َوَمْن أ

ِل َواْلِخِر.  وَّ
َ
 بِاْل

 

 خره: يف آوقال 

 باب كراهية اْلْلان يف القرآن.

ْعَمِش َقاَل:  
َ
نا َعبُْد اهلِل ْبُن َسِعيٍد، َعْن َعبِْد اهلِل بِْن إِْدِريَس، َعِن اْل خََبَ

َ
 أ

َ
قََرأ

نٌَس.
َ
ْْلَاِن َفَكرَِه َذلَِك أ

َ
نٍَس بِلَْحٍن ِمْن َهِذهِ اْل

َ
 رَُجٌل ِعنَْد أ

م. ِِب اْْلُِْضِ
َ
 ُغورَُك ْبُن أ

َ
ٍد، َوَقاَل َغْْيُُه: قََرأ بُو حُمَمَّ

َ
 َقاَل أ

ٍد َقاَل: ََكنُوا   نا الَْعبَّاُس ْبُن ُسْفيَاَن، َعِن ابِْن ُعلَيََّة، َعِن ابِْن َعْوٍن، َعْن حُمَمَّ خََبَ
َ
أ

ْْلَاَن يِف الُْقْرآِن حُمَْدثًَة. 
َ
 يََرْوَن َهِذهِ اْل



 البخاريحيح ص

 :قال يف أوهل

 بَاُب بَْدِء الَوِْحِ 

ِ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ   ِمْسِب اّللَّ

 ِ  ؟ ملسو هيلع هللا ىلصَكيَْف ََكَن بَْدُء الَوِْحِ إََِل رَُسوِل اّللَّ

ِ َجلَّ ِذْكُرُه:   وَْحيْنَا إََِل نُوٍح َوانلَِّبيينَي ِمْن َبْعِدهِ ﴿َوَقْوُل اّللَّ
َ
وَْحيْنَا إَِِلَْك َكَما أ

َ
  ﴾إِنَّا أ

َثنَا اْلَُميْدِ  َثنَا ََيََْي بُْن َحدَّ َثنَا ُسْفيَاُن، َقاَل: َحدَّ ، َقاَل: َحدَّ بَْْيِ ِ ْبُن الزُّ يُّ َعبُْد اّللَّ
نَُّه َسِمَع َعلَْقَمَة ْبَن َوقَّاٍص 

َ
، أ ُد بُْن إِبَْراِهيَم اتلَّيِِْمُّ ِِن حُمَمَّ ْخََبَ

َ
، َقاَل: أ نَْصارِيُّ

َ
َسِعيٍد اْل

، َيُقوُل: َسِمْعُت عُ  ُ َعنُْه لََعَ الِمنََْبِ َقاَل: َسِمْعُت رَُسوَل اللَّيِْثَّ اِب رَِِضَ اّللَّ َمَر ْبَن اْلَطَّ
  ِ ْعَماُل بِانلييَّاِت، َوإِنََّما ِلُُكي اْمِرٍئ َما نَوَى، َفَمْن ََكنَْت ِهْجَرتُُه   ملسو هيلع هللا ىلصاّللَّ

َ
َيُقوُل: »إِنََّما اْل

ةٍ َينِْكُحَها، فَِهْجَرتُُه إََِل َما َهاَجَر إَِِلِْه« إََِل ُدْنيَا يُِصيبُ 
َ
ْو إََِل اْمَرأ

َ
 َها، أ

 

 : آخره وقال يف  

ِ َتَعاََل:   ْعَماَل بَِِن    ﴾َونََضُع الَمَواِزيَن الِقْسَط ِِلَْوِم الِقيَاَمةِ ﴿بَاُب َقْوِل اّللَّ
َ
نَّ أ

َ
َوأ

 آَدَم َوَقْولَُهْم يُوَزنُ 

وِميَِّة " َويَُقاُل: " الِقْسُط: َمْصَدُر الُمْقِسِط   َوَقاَل ُُمَاِهٌد: " الُقْسَطاُس: الَعْدُل بِالرُّ
ا الَقاِسُط َفُهَو اْلَائُِر "  مَّ

َ
 َوُهَو الَعاِدُل، َوأ



ْْحَُد ْبُن إِْشََك 
َ
ثَِِن أ ُد ْبُن ُفَضيٍْل، َعْن ُعَماَرَة بِْن  َحدَّ َثنَا حُمَمَّ الَقْعَقاِع، َعْن َب، َحدَّ

ُ َعنُْه، َقاَل: َقاَل انلَّيِبُّ  ِِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اّللَّ
َ
ِِب ُزرَْعَة، َعْن أ

َ
: " ََكَِمتَاِن َحِبيبَتَاِن إََِل ملسو هيلع هللا ىلصأ

َخفِ  ُسبَْحاَن  الرَّْْحَِن،  َوِِبَْمِدهِ،   ِ ُسبَْحاَن اّللَّ الِمزَياِن:  يِف  ثَِقيلَتَاِن  الليَساِن،  لََعَ  يَفتَاِن 
ِ الَعِظيِم "  اّللَّ

 

 خاريخلق أفعال العباد للب

 :قال يف أوهل

ِ َعزَّ  َم اّللَّ لِوا لََكَ ْن ُيبَدي
َ
يَن يُِريُدوَن أ ِ لَِة اَّلَّ ْهُل الِْعلِْم لِلُْمَعطي

َ
  وََجلَّ بَاُب َما َذَكَر أ

َثنَا ُسْفيَاُن ْبُن  َة، َقاَل: َحدَّ ، َكتَبُْت َعنُْه بَِمكَّ ََبِيُّ ٍد الطَّ ثَِِن اْْلََكُم ْبُن حُمَمَّ َحدَّ
َيُقولُوَن:   ِدينَاٍر،  ْبُن  َعْمُرو  ِمنُْهْم  َسنًَة،  َسبِْعنَي  ُمنُْذ  َمَشاِِئَنَا  ْدَرْكُت 

َ
أ َقاَل:  ُعيَيْنََة، 

ِ َولَيَْس بَِمْخلُوٍق«»الُْقْرآنُ  ُم اّللَّ   لََكَ

َثنَا ُسلَيَْماُن الَْقاِرُئ، َقاَل: َسِمْعُت   بُو ُنَعيٍْم، َحدَّ
َ
َثنَا أ ْْحَُد ْبُن اْْلََسِن: َحدَّ

َ
َوَقاَل أ

ِِب ُسلَيْ 
َ
، َيُقوُل: َقاَل ِِل َْحَّاُد ْبُن أ ِّني بَرِيٌء ُسْفيَاَن اثلَّْورِيَّ

َ
بَا فََُلٍن الُْمَْشَِك أ

َ
بِْلْغ أ

َ
َماَن: »أ

 َوََكَن َيُقوُل: »الُْقْرآُن ََمْلُوٌق« ،ِمْن ِديِنِه«

 خره وقال يف آ

حُمَ  ْبُن   ِ اّللَّ َعبُْد  َثنَا  َعْن َحدَّ ُمْسِلٍم،  ِِب 
َ
أ ْبَن  ُسلَيَْماَن  َسِمْعُت  ُسْفيَاُن،  ثنا  ٍد،  مَّ

ُ َعنُْهَما، َقاَل: ََكَن انلَّيِبُّ   ُد   ملسو هيلع هللا ىلص َطاوٍُس، َعِن ابِْن َعبَّاٍس رَِِضَ اّللَّ إَِذا َقاَم اللَّيَْل َيتََهجَّ



نْ 
َ
نَْت  َيُقوُل: »اللَُّهمَّ لََك اْْلَْمُد أ

َ
، َولَك اْْلَْمُد أ رِْض َوَمْن ِفيِهنَّ

َ
َمَواِت َواْْل َت نُوُر السَّ

، َوَقْولَُك  نَْت اْْلَقُّ َووَْعُدَك اْْلَقُّ
َ
أ ، َولَك اْْلَْمُد  رِْض َوَمْن ِفيِهنَّ

َ
َمَواِت َواْْل َقيُّوُم السَّ

، ، َوانلَّاُر َحق  ، َواْْلَنَُّة َحق  َوِلَقاُؤَك َحق   ، ٌد    اْْلَقُّ ، َوحُمَمَّ ، َوانلَّبيُّوَن َحق  اَعٌة َحق  َوالسَّ
َنبُْت، َوبَِك َخاَصْمُت،  

َ
ُْت، َوبَِك آَمنُْت، َوإِِلَك أ ْسلَْمُت، وََعلَيَْك تََوَّكَّ

َ
، اللَُّهمَّ لََك أ َحق 

 
َ
أ َوَما  رُْت  ْْسَ

َ
أ َوَما  ْرُت،  خَّ

َ
أ َوَما  ْمُت  َقدَّ َما  ِِل  َفاْغِفْر  َحاَكْمُت  نَْت  َوإِِلَك 

َ
أ ْعلَنُْت 

نَْت« 
َ
ُر اَل إَِلَ إاِلَّ أ نَْت الُْمؤَخي

َ
ُم َوأ  الُْمَقدي

 

