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  حامي األحاديث السباعيات األلف املخرجة من أصول مسموعات زاهر بن طاهر الش
  ختريج حممد بن خرقي بن حممد بن معاذ السحري اليمين

  
  - أ2ق-

  اجلزء األول
  

  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  صلى هللا علي سيد حممد وآله وصحبه وسلم

مام والشيخ …أخرب الشيخ اإلمام حمدث خراسان أَبُو اْلَقاِسِم زَاِهُر ْبُن طَاِهِر ْبِن ُحمَمٍَّد الشحامي النيسابوري قال أنبأ اإل-1
ن  أبو عبد الرمحن طاهر قال أنبأ القاضي أبو بكر أمحد بن احلسني احلسيين أنبأ َحاِجُب ْبُن َأْمحََد الطُّوِسيُّ ثنا َعْبُد الرحيم ب

ْيِل ُمَصلًِّيا  منيب املروزي ثنا يزيد بن هارون ثنا محيد عن أنس قال ما كنا َنَشاُء َأْن نـََرى َرُسوَل ِهللا صلى هللا عليه وسلم ِمَن اللَّ 
ِئًما هـ.  َ َناُه  ِئًما ِإال رَأَيـْ َ َناُه َوَما َنَشاُء َأْن نـََراُه    ِإال رَأَيـْ

ُ عليه وسلم مسع املسلمني ببلد وهو ينادي  أ جهل بن هشام و  -2 َّ َِّ َصلَّى ا ذا اإلسناد َعْن أََنٍس َأنَّ َرُسوَل ا …و
َبُة  َ ْبَن رَبِيَعَة وَ أَُميَُّة ْبَن َخَلٍف أال َهْل َوَجْدُمتْ َما َوَعَد رَبُُّكْم َحقا فَِإّينِ َوَجْدُت َما َوَعَدِين َريبِّ عتبة بن ربيعة وَ َشيـْ  َحقا قَاُلوا 



ُهْم َوَلِكنـَّ  َِْمسََع ِلَما َأُقوُل ِمنـْ ُتْم    ُهْم َال َيْسَتِطيُعوَن َأْن جيُِيُبوا هـ. َرُسوَل ِهللا تـَُناِدي قـَْوًما َقْد َجيـَُّفوا قَاَل َما َأنـْ
ُ عليه وسلم قال أال أخربكم ِخبَْريِ ُدوِر األَْنَصاِر قَاُلوا بَـ -3 َّ َِّ َصلَّى ا ذا اإلسناد َعْن أََنٍس َأنَّ َرُسوَل ا َلى  رسول هللا  …و

   اْحلَاِرِث ْبِن اْخلَْزرَِج مث ُدوُر َبِين َساِعَدَة وِيف ُكلِّ ُدوِر األَْنَصاِر َخْريٌ هـ. قَاَل ُدوُر َبِين النَّجَّاِر مث ُدوُر َبِين اَألْشَهِل مث ُدوُر َبِين 
دان أنبأ احلسن بن سفيان بن  …َأْخَربََ َأبُو َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد بن مح-4

  الشيباين النسوي وأبويعلى أمحد بن عامر 
  - ب2ق-
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َِّ ْبنِ  ِفٍع َعْن َعْبِد ا َ َِّ  علي بن املثىن املوصلي قاال ثنا عبد هللا بن حممد بن أمساء ثنا ُجَوْيرِيَُة ْبُن َأْمسَاَء َعْن   ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل ا
َلَتْنيِ ِإالَّ َوَوِصيـَّتُُه َمْكُتوبٌَة ِعْنَدُه. َصلَّى هللا عليه وسلم قال ما حق امريء ُمْسِلٍم لَُه شَ    ْيٌء يُوَصي ِفيِه أن يَِبيُت لَيـْ

َِّ َصلَّى هللا عليه وسلم كان ينهي إذا كان نفر ثالثة أن يتناجى اثنان منهم  -5 ذا اإلسناد َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل ا …و
  دون الثالث هـ.

ََذا اِإلْسَناِد َعنْ -6 َِّ كان يقول أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قَاَل َأَال ِإنَّ َأَحدَُكْم ِإَذا َماَت ُعرض  …َوِ ِفٍع َأنَّ َعْبَد ا َ  
ْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ِإْن َكاَن ِمْن َأْهِل اْجلَنَِّة َفِمْن َأْهِل اْجلَنَِّة َوِإْن َكاَن ِمْن أَ  ِ َعثه هللا يـَْوِم   ْهِل النَّارِ َعَلْيِه َمْقَعُدُه  َفِمْن َأْهِل النَّاِر َحىتَّ يـَبـْ

  اْلِقَياَمِة.
مد بن  …أخرب أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَبِحِرييُّ أنبا أبو احلسني حممد بن عبد هللا الدقاق ببغداد أنبأ البغوي ثنا حم-7

ن عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من كثري بن مروان الفهري ثنا عبد هللا بن هليعة عن أيب قبيل ع
ا اجلذام. ا سبعون داء أهو   عطس أو جتشأ فقال احلمد  على كل حال من احلال دفع عنه 

أمحد اخلليلي أنبأ   …أخرب أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد الصياد الصويف يف أخرين قالوا أنبا أبوحممد احلسن بن-8
ِبٍت َعْن أََنٍس َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللا ع َ ليه  حممد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي أنبأ قتيبة بن سعيد ثنا جعفر بن سليمان َعْن 

َياِِْم َوَميَْسُح ِبُرءوِسِهْم.   وسلم كان يـَُزوُر األَْنَصاَر فـَُيَسلُِّم َعَلى ِصبـْ
فع  …أخرب أبو سعد الكن-9 جروذي أنبأ أبو عمرو بن محدان أنبأ احلسن بن سفيان ثنا يزيد بن صاحل ثنا العمري عن 

ُ َعَلْيِه وسلم حجاجا، فما أحللنا من شئ حىت أحللنا يوم النحر".  َّ َِّ َصلَّى ا   عن ابن عمر:"َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل ا
  …حدثنا -10
  - أ3ق-
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الطُّوِسيُّ   ِن طَاِهُر ْبُن ُحمَمٍَّد الشَّحَّاِميُّ أنبا اْلَقاِضي أَبُو َبْكٍر َأْمحَُد ْبُن احلسن اجلبلي أنبأ َحاِجُب ْبُن َأْمحَدَ َواِلِدي أَبُو َعْبِد الرَّمحَْ 
ُ َعَلْيهِ  َّ َوَسلََّم َكاَن يف بيته فاطلع رجل ِمْن   ثنا َعْبُد الرحيم بن منيب ثنا َيزِيُد ْبُن َهارُوَن أنبا ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا

  َخَلِل اْلَباِب َفَسدَّ النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم َحنَْوُه ِمبِْشَقٍص فـََتَأخََّر.



…أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن اجلنيد البحريي السمسار يف آخرين قالوا أنبا أبو احلسني  -11
ُد ْبُن أَيُّوَب أمحد ْبُن ُحمَمٍَّد اخلَْ  قَاال ثنا  فَّاُف أنبا َأبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد بن إسحاق بن إبراهيم السراج ثثنا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـَْراِهيَم َوِزَ

نا  َيزِيُد ْبُن َهارُوَن أنبا ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى ذات يوم فسمع بكاء صيب فتجوز يف الصالة فظن
  أنه إمنا صنع ذلك رمحة له. 

مد بن أمحد األنصاري أنبأ  …أخرب َأبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َعاِصٍم اْلُعَمِريُّ اْهلََرِويُّ أنبا َأبُو ُحمَمٍَّد َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأْمحََد بن حم-12
ِفٍع َأنَّ  البغوي ثنا أبو جهم العالء بن موسى بن عطية الباهلي سنة تسع وعشرين ومائتني ث َ نا الليث بن سعد املصري َعْن 

َِّ ْبَن ُعَمَر قال إن اْمَرَأة ُوِجَدْت ِيف بـَْعِض َمَغاِزي َرُسوِل ِهللا صلى هللا عليه وسلم َمْقُتوَلًة فأنكر رَ  ُسوُل ِهللا صلى هللا  َعْبَد ا
َياِن هـ. بـْ   عليه وسلم قـَْتِل النَِّساِء َوالصِّ

يد بن َماَن َسِعيُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَبِحِرييُّ أنبا َأبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن أنبأ حممد بن هارون بن مح…أخرب َأبُو ُعثْ -13
َِّ ْبَن ُعَمَر طلق امرأته َعَلى َعْهِد رَ  ِفٍع َأنَّ َعْبَد ا َ ن ثنا العطاف بن خالد َعْن  َِّ  املُجدر ثنا حممد بن بكار بن الر ُسوِل ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فذكر ذلك فـََقاَل َلُه  َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعَلْيِه وسلم وهي حائض فجاء عمر ِإَىل َرُسوِل ا َّ ُ َعَلْيِه َصلَّى ا َّ النَِّيبُّ َصلَّى ا
  ا فليمسكها هـ. َوَسلََّم مره فلرياجعها حىت إذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها وإن بدا له أن ميسكه

  - ب3ق-
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نبا أَبُو  …َأْخَربََ أَبُو َبْكٍر َأْمحَُد ْبُن َمْنُصوِر ْبِن خلف املغريب أنبا أبو الفضل عبيد هللا بن حممد بن عبد هللا اْلَفاِميُّ أ-14
ن أيب حازم عن أيب حازم عن سهل بن سعد  اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق بن إبراهيم الثقفي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز ب

فـََقاَل َلُه َأمَّا ِإْذ  قال استعمل على املدينة رجل من آل مروان قال َفَدَعا َسْهَل ْبَن َسْعٍد فَأََمَرُه َأْن َيْشِتَم َعِليا قَاَل فََأَىب َسْهٌل  
َ تـَُراٍب فـََقاَل َسْهٌل َما َكانَ  ُ َأ َّ َا فـََقاَل َلُه َأنبأ  أَبـَْيَت فـَُقْل لََعَن ا ْفَرُح ِإَذا ُدِعَي ِ لَِعِليٍّ اْسٌم َأَحبُّ ِإلَْيِه ِمْن َأِيب تـَُراٍب َوِإْن َكاَن لَيـَ

َ تـَُراٍب قَاَل َجاَء َرُسوُل ِهللا صلى هللا عليه وسلم بـَْيَت فَاِطَمَة فـََلْم جيَِْد َعِلي  َي َأ فـََقاَل َهلَا أَْيَن اْبُن  ا ِيف اْلبَـْيِت َعْن ِقصَِّتِه ِملَ مسُِّ
 َُّ َنُه َشْيٌء فـَغَاَضَبِين َفَخَرَج َوَملْ يَِقْل ِعْنِدي فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ا  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإلْنَساٍن اْنُظْر َأْيَن  َعمِِّك فـََقاَلْت َكاَن بـَْيِين َوبـَيـْ

َ َرُسوَل ِهللا ُهَو ِيف اْلمَ  ْسِجِد رَاِقٌد َفَجاَءُه َرُسوُل ِهللا صلى هللا عليه وسلم َوْهَو ُمْضَطِجٌع َقْد َسَقَط ِرَداُؤُه َعْن  ُهَو َفَجاَء فـََقاَل 
 َ َ تـَُراٍب ُقْم َأ ه يف الصحيح  ِشقِِّه فََأَصابَُه تـَُراٌب َفَجَعَل َرُسوُل ِهللا صلى هللا عليه وسلم َميَْسُحُه َعْنُه َويـَُقوُل ُقْم َأ  تـَُراٍب. رو