 

 لمصحيح مس

 قال يف أوهل:

ِ رَبي الَْعالَِمنَي، َوالَْعاقِبَُة ،    ِمْسِب اهلِل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ  لِلُْمتَِّقنَي، وََصَّلَّ اهلل اْْلَْمُد ّلِلَّ
نِْبيَاِء َوالُْمرَْسِلنيَ 

َ
يِع اْْل ٍد َخاتَِم انلَِّبيينَي، ولَََعَ مَجِ  ،لََعَ حُمَمَّ

نََّك َهَمْمَت بِالَْفْحِص َعْن 
َ
ا َبْعُد، َفإِنََّك يَرَْْحَُك اهلُل بِتَْوِفيِق َخاِلِقَك، َذَكْرَت أ مَّ

َ
أ

ْخبَارِ 
َ
ثُوَرةِ َعْن رَُسوِل اهلِل  َتَعرُِّف مُجْلَِة اْْل

ْ
ْحََكِمِه، َوَما ََكَن    ملسو هيلع هللا ىلص الَْمأ

َ
يِن َوأ يِف ُسََنِ ادلي

ْشيَاِء  
َ
اْْل ُصنُوِف  ِمْن  َذلَِك  وََغْْيِ  ِْهيِب،  َوالَّتَّ ِْغيِب  َوالَّتَّ َوالِْعَقاِب،  اثلََّواِب  يِف  ِمنَْها 

َساِنيِد الَِِّت بَِها نُ 
َ
ْهُل الِْعلِْم ِفيَما بَيْنَُهمْ بِاْْل

َ
 ِقلَْت، َوتََداَولََها أ

 



 وقال بعد املقدمة: 

يَمانَ   ِكتَاُب اإْلِ

اَعةِ  يَماِن، َواإْلِْسََلِم، والَقَدِر وََعََلَمِة السَّ  بَاُب معرفة اإْلِ

 بِاهلِل َجلَّ َجََلُلُ 
 بَِعْوِن اهلِل نَبْتَِدئُ، َوإِيَّاُه نَْستَْكِِف، َوَما تَْوِفيُقنَا إِالَّ

َثنَا َوِكيٌع، َعْن َكْهَمٍس، َعْن َعبْدِ  بُو َخيْثََمَة زَُهْْيُ ْبُن َحْرٍب، َحدَّ
َ
ثَِِن أ اهلِل بِْن   َحدَّ

َثنَا ُعبَيُْد اهلِل ْبُن ُمَعاٍذ الَْعنََْبِيُّ    -َوَهَذا َحِديثُُه    -بَُريَْدَة، َعْن ََيََْي بِْن َيْعَمَر، ح وَحدَّ
َل َمْن  وَّ

َ
َثنَا َكْهَمٌس، َعِن ابِْن بَُريَْدَة، َعْن ََيََْي بِْن َيْعَمَر، َقاَل: ََكَن أ ِِب، َحدَّ

َ
َثنَا أ َحدَّ

نَا وَُْحَيُْد ْبُن َعبِْد الرَّْْحَِن اْْلِْمَْيِيُّ    َقاَل يِف 
َ
، َفاْنَطلَْقُت أ ةِ َمْعبٌَد اْْلَُهِِنُّ الَْقَدِر بِاْْلَْْصَ

نْيِ  ْو ُمْعتَِمَريِْن  -َحاجَّ
َ
ْصَحاِب رَُسوِل اهلِل  -أ

َ
َحًدا َمْن أ

َ
نْلَ ملسو هيلع هللا ىلصَفُقلْنَا: لَْو لَِقينَا أ

َ
اهُ  ، فََسأ

اِب َداِخًَل الَْمْسِجَد،   ا َيُقوُل َهُؤاَلِء يِف الَْقَدِر، َفُوفيَق نَلَا َعبُْد اهلِل ْبُن ُعَمَر بِْن اْْلَطَّ َعمَّ
نَّ َصاِحيِب  

َ
أ َفَظنَنُْت   ، ِشَماِلِ َعْن  َواْْلَخُر  يَِميِنِه،  َعْن  َحُدنَا 

َ
أ وََصاِحيِب  نَا 

َ
أ َفاْكتَنَْفتُُه 

مَ  ، َفُقلُْت َسيَُِكُ اللََْكَ بَا َعبِْد الرَّْْحَِن إِنَُّه َقْد َظَهَر قِبَلَنَا نَاٌس َيْقَرُءوَن الُْقْرآَن،  إَِِلَّ
َ
: أ

ُنٌف،  
ُ
أ ْمَر 

َ
اْْل نَّ 

َ
َوأ َقَدَر،  اَل  ْن 

َ
أ يَْزُعُموَن  نَُّهْم 

َ
َوأ نِِهْم، 

ْ
َشأ ِمْن  وََذَكَر  الِْعلَْم،  ُروَن  َويَتََقفَّ

ِي ََيِْلُف َقاَل: »َفإَِذا لَِقيَت  «، َواَّلَّ نَُّهْم بَُرآُء ِمِني
َ
ِّني بَرِيٌء ِمنُْهْم، َوأ

َ
ْخَِبُْهْم أ

َ
وََلَِك فَأ

ُ
 أ

ْنَفَقُه َما قَِبَل اهلُل ِمنُْه َحَّتَّ  
َ
ُحٍد َذَهبًا، فَأ

ُ
َحِدِهْم ِمثَْل أ

َ
نَّ ِْل

َ
بِِه َعبُْد اهلِل ْبُن ُعَمَر »لَْو أ

اِب َقاَل: بَيْنََما ََنُْن ِعنَْد رَُسوِل اهلِل  يُْؤِمَن بِالَْقَدِر« ُثمَّ َقاَل: ِِب ُعَمُر ْبُن اْْلَطَّ
َ
ثَِِن أ َحدَّ

َعِر، اَل يَُرى   ملسو هيلع هللا ىلص َذاَت يَْوٍم، إِْذ َطلََع َعلَيْنَا رَُجٌل َشِديُد َبيَاِض اثلييَاِب، َشِديُد َسَواِد الشَّ
َفِر، وَ  ثَُر السَّ

َ
َحٌد، َحَّتَّ َجلََس إََِل انلَّيِبي  َعلَيِْه أ

َ
ْسنََد ُرْكبَتَيِْه إََِل ملسو هيلع هللا ىلصاَل َيْعِرُفُه ِمنَّا أ

َ
، فَأ

ْخَِبِِْن َعِن اإْلِْسََلِم، َفَقاَل رَُسوُل 
َ
ُد أ يِْه لََعَ فَِخَذيِْه، َوَقاَل: يَا حُمَمَّ ُرْكبَتَيِْه، َووََضَع َكفَّ



اهلِل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل   رَُسوُل  ًدا  حُمَمَّ نَّ 
َ
َوأ اهلُل  إِالَّ  إَِلَ  اَل  ْن 

َ
أ تَْشَهَد  ْن 

َ
أ »اإْلِْسََلُم  َوتُِقيَم  ملسو هيلع هللا ىلص :   ،

ََكَة، َوتَُصوَم َرَمَضاَن، َوَُتُجَّ اْْلَيَْت إِِن اْستََطْعَت إِ  ََلَة، َوتُْؤِِتَ الزَّ َِلِْه َسِبيًَل«، َقاَل:  الصَّ
ْن تُْؤِمَن 

َ
يَماِن، َقاَل: »أ ْخَِبِِْن َعِن اإْلِ

َ
ُقُه، َقاَل: فَأ ُلُ، َويَُصدي

َ
َصَدقَْت، َقاَل: َفَعِجبْنَا َلُ يَْسأ

هِ«، َقاَل:  بِاهلِل، َوَمََلئَِكِتِه، َوُكتُِبِه، َورُُسِلِه، َواِْلَْوِم اْْلِخِر، َوتُْؤِمَن بِالَْقَدِر َخْْيِهِ َوَِشي 
نََّك تََراُه، َفإِْن لَْم تَُكْن 

َ
ْن َتْعبَُد اهلَل َكأ

َ
ْخَِبِِْن َعِن اإْلِْحَساِن، َقاَل: »أ

َ
َصَدقَْت، َقاَل: فَأ

ِمَن  ْعلََم 
َ
بِأ َعنَْها  الَْمْسئُوُل  »َما  قَاَل:  اَعِة،  السَّ َعِن  ْخَِبِِْن 

َ
فَأ َقاَل:  يََراَك«،  َفإِنَُّه  تََراُه 

ائِِل« ْن تََرى اْْلَُفاَة الُْعَراَة    السَّ
َ
َمُة َربَّتََها، َوأ

َ
ْن تََِلَ اْْل

َ
َماَرتَِها، َقاَل: »أ

َ
ْخَِبِِْن َعْن أ

َ
َقاَل: فَأ

اِء َيتََطاَولُوَن يِف اْْلُنْيَاِن«، َقاَل: ُثمَّ اْنَطلََق فَلَِبثُْت َمِليًّا، ُثمَّ َقاَل ِِل: »يَ  ا  الَْعالََة رََِعَء الشَّ
تَ 
َ
أ تَاُكْم  ُعَمُر 

َ
أ يُل  ِجَْبِ »َفإِنَُّه  َقاَل:  ْعلَُم، 

َ
أ َورَُسوُلُ  اهلُل  قُلُْت:  ائُِل؟«  السَّ َمِن  ْدرِي 

 ُيَعليُمُكْم ِدينَُكْم«

 خره آوقال يف  

 ﴾ا يِف َربيِهمْ َهَذاِن َخْصَماِن اْختََصُمو﴿ بَاٌب يِف َقْوِلِ َتَعاََل: 

 
َ
ِِب َهاِشٍم، َعْن أ

َ
َثنَا ُهَشيٌْم، َعْن أ َثنَا َعْمُرو ْبُن ُزَراَرَة، َحدَّ ِِب ُِمْلٍَز، َعْن قَيِْس َحدَّ

، ُيْقِسُم قََسًما: إِنَّ   بَا َذرٍّ
َ
  ﴾َهَذاِن َخْصَماِن اْختََصُموا يِف َربيِهمْ ﴿ بِْن ُعبَاٍد، َقاَل: َسِمْعُت أ

، َوُعبَيَْدُة ْبُن اْْلَارِِث  يَن بََرُزوا يَْوَم بَْدٍر، َْحَْزُة، َوََعِ  ِ ، َوُعتْبَُة، وََشيْبَُة  »إِنََّها نََزلَْت يِف اَّلَّ
 اْبنَا َربِيَعَة، َوالَْوِِلُد ْبُن ُعتْبََة«، 

ُد ْبُن الُْمثََنَّ  ثَِِن حُمَمَّ َثنَا َوِكيٌع، ح وَحدَّ ِِب َشيْبََة، َحدَّ
َ
بُو بَْكِر ْبُن أ

َ
َثنَا أ ثَنَا َحدَّ ، َحدَّ

ِِب ُِمْلٍَز، َعْن قَيِْس بِْن ُعبَاٍد،  
َ
ِِب َهاِشٍم، َعْن أ

َ
يًعا َعْن ُسْفيَاَن، َعْن أ َعبُْد الرَّْْحَِن، مَجِ

لَْت:  بَا َذرٍّ ُيْقِسُم لَََنَ
َ
 بِِمثِْل َحِديِث ُهَشيْمٍ  ﴾َهَذاِن َخْصَمانِ ﴿ َقاَل: َسِمْعُت أ



 سنن ابن ماجه

 أوهلل يف  قا

 ِمْسِب اهلِل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اتباع ُسنَِّة رَُسوِل اهلِل  بَاُب 

 
َ
ثنا أ ِِب َصاِلٍح،  َحدَّ

َ
ْعَمِش، َعْن أ

َ
يٌك، َعِن اْل ثنا َِشِ ِِب َشيْبََة، َحدَّ

َ
بُو بَْكِر ْبُن أ

ِِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اهلُل َعنُْه، َقاَل: َقاَل رَُسوُل اهلِل  
َ
َمْرتُُكْم بِِه فَُخُذوُه، َوَما ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أ

َ
: َما أ

 َنَهيْتُُكْم َعنُْه َفاْنتَُهوا. 

 

 آخره ل يف  وقا

ْْحَُد ْبُن ِسنَا
َ
ِِب َشيْبََة، َوأ

َ
بُو بَْكِر ْبُن أ

َ
ثنا أ بُو ُمَعاِويََة، َعِن   ،نٍ َحدَّ

َ
ثنا أ َقااَل: َحدَّ

ِِب ُهَريَْرَة، َقاَل: َقاَل رَُسوُل اهلِل  
َ
ِِب َصاِلٍح، َعْن أ

َ
ْعَمِش، َعْن أ

َ
: َما ِمنُْكْم ِمْن ملسو هيلع هللا ىلصاْل

ٌل يِف انلَّاِر، َفإِ  ٌل يِف اْْلَنَِّة، َوَمَْنِ اَلِن: َمَْنِ َحٍد إاِلَّ َلُ َمَْنِ
َ
َذا َماَت، َفَدَخَل انلَّاَر، َورَِث  أ

 : َلُ، َفَذلَِك َقْوُلُ َعزَّ وََجلَّ ْهُل اْْلَنَِّة َمَْنِ
َ
وََلَِك ُهُم الَْواِرثُونَ ﴿أ

ُ
 ﴾ أ

 

 



 داودسنن أبي 

 قال يف أوهل

 َهاَرةِ. ِكتَاب الطَّ 

 بَاُب اتلََّخِّلي ِعنَْد َقَضاِء اْْلَاَجِة. 

َثنَا َعبُْد الَْعِزيِز، َيْعِِن اْبَن  ، َحدَّ َثنَا َعبُْد اهلِل ْبُن َمْسلََمَة بِْن َقْعنٍَب الَْقْعنَيِبُّ َحدَّ
ِِب َسلََمَة، َعِن الْمُ 

َ
ٍد، َيْعِِن اْبَن َعْمٍرو، َعْن أ ٍد، َعْن حُمَمَّ نَّ انلَّيِبَّ  حُمَمَّ

َ
ِغَْيةِ بِْن ُشْعبََة أ

ْبَعَد.  ملسو هيلع هللا ىلص
َ
 ََكَن إَِذا َذَهَب الَْمْذَهَب أ

 

 خره وقال يف آ

ْهَر.   بَاٌب يِف الرَُّجِل يَُسبُّ ادلَّ

َعِن  ُسْفيَاُن،  َثنَا  َحدَّ َقااَل:  ِح،  ْ الَّسَّ َواْبُن  ُسْفيَاَن،  بِْن  بَّاِح  الصَّ ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ
 
َ
، َعْن َسِعيٍد، َعْن أ : يُؤِْذيِِن اْبُن ملسو هيلع هللا ىلصِِب ُهَريَْرَة، َعِن انلَّيِبي  الزُّْهرِيي ُ َعزَّ وََجلَّ ، َيُقوُل اّللَّ

قَليُب اللَّيَْل َوانلََّهاَر.
ُ
ْمُر، أ

َ
ْهُر، بِيَِدي اْل نَا ادلَّ

َ
ْهَر، َوأ  آَدَم يَُسبُّ ادلَّ

ِح، َعِن ابِْن الُْمَسيَِّب، َمََك  ْ ْعلَمُ َقاَل اْبُن الَّسَّ
َ
ُ أ  َن َسِعيٍد َواّللَّ

 



 جامع الرتمذي

 قال يف أوهل

َهاَرةِ َعْن رَُسوِل اهلِل  بَْواُب الطَّ
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصأ

 بَاُب َما َجاَء اَل ُتْقبَُل َصََلٌة بَِغْْيِ ُطُهورٍ 

َسعِ  ْبُن  ُقتَيْبَُة  َثنَا  )ح( َحدَّ َحْرٍب  بِْن  ِسَماِك  َعْن  َعَوانََة،  بُو 
َ
أ نَا  ْخََبَ

َ
أ َقاَل:  يٍد، 

اِئيَل، َعْن ِسَماٍك، َعْن ُمْصَعِب بِْن َسْعٍد،   َثنَا َوِكيٌع، َعْن إِْْسَ َثنَا َهنَّاٌد، َقاَل: َحدَّ وَحدَّ
 الَ ُتْقبَُل َصََلةٌ بَِغْْيِ ُطُهوٍر َوالَ َصَدَقٌة ِمْن ُغلُوٍل.، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن ابِْن ُعَمَر، َعِن انلَّيِبي 

 بُِطُهوٍر. 
 َقاَل َهنَّاٌد يِف َحِديِثِه: إِالَّ

ْحَسُن.
َ
ٍء يِف َهَذا اْْلَاِب َوأ َصحُّ ََشْ

َ
 َهَذا اْْلَِديُث أ

 َ ن
َ
ِِب ُهَريَْرَة، َوأ

َ
بِيِه، َوأ

َ
ِِب الَْمِليِح، َعْن أ

َ
 ٍس. َوِِف اْْلَاِب َعْن أ

 . َساَمَة بِْن ُعَمْْيٍ الُْهَذِِلُّ
ُ
َساَمَة اْسُمُه ََعِمٌر، َويَُقاُل: َزيُْد ْبُن أ