  عن قتيبة بن سعيد هـ. 
…أخرب أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أمحد بن حسكويه سنة مخسني وأربعمائة أنبأ أبو احلسني أمحد بن اْخلَفَّاُف أنبا -15

مالك َأنَّ  أَبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السراج ثنا عبد هللا بن اجلراح ثنا محاد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َدَخَل اْخلَالَء قَاَل اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ بك من اخلبث واخلبائ َّ   ث.النَِّيبَّ َصلَّى ا
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َسْنيِ اهلمداين سنة  …أخرب أبو سعد الكنجروذي سنة إحدى ومخسني وأربعمائة ثنا َأبُو احلََْسِن ُحمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن احلُْ -16
  ست ومثانني وثالمثائة ثنا أبو علي إمساعيل

  - أ4ق-
بن حممد الصفار ثنا حممد بن علي الدقاق ثنا أبو نعيم الفضل بن دكني ثنا فطر حدثين أبو خالد الواليب قال مسعت جابر بن  

ُ َعَلْيِه وسلم بعثت أ وال  َّ َِّ َصلَّى ا   ساعة كهاتني هذه يعين إصبعه الوسطى من السبابة. مسرة يـَُقوُل قَاَل َرُسوُل ا
أنبأ   …أخرب أَبُو اْحلََسِن َعِليُّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َجْعَفٍر الطريثيثي اللحساين سنة اثنتني ومخسني وأربعمائة بقراءة والدي عليه-17

ا سنة اثنتني وتسعني وثال مثائة أنبأ أبو احلسن علي بن عبد هللا بن  أبو معاذ شاه بن عبد الرمحن بن حممد بن مأمون اهلروي 
 َِّ ا سنة ثالث وعشرين وثالمثائة ثنا أبو األشعث ثنا محاد بن زيد َعْن َعاِصٍم اَألْحَوِل َعْن َعْبِد ا   دينار بن مبشر الواسطي 

ٍس ِمْن َأْصَحاِبهِ  َ  َفُدْرُت َهَكَذا ِمْن َخْلِفِه فـََعَرَف الَِّذي أُرِيُد  ْبِن سرجس قال أَتـَْيُت َرُسوَل ِهللا صلى هللا عليه وسلم َوُهَو ِيف 
 ََّ ُ فَأَْلَقى الرَِّداَء َعْن َظْهرِِه فـََرأَْيُت َمْوِضَع اْخلَامتَِ َعَلى َكِتَفْيِه ِمْثَل اْجلُْمِع َحْوَله ِخيالٌن َكَأ َّ ا الَثآلِيُل فـََرَجع فاْستَـْقبَـْلُتُه فـَُقْلُت َغَفَر ا

َ رَ  ْغَفَر َلَك َرُسوُل ِهللا صلى هللا عليه وسلم فـََقاَل نـََعْم َوَلُكْم مثَُّ َلَك  َتال اآليََة "َواْستَـْغِفْر   ُسوَل ِهللا فـََقاَل َوَلَك فـََقاَل اْلَقْوُم َأْستـَ
  ِلَذْنِبَك َوِلْلُمْؤِمِنَني ". 
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د النامقي أنبا َأبُو َنْصٍر ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن احلََْسِن الزَّْعَفَراِينُّ أنبا أَبُو َعْمٍرو …َأْخَربََ أَبُو احلََْسِن َعِليُّ ْبُن َأْمحََد ْبِن حمم-18
ا سليمان التيمي ثنا  ِإْمسَاِعيُل ْبُن ُجنَْيٍد السَُّلِميُّ أنبا أَبُو ُمْسِلٍم ِإبـَْراِهيُم ْبُن عبد هللا الكجي ثنا حممد بن عبد هللا األنصاري ثن

مالك قال عطس عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجالن فشمت أحدمها ومل يشمت اآلخر أو فسمت أحدمها  أنس بن 
  ومل يسمت اآلخر فقال إن هذا محد هللا فشمته وإن هذا مل حيمد هللا فلم امشته هـ. 

  العدوي …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب أنبا أبو احلسن أمحد بن إبراهيم -19
  - ب4ق-

معمر  أنبا اِإلَماُم َأبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق بن خزمية ثنا علي بن حجر ثنا إمساعيل بن بشر عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن 
أنه مسع أنس بن مالك يقول أ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف دار فحلبت شاة فصببت عليه من ماء بئر مث أعطي  

س واألعرايب عن ميينه فلما فرغ رسول هللا رسو  ه و ل هللا صلى هللا عليه وسلم فشرب وكان أبو بكر عن يساره وعمر جا
ْعِطَيُه َفْضَلُه، فََأْعَطى َرُسوُل ِهللا صلى هللا عليه وسلم   صلى هللا عليه وسلم قال عمر  رسول هللا أَبُو َبْكٍر، يـُْؤِذنُُه ِبِه لِيـُ

  ، وقال األمينون، قَاَل أََنٌس: َفِهَي ُسنٌَّة. اَألْعَراِيبَّ 
حيم بن منيب …حدثنا َواِلِدي أنبا اْلَقاِضي أَبُو َبْكٍر َأْمحَُد ْبُن احلسن احلسيين أنبأ َحاِجُب ْبُن َأْمحََد الطُّوِسيُّ ثنا َعْبُد الر -20

ن كان يقيم فعرض لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجل فحبسه حىت املروزي ثنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أنبا ُمحَْيٌد َعْن َأَنٍس أن املؤذ
م.    نعس بعض القوم مث صلى 
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نا  …أخرب أبو سعد الكنجروذي أنبأ أبو سعيد حممد بن بشر اْلَعبَّاِس اْلَبْصِريُّ أنبا َأبُو لَِبيٍد ُحمَمَُّد ْبُن إدريس الشامي ث -21
َِّ ْبِن ِديَناٍر َعِن ابن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم  سويد بن سعيد ثنا َماِلٍك َعْن عَ  ْبِد ا

َتِه وَ  َمْرَأُة  ُهَو َمْسُئوٌل عنهم َوالْ َمْسُئوٌل عن رعيته فَاَألِمُري الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنهم َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى َأْهِل بـَيـْ
 ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل رَاِعَيٌة َعَلى مال َزْوِجَها وولده َوِهَي َمْسُئوَلٌة عنهم َواْلَعْبُد رَاٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُئوٌل عنهم َأالَ 

  َعْن رَِعيَِّتِه. رواه البخاري عن بن أيب أويس عن مالك هـ. 
َِّ ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ أنبا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن أيب شريح أنبأ البغوي ثنا أبو اجلهم …َأْخَربََ أَبُو -22 العالء بن  َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َّ َِّ َصلَّى ا ِفٍع َعْن َعْبِد هللا بن عمر َعْن َرُسوِل ا َ   َم أنه قال أال كلكم موسى ثنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن 
  - أ5ق-

  راع وكلكم مسئول عن رعيته وذكر احلديث مبثله ومعناه هـ. 
يُّ أنبا ُمْسِلُم ْبُن  …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب أنبا أبو سعيد عبد هللا بن حممدالرازي أنبأ ُحمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب الرَّازِ -23

  ثنا قتادة عن أنس قال كانت قَِبيَعُة َسْيِف النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم ِمْن ِفضٍَّة هـ. إبراهيم ثنا جرير بن حازم 
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َِّ ْبُن ُسَلْيَمانَ …أخرب أَبُو َسْعٍد اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا اْحلَاِكُم أَبُو َأْمحََد ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمٍَّد اْحلَاِفُظ أنبا أَبُو َبْكٍر عَ -24 ْبِن   ْبُد ا
ِجْسَتاِينُّ ببغداد ثنا يزيد بن سعيد االسكندراين ثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق ح، قال احلاكم وحدثنا   اَألْشَعِث السِّ
أبو بكر ثنا أبو طاهر يعين أمحد بن عمرو بن السرح أنبأ ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول هللا 

مجعة من اجلمع قال  معشر املسلمني إن هذا يوم جعله هللا عيدا للمسلمني فاغتسلوا ومن كان  صلى هللا عليه وسلم يف
لسواك. هذا لفظ حديث ابن وهب عن مالك وكان قدمه أبو بكر بن أيب داود   عنده طيب فال يضره أن ميس منه وعليكم 

  وقال وحدثه يزيد بن سعيد عن مالك عن السباق مبثله. 
ِدي أنبا اْلَقاِضي أَبُو َبْكٍر َأْمحَُد ْبُن احلسن احلسيين أنبأ َحاِجُب ْبُن َأْمحََد الطُّوِسيُّ ثنا َعْبُد الرحيم بن منيب …حدثنا َوالِ -25

يف  املروزوي ثنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أنبا ُمحَْيٌد الطَّوِيُل َعْن أنس بن مالك عن أُيب بن كعب قال يعين عمر رضي هللا عنه ما حاك 
يه وسلم قال ي شيء منذ َأْسَلْمُت ِإالَّ َأّينِ قـََرْأُت آيًَة َوقـََرَأَها رَُجٌل على َغْري ِقَراَءِيت فقلت أقرأنيها رسول هللا صلى هللا عل صدر 

َنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فُقْلُت  رسول هللا َأقْـَرْأَتِين آيََة َكَذا وََكَذا قَاَل: نـََعْم قَاَل الر  جل أقرأين كذا وكذا قال نعم فَأَتـَيـْ
  مث قال إن جربيل وإسرافيل عليهما السالم أتياين فـََقَعَد ِجْربِيُل َعْن َميِيِين وإسرافيل َعْن َيَساِري فـََقالَ 

  - ب5ق-
رفني فقال ميكائيل  ِجْربِيُل اقْـَرأ  حممد اْلُقْرآَن َعَلى َحْرٍف فـََقاَل ِميَكائِيُل اْسَتزِْدُه فقلت زدين فقال جربيل اقرأه على ح

َعَة َأْحُرٍف كل ذلك يقول له جربيل اقرأ   استزده فقلت زدين قال اقرأه على ثالثة أحرف كل ذلك يقول له جربيل َحىتَّ بـََلَغ َسبـْ
  ويقول ميكائيل استزده حىت قال اقرأ على سبعة أحرف ُكلُّ َشاٍف َكاٍف هـ.
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لعباس أمحد بن حممد بن أمحد بن إسحاق البالوي أنبا اِإلَماُم أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد …أخرب أبو سعد الكنجروذي أنبأ أبو ا-26
 َِّ د َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل ا  صلى هللا ْبُن ِإْسَحاَق ن خزمية ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا محاد بن زيد ثنا حممد نب ز

  ه قبل اإلمام أن حيول هللا رأسه رأس محار. أخرجه مسلم عن قتيبة وغريه. عليه وسلم أما خيشى أحدكم أن يرفع رأس
َِّ ْبِن اْلُمِحبِّ أنبأ أبو احلسن اخلفاف أنبأ أبو العباس السراج ثنا-27 أبو   …أخرب األستاذ أبو اْلَقاِسِم اْلَفْضُل ْبُن َعْبِد ا

سناده حنوه.    األشعث ثنا محاد بن زيد 
ْثَماَن َسِعيُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَبِحِرييُّ أنبا أبو عمرو حممد بن أمحدج بن محدان أخربين عثمان بن موسى  …أخرب أَبُو عُ -28

اجلرجاين ثنا عبد األعلى بن محاد النرسي ثنا محاد بن سلمة عن عاصم األحول عن أنس بن مالك أن النيب صلى هللا عليه  
ملدينة هـ. وسلم حالف بني املهاجريني واألنصار يف دار أن   س بن مالك 