ُ
بُو الَْمِليِح ْبُن أ

َ
 َوأ

 

 وقال يف آخره: 

َثنَا َها ِِب، َعْن َحدَّ
َ
ثَِِن أ ِِب َعلَْقَمَة الَْفْروِيُّ الَْمَدِِّنُّ َقاَل: َحدَّ

َ
ُروُن ْبُن ُموََس بِْن أ

 ِ نَّ رَُسوَل اّللَّ
َ
ِِب ُهَريَْرَة، أ

َ
بِيِه، َعْن أ

َ
ِِب َسِعيٍد، َعْن أ

َ
ِهَشاِم بِْن َسْعٍد، َعْن َسِعيِد بِْن أ

، َوَفاِجٌر َقاَل: »َقْد    ملسو هيلع هللا ىلص ُ َعنُْكْم ُعبييََّة اْْلَاِهِليَِّة َوفَْخَرَها بِاْْلبَاِء، ُمْؤِمٌن تَِِق  ْذَهَب اّللَّ
َ
أ



َصحُّ ِعنَْدنَا  
َ
، َوانلَّاُس َبنُو آَدَم َوآَدُم ِمْن تَُراٍب« َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. َوَهَذا أ َشِِق 

 ْ ِل، وََسِعيٌد ال وَّ
َ
ْشيَاَء  ِمَن اْْلَِديِث اْْل

َ
بِيِه أ

َ
ِِب ُهَريَْرَة، َويَْروِي َعْن أ

َ
َمْقَُبِيُّ قَْد َسِمَع ِمْن أ

َعْن  اْْلَِديَث  َهَذا  َواِحٍد  وََغْْيُ   ، اثلَّْورِيُّ ُسْفيَاُن  َروَى  َوَقْد  ُهَريَْرَة.  ِِب 
َ
أ َعْن  َكِثَْيًة، 

ِِب ُهرَ 
َ
، َعْن أ ِِب   ملسو هيلع هللا ىلصيَْرَة، َعِن انلَّيِبي  ِهَشاِم بِْن َسْعٍد، َعْن َسِعيٍد الَْمْقَُبِيي

َ
ََنَْو َحِديِث أ

 ََعِمٍر، َعْن ِهَشاِم بِْن َسْعدٍ 

 

 

  ملسو هيلع هللا ىلص مشائل النيب

 قال يف أوهل

 .ملسو هيلع هللا ىلصبَاُب َما َجاَء يِف َخلِْق رَُسوِل اهلِل 

ِِب َعبِْد  
َ
نٍَس، َعْن َربِيَعَة بِْن أ

َ
بُو رََجاٍء ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد، َعْن َمالِِك بِْن أ

َ
َثنَا أ َحدَّ

اهلِل   رَُسوُل  ََكَن  َيُقوُل:  َسِمَعُه  نَُّه 
َ
أ َمالٍِك،  بِْن  نَِس 

َ
أ َعْن  ِويِل  لَيْ   ملسو هيلع هللا ىلصالرَّْْحَِن،  بِالطَّ َس 

َوالَ   الَْقَطِط،  بِاْْلَْعِد  َواَل  بِاْلَدِم،  َواَل  ْمَهِق، 
َ
اْل ْبيَِض 

َ
بِاْل َواَل  بِالَْقِصِْي،  َواَل  اْْلَائِِن، 

َة َعَْشَ ِسِننَي، َوبِالَْمِدينَةِ  َقاَم بَِمكَّ
َ
ْربَِعنَي َسنًَة، فَأ

َ
ِس أ

ْ
ُ َتَعاََل لََعَ َرأ بِْط، َبَعثَُه اّللَّ   بِالسَّ

وَن   ِسِه َوِْلْيَِتِه ِعَْشُ
ْ
ِس ِستينَي َسنًَة، َولَيَْس يِف َرأ

ْ
ُ َتَعاََل لََعَ َرأ َعَْشَ ِسِننَي، َوتََوفَّاُه اّللَّ

 . - ملسو هيلع هللا ىلص -َشْعَرًة َبيَْضاَء 

 



 : خره وقال يف آ

نَا اْبُن َعْوٍن، َعِن ابِْن ِسِْييَن 
َ
ْنبَأ

َ
َثنَا انلَُّْضُ ْبُن ُشَميٍْل، أ ، َحدَّ ٍّ ُد ْبُن ََعِ َثنَا حُمَمَّ َحدَّ

ُخُذوَن ِدينَُكْم.َقاَل: َهَذا اْْلَِديُث ِدينٌ 
َ
ْن تَأ  ، فَاْنُظُروا َعمَّ

 

 سنن النسائي

 يف أوهلقال 

َهاَرةِ   ِكتَاُب الطَّ

  : ِويُل َقْوِلِ َعزَّ وََجلَّ
ْ
يِْديَُكْم إََِل ﴿تَأ

َ
ََلةِ َفاْغِسلُوا وُُجوَهُكْم َوأ إَِذا ُقْمتُْم إََِل الصَّ

 ﴾ الَْمَراِفِق 

ِِب َسلََمَة، َعْن 
َ
، َعْن أ َثنَا ُسْفيَاُن، َعْن الزُّْهرِيي نَا ُقتَيْبَُة ْبُن َسِعيٍد قَاَل: َحدَّ ْخََبَ

َ
أ

َحُدُكْم ِمْن نَْوِمِه،  
َ
نَّ انلَّيِبَّ َصَّلَّ اللَُّهمَّ َعلَيِْه وََسلََّم َقاَل: »إَِذا اْستَيَْقَظ أ

َ
ِِب ُهَريَْرَة، أ

َ
أ

يََدهُ   َيْغِمْس  بَاتَْت  فَََل  ْيَن 
َ
أ يَْدرِي  َحَدُكْم اَل 

َ
أ َفإِنَّ  َيْغِسلََها ثَََلثًا،  يِف وَُضوئِِه َحَّتَّ 

 يَُدُه«

 

 : وقال يف آخره 

نَا إِْسَحُق  ْخََبَ
َ
َمَة »اَل يََْشَُب   أ نَا َجِريٌر، َقاَل: ََكَن اْبُن ُشَْبُ

َ
ْنبَأ

َ
ْبُن إِبَْراِهيَم، َقاَل: أ

 »  إِالَّ الَْماَء َواللَََّبَ



 كتاب النعوت اْلَأْسَماء َوالصَِّفات

 سائيللن

 قال يف أوهل:

ْسَماء اْْلسَن َفادعوُه بَها﴿َقول اهلل جّل َثنَاُؤُه 
َ
 ﴾ َوّللَّ اْْل

سَماء اهلل تبَارك َوَتَعاََل 
َ
 ذكر أ

د بن ََعّ بن حُمَ  د بن الَْعبَّاس الِْكنَاِِّن بِمْْص أخَبنَا ابو الَْقاِسم َْحَْزة بن حُمَمَّ مَّ
نا الّربيع بن ُسلَيَْمان  

َ
ْْحد بن ُشَعيْب النََّساِِئّ قَِراَءة َعلَيِْه أ

َ
بُو عبد الرَّْْحَن أ

َ
َقاَل َثنَا أ

نَاد َوأْخَبنَا   ْخَبِِن َمالك وَذكر آخر قبله َعن أِب الزي
َ
َقاَل َثنَا عبد اهلل بن وهب َقاَل أ

نَاد َعن  عمَران بن بكا بُو الزي
َ
ر َقاَل َثنَا ََعّ بن َعيَّاش َقاَل َثنَا ُشَعيْب َقاَل َحدثِِن أ

رَُسول اهلل   ن 
َ
أ ُهَريَْرة  أِب  ْعَرج َعن 

َ
إِالَّ  »َقاَل    ملسو هيلع هللا ىلصاْْل اْسما مائَة  َوتْسُعوَن  تِْسَعة  هلل 

 « َواِحد من أحصاها دخل اْْلنَّة إِنَّه وتر َيب الْوتر

 

 : خره وقال يف آ

ورِي َقاَل َثنَا َيَي بن  د بن الُْمبَارك الصُّ أخَبنَا عمَران بن بكار َقاَل َثنَا حُمَمَّ
يْت ُمَعاِويَة َوقد نقه  

َ
حسان َعن هشيم َعن إِْسَماِعيل بن أِب َخادِل َعن قيس َقاَل َرأ

نَُّهَما عسيب خنل    من
َ
َكأ ِذَراَعيِْه وهما  َوُهَو خيْطب َوقد حَّس َعن  َمرضه َمرضَها 

َفوق  ِفيُكم  اَل أخْي  ِّني 
َ
أ لَوَِدْدت  َواهلل  ذقنا وجربنا  َكَما  إاِلَّ  ْنيَا  ادلُّ َهل  َيُقول  َوُهَو 



ِمْي الُْمؤمِننَي َقاَل بل ثَََلث َحَّتَّ أْلق بِاّللَّ َفَقاَم إَِِلِْه رجل َفَقاَل إََِل رَْْحَة اهلل يَ 
َ
ا أ

ِّني لم ألو َعن اْْلق َولَو كره اهلل َشيْئا لغْيه تّم كتاب 
َ
إََِل َما َشاَء اهلل ِل َواهلل يعلم أ
 انلعوت َواْْلَْمد هلل حق َْحده 

 

 ُمْخَتَصُر امُلْخَتَصِر ِمَن امُلْسَنِد الصَِّحيِح

 البن خزمية

 :قال يف أوهل

ِحيِح، َعِن انلَّيِبي   ، بِنَْقِل الَعْدِل َعِن الَعْدِل،  ملسو هيلع هللا ىلصَُمْتََْصُ الُمْختََْصِ ِمَن الُمْسنَِد الصَّ
ثْنَاِء اإلِْسنَاِد، َواَل َجْرٍح ملسو هيلع هللا ىلصَموُْصواًل إَِِلِْه  

َ
ْخبَاِر الَِِّت   ، ِمْن َغْْيِ َقْطٍع يِف أ

َ
يِف نَاِقِِّل اْل

 نَْذُكُرَها، بَِمِشيئَِة اهلِل َتَعاََل.

نَّ إِْتَماَم الوُُضوِء ِمَن اإلِْسََلِم. ملسو هيلع هللا ىلصبَاُب ِذْكِر اْلَََبِ اثلَّابِِت َعِن انلَّيِبي 
َ
 بِأ

َثنَا    بو َحدَّ
َ
َثنَا الُمْعتَِمُر ْبُن ُسلَيَْماَن، َعْن يَعُقوَب يُوُسُف ْبُن َواِضٍح الَهاِشِِمُّ   أ ، َحدَّ

بَا َعبِْد الرَّْْحَِن، إِنَّ  
َ
بِيِه، َعْن ََيََي بِْن َيْعَمَر، َقاَل: قُلُْت: َيْعِِن ِلَعبِْد اهلِل بِْن ُعَمَر: يَا أ

َ
أ

َحٌد؟  
َ
ْن لَيَْس َقَدٌر، َقاَل: َهْل ِعنَْدنَا ِمنُْهْم أ

َ
قَْواًما يَْزُعُموَن أ

َ
بِْلْغُهْم أ

َ
قُلُْت: بَََّل، َقاَل: فَأ

ثَِِن  ْنتُْم بَُرآُء ِمنُْه، ُثمَّ َقاَل: َحدَّ
َ
 إََِل اهلِل ِمنُْكْم، َوأ

ُ
أ نَّ اْبَن ُعَمَر يََْبَ

َ
  َعِني إَِذا لَِقيتَُهْم أ

اِب، َقاَل: بَيْنََما ََنُْن ُجلُوٌس ِعنَْد رَُسوِل اهلِل   نَاٍس، إِْذ َجاَء رَُجٌل   ملسو هيلع هللا ىلصُعَمُر ْبُن اْلَطَّ
ُ
يِف أ

ى َحَّتَّ َورََّك، فََجلََس بنَْيَ  ، َيتََخطَّ ْهِل اَْلََلِ
َ
]لَيَْس[ َعلَيِْه َسْحنَاُء َسَفٍر، َولَيَْس ِمْن أ



ْن  ملسو هيلع هللا ىلصيََدْي رَُسوِل اهلِل  
َ
ُد، َما اإلِْسََلُم؟ َقاَل: اإلِْسََلُم أ ْن اَل إَِلَ ، َفَقاَل: يَا حُمَمَّ

َ
تَْشَهَد أ

اَْليَْت،   َوَُتُجَّ  ََكَة،  الزَّ َوتُْؤِِتَ  ََلَة،  الصَّ تُِقيَم  ْن 
َ
َوأ اهلِل،  رَُسوُل  ًدا  حُمَمَّ نَّ 

َ
َوأ اهلُل،  إِالَّ 

َفإَِذا َفَعلْ  َقاَل:  ْن تُِتمَّ الوُُضوَء، َوتَُصوَم َرَمَضاَن، 
َ
َوأ َوَتْغتَِسَل ِمَن اْلَنَابَِة،  ُت  َوَتْعتَِمَر، 

َعِن  َؤاِل  السُّ يِف  بُِطوِلِ  اْلَِديَث  وََذَكَر  َصَدقَْت،  َقاَل:  َنَعْم،  َقاَل:  ُمْسِلٌم؟  نَا 
َ
فَأ َذلَِك 

اَعِة.   اإِليَماِن َواإلِْحَساِن َوالسَّ

 

 : صلنا منهما و وقال يف آخر

نَّ الِفْعلنَْيِ ِمْن ِجنٍْس،  
َ
ِِلِل لََعَ أ ، َوادلَّ َقبَْل اْلَجي َمَر اهلُل بَاُب إِبَاَحِة الُعْمَرةِ 

َ
إِْذ أ

نَّ َجائًِزا  
َ
ْمِر َقبَْل اْلَخِر، أ

َ
َحِدِهَما يِف اْل

َ
 بِِذْكِر أ

َ
ُموُر  َعزَّ وََجلَّ بِِهَما َفبََدأ

ْ
 الَمأ

َ
ْن َيبَْدأ

َ
أ

َحِدِهَما  
َ
 بِالِفْعلنَْيِ بِأ

 

 د البن خزميةالتوحي

 :قال يف أوهل

انلَّيِبي   َخََبِ  ِمْن  اْْلَيَاِن  ِذْكِر  ِمثِْل   ملسو هيلع هللا ىلصبَاُب  لََعَ  وََجلَّ  َعزَّ   ِ ّلِلَّ انلَّْفِس  إِثْبَاِت  يِف 
َواْْلُيُوَت   َوالَْمَساِجِد  الَْمَحاِريِب  َوِِف  َمْسُطوٌر،  تنَْيِ  فَّ ادلَّ بنَْيَ  ِي  اَّلَّ يِل  اتلََّْنِ ُمَواَفَقِة 

َكِك َمْقُروءٌ   َوالسي

َثنَا َيْعُقوُب ْبُن إِ  ْعَمُش، َعْن َحدَّ
َ
بُو ُمَعاِويََة، َقاَل: ثنا اْْل

َ
، َقاَل: ثنا أ ْوَرِِقُّ بَْراِهيَم ادلَّ



  ِ ِِب ُهَريَْرَة، قَاَل: َقاَل رَُسوُل اّللَّ
َ
ِِب َصاِلٍح، َعْن أ

َ
نَا َمَع َعبِْدي ِحنَي    ملسو هيلع هللا ىلص أ

َ
: »أ ِ بَِقْوِل اّللَّ

ِِن يِف َنْفِسِه َذَكْرتُُه يِف َنْفِِس، َوإِْن َذَكَرِِن يِف َمأَلٍ َذَكْرتُُه يِف َمأَلٍ َفإِْن َذَكرَ   ،يَْذُكُرِِن 
 َخْْيٍ ِمنُْهْم« 

 

 : ال يف آخره وق

 َ ي ُد ْبُن ََيََْي، يِف َعِقِب َخََبِ َعَطاِء بِْن  َثنَا حُمَمَّ ِِب َسِعيٍد، يِف ِذْكِر َحدَّ
َ
َساٍر، َعْن أ

ِهََلِل بِْن   فُلَيٌْح، َعْن  َثنَا  َقاَل:  ْبُن انلُّْعَماِن،  يُْج  َثنَا ُْسَ َقاَل:  اْْلَنَِّة،  ِمَن  ْهِل الُْغَرِف 
َ
أ

نَّ انلَّيِبَّ 
َ
ُ َعنُْه أ ِِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اّللَّ

َ
، َعْن َعَطاِء بِْن يََساٍر، َعْن أ ٍّ ْهَل   ملسو هيلع هللا ىلصََعِ

َ
َقاَل: »إِنَّ أ

ِِب َسِعيٍد، َعِن انلَّيِبي  
َ
بُو    ملسو هيلع هللا ىلص اْْلَنَِّة َِلَََّتَاَءْوَن يِف اْْلَنَِّة« بَِهَذا يُِريُد بِِمثِْل َحِديِث أ

َ
َقاَل أ

ُد ْبنُ  ُ َعنُْه: َقاَل نَلَا حُمَمَّ ْن يَُكوَن َعَطاُء ْبُن يََساٍر َقْد بَْكٍر: رَِِضَ اّللَّ
َ
بِْعُد أ