…أخرب أبو عمري سعيد بن حممد التجييب أنبأ اإلمام أبو علي زاهر بن أمحد بسرجس أنبأ أبو القاسم البغوي أنبأ علي -29
ي َحىتَّ َأْجَعَل َلَك بن اجلعد أنبأ شعبة عن أيب مجرة قال كنت َأقْـُعُد َمَع اْبِن َعبَّاٍس فكان ُجيِْلُسِين َعَلى َسرِيرِِه فـََقاَل َأِقْم ِعْندِ 

سألوه  َسْهًما ِمْن َماِيل فَأََقْمُت َمَعُه َشْهَرْيِن فَقاَلت يل امرأة سله عن نبيذ اجلر قال فكانت علي ميني ال أسأله عن نبيذ اجلر ف
  عن ذلك فنهاين عنها فقلت  أ العباس إين أنتبذ يف جرة يل خضراء فأشرب نبيذا 

  - أ6ق-

)1/9 (  

  

منه بطين قال ال تشربه وإن كان أحلى من العسل قال فقلت ِإنَّ َوْفَد َعْبِد اْلَقْيِس َلمَّا أَتـَُوا النَِّيبَّ صلى هللا عليه  حلوا يتقرقر 
ْلَقْوِم  ِ ْلَوْفِد  -وسلم فَقاَل: َمِن اْلَقْوُم َأْو َمِن اْلَوْفُد قَاُلوا رَبِيَعُة قَاَل َمْرَحًبا  ِ ،  -َأْو  َ َّ  َغْريَ َخَزا َ َرُسوَل ِهللا ِإ دمني قَاُلوا  َ َوَال 

َنَك َهَذا اْحلَىُّ ِمْن ُكفَّاِر ُمَضَر َفُمرْ  نَـَنا َوبـَيـْ َْتَِيَك ِإالَّ ِيف َشْهِر اْحلََراِم َوبـَيـْ َ َوَنْدُخْل بِِه َال َنْسَتِطيُع َأْن  َِْمٍر َفْصٍل ُخنِْربْ بِِه َمْن َورَاَء  َ
َِّ َوْحَدُه قَ اْجلَنََّة قال وَ  ِ ِإلميَاِن  ِ َاُهْم َعْن َأْربَعة َأَمَرُهْم  َِْربَعة، َوَ َِّ َوْحَدُه  َسأَُلوُه، َعِن اَألْشرِبَِة فَأََمَرُهْم  ِ اَل أََتْدُروَن َما اِإلميَاُن 

 َُّ ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم قَاَل َشَهاَدُة َأْن َال ِإلََه ِإالَّ ا َّ ، َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل ِهللا، َوِإقَاُم الصََّالِة، َوِإيَتاُء الزََّكاِة، َوَأْن تـُْعُطوا ِمَن  قَاُلوا ا
َا قَاَل اْلُمَقريَِّ  َتِم، َوالنَِّقِري، َوُرمبَّ ِء، َواْحلَنـْ َّ َاُهْم َعْن َأْربَعة، َعِن الدُّ َفُظوُهنَّ َوَأْخِربُوا ِِنَّ َمْن   َواْلُمَزفَِّت، قَاَل احْ اْلَمْغَنِم اْخلُُمَس، َوَ

  َورَاءَُكْم. رواه البخاري عن علي بن اجلعد. 
اُف أنبا أَبُو اْلَعبَّاِس  …َأْخَربََ اْحلَاِكُم أَبُو احلََْسِن َأْمحَُد ْبُن َعْبِد الرحيم اإلمساعيلي أنبأ أبو احلسن َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْخلَفَّ -30

لليل على راحلته حيث ما توجهت به.السراج ثنا حممد بن ب َِّ ْبِن ُعَمَر أنه كان يصلى  ِفٍع َعْن َعْبِد ا َ   كار أنبأ عطاف َعْن 
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ين ثنا …أخرب َأبُو َسْعٍد اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا اْحلَاِكُم َأبُو َأْمحََد حممد بن حممد احلافظ أنبا أبو عروبة احلسني بن حممد احلرا-31
َعاِينُّ َعْن زَْيِد ْبِن أسلم أن عبد امللك بعث إىل أم الدرداء فكانت عنده فلما كان  خملد  بن مالك ثنا َحْفُص ْبُن َمْيَسَرَة الصَّنـْ

ذات ليلة قام عبد امللك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عنه، فلعنه، فلما أصبح قالت أم الدرداء: قد مسعتك الليلة  
ُ َعَلْيِه وسلم: ال يكون اللعانون  لعنت خادماً، قال: إنه  َّ َِّ َصلَّى ا أبطأ عين، قالت: مسعت أ الدرداء يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل ا



  شفعاء وال شهداء يوم القيامة هـ.
  …حدثنا والدي لفظا أنبأ أبو بكر أمحد بن احلسن احلسيين أنبأ َحاِجُب ْبُن َأْمحََد الطُّوِسيُّ ثنا َعْبُد الرحيم -32
  - ب6ق-

ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك يـَُقوُل غزو ُ َعَلْيِه بن منيب ثنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أنبا اْلَعالُء أَبُو ُحمَمٍَّد الثـََّقِفيُّ قَاَل مسَِ َّ َِّ َصلَّى ا  َمَع َرُسوِل ا
ل ذلك فيما مضى فجعل رسول هللا  َوَسلََّم غزوة تبوك فطلعت الشمس ذات يوم وحنن بتبوك بنور وشعاع وضياء مل نرها قب

لوحي قال فقال  جربيل ما للشمس طلعت   ه جربيل عليه السالم  صلى هللا عليه وسلم يتعجب من ضيائها ونورها إذ آ
نور هلا وضياء وشعاع مل أرها طلعت فيما مضى قال  نيب هللا إنه ذاك مات اليوم معاوية بن أيب معاويةالليثي فبعث هللا عز  

ء   وجل سبعني ألف ملك يصلون عليه قال مب ذاك  جربيل قال كان يكثر تالوة قل هو هللا أحد قائما وقاعدا وماشيا وآ
  الليل والنهار فهل لك  نيب هللا أن تصلي عليه مث ترجع فأقبض لك األرض ففعل فصلى عليه مث رجع هـ. 
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ُد اْلَكِرِمي ْبُن هوازن بن القشريي أنبأ أبو احلسن َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف أنبا َأبُو اْلَعبَّاِس  …َأْخَربََ اِإلَماُم أَبُو اْلَقاِسِم َعبْ -33
السراج ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا الليث ْبُن َسْعٍد َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن أََنٍس قال خّر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن 

ُو فرس فجحش فصلى بَِنا  ْؤَمتَّ ِبِه فَِإَذا َكربََّ َفَكربِّ َنا معه قعودا مث انصرف فقال إمنا اإلمام أو إمنا ُجِعَل اِإلَماُم لِيـُ ا قَاِعًدا فَصلَّيـْ
  َوِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا َوِإَذا َسَجَد فَاْسُجُدوا َوِإَذا َصلَّى قَاِعًدا َفَصلُّوا قـُُعوًدا َأْمجَُعوَن. 

ان، وأبو  و َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن األديب ثنا أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن أنبأ احلسن بن سفي…َأْخَربََ أَبُ -34
ِفٍع َعِن اْبِن عمر إن رسول هللا ص َ لى هللا عليه  يعلى املوصلي قاال ثنا عبد هللا بن حممد بن أمساء ثنا ُجَوْيرِيَُة ْبُن َأْمسَاَء َعْن 

وسلم قال ُعذبت امرأة يف هرة سجنتها حىت ماتت فدخلت فيها النار ال هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها وال هي تركتها  
  فتأكل من خشاش األرض هـ هـ.

  - أ7ق-
َِّ أخربه أن عمر بن اخلطاب رأس حلة سرياء من حرير-35 ِفٍع َأنَّ َعْبَد ا َ ََذا اِإلْسَناِد َعْن  فقال  رسول هللا لو   …َوِ

َا يـَْلَبُس َهِذِه َمْن ال َخالَق لَُه ِيف اآلخِ    َرةِ ابتعت هذه احللة فـََلِبْستَـَها ِلْلَوْفِد َولِيَـْوِم اْجلُُمَعِة فـََقاَل ِإمنَّ
َِّ أخربه أنَّ َرُسوَل ِهللا صلى هللا عليه وسلم-36 ِفٍع َأنَّ َعْبَد ا َ ََذا اِإلْسَناِد َعْن  بـََعَث ِإَىل ُعَمَر ِحبُلٍَّة ِسَريَاَء ِمْن َحرِيٍر   …َوِ

ْعُتَك تـَُقوُل ِفيَها َما قـُْلَت فـََقاَل َرُسولُ  َ َرُسوَل ِهللا َكَسْوتَِنيَها َوَقْد مسَِ ُه فـََقاَل ُعَمُر  َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إمنا   َكَساَها ِإ َّ َِّ َصلَّى ا ا
ا إليك لَتِبيعَها َأوْ    لَتْكسوَها بعض نسائك.  بعثت 
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ألصل) يف آخرين قالوا أنبا أبو احلسني أمحد ْبُن  -37 …أخرب القاضي أبو نصر احلسن بن أمحد بن علي احلديين (كذا 
ْيٌد َعْن أََنٍس َأنَّ النَِّيبَّ  ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف أنبا َأبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد بن إسحاق السراج ثنا عبيد هللا بن سعيد ثنا حيىي بن سعيد عن محَُ 

ُ عليه وسلم مسع صوت صيب وهو يف الصالة فخفف الصالة فظننا أنه خفف رمحة للصيب من أجل أنه يف الصالة. َّ   َصلَّى ا



َِّ ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ أنبا أَبُو ُحمَمٍَّد َعْبدُ -38  الرَّْمحَِن ْبِن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َأْمحََد األنصاري …َأْخَربََ أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا
ِفٍع َأنَّ َعْبدَ  َ  هللا بن  أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا أبو اجلهم العالء بن موسى سنة تسع وعشرين ومائتني ثنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن 

تطع أن يويف بنذره حىت مات فإن وجد ما يعتق عنه أعتق، أو  عمر كان يقول ال أعلم يف النذر إال الوفاء وإن نذر فلم يس 
يهدي إىل البيت، أو يتصدق عنه، أحب إيل لو كنت وليه من أن أصوم عنه، وإمنا الصيام ملن حج، واحلج والعمرة ملن حج  

  واعتمر.
مد بن إسحاق احلافظ …أخرب أبو سعد الكنجروذي سنة إحدى ومخسني وأربعمائة أنبا احلاكم أبو أمحد حممد بن حم-39

ا سنة ثالث عشرة وثالمثائة   سنة مثان وسبعني وثالمثائة أنبا أَبُو َعُروبََة اْحلَُسْنيُ ْبُن َأِيب َمْعَشٍر احلراين 
  - ب7ق-

ثنا خملد بن مالك السلمسيين ثنا عطاء بن خالد عن زيد بن أسلم قال كان أمري عمر بن عبد العزيز يصلي بنا الظهر مث  
نا إىل أنس بن مالك نسأل عنه وكان شاكيا فلما دخلنا عليه قال قد صليتم قلنا نعم قال  جارية هلمي يل وضوءا ما انصرف

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أشبه صالة برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من إمامكم هذا  َّ َِّ َصلَّى ا مل يذكر  صليت خلف إمام بـَْعِد َرُسوِل ا
  ال عمر وكان يتم الركوع والسجود وخيفف القيام والقعود.يف ذلك أ بكر و 
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َِّ ْبُن حمَُ -40 مٍَّد الرَّاِزيُّ ثنا حممد بن  …أخرب األسناد أَبُو يـَْعَلى ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن الصَّابُوِينُّ قال ثنا أَبُو َسِعيٍد َعْبُد ا
ُ َعَلْيِه وسلم  أيوب الرازي ثنا مسلم بن إبراهيم األز  َّ دي ثنا هشام بن عبد هللا الدستوائي ثنا قتادة َعْن أََنٍس َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا

  قنت شهرا يدعوا على أحياء من أحياء العرب هـ. 
  …أخرب أبو بكر يعقوب بن أمحد الصرييف ثنا أبو نعيم أمحد بن حممد بن إبراهيم األزهري إمالء أنبأ حممد بن احلسن-41

ا ثنا عمار بن رجاء اجلرجاين ثنا َيزِيُد ْبُن َهارُوَن أنبا ُمحَْيٌد َعْن أََنُس أن رسول هللا صلى هللا ذي  عليه   بن شريويه األسرتا
ّينِ َأرَاُكْم َورَاِء َظْهِري  وسلم بعد أن أُِقيَمِت الصََّالُة وقبل أن يكرب َأقْـَبَل َعَلي القوم ِبَوْجِهِه فـََقاَل َأِقيُموا ُصُفوَفُكْم َوتـََراصُّوا فَإِ 

  قال فلقد كنت أرى الرجل منا يُلزق منكبه مبنكب أخيه إذا قام يف الصالة.
َها خَ -42 ْوا َعَليـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِجَنازٌَة فَأَثـْنـَ َّ ذا اإلسناد َعْن أََنٍس قَاَل َمرَّْت َعَلى النَِّيبُّ َصلَّى ا ْريًا مث تتابعت األلسنة  …و

 َُّ َِّ َصلَّى ا َها شرا حىت تتابعت األلسنة فـََقاَل َرُسوُل ا َعَلْيِه َوَسلََّم وجبت أنتم   خلري مثَُّ َمرَّْت ِبِه ِجَنازٌَة ُأْخَرى فَأَثـْنَـْوا َعَليـْ
  شهداء هللا يف اَألْرُض. 

  …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديبُ -43
  - أ8ق-

يُّ ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َدْهَثٍم الطََّرُسوِسيُّ ثنا أبو القاسم بن منيع ثنا علي بن اجلعد أخربين املبارك بن فضالة  أنبأ أبواحلسن َعلِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل صلوا يف مرابض الغنم وال تصلوا يف أعطان ا َّ اعن احلسن عن عبد هللا بن مغفل َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ا  إلبل فإ

  خلقت من الشياطني هـ. 
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…أخرب أبو عثمان سعيد بن حممد البحربي والشيخ أبو سعد الكنجروذي قاال أنبا أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن  -44
بت البناين محدان أنبأ أَبُو يـَْعَلى َأْمحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثىنَّ املوصلي ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا غسان ب ن برزين الطهوي ثنا 

َِّ َهَلكْ  َ َرُسوَل ا َنا َوَربِّ اْلَكْعَبِة فـََقاَل َوَما َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل َغَدا َأْصَحاُب النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم َذاَت يـَْوٍم فـََقاُلوا 
ُ َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه قَاُلوا بـََلى قَاَل  َذاَك قَاُلوا النَِّفاُق النَِّفاُق قَاَل أََلْسُتْم َتْشَهدُ  َّ وَن َأْن ال ِإَلَه ِإال ا

َِّ َهَلْكَنا َوَربِّ اْلَكْعَبِة قَاَل وَ  َ َرُسوَل ا ُلوا النَِّفاُق النَِّفاُق قَاَل أََلْسُتْم  َما َذاَك قَالَْيَس َذاَك النَِّفاَق قَاَل مثَُّ َعاُدوا الثَّانَِيَة فـََقاُلوا 
ُ َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه قَاُلوا بـََلى قَاَل لَْيَس َذاَك النَِّفاَق قَ  َّ َِّ  َتْشَهُدوَن َأْن ال ِإَلَه ِإال ا َ َرُسوَل ا اَل مثَُّ َعاُدوا الثَّالَِثَة فـََقاُلوا 

ُ َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدهُ َهَلْكَنا َوَربِّ اْلَكعْ  َّ  َوَرُسولُُه قَاُلوا بـََلى قَاَل َبِة قَاَل َوَما َذاَك قَاُلوا النَِّفاُق قَاَل أََلْسُتْم َتْشَهُدوَن َأْن ال ِإَلَه ِإال ا
َّ ِإَذا ُكنَّا ِعْنَدَك ُكنَّا َعَلى َحاٍل َوِإَذا َخَرْجَنا نـَْيا َوَأْهُلوَ قَاَل َلْو َأنَُّكْم ِإَذا َخَرْجُتْم ِمْن  لَْيَس َذاَك النَِّفاَق قَاُلوا ِإ َنا الدُّ ِمْن ِعْنِدَك َمهَّتـْ

  ِعْنِدي َتُكونُوَن َعَلى اْحلَاِل الَّذيت َتُكونُوَن َعَلْيِها َلَصاَفَحْتُكُم اْلَمالِئَكُة هـ.
ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن احلسني اهلمذاين العلوي ثنا إمساعيل بن حممد  …أخرب أبو سعيد الكنجروذي ثنا السَّيُِّد أَبُو احلََْسِن ُحمَمَّ -45

  الصفار النحوي وعثمان بن أمحد الدقيقي وخيثمة بن سليمان القرشي
  - ب8ق-
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وأمحد بن إبراهيم األشباين قالوا أنبأ احلسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أنبأ شعبة عن قتادة قال مسعت أنس بن مالك حيدث 
ُ وأن حممدا رسول هللا دخل اجلنة هـ. ع َّ   ن معاذ بن جبل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال َمْن َشِهَد َأْن ال ِإَلَه ِإالَّ ا

…أخرب أبو سعد ثنا السيد أبو احلسن اهلمداين ثنا عمر بن حممد الفقيه قال السيد وثنا إبراهيم املقدسي ثنا أبو أمية -46
الطرسوسي قاال ثنا أبو عاصم النبيل ثنا عبد احلميد بن جعفر عن كثري بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال   حممد بن إبراهيم 

  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من كان آخر كالمه ال إله إال هللا دخل اجلنة هـ. 
ء ثنا أبو بكر حممد بن  …أخرب أبو نصر عبد الرمحن بن علي بن موسى ثنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني إمال-47

لري ثنا بكر بن بكار ثنا عائذ بن شريح قال مسعت أنس بن مالك   حيان بن محدويه املذكر ثنا حممد بن منده األصبهاين 
ُ َعَلْيِه وسلم من كذب علّي يف رواية حديث فليتبوأ مقعده من النار هـ.  َّ َِّ َصلَّى ا   يـَُقوُل قَاَل َرُسوُل ا

َِّ ْبُن َأْمحََد ْبِن حممد الرومي أنبا أَبُو اْلَعبَّ …َأْخَربََ -48 اِس ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق  ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب أنبا أَبُو ُحمَمٍَّد َعْبُد ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل لو كان   السَّرَّاُج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن هليعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى َّ ا

  القرآن يف أهاب ما مسته النار. 
َِّ صلى هللا عليه وسلم أكثر منافقي أميت قراؤها هـ. -49 ََذا اِإلْسَناِد قَاَل قَاَل َرُسوُل ا   …َوِ
ٍد ُحمَمَُّد ْبُن ِبْشِر ْبِن اْلَعبَّاِس اْلَبْصِريُّ أنبا َأبُو لَِبيٍد ُحمَمَُّد …َأْخَربََ أَبُو َسْعِد ْبُن َأِيب َبْكِر ْبِن أيب عمرو الفقيه أنبأ أَبُو َسِعي-50

  ْبُن ِإْدرِيَس الشامي ثنا سويد بن سعيد ثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن أنس بن 
  - أ9ق-

ُ عليه وسلم سرت ما بني اجلن وعور  َّ َِّ َصلَّى ا ات بين آدم أن يقول الرجل املسلم إذا أراد أن يضع  َماِلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل ا
  ثيابه بسم هللا الذي ال إله إال هو. 



)1/16 (  

  

…وأخرب أبو سعد أنبأ أبو سعيد أنبأ أبو لبيد ثنا محيد بن مشعلة ثنا جعفر بن سليمان ثنا أبو عمران اجلوين عن أنس -51
  ف اإلبط وحلق العانة أن ال يرتك أكثر من أربعني ليلة هـ. بن مالك قال وقت لنا يف قص الشارب وتقليم األظفار ونت

َراِهيَم ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َحيَْىي أنبا أمحد …َأْخَربََ أَبُو َبْكٍر َأْمحَُد ْبُن َمْنُصوِر ْبِن َخَلٍف اْلَمْغِرِيبُّ أنبا أَبُو احلََْسِن َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن ِإبْـ -52
د ثنا احلسن  بن الصباح ثنا سفيان قال عمرو مسع جابر بن عبد هللا حيدث عن أيب سعيد اخلدري قال قال   بن حممد بن ز

ْغُزو ِفيِه ِفَئاٌم ِمَن النَّاِس فـَيـَُقاُل َهْل ِفيُكْم َمْن  َصِحَب َرُسوَل ِهللا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليأتني َعَلى النَّاِس زََماٌن فـَيـَ
َِْيت َعَلى النَّاِس زََماٌن يـَْغُزو ِفيِه ِفَئاٌم ِمَن النَّاِس فـَيـَُقاُل َهْل ِفيُكْم مَ صلى هللا عليه وسلم فـَيـَُقالُ  ْن َصِحَب   نـََعْم فـَيـُْفَتُح َهلُْم مثَُّ 

َِْيت َعَلى النَّاسِ  ْفَتُح َهلُْم مثَُّ  َقاُل نـََعْم فـَيـُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَيـُ َّ َقاُل   َأْصَحاَب َرُسوِل ِهللا َصلَّى ا ْغُزو ِفيِه ِفَئاٌم ِمَن النَّاِس فـَيـُ زََماٌن فـَيـَ
  َهْل ِفيُكْم َمْن َصِحَب َمْن َصاَحَبهم فـَيـَُقاُل نـََعْم فـَيـُْفَتُح َهلُْم. متفق عليه من حديث سفيان هـ. 

أمحد بن ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف أنبا أَبُو اْلَعبَّاِس   …أخرب أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَبِحِرييُّ ِيف آخرين قالوا أنبا أبو احلسني -53
ُ َعَلْيِه  ُحمَمَُّد ْبُن إسحاق السراج ثنا قتبة بن سعيد ثنا َأبُو َعَوانََة َعْن ِمسَاٍك َعِن النـُّْعَماِن ْبِن َبِشٍري قَاَل َكاَن َرسُ  َّ َِّ َصلَّى ا وُل ا

ُ َبْنيَ وُ َوَسلََّم ُيَسوِّي ُصُفوفـََنا َفَخَرَج يَـ  َّ ُجوِهُكْم. ْوًما فـََرَأى رَُجًال َخارًِجا َصْدرُُه َعِن اْلَقْوِم فـََقاَل لَُتَسوُّنَّ ُصُفوَفُكْم َأْو لَُيَخالَِفنَّ ا
  رواه مسلم عن قتيبة. 

  ء أنبأ أبو حممد عبد هللا…أخرب أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َمحُْدوَن ثنا أبو عمرو أمحد بن أيب القراين إمال-54
  - ب9ق-
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بن حممد بن يعقوب أنبأ داود بن أيب العوام ثنا إبراهيم بن أمحد اخلزاعي عن إبراهيم بن هدبة َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل  
لويل والثبور. َرُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم من اعتاد مسلما أو سعى به إىل السلطان جاء يوم القيامة مشوة    الوجه يدعوا 

ذا اإلسناد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن العبد إذا أصبح واستيقظ من منامه جاءت الروح فاستقبل  -55 …و
ر جهنم.   جسده وقال  جسد  ال تعمل اليوم عمال يوردين 

ذا اإلسناد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بكى على ذن -56 به يف الدنيا حىت تسيل دموعه على وجهه حرم …و
  هللا ديباجه ووجهه على النار هـ.