ُ
 ََيََْي: اَل أ
ُ َعنُْهَما ِِب ُهَريَْرَة رَِِضَ اّللَّ

َ
ِِب َسِعيٍد، َوأ

َ
 .َسِمَعُه ِمْن أ

 



ن غري املسند الصحيح على التقاسيم واألنواع م

وجود قطع يف سندها وال ثبوت جرح يف 

 ناقليها

 بن ِحبانال

 هل:قال يف أو

عيد  اْل  ه،القريب من خلقه يف ألَع علو،  اْلمد ْلالئه املتوحد بعزه وكَبيائه
 . ..العالم بكنني مكنون انلجوى واملطلع لَع أفَكر الَّس وأخىف همنهم يف أدىن دنو

 

 بعد املقدمة: وقال 

ِ َتَعاََل   بَاُب َما َجاَء يِف ااِلبِْتَداِء ِِبَْمِد اّللَّ

ُب لََعَ  ا ََيِ ِمِه ِذْكُر اإْلِْخبَاِر َعمَّ َوائِِل لََكَ
َ
ِ َجلَّ وََعََل يِف أ  الَْمرِْء ِمَن ابِْتَداِء اْْلَْمِد ّلِلَّ

 ِعنَْد ُبْغيَِة َمَقاِصِدهِ 

َثنَا  َقاَل َحدَّ اٍر  ْبُن َعمَّ ِهَشاُم  َثنَا  َقاَل َحدَّ اُن  ِ الَْقطَّ ْبُن َعبِْد اّللَّ نَا اْْلَُسنْيُ  ْخََبَ
َ
أ

 
َ
أ ْبُن  ِِب َعبُْد اْْلَِميِد 

َ
أ َة َعِن الزُّْهرِيي َعْن  قُرَّ ْوَزاِِعُّ َعْن 

َ
اْْل َثنَا  َقاَل َحدَّ يَن  ِِب الِْعَْشِ

ِ  ،  َسلََمةَ  ِِب ُهَريَْرَة َقاَل َقاَل رَُسوُل اّللَّ
َ
ْمٍر ِذي بَاٍل اَل يبدأ فيه ِبمد  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أ

َ
: "لُكُّ أ

 .اهلل فهو أقطع"



 

 خره وقال يف آ

ْهِلَها يف 
َ
 بَاُب ِصَفِة انلَّاِر َوأ

ْعَماٍل اْرتَكَ 
َ
ْجِل أ

َ
قَْواٍم ِمْن أ

َ
ِ ِذْكُر وَْصِف ُعُقوبَِة أ رَى رَُسوَل اّللَّ

َ
 إِيَّاَها  ملسو هيلع هللا ىلصبُوَها أ

َثنَا بَِْشُ بن  بِيُع ْبُن ُسلَيَْماَن َحدَّ َثنَا الرَّ ُد ْبُن إِْسَحاَق بِْن ُخَزيَْمَة َحدَّ نَا حُمَمَّ ْخََبَ
َ
أ

ثَِِن ُسلَيُْم ْبُن ََع  َماَمَة اْْلَاِهِِّلُّ َقاَل: َسِمْعُت  بكر حدثِن بن َجابٍِر َحدَّ
ُ
بُو أ

َ
ثَِِن أ ِمٍر َحدَّ

  ِ َتيَا ِِب َجبًََل وَْعًرا   ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل اّللَّ
َ
َخَذا بَِضبََْعَّ فَأ

َ
تَاِِّن رَُجََلِن فَأ

َ
نَا نَائٌِم إِْذ أ

َ
َيُقوُل: "بَيْنَا أ
نَا بَِصوٍْت َشِديٍد َفُقلُْت: َما َهِذهِ  َفَقااَل ِِل: اْصَعْد َحَّتَّ إَِذا كُ 

َ
نُْت يِف َسَواِء اْْلَبَِل َفإَِذا أ

انلَّارِ  ْهِل 
َ
أ ُعَواُء  َهَذا  َقاَل:  ْصَواُت؟ 

َ
بَِعَراِقيِبِهْم   ، اْْل ُمَعلَِّقنَي  بَِقْوٍم  َفإَِذا  ِِب  اْنَطلََق  ُثمَّ 

َدًما ْشَداُقُهْم 
َ
أ تَِسيُل  ْشَداُقُهْم 

َ
أ َقٍة  يَن  فَ   ،ُمَشقَّ ِ اَّلَّ َهُؤاَلِء  فَِقيَل:  َهُؤاَلِء؟  َمْن  ُقلُْت: 

لَِّة َصْوِمِهمْ  نْتَِنِه ِرَيًا   ،ُيْفِطُروَن َقبَْل َُتِ
َ
ٍء انِْتَفاًخا َوأ َشدي ََشْ

َ
ُثمَّ اْنَطلََق ِِب َفإَِذا بَِقْوٍم أ

ْسَوئِِه َمنَْظًرا
َ
وَ   ،َوأ انُوَن َوالزَّ ُثمَّ اْنَطلََق ِِب َفإَِذا بِنَِساٍء   ،اِِّن َفُقلُْت: َمْن َهُؤاَلِء؟ ِقيَل: الزَّ

ثَْدَيُهنَّ  ِقيَل:  ،اْْلَيَّاُت   1َتنَْهُش  َهُؤاَلِء؟  بَاُل  َما  ْواَلَدُهنَّ  َهُؤاَلِء    قُلُْت: 
َ
أ َيْمنَْعَن  َِت  الَلَّ

ْْلَاَنُهنَّ 
َ
نَا بِِغلَْماٍن يَلَْعبُوَن بنَْيَ َنْهَريِْن َفُقلُْت: َمْن َهُؤاَلِء؟ فَِقيَل:   ،ُثمَّ اْنَطلََق ِِب   ،أ

َ
َفإَِذا أ

يََْشَ  بِثَََلثٍَة  نَا 
َ
أ َفإَِذا  ًفا  َِشَ ِِب  َِشََف  ُثمَّ  الُْمْؤِمِننَي  َذَرارِيُّ  لَُهمْ َهُؤاَلِء  ََخٍْر  ِمْن    ، بُوَن 

 َفُقلُْت: َمْن َهُؤاَلِء؟ َقالُوا: َهَذا إِبَْراِهيُم َوُموََس وَِعيََس َوُهْم يَنْتَِظُرونََك"

 



 سنن الدارقطين

 قال يف أوهل:

َهاَرةِ   ِكتَاُب الطَّ

 بَاُب ُحْكِم الَْماِء إَِذا اَلَقتُْه انلََّجاَسةُ 

إِْسَماِعيَل حد ْبُن  اْْلَُسنْيُ   ِ اّللَّ َعبِْد  بُو 
َ
أ الَْقاِِض  إِبَْراِهيَم   ،ثنا  ْبُن  َيْعُقوُب  ثنا 

ْوَرِِقُّ  ْْحَُد ْبنُ   ،ادلَّ
َ
َساَمَة ح وثنا أ

ُ
بُو أ

َ
ي بِْن الُْمَعَّلَّ ثنا أ َفرِ   ، ََعِ ِِب السَّ

َ
بُو ُعبَيَْدَة ْبُن أ

َ
 ،نا أ

َساَمَة  
ُ
بُو أ

َ
ْْحَُد ْبُن َعْمِرو بِْن ُعثَْماَن بَِواِسَط   ثنا أ

َ
ُل أ ِ الُْمَعدَّ بُو َعبِْد اّللَّ

َ
أنا    ،ح وثنا أ

ُعبَاَدةَ  ْبُن  ُد  بَكْ   ،حُمَمَّ بُو 
َ
أ وثنا  ح  َساَمَة 

ُ
أ بُو 

َ
أ ِزيَاٍد ثنا  بِْن  ِد  حُمَمَّ ْبُن   ِ اّللَّ َعبُْد  ٍر 

َساَمةَ   ، ثنا َحاِجُب ْبُن ُسلَيَْمانَ   ،انلَّيَْسابُورِيُّ 
ُ
بُو أ

َ
َعْن   ،َقاَل ثنا الَْوِِلُد ْبُن َكِثْيٍ   ،ثنا أ

بَْْيِ  ِد بِْن َجْعَفِر بِْن الزُّ ِ بِْن ُعَمرَ   ،حُمَمَّ ِ بِْن َعبِْد اّللَّ بِيهِ   ،َعْن َعبِْد اّللَّ
َ
َقاَل: ُسئَِل    ،َعْن أ

  ِ اّللَّ الَْفََلةِ   ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل  رِْض 
َ
بِأ يَُكوُن  الَْماِء  َوابي   ،َعِن  َوادلَّ بَاِع  السي ِمَن  َينُوبُُه  َوَما 