اْجلَبَّاِر الصُّوِيفُّ ثنا   …أخرب أبو سعد اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا َأبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد بن محدان ثنا َأْمحَُد ْبُن احلََْسِن ْبِن َعْبدِ -57
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   منصور بن أيب مزاحم ثنا عبد َّ َِّ َصلَّى ا الرمحن بن أيب املوايل عن حممد بن املنكدر عن جابر قَاَل َكاَن َرُسوُل ا

َألْمٍر أوأراد األم ِ َتْنيِ َغْريَ اْلَفرِيَضِة مثَُّ لِيـَُقِل ر فـَْلُيَصلِّ رَْكعَ يـَُعلُِّمَنا اِالْسِتَخارََة َكَما يـَُعلُِّمَنا السُّورََة ِمْن اْلُقْرآِن قَاَل إَذا َهمَّ َأَحدُُكْم 
 َأْقِدُر َوتـَْعَلُم َوالَ َأْعَلُم َوأَْنَت َعَالُم اللَُّهمَّ إّينِ َأْسَتِخريُك ِبِعْلِمك َوَأْستَـْقِدُرك بُِقْدرَِتك َوَأْسأَُلك ِمْن َفْضِلك اْلَعِظيِم فَِإنَّك تـَْقِدُر َوالَ 

يِه بَِعْيِنِه َخْريًا ِيل ِيف ِديِين َومعاشى ومعادى وَعاِقَبِة َأْمِري فأو قال عاجل أمرى  اْلغُُيوِب اللَُّهمَّ إْن َكَنت تَـ  ْعَلُم َهَذا اَألْمَر ُتَسمِّ
ِرْك ِيل ِفيِه َوِإْن َكَنت تعلمه َشرا ِيل ِمْثَل َذِلَك فَاْصرِْفُه َعين َواْصرِْفِين َعنهُ  َ ْريَ َحْيُث َكاَن هـ. َواْقُدْر   وأجلهَ اْقِدْرُه ِيل مثََُّ    ِيل اخلَْ
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الء بن  …أخرب أبو بكر بن أىب عاصم اْلُعَمِريُّ أنبا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأِيب ُشَرْيٍح أنبأ أبو القاسم البغوى ثنا أبو اجلهم الع-58
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أنه قال أن خري  موسى ثنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن َأِيب الزَُّبْريِ َعْن جابر بن عبد هللا األنص َّ َِّ َصلَّى ا ارى َعْن َرُسوِل ا

  ما ركبت
  - أ10ق-

  إليه الرواحل مسجدى هذا والبيت العتيق هـ. 
ا أنبأ البغوي ثنا م-59 صعب  …أخرب أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَبِحِرييُّ أنبا أبو علي زاهر بن أمحد اإلمام السرجسي 

َِّ صل ِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل ا َ ى هللا عليه وسلم قال من  بن عبد هللا بن ُمْصَعٌب الزَُّبْريِيُّ َحدََّثِين َماِلُك ْبُن أََنٍس َعْن 
إال فقد  أعتق شركا له يف عبد وكان له مال يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاه حصصهم وأعتق عليه العبد و 

  عتق منه ما عتق هـ. 
ُه َأبُو َسْعٍد اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا اْحلَاِكُم أَبُو أمحد اْحلَاِفُظ أنبا َأبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَّ -60 ِد بن سليمان بن احلارث  …َوَأْخَربََ

فع موىل عبد هللا بن عمر عن ا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا  الواسطي ثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم ثنا 
عليه وسلم َمْن َأْعَتَق َنِصيًبا ِيف َعْبٍد فكان له مال قدر ما يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة العدل وإال فقد عتق ما عتق. رواه  

  مسلم عن شيبان بن فروخ األيلي.
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خلف املعيلي أنبا أبو حممد احلسن بن أمحد املخلدي أنبا أَبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن  …َأْخَربََ َأبُو َبْكٍر َأْمحَُد ْبُن َمْنُصوِر ْبِن -61
رسول هللا    ِإْسَحاَق الثـََّقِفيُّ ثنا هناد بن السري ثنا اْبُن ُفَضْيٍل َعِن اْلُمْخَتاِر ْبِن فـُْلُفٍل قال مسعت أنس بن مالك يقول َأْغَفى

ًما فِإمَّا قَاَل َهلُْم َوِإمَّا قَاُلوا لَُه  رسول هللا ِملَ َضِحْكَت قَاَل ِإنَُّه نزَلْت َعَليَّ صلى هللا عليه وسلم إْغَفاَءًة فَرفَ  آنًِفا َع رَْأَسُه ُمتَـَبسِّ
َناَك اْلَكْوثـََر} َحىتَّ َخَتَمَها فلما قرأها قَاَل هَ  َّ َأْعطَيـْ ُ َوَرُسولُُه ُسورٌَة فـََقَرَأ {ِبْسِم ِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم ِإ َّ ْل َتْدرُوَن َما اْلَكْوثـَُر قَاُلوا ا

ٌَْر وعدنيه َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِه َخْريٌ َكِثٌري َعَلْيِه حوضي ترد عليه أُمَِّيت يـَْوَم اْلِقيَ  اَمِة آنِيَـُتُه َعَدُد اْلَكَواِكِب. رواه  َأْعَلُم قَاَل فإنُه 
  مسلم من طرق عن املختار بن فلفل. 

  آخر اجلزء األول واحلمد  رب العاملني وصلى هللا عليه حممد وآله
  

  اجلزء الثاين 
  

  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  …أخرب أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي املستملي أنبأ -62
  - ب10ق-

ُن َأِيب ُشَرْيٍح األَْنَصاِريُّ أنبا أبو القاسم البغوي ثنا مصعب بن عبد  أنبأ أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َعاِصٍم اْلُعَمِريُّ اْهلََرِويُّ أنبأ َعْبُد الرَّْمحَِن بْ 



هللا الزبريي حدثين مالك بن أنس عن محيد الطويل عن أين بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم خرج إىل خيرب فجاءهم 
فـََلمَّا أْصَبَح َخَرَج يـَُهود ِمبََساِحيِهْم َوَمَكاتِِلِهْم فـََلمَّا رََأْوُه قَاُلوا   ليال وكان ِإَذا أََتى قـَْوًما ِبَلْيٍل ال يُِغْري عليهم َحىتَّ ُيْصِبَح قال 

َّ ِإَذا نـََزْلنَ  ا ِبَساَحِة قـَْوٍم َفَساَء َصَباُح  ُحمَمٌَّد َوهللا ُحمَمٌَّد َواْخلَِميُس فـََقاَل النيب صلى هللا عليه وسلم هللا َأْكَربُ َخرَِبْت َخْيَربُ ِإ
  َذرِيَن.اْلُمنْ 
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َِّ ْبُن حممد الر -63 ازي أنبأ يوسف بن عاصم  …َأْخَربََ أَبُو َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا أَبُو َسِعيٍد َعْبُد ا
ن مجع القرآن على عهد رسلو الرازي ثنا ُهدبة بن خالد ثنا مهام بن حيىي ثنا قتادة قال قلت ألنس بن مالك رضي هللا عنه م 

بت ورجل من األنصار يقال له   هللا صلى هللا عليه وسلم قال أربعة كلهم من األنصار أيب بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن 
  أبو زيد رضي هللا عنهم. 

َِّ ْبنُ -64  َأْمحََد ْبِن ُموَسى َعْبَدان األهوازي ثنا سعيد  …وأخرب أبو سعد أنبا أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن محدان ثنا َعْبُد ا
بت احلجيب من بين عبد الدار حدثين أيب عن عقبة بن عامر اجلهين أنه خرج مع   بن عبد اجلبار ثنا إبراهيم بن حممد بن 

ألصل وحيتمل. .فَكاَن) الرَّاْعُي َعَليَّ  َوَعَلى َصاِحٍب ِيل رعي  النيب صلى هللا عليه وسلم عام غزوة تبوك قال فدار (كذا 
ْجِلَس ِإَىل َرُسوِل  اإلبل فبينا أ رَأَْيُت النيب صلى هللا عليه وسلم جالسا َوَقِد اْجَتَمَع إليه النَّاُس فـَُقْلُت ِلَصاِحِيب اْكِفِين َحىتَّ أَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَأْمسَع ِمْنُه َفِجلست ِإلَْيِه وكان أدىن م َّ َِّ َصلَّى ا َِّ ا ْعُت َرُسوَل ا ا جلست إليه عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه مسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: َمْن تـََوضََّأ فََأْحَسَن ُوُضوَءُه مث َصلَّى رَْكَعَتْنيِ مْقِبال ِفيِهَما قلبه الَ  َّ  َيْشَغُلُه َشْيٌء َخَرَج ِمْن ُذنُوبِِه َكَما َصلَّى ا

  .َوَلَدْتُه أُمُّهُ 
…وأخرب أبو سعد ثنا أبو عمرو ثنا عبدان األهوازي ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا سفيان بن عيينة ثنا عبيد هللا بن أيب -65

  يزيد عن ابن عباس رضي هللا عنه قال الَ ُأِحلَُّها ِلُمْغَتِسٍل يـَْغَتِسُل ِيف اْلَمْسِجدِ 
  - أ11ق-

ٍئ ِحلٌّ َوِبلٌّ    .َوِهَي ِلَشاِرٍب َوُمتَـَوضِّ
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…أخرب أبو سعد الكنجروذي أنبأ أبو حممد بن حممد بن أمحد الطرازي البغدادي أنبا أبو بكر حممد بن منصور بن  -66
أيب اجلهم ببغداد ثنا محيد بن مسعدة ثنا عمر بن علي املقدمي عن أيب حازم عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال قال  

نـَْيا َوَما ِفيَها َوَلَمْوِضُع َسْوٍط ِيف اْجلَنَِّة َخْريٌ ِمَن الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم َلغَ  نـَْيا  ْدَوٌة َأْو َرْوَحةٌ ِيف َسِبيِل ِهللا َخْريٌ ِمَن الدُّ دُّ
  َوَما ِفيَها مث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز هـ. 

َِّ ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ اْهلََرِويُّ أنبا أَبُو ُحمَمٍَّد َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َأْمحََد ْبنِ …َأْخَربََ أَبُو َبْكٍر -67  ُحمَمَِّد ْبِن أمحد  ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا
ملدينة يف فع أن وليدة كانت  خالفة  األنصاري أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا أبو اجلهم العالء بن موسى ثنا ليث بن سعد عن 

معاوية كان هلا هوى فقالت ال أرضى حىت تقتل فال لسيدها واعانته على ذلك فأخذ الرجل وأخذت معه فتحابلت فرتكوها 



ا قتلوها هـ.    قريبا من ثالثة أشهر فلما تبني هلم أن ال حبل 
ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن أنبا احلسن بن سفيان ثنا هدبة   …أخرب أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَبِحِرييُّ أنبا أَبُو َعْمٍرو-68

 َِّ ِبٍت َعْن َأَنٍس رضي هللا عنه قال َلَقْد َسَقْيُت ِبَقَدِحي َرُسوَل ا َ صلى هللا عليه   بن خالد القيسي ثنا َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن 
  يَذ هـ. وسلم اللََّنبَ َواْلَماَء َواْلَعَسَل َوالنَّبِ 

بن  …أخرب أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن القشري أنبأ أبو احلسن َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف أنبا َأبُو اْلَعبَّاِس حممد -69
ِفٍع َعِن اْبِن عمر رضي هللا عنه قال رأي رسول هللا ص َ لى هللا عليه  إسحاق السراج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن 

ََّ عز وج لناس َفَحتـََّها مث قَاَل حني انصرف إن َأَحدُُكْم إذا كان يف الصالة فَِإنَّ ا ل  وسلم خنامة يف قبلة املسجد وهو يصلي 
  ِقَبَل َوْجِه فال يتنخمن َأَحدُكْم قبل وجهه ِيف الصََّالة هـ. 
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ْنُصوِر ْبِن خلف املغريب أنبا أبو حممد احلسن بن أمحد املخلدي أنبأ أبو العباس السراج ثنا …َأْخَربََ َأبُو َبْكٍر َأْمحَُد ْبُن مَ -70
َِّ َصلَّى هللا عل ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل ا َّ   يه وسلمقتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن أيب حازم عن سهل بن سعد َرِضَي ا

  - ب11ق-
ما قَاَل ُمَتَماِسُكوَن آِخٌذ بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ال َيدْ قَاَل لََيْدُخَلنَّ اْجلَنَّ  ُعوَن َأْلًفا أو سبع مائة ال يدري أبو حازم، وإ ُخُل َة ِمْن أُمَِّيت َسبـْ

ه عن قتيبة.    أوهلم حىت يدخل آخرهم ووجوههم على صورة القمر ليلة البدر هـ. رو
َِّ ْبِن األنباري ببغداد ثنا أبو عبد هللا  …أخرب َأبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن ُحمَمٍَّد ا-71 ْلَبِحِرييُّ أنبا َأبُو َأْمحََد ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا

ِبٍت اْلبـَُناِينِّ َعنْ  َ ُ َعْنهُ احلسني بن إمساعيل ثنا أبو األشعث َأْمحَُد ْبُن اْلِمْقَداِم اْلِعْجِليُّ ثنا َمحَّاُد ْبُن زيد َعْن  َّ قَاَل    َأَنٍس َرِضَي ا
ُ عليه وسلم وال مشمت  َّ َِّ َصلَّى ا رائحة َأْطَيَب ِمْن  َما َمَسْسُت بَِيِدي ِديَباًجا َوال حريرا وال شيئا كان أَْلَنيَ ِمْن َكفِّ َرُسوِل ا

 َُّ َِّ َصلَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَلَقْد َخَدْمُت َرُسوَل ا َّ َِّ َصلَّى ا َِّ َما قَاَل ِيل ُأفٌّ َقطُّ َوال  رِيِح َرُسوِل ا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْشَر ِسِنَني فـََوا
  قَاَل ِلَشْيٍء فعلته مل فعلت َوال ِلَشْيٍء َملْ َأفْـَعْلُه َأَال فـََعْلَت َكَذا رواه البخاري عن سليمان بن حرب عن محاد هـ. 

ي أنبأ َحاِجُب ْبُن َأْمحََد الطُّوِسيُّ ثنا َعْبُد الرحيم بن  …حدثنا والدي من لفظه أنبا أبو بكر أمحد بن احلسن القاض-72
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع مثََ  َرِة  منيب املروزي ثنا َيزِيُد ْبُن َهاُروَن أنبا ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس رضي هللا عنه قال 

  نس أرأيت لو منع هللا الثمرة مث تستحل مال أخيك هـ. النَّْخِل َحىتَّ تـَْزُهَو قلنا وَما زهوه قَاَل َحتَْمرُّ فقال أ
ا  …َأْخَربََ أَبُو َسْعِد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب أنبا احلاكم أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ أنبا احلسني بن أيب معشر احلراين-73  

ِفٍع َأنَّ اْبَن ُعَمَر َرِضيَ  َ ُ عنه كان إذا دخل املسجد فرآه جالسا وضع يده على   ثنا خملد بن مالك ثنا عطاف بن خالد َعْن  َّ ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يضع يده عليها.  َّ َِّ َصلَّى ا   الرصافة الىت َكاَن َرُسوُل ا
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َِّ ْبُن ُحمَمٍَّد الرازي أنبا حممد الرازي  …أخرب اإلسناد َأبُو يـَْعَلى ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن الصَّابُوِينُّ أنبا َأبُو َسِعيٍد َعْبُد -74 ا
ُ َعْنُه قَاَل قال رسول  َّ هللا صلى  أنبا حممد بن أيوب أنبا مسلم بن إبراهيم ثنا حبر بن كنيز السقاء ثنا قـََتاَدَة َعْن َأَنٍس َرِضَي ا



  هللا عليه وسلم أقل أميت من يبلغ اليقني. 
ي بن موسى ثنا أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن ُعْبُدوٍس املزكي إمالء أنبا أبو عمرو …أخرب أبو نصر عبد الرمحن بن عل-75

  أمحد بن حممد بن أمحد احلريي ثنا عبد الرمحن 
  - أ12ق-

ُ َعْنُه قَاَل قَاَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من زر  َّ ع زرعا فيصاب منه ابن بشر ثنا سفيان عن أيب الزبري َعْن َجاِبٍر َرِضَي ا
  شيء إال كان له أجر هـ.

ى ثنا  …أخرب أبو بكر بن أيب عاصم اْلُعَمِريُّ أنبا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأِيب ُشَرْيٍح أنبا أبو القاسم البغوي ثنا العالء بن موس-76
فع أن بنني لعبد هللا أفاضوا قبل أن حيلقوا فقال لريجعوا فيحلقوا مث    ليفيضوا إفاضة أخرى. الليث بن سعد عن 

…أخرب أبو سعد الكنجروذي أنبا أبو العباس أمحد بن حممد بن إسحاق البالوي أنبأ حممد بن إسحاق بن إبراهيم  -77
الثقفي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب بن عبد الرمحن االسكندراين عن أيب حازم قال مسعت سهل بن سعد الساعدي يقول  

ه وسلم يقول أ فرطكم على احلوض من ورد شرب ومن شرب مل يظمأ أبدا ولريدن علّي أقوام مسعت النيب صلى هللا علي
ذا احلديث فقال هكذا   أعرفهم ويعرفوين مث حيال بيين وبينهم قال أبو حازم فسمع النعمان بن أيب عياش وأ أحدثهم 

م مين فيقال إنك ال تدري ما  مسعت سهال يقول فقلت نعم قال وأ أشهد على أيب سعيد اخلدري لسمعته ي زيد فيقال إ
  عملوا بعدك فاقول سحقا سحقا ملن بدل بعدي. رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد هـ. 
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ٍر ُحمَمَُّد ْبُن  و َبكْ …أخرب أَبُو َسْعٍد َأْمحَُد ْبُن ِإبـَْراِهيَم ْبِن ُموَسى املقريء أنبا أَبُو طَاِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل أنبا جحدي أَبُ -78
ن  ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة أنبا أمحد بن عبدة الضيب ثنا محاد بن زيد ح. قال اإلمام أبو بكر وحدثنا أمحد املقدام ثنا محاد بن زيد ع 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي  بت قال قال لنا أنس بن مالك رضي هللا عنه إين ال آُلو َأْن ُأَصلَِّي ِبُكْم َكَما رَأَْيُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى َّ ا
بت فَكاَن أََنٌس يصنع شيئا ال أراكم تصنعونه كان رفع راسه من الركوع انتصب قائما حىت نقول قد نسي.    قَاَل 

  …أخرب أبو عثمان سعيد-79
  - ب12ق-

ِن جماشع السختياين ثنا ُهدبة بن خالد ثنا َمحَّاُد ْبُن  ابن حممد البحريي أنبا أبو عمرو ْبِن َمحَْداَن َأْخَربَِين ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى بْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َلمَّا  َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل ا َّ ِبٍت َعْن أََنٍس َرِضَي ا َ ُ تعاىل آَدَم عليه السالم َجَعَل َسَلَمَة َعْن  َّ َخَلَق ا

  ا رَآُه َأْجَوَف قَاَل طَِفْرُت بِِه َخْلٌق ال يـََتَماَلُك.ِإِ◌ْبِليَس يُِطيُف ِبِه فـََلمَّ 
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َِّ ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبنِ -80  جعفر املاليين احملمودي  …أخرب أَبُو احلََْسِن َعِليُّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َجْعَفٍر الطرابلسي أنبا أَبُو َعْبِد ا
أبو علي أمحد بن حممد بن علي بن رزين ثنا عبد اجلبار بن العالء ثنا يوسف بن عطية  سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة أنبا 

ُ َعَليْ  َّ َِّ َصلَّى ا َنَما َرُسوُل ا ُ َعْنُه قَاَل بـَيـْ َّ بتا البناين َيْذُكُر َعْن َأَنٍس َرِضَي ا ِه َوَسلََّم إذ استقبله شاب من الصفار قال مسعت 



ُ َعَلْيِه َوَسلََّم كيف أصبحت  حارث فقال أصبحت  مؤمنا حقا قال انظر ما تقول فإن األنصار فـََقاَل لَُه  َّ النَِّيبُّ َصلَّى ا
رزا وكأين أنظر   اري وكأين بعرش ريب  لكل قول حقيقة، قال  رسول هللا عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت 

 أنظر إىل أهل النار كيف يتعاوون فيها فقال أبصرت فالزم عبد نور اإلميان يف قلبه،  إىل أهل اجلنة كيف يتزاورون فيها وكأين
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم له فنودي يوما يف اخليل فكان أ َّ َِّ َصلَّى ا لشهادة َفَدَعا َرُسوُل ا ول فارس  قال  رسول هللا ادع هللا يل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فقالت  رسول هللا أخربين عن ابين إن يك  استشهد وأول فارس ركب فبلغ أمه فجاءت ِإَىل رَ  َّ َِّ َصلَّى ا ُسوِل ا
ا ليست جنة ولكنها جنة يف   يف اجلنة مل أبك عليه ومل أحزن وإن يك غري ذلك بكيته ما عشت يف الدنيا فقال  أم احلارث إ

  وتقول بخ بخ لك  حارث. جنات وإن احلارث يف الفردوس األعلى قال فرجعت وهي تضحك 
ْبِن َأْمحََد ْبِن ِإْسَحاَق اْحلَاِفُظ  …َأْخَربََ َأبُو َسْعِد ْبُن َأِيب َبْكِر ْبِن أيب عمرو اْلَفِقيُه أنبا اْحلَاِكُم أَبُو َأْمحََد ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد -81

  َأْخَربَِين أبو القاسم العباس
  - أ13ق-

بت عن أنس بن  ابن الفضل بن شاذان املقريء   لري ثنا عبد الرمحن يعين ابن عمر الزهري ثنا أبو عمر محاد بن واقد ثنا 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َمْن َعاَل ابـْنَـَتْنيِ َأْو َثالَثَة َأْو ُأْخَتْنيِ  َّ َِّ َصلَّى ا ُهنَّ  َأْو َثالَثَة َحىتَّ َميُْنتَ َأْو َميُوَت عَ  مالك رضي هللا عنه أن نيب ا نـْ

ُِْصبـَُعْيِه هـ.  َ َوُهَو َكَهاَتْنيِ يف اجلنة َوَأَشاَر    ُكْنُت َأ
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بو  …أخرب أبو عثمان البحريي ثنا أبو احلسن َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف أنبا َأبُو اْلَعبَّاِس حممد بن إسحاق السراج ثنا أ-82
ال مسعت أنس بن مالك رضي هللا عنه وسأله رجل عن القنوت فقال قيل  مهام السكوين ثنا علي بن مسهر عن عاصم ق

ُ َعَلْيِه وسلم  َّ َِّ َصلَّى ا َا قـََنَت َرُسوُل ا شهرا  الركوع قال عاصم فقلت ألنس فأنت أخربتين أن القنوت بعد الركوع قال ِإمنَّ
سا من القراء بعثهم  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَىل قوم من املشركني  بعد الركوع يدعوا على قوم من املشركني قتلوا  َّ َِّ َصلَّى ا َرُسوُل ا

فمروا بناس من أهل العهد فقتلوهم فلم أر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجد على شيء وجده عليهم فقنت شهرا بعد  
  الركوع يدعوا عليهم هـ.