ِِب 
َ
ٌء«. َوَقاَل اْبُن أ ْسُه ََشْ َفِر: لَْم ََيِْمِل اْْلَبََث َفَقاَل:  »إَِذا ََكَن الَْماُء قُلَّتنَْيِ لَْم ُينَجي   ،  السَّ

 َوَقاَل اْبُن ُعبَاَدَة ِمثْلَهُ 

 

 خره وقال يف آ

انُ  ِد بِْن ِزيَاٍد الَْقطَّ ْْحَُد ْبُن حُمَمَّ
َ
َثنَا أ ي   ،َحدَّ  ، بِْن َشِبيٍب الَْمْعَمرِيُّ   نا اْْلََسُن ْبُن ََعِ

لَِِمَّ  َد ْبَن ُصْدَراَن السُّ ِ ْبُن َميُْموٍن الُْمَراِديُّ   ،َقاَل: َسِمْعُت حُمَمَّ َثنَا َعبُْد اّللَّ   ، َيُقوُل: َحدَّ
ََلُم    ،نا َعوٌْف  َعلَيِْه السَّ  ٍّ ََعِ ْو ِجََلٍس، َعْن 

َ
أ اْبُن َميُْموٍن    -َعِن اْْلََسِن  نَّ   -َشكَّ 

َ
  أ



بَْقَة بنَْيَ انلَّاِس« فََخَرَج ََعِ    ملسو هيلع هللا ىلص انلَّيِبَّ   السَّ َقْد َجَعلُْت إَِِلَْك َهِذهِ   ُّ : »يَا ََعِ َقاَل ِلَعِِّلٍّ
اَقَة ْبَن َمالٍِك  ُ َعنُْه َفَدََع ُْسَ اَقُة إِِّني َقْد َجَعلُْت إَِِلْ   ،رَِِضَ اّللَّ َك َما َجَعَل َفَقاَل: يَا ُْسَ

َتيَْت الِْميَطاَن    ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيِبُّ  
َ
أ َفإَِذا  بَْقِة يِف ُعنُِقِك  السَّ بُو َعبِْد    -يِف ُعنُِِق ِمْن َهِذهِ 

َ
أ َقاَل 

َوالِْميَطاُن َمرِْسلَُها   ثًا َهْل ِمْن ُمْصِلٍح َفُصفَّ اْْلَيَْل ُثمَّ نَاِد ثَََل   -ِمَن الَْغايَِة  الرَّْْحَِن: 
ْو َطاِرٍح ِْلَلٍّ 

َ
ْو َحاِمٍل ِلُغََلٍم أ

َ
ْ ثَََلثًا ُثمَّ َخليَها ِعنَْد    ،لِليَجاِم أ َحٌد َفَكَبي

َ
بَْك أ َفإَِذا لَْم َُيِ

ُ بَِسبِْقِه َمْن َشاَء ِمْن َخلِْقهِ  ََه الَْغايَِة َوخَيُطُّ فَََكَن ََعِ  َيْقُعُد ِعنَْد ُمنْتَ   ،اثلَّاثِلَِة يُْسِعُد اّللَّ
رُُجِلِهَما 

َ
ا يُِقيُم رَُجلنَْيِ ُمتََقابِلنَْيِ ِعنَْد َطرَِف اْْلَطي َطْرُفُه بنَْيَ إِْبَهاَِمي أ َوَتُمرُّ اْْلَيُْل   ،َخطًّ

 
ُ
َحُد الَْفرََسنْيِ لََعَ َصاِحِبِه بَِطَرِف أ

َ
ُذٍن  بنَْيَ الرَُّجلنَْيِ َويَُقوُل لَُهَما: إَِذا َخَرَج أ

ُ
ْو أ

َ
ُذَنيِْه أ

بَْقَة َلُ  ْو ِعَذاٍر َفاْجَعلُوا السَّ
َ
َفإِْن َشَكْكتَُما َفاْجَعََل َسبَْقُهَما نِْصَفنْيِ َفإَِذا قََرْنتُْم ثِنْتنَْيِ    ، أ

ْصَغِر اثلينْتنَْيِ 
َ
 ْسََلمِ َواَل َجلََب َواَل َجنََب َواَل ِشَغاَر يِف اإْلِ  ،َفاْجَعلُوا الَْغايََة ِمْن ََغيَِة أ

 

 

 ينصفات للدارقطال

 يف أوهل:قال 

نٍَس حد
َ
ِ   ،َثنَا َحَرِِمُّ ْبُن ُعَماَرَة، قَاَل: َثنَا ُشْعبَُة، َعْن َقتَاَدَة، َعْن أ أنَّ رَُسوَل اّللَّ

ْو َقاَل: َقَدَمهُ   َقاَل: " يُلََْق يِف انلَّاِر َوَتُقوُل: َهْل ِمْن َمِزيٍد؟ َحَّتَّ يََضَع رِْجلَُه ِفيَها،  ملسو هيلع هللا ىلص
َ
  ، أ

 َفتَُقوُل: َقْط َقْط" 

 



 وقال يف آخره: 

ِ ْبُن حَ  يُّوَب، ثنا َعبُْد اّللَّ
َ
، ثنا ََيََْي ْبُن أ بُو إِبَْراِهيُم الزُّْهرِيُّ

َ
، ثنا أ َثنَا اْبُن ََمََْلٍ دَّ

نَّةِ  ، َقاَل: َسليُموا لِلسُّ  َواَل ُتَعارُِضوَها  َوْهٍب، َعْن َمالٍِك، َعِن الزُّْهرِيي

 

 درك على الصحيحنياملست

 بي عبد اهلل احلاكمأل

 قال يف أوهل:

ُد بْ  ِ حُمَمَّ بُو َعبِْد اّللَّ
َ
نَا اْْلَاِكُم أ

َ
ْنبَأ

َ
ٍد اْْلَاِفُظ إِْمََلًء يِف يَْوِم أ ِ بِْن حُمَمَّ ُن َعبِْد اّللَّ

ِ الَْعِزيِز الَْقهَّ  ِم َسنََة ثَََلٍث وََسبِْعنَي َوثَََلثِِمائٍَة: اْْلَْمُد ّلِلَّ ابِِع ِمَن الُْمَحرَّ ثْننَْيِ السَّ اِر،  اإْلِ
ِي اْص  اِر، اَّلَّ ْْسَ

َ
َمِد اْْلَبَّاِر، الَْعالِِم بِاْْل ِتِه الصَّ ِ بِنُبَوَّ َد ْبَن ْعِبد اّللَّ َطىَف َسييَد الْبَََشِ حُمَمَّ

َقائٍِل:   ِمْن  َُمَالَفتَُه، َفَقاَل َعزَّ  يَع َخلِْقِه  َر مَجِ يُْؤِمنُوَن  ﴿َورَِساتَلِِه، وََحذَّ َوَربيَك اَل  فَََل 
نْ 
َ
ُدوا يِف أ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَيْنَُهْم ُثمَّ اَل ََيِ ا َقَضيَْت َويَُسليُموا َحَّتَّ َُيَكي ُفِسِهْم َحرًَجا ِممَّ

ْنَعَم   ﴾تَْسِليًما
َ
َ َتَعاََل ِذْكُرُه أ ا َبْعُد، َفإِنَّ اّللَّ مَّ

َ
مْجَِعنَي. أ

َ
ِ َعلَيِْه َوآِلِ أ اْْليََة، وََصلََواُت اّللَّ

َصَّلَّ  نَِبييِه  بُِصْحبَِة  بِاْصِطَفائِِه  ِة  مَّ
ُ
اْْل َهِذهِ  يِف لََعَ  َخلِْقِه  ْخيَاِر 

َ
أ آِلِ  ولَََع  َعلَيِْه   ُ اّللَّ  

ةِ َوالرََّخاِء، َحَّتَّ َحِفُظو دَّ تِْقيَاُء، لَِزُموُه يِف الشي
َ
َرُة اْْل َحابُِة انلَُّجبَاُء، الََْبَ ا  َعْْصِهِ، ُوُهُم الصي

ِ َتَعاََل ِذْكُرُه، ُثمَّ نَ  ْمِر اّللَّ
َ
ِتِه بَأ مَّ

ُ
َع َْل ا َعنُْه َما َِشَّ ْتبَاِعِهْم، ُثمَّ َكَذلَِك َعْْصً

َ
َقلُوُه إََِل أ

َساِنيُد الَْمنُْقولَُة إَِِلْنَا بِنَْقِل الَْعْدِل َعِن الَْعْدِل،  
َ
نَا َهَذا، َوُهَو َهِذهِ اْْل َبْعَد َعْْصٍ إََِل َعْْصِ

ُهْم بَِها ُدوَن َسائِرِ  ِة َخصَّ مَّ
ُ
ِ لَِهِذهِ اْْل ُ ِلُُكي َعْْصٍ َوِِهَ َكَراَمٌة ِمَن اّللَّ َمِم، ُثمَّ َقيََّض اّللَّ

ُ
 اْْل



ْخبَاِر َوَنَقلََة اْْلثَاِر ِِلَُذبُّ 
َ
وَن ُرَواَة اْْل ِة الُْمِسِلِمنَي، يَُزكُّ ئِمَّ

َ
يِن، َوأ وا  مَجَاَعًة ِمْن ُعلََماِء ادلي

ةِ  ئِمَّ
َ
اْْل َهُؤاَلِء  َفِمْن  الْملَِك ِاْْلَبَّاِر،  َوِْحِ  َعْن  الَْكِذَب  ْبُن بِِه  ُد  حُمَمَّ  ِ اّللي َعبِْد  بُو 

َ
أ  :

ُ َعنُْهَما، َصنََّفا  اِج الُْقَشْْيِيُّ رَِِضَ اّللَّ بُو اْْلَُسنْيِ ُمْسِلُم ْبُن اْْلَجَّ
َ
، َوأ إِْسَماِعيَل اْْلُْعِِفُّ

 َ ْقَطاِر، َول
َ
بنَْيِ انْتَََشَ ِذْكُرُهَما يِف اْْل ْخبَاِر ِكتَابنَْيِ ُمَهذَّ

َ
ْم ََيُْكَما َواَل َواِحٌد  يِف َصِحيِح اْْل

نَا َهَذا مَجَاَعٌة ِمنَّ   ْخرََجُه، َوَقْد َنبََغ يِف َعْْصِ
َ
نَُّه لَْم يَِصحَّ ِمَن اْْلَِديَث َغْْيُ َما أ

َ
ِمنُْهَما أ

يَع َما يَِصحُّ ِعنَْدُكْم ِمَن اْْلَِديَث اَل   نَّ مَجِ
َ
اْْلثَاِر، بِأ يَْشَمتُوَن بُِرَواةِ  َيبْلُُغ الُْمبْتَِدَعِة 

ْو 
َ
قَلَّ أ

َ
ْو أ

َ
لِْف ُجزٍْء أ

َ
َساَنِيُد الَْمْجُموَعُة الُْمْشتَِملَُة لََعَ أ

َ
َة َآاَلِف َحِديٍث، َوَهِذهِ اْْل َعَْشَ

ْهِل الِْعلِْم بَِهِذهِ  
َ
ْعيَاِن أ

َ
لََِنِ مَجَاَعٌة ِمْن أ

َ
ْكََثَ ِمنُْه َُكَُّها َسِقيَمٌة َغْْيُ َصِحيَحٍة، َوَقْد َسأ

َ
أ

ُد  الَْمدِ  َساِنيَد ََيْتَجُّ حُمَمَّ
َ
حاَدِيِث الَْمْرِويَِّة بِأ

َ
مْجََع ِكتَابًا يَْشتَِمُل لََعَ اْْل

َ
ْن أ

َ
ينَِة وََغْْيَِها أ

َلُ،   ِعلََّة  َما اَل  إِْخَراِج  إََِل  َسِبيَل  اَل  إِْذ  بِِمثِْلَها،  اِج  اْْلَجَّ ْبُن  َوُمْسِلُم  إِْسَماِعيَل،  ْبُن 
َج مَجَاَعٌة ِمْن ُعلََماِء َعْْصِِهَما  َفإِنَُّهَما رَِْحَهُ  نُِفِسِهَما، َوَقْد َخرَّ

َ
ِعيَا َذلَِك ِْل ُ لَْم يَدَّ َما اّللَّ

بي   يِف اَّلَّ َجِهْدُت  َوَقْد  َمْعلُولٌَة،  َوِِهَ  ْخرََجاَها، 
َ
أ َقْد  َحاِديَث 

َ
أ َعلَيِْهَما  َبْعَدُهَما  َوَمْن 

ِحي الصَّ إََِل  »الَْمْدَخِل  يِف  لََعَ َعنُْهَما   َ اّللَّ ْستَِعنُي 
َ
أ نَا 

َ
َوأ نَْعِة،  الصَّ ْهُل 

َ
أ رَِضيَُه  بَِما  ِح« 

ْو  
َ
أ َعنُْهَما   ُ اّللَّ رَِِضَ  يَْخاِن  الشَّ بِِمثِْلَها  اْحتَجَّ  َقِد  ثَِقاٌت،  ُرَواُتَها  َحاِديَث 

َ
أ إِْخَراِج 

ْهِل ا
َ
ِحيِح ِعنَْد ََكفَِّة ُفَقَهاِء أ َحُدُهَما، َوَهَذا َِشُْط الصَّ

َ
ساَِنيِد  أ

َ
يَاَدَة يِف اْْل نَّ الزي

َ
إْلِْسََلِم أ

ُ الُْمِعنُي لََعَ َما َقَصْدتُُه، َوُهَو َحْسيِب َونِْعَم الَْوِكيُل.  َوالُْمتُوِن ِمَن اثليَقاِت َمْقبُولٌَة، َواّللَّ
َحاِديِث الَِِّت َمْدَخلَُها: 

َ
 َفِمَن اْْل

يَمانِ   ِكتَاُب اإْلِ

ِ ْبُن حُمَمَّ  ٍد َعبُْد اّللَّ بُو حُمَمَّ
َ
نَا أ ْخََبَ

َ
ِ ْبُن أ َة، ثنا َعبُْد اّللَّ ِد بِْن إِْسَحاَق اْْلَُزاِِعُّ بَِمكَّ

ثَِِن   يُّوَب، َحدَّ
َ
ِِب أ

َ
ِ ْبُن يَِزيَد الُْمْقِرئُ، ثنا َسِعيُد ْبُن أ َة، ثنا َعبُْد اّللَّ ِِب َميََّْسَ

َ
ِد بِْن أ حُمَمَّ



َصاِلٍح  ِِب 
َ
أ َعْن  َحِكيٍم،  بِْن  الَْقْعَقاِع  َعِن  َعْجََلَن،  َقاَل  اْبُن  َقاَل:  ُهَريَْرَة،  ِِب 

َ
أ َعْن   ،

 ِ ْحَسنُُهْم ُخلًُقا« ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوُل اّللَّ
َ
ْكَمُل الُْمْؤِمِننَي إِيَمانًا أ

َ
 : »أ

 

 وقال يف آخره: 

اُر، َثنَا إِْسَماِعيُل ْبُن إِْسَحاَق الَْقاِِض، َثنَا ُموََس بُْن  فَّ ِ الصَّ بُو َعبِْد اّللَّ
َ
نَا أ ْخََبَ

َ
أ

ِِب 
َ
أ بِْن   ِ اّللَّ َعبِْد  َعْن  يُّوُب، 

َ
أ َثنَا   ، َفاوِيُّ الطُّ الرَّْْحَِن  َعبِْد  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َثنَا  إِْسَماِعيَل، 

نَّ رَ 
َ
:  ُملَيَْكَة، أ ُ َعنُْهَما َعْن َقْوِلِ َعزَّ وََجلَّ َل اْبَن َعبَّاٍس رَِِضَ اّللَّ

َ
َوإِنَّ يَْوًما ﴿ ُجًَل َسأ

ونَ  ا َتُعدُّ لِْف َسنٍَة ِممَّ
َ
نَُّه رَُجٌل ِمْن َكَذا   ﴾ِعنَْد َربيَك َكأ

َ
نَْت؟« َفَذَكَر َلُ أ

َ
َفَقاَل: »َمْن أ

لَْف َسنٍَة؟«   َوَكَذا، َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس 
َ
ُ َعنُْهَما: »َفَما يَْوٌم ََكَن ِمْقَدارُُه ََخِْسنَي أ رَِِضَ اّللَّ

َذَكَرُهَما   اْبُن َعبَّاٍس: »يَْوَماِن  َفَقاَل  نَا،  تِلُْخَِبَ تْلَُك 
َ
َسأ إِنََّما   ُ َفَقاَل الرَُّجُل: رَِْحََك اّللَّ
ْعلَُم  

َ
ُ أ ُ َعزَّ وََجلَّ يِف ِكتَابِِه اّللَّ ِ بَِغْْيِ َعلٍْم« َهَذا  اّللَّ ْن َيُقوَل يِف ِكتَاِب اّللَّ

َ
بِِهَما َفَكرَِه أ

 . َحِديٌث َصِحيٌح لََعَ َِشِْط اْْلَُخارِيي َولَْم خُيْرَِجاهُ 

 

 * * * 
 واْلمد هلل 

 



 

 

 