ا قاال  …َأْخَربََ أَبُو َسْعِد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديبُ -83 أنبا أبو عمرو بن محدان أنبا احلسن بن سفيان بنسا وأبو يعلى املوصلي 
ُهَما َأنَّ رَ  ُ َعنـْ َّ ِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا َ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ثنا عبد هللا بن حممد بن أمساء ثنا ُجَوْيرِيَُة ْبُن َأْمسَاَء َعْن  َّ َِّ َصلَّى ا ُسوَل ا

ُ َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه لَُه اْلُمْلُك َوَلُه اْحلَْمُد َوُهوَ َكاَن  َّ ئُِبوَن ِإَذا قـََفَل َكربَّ ثال مثَُّ قال َال ِإَلَه ِإالَّ ا َ  َعَلى ُكلِّ َشْىٍء َقِديٌر آيُِبوَن 
ُ َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبَدُه َوَهَزَم اَألْحَزا َّ   َب َوْحَدُه. ِلَربَِّنا َحاِمُدوَن َصَدَق ا

ُعَمَر الزَّاِهُد ثنا  …َأْخَربََ اْلَقاِضي أَبُو َنْصٍر اْحلَُسْنيُ ْبُن َأْمحََد بن علي اجلرمي يف أخرين قالوا أنبا َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن -84
د بن أيوب ثنا عبيدة يعنىي ابن محيد حدثين محيد عن أنس رضي هللا عنه قال كانت  حممد بن أسحاق بن إبراهيم ثنا ز

  صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متقاربة وصالة أيب بكر رضي هللا عنه مث بسط عمر رضي هللا عنه يف صالة الغداة هـ. 
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الطرسوسي أنبا البغوي ثنا حممد …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اَألِديُب أنبا َأبُو احلََْسِن َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن درهم -85
بن جعفر الورداين ثنا أيوب بن جابر عن مساك عن النعمان بن بشري رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

  اتقوا النار ولو بشق مترة. 
  نبا البغوي…أخرب أبو بكر بن أيب عاصم اْلُعَمِريُّ أنبا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأِيب ُشَرْيٍح أ-86
  - ب13ق-

ِفٍع َأنَّ َعْبَد هللا بن عمر رضي هللا عنه كان يقول ال يصوم أحد عن أحد وال  َ حيج ثنا العالء بن موسى ثنا لَْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن 
  أحد عن أحد هـ. 

َسى ْبِن جماشع اجلرجاين ثنا جبارة  …أخرب الشيخ أبو عثمان البحريي أنبا أبو عمرو ْبِن َمحَْداَن َأْخَربَِين ِعْمَراُن ْبُن ُمو -87
ُ َعَلْيِه وسلم  ذا  َّ َِّ َصلَّى ا بن مغلس ثنا شريك عن عاصم األحول عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال قَاَل ِيل َرُسوُل ا

  األذنني.
 ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل أنبا َجدِّي اِإلَماُم َأبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد  …أخرب أَبُو َسْعٍد َأْمحَُد ْبُن ِإبـَْراِهيَم ْبِن ُموَسى املقريء أنبا أَبُو طَاِهرٍ -88

ْبُن ِإْسَحاَق بن خزمية ثنا إسحاق بن منصور أنبا حرمي بن عمارة بن أيب حفصة حدثين أبو خالدة قال مسعت أنس بن مالك 
ُ َعَلْيِه   رضي هللا عنه وأ يزيد الضيب يوم اجلمعة يف زمن احلجاج فقال  أ محزة قد َّ َِّ َصلَّى ا شهدت الصالة َمَع َرُسوِل ا

َِّ َصلَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يصلى قَاَل َكاَن َرُسوُل ا َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعَلْيِه وسلم إذا َوَسلََّم وشهدت الصالة معنا فكيف َكاَن َرُسوُل ا َّ ى ا
لصالة وإذا اشتد احلر أبرد    لصالة هـ. اشتد الربد بكر 

سفرائن ثنا أبو العباس حممد بن أمحد عبد الوهاب -89 …أخرب أبو عثمان البحريي ثنا أبو بكر حممد بن علي العطار 
إمالء من حفظه ثنا داود بن احلسني ثنا حممود بن مسعود عن كثري بن سليم عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قَاَل َكاَن 

 َُّ َِّ َصلَّى ا    َعَلْيِه وسلم ال يدخر شيئا لغد. َرُسوُل ا
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بو بكر  …أخرب أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َمحُْدوَن ثنا أبو عمرو أمحد بن أيب الفرايب إمالء أنبا اهليثم بن كليب ثنا أ-90
ِد ْبِن ِعالقََة عَ  ُ  بن يوسف بن يعقوب الباجي مبكه ثنا سفيان بن عيينة َعْن ِزَ َّ َِّ َصلَّى ا ِن اْلُمِغريَِة ْبِن شعبة قال قام َرُسوُل ا

خر قال أفال أكون عبدا شكورا هـ.    َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ تورمت قدماه فقيل له أليس هللا قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
عبد الرحيم بن منيب أنبا َيزِيُد ْبُن   …حدثنا والدي أنبا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي أنبا حاجب بن أمحد ثنا -91

ُ عليه وسلم قال ال َعَلْيُكْم َأال تـَعْ  َّ ُ َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا َّ ََحٍد َحىتَّ تـَْنُظُروا ِمبَ ُخيَْتُم َلُه َهاُروَن أنبا ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس َرِضَي ا َجُبوا 
ً ِمنْ     ُعْمرِِه َأْو بـُْرَهٍة ِمْن َدْهرِِه ِبَعَمٍل َصاِلٍح َلْو َماَت َعَلْيِه لَدَخَل اْجلَنََّة مثَُّ يـََتَحوَُّل فـَيَـْعَملُ فَِإنَّ اْلَعاِمَل يـَْعَمُل زََما

  - أ14ق-
ً ِمْن ُعْمرِِه ِبَعَمٍل َسيٍِّئ َلْو َماَت َعَلْيِه َلَدَخَل النَّاَر مثَُّ   يـََتَحوَُّل فـَيَـْعَمُل َعَمًال َصاِحلاً فِإَذا َأرَاَد  َعَمالً َسيٍِّئاً َوِإنَّ اْلَعامل لَيَـْعَمُل زََما

َ َرُسوَل ِهللا وََكْيَف َيْستَـْعِمُلُه قبل موته قَاَل يُوفقُه لَِعَملٍ     َصاِلٍح مثَُّ يـَْقِبُضُه َعَلْيِه هـ. هللا ِبَعْبٍد َخْريًا اْستَـْعَمَلُه قبل موته قَاُلوا 
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َِّ ْبُن حممد بن أيوب الرازي أنبا حممد بن أيوب الرازي ثنا سهل …أخرب أبو سعد الْ -92 َكْنَجُروِذيُّ أنبا َأبُو َسِعيٍد َعْبُد ا
ن يعين بن يزيد العطار عن قتادة عن أنس عن أيب موسى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال َمَثُل اْلُمْؤِمِن   بن بكار ثنا أ

ْمَرِة طَْعُمَها طَيٌِّب َوال َمَثُل األُتـُْرجَِّة طَْعُمَها طَيٌِّب َوِرُحيَها طَيٌِّب، َوَمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي ال يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َكَمَثِل التَّ الَِّذي يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن ك
وال طَْعم هلا، َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي ال يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َكَمَثِل رِيَح َهلَا، َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َكَمَثِل الرَّْحيَاِن ِرُحيُه طَيٌِّب 

  اْحلَْنظََلِة طَْعُمَها ُمر وال رِيح هلا هـ.
…أخرب أبو عثمان البحريي وأبو سعد الكنجروذي قاال ثنا أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َأْمحََد بن عثمان األديب  -93

احب أيب بكر بن جماهد أنبأ احلسن بن علي البصري ثنا شيبان بن فروخ ثنا علي بن أيب علي الكويف ثنا احلسن  املقريء ص
ُ َعَلْيِه وسلم ال َتْسَأِل اِإلَمارََة فَِإنََّك ِإْن تسلها َّ َِّ َصلَّى ا وكلت إليها وإن مل    عن عبد الرمحن بن مسرة قال قَاَل ِيل َرُسوُل ا

  ليها وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فأت الذي هو خري وكفر عن ميينك هـ. تسلها أعنت ع
بو  …أخرب أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد العباد يف أخرين قالوا أنبا أبو حممد احلسن بن أمحد املخلدي أنبا أ-94

َِّ َصلَّى هللا عليه  العباس السراج قال قلت لقتيبة أخربكم َماِلُك بْ  ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل ا َّ ِفٍع َعِن اْبِن عمر َرِضَي ا َ ُن أََنٍس َعْن 
  وسلم قال صالة اجلماعة تفضل على الفذ بسبع وعشرين درجة فأقر به وقال نعم.
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ُن ُحمَمَِّد ْبِن الصَّْلِت القرشي ببغداد ثنا إبراهيم …أخرب أبو نصر عبد الرمحن بن علي بن موسى أنبا َأبُو احلََْسِن َأْمحَُد بْ -95
ُ َعْنُه َأنَّ َرسُ  َّ ِفٍع َعْن أيب سعيد اخلدري َرِضَي ا َ َِّ َصلَّى بن عبد الصمد اهلامشي ثنا أبو مصعب َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس َعْن  وَل ا

لذََّهِب إِ  ِ ْلَوِرِق ِإالَّ ِمْثالً ِمبِْثٍل  هللا عليه وسلم قال َال تَِبيُعوا الذََّهَب  ِ الَّ ِمْثًال ِمبِْثٍل َوَال ُتِشفُّوا بـَْعضه َعَلى بـَْعٍض َوالَ تَِبيُعوا اْلَوِرَق 
  َوَال تَِبيُعوا َغائِباً منها بَناِجز. 

  - ب14ق-
ا نوح بن عطاء بن أيب  …أخرب أبو سعد الكنجروذي أنبا أبو عمرو بن محدان ثنا أبو القاسم بن منيع ثنا أبو كامل ثن-96

ميمونة حدثين أيب عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من تبع جنازة فصلى عليها كان 
  له قرياط ومن انتظرها حىت يقضى قضاؤها فله قرياطان هـ. 

نبا أَبُو َنْصٍر ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن احلََْسِن الزَّْعَفَراِينُّ أنبا أَبُو َعْمٍرو …َأْخَربََ أَبُو اْحلََسِن َعِليُّ ْبُن َأْمحََد ْبِن حممد القصال أ-97
َِّ البصري ثنا حممد بن عبد هللا األنصاري ثنا سليمان ا لتيمي أن أنس بن  ِإْمسَاِعيُل ْبُن جنيد أنبا أَبُو ُمْسِلٍم ِإبـَْراِهيُم ْبُن َعْبِد ا

  للرمحن صوما أي صمتا هـ.  مالك كان يقول إين نذرت 
س حممد  …َأْخَربََ اِإلَماُم َأبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَكِرِمي ْبُن هوازن القشريي أنبا أبو احلسن أمحد بن حممد اخلفاف ثنا أبو العبا-98

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه   بن إسحاق السراج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أَبُو َعَوانََة َعْن قـََتاَدَة َعْن َأَنٍس َرِضَي هللا عنه
ا دفنها هـ.    وسلم الُبزاق يف املسجد خطيئة وكفار

َِّ ْبِن اْلُمِحبِّ أنبا أبو احلسن َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف أنبا -99 َأبُو اْلَعبَّاِس حممد بن  …أخرب أبو اْلَقاِسِم اْلَفْضُل ْبُن َعْبِد ا
َِّ  إسحاق السراج ثنا أمحد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قاال ثنا أبو معاوية ثنا عاصم قال مسعت أنسا يقول قـََنَت َرُسوُل ا

م يقال هلم القراء هـ.  سا من أصحا س قتلوا  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بعد الركوع شهرا يدعو على أ َّ   َصلَّى ا
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الشيخ أَبُو َبْكٍر َأْمحَُد ْبُن َمْنُصوِر ْبِن َخَلٍف املغريب قاال أنبا أبو احلسني  …أخرب أبو بكر يعقوب بن أمحد الصرييف و -100
ضي هللا،  اخلفاف ثنا أبو العباس السراج ثنا أبو مهام الوليد بن شجاع ثنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأِيب َكِثٍري َعْن محيد عن أنس ر 

ْعُت ُمحَْيًدا ُحيَدُِّث عن أنس بن مالك قال َكاَن َشَباٌب ِمَن األَْنَصاِر  وحدثنا سوار بن عبد هللا ثنا اْلُمْعَتمِ  ُر ْبُن ُسَلْيَماَن قَاَل مسَِ
ِحَية اْلَمِديَنِة فـَُيَصلُّوَن َويـََتَداَرُسوَن ويتذاكرون في َ ُْم يدعون اْلُقرَّاَء يقرأون القرآن فَِإَذا َأْمَسُوا اجتمعوا يف  َّ ِيف  ظن َأْهُلوُهْم َأ

ْعَذبُوا ِمَن اْلمَ  ُْم ِيف َأْهِليِهْم َحىتَّ ِإَذا َكان ِيف َوْجِه الصُّْبِح اْستـَ َّ اِء َواْحَتطَُبوا مث َجاُؤوا ِبِه ِإَىل  اْلَمْسِجِد َويظن َأْهُل اْلَمْسِجِد َأ
يًعا فَُأِصيُبوا يـَْوَم بِْئِر َمُعونََة فَ  َدَعا النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم َعَلى قـَتَـَلِتِهْم على عصبة  ُحْجر َرُسوِل ِهللا صلى هللا عليه وسلم مجَِ

ذكوان َمخَْسَة َعَشَر يـَْوًما. هذا لفظ حديث املعتمر وزاد إمساعيل فبعثهم النيب صلى هللا عليه وسلم مجيعا إىل بئر معونة  
ما هـ.    فاستشهدوا فدعا النيب صلى هللا عليه وسلم عليهم أ

  - أ15ق-
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…أخرب اإلمام والدي أنبا عبد الرمحن بن حممد النصروي أنبا أبو بكر حممد بن أمحد املفيد أنبا أَبُو اْلَعبَّاِس َأْمحَُد ْبُن  -101
ُ َعَلْيِه   َرُسولِ َعْبِد الرَّْمحَِن السََّقِطيُّ ثنا َيزِيُد ْبُن َهاُروَن أنبا ُمحَْيٌد الطَّوِيُل َعْن أنس أن نفرا من ُعَريـَْنَة قدموا عَلى  َّ َِّ َصلَّى ا ا

ُ َعَلْيِه وسلم: َلْو َخَرْجُتْم ِإَىل ِإبِ  َّ َِّ َصلَّى ا َا، قَاَل  َوَسلََّم، فَاْجتَـَوُوا اْلَمِديَنَة، فـََقاَل َهلُُم َرُسوُل ا ِ ُتْم ِمْن أَْلَبا ِل الصََّدَقِة، َفَشرِبـْ
 َأْمسَْعُه ِمْن أََنٍس، فـََلمَّا َصحُّوا، اْرَتدُّوا َعِن اِإلْسالِم، َوقـَتَـُلوا رَاِعَي رسول هللا صلى هللا عليه  ُمحَْيٌد: قال قـََتاَدُة: َوأَبـَْواِهلَا، َوملَْ 

رِِهْم، فَُأِخُذوا، فـََقَطَع أَْيِديـَُهْم َوأَ  َ نَـُهْم. ْرُجَلُهْم، وَ وسلم، َواْسَتاُقوا اِإلِبَل، فـَبَـَعَث َرُسوُل ِهللا صلى هللا عليه وسلم ِيف آ   َمسََر َأْعيـُ
 ُحمَمَِّد  …أخرب َأبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَبِحِرييُّ أنبا أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عبدوس املزكي أنبا َأْمحَُد ْبنُ -102

َِّ ْبِن ِديَناٍر َعِن اْبِن  َِّ َصلَّى هللا عليه  ْبِن َحيَْىي ْبِن الربيع املكي ثنا سفيان بن عيينة ثنا َعْبِد ا ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل ا َّ ُعَمَر َرِضَي ا
ى عن بيع الوالء وعن هبته.    وسلم 

أنبا أبو بكر أمحد بن   …أخرب أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد اْلَعيَّاُر أنبا أَبُو ُحمَمٍَّد احلََْسُن ْبُن َأْمحََد املخلدي-103
ِفٍع َعِن اْبِن عمر َرِضَي  حممد َ بن احلسن الذهيب البلخي حدثين أبو حذافة أمحد بن حممد بن إمساعيل ثنا َماِلُك ْبُن أََنٍس َعْن 

ليمني مع الشاهد هـ.  ُ عليه وسلم قضى  َّ ُهَما َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا ُ َعنـْ َّ   ا
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بن موسى أنبا أبو احلسن بن حممد بن موسى بن الصلت القرشي ببغداد ثنا  …أخرب أبو نصر عبد الرمحن بن علي -104
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي إمالء ثنا أبو مصعب أمحد بن أيب بكر الزهري عن مالك بن أنس عن ابن  

ُ َعَلْيِه وَ  َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل ا َّ َسلََّم قَاَل ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تنابزوا وكونوا عباد هللا  شهاب َعْن َأَنٍس َرِضَي ا



  إخوا وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال. 
…أخرب أبو سعد اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد بن محدان أنبا احلسن بن سليمان ثنا طالوت بن عباد  -105

ُ َعَلْيِه وسلم يقول أهلوا يل بست أهل لكم  ثنا فضال بن  َّ َِّ َصلَّى ا ْعُت َرُسوَل ا جبري قال مسعت أ أمامة الباهلي قَاَل مسَِ
جلنة إذا حدث أحدكم فال يكذب، وإذا وعد فال خيلف وإذا أؤمتن فال خين، غضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم واحفظوا 

  فروجكم.
ثـََنا اِإلَماُم -106 َواِلِدي أنبا اْلَقاِضي َأبُو َبْكٍر أمحد بن احلسن احلريي أنبا حاجب بن َأْمحََد الطُّوِسيُّ ثنا َعْبُد الرَِّحيِم …َحدَّ

لى  ْبُن ُمِنيٍب ثنا يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أنبا ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس أن عمه غاب عن قتال بدر قال: غبت عن أول قتال قاتل رسول هللا ص 
  املشركني، لئن أشهدىن هللا عز وجل قتال املشركني لريين هللا ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف هللا عليه وسلم

  - ب15ق-
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فقال: إين أعتذر إليك مما صنع هؤالء يعىن أصحابه وأبرأ إليك مما  َّ َِّ َصلَّى ا جاء به   املسلمون َعْن َرُسوِل ا

بعك فقال سعد: فلم أستطع أن أصنع ما صنع! قال: فوجد به  هؤالء يعىن املشركني مث تقد م فلقيه سعد دون أحد فقال أ
بضع ومثانون من بني ضربة بسيف، وطعنة رمح، ورمية سهم! قال: فكنا نقول فيه ويف أصحابه نزلت: " فمنهم من قضى  

  حنبه ومنهم من ينتظر "هـ. 
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َبْكٍر اَألِديُب أنبا أبو طاهر حممد بن الفضل بن خزمية أنبا أبو العباس أمحد بن حممد بن  …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب  -107
َِّ ْبِن سرجس، قال: أكلت َمعَ   احلسني السرجسي أنبا داود بن رشيد ثنا أبو إمساعيل املؤدب َعْن َعاِصٍم اَألْحَوِل َعْن َعْبِد ا

ُ َعَلْيِه َوسَ  َّ َِّ َصلَّى ا لََّم فقلت: غفر هللا لك  رسول هللا فقال رجل من القوم استغفر لك رسول هللا صلى هللا عليه َرُسوِل ا
وسلم قال: نعم، ولك مث قرأ استغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات قال مث قمت فنظرت إىل خامت عند نغض كتفه اليسرى مثل  

  اجلمع فيه خيالن سود مثل الثآليل.
ْهِم  ْبُن َأِيب َعاِصٍم اْلُعَمِريُّ اْهلََرِويُّ أنبا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأِيب ُشَرْيٍح أنبا أبو القاسم البغوي أنبا أَبُو اجلَْ …أخرب َأبُو َبْكِر -108

فع أن سودة بنت عبد هللا بن عمر كانت حتت عبد الرمحن بن زيد بن   اْلَعالُء ْبُن ُموَسى ْبِن َعِطيََّة ثنا الليث بن سعد عن 
طاب وعبد الرمحن أمري على مكة فأرسل إليها زوجها أن تلحق به فأمر عبد هللا بن عبيد هللا بن عمران يصحبها حىت  اخل

  تقدم على زوجها هـ. 
ُن ِإْدرِيَس  بْ  …أخرب أبو سعد الكنجروذي أنبا أَبُو َسِعيٍد ُحمَمَُّد ْبُن ِبْشِر ْبِن اْلَعبَّاِس اْلَبْصِريُّ أنبا َأبُو لَِبيٍد ُحمَمَّدُ -109

ا الشامي ثنا سويد بن سعيد ثنا صاحل بن موسى عن شريك بن عبد هللا ْبِن َأِيب منٍَِر َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك رضي هللا عنه قال َلمَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َأْهِل ُحَنْنيٍ قسم بني املسلمني فيئهم فاضطروه إىل ش َّ َِّ َصلَّى ا جرة علقت بردائه فقال على َظَهَر َرُسوُل ا

  ما تضطروين إىل هذه الشجرة حىت علقت بردائي والذي نفسي بيده لو كان هذا الوادي نعما كله قسمته بينكم. 
ذا اإلسناد ثنا سويد ثنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأِيب َحازٍِم َعْن أَبِيِه عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال جاء رسول هللا -110 …و
  هللا عليه وسلم وحنن حنفر اخلندق وننقل الرتاب فقال اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة فاغفر للمهاجرين واألنصار.صلى 
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…أخرب أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَبِحِرييُّ أنبا أبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاين ببغداد ثنا أبو بكر حممد بن  -111
ُ َعْنُه قَاَل قَاَل  احلسن بن األزهر َّ ثنا العباس بن يزيد بن مروان الفزاري ثنا عيسى بن أيب عيسى األنصاري َعْن َأَنٍس َرِضَي ا

  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َسيُِّد ِإَداِمُكُم اْلِمْلُح. 
  …أخرب أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد العيار -112

  - أ16ق-
يف يف أخرين قالوا أنبا أبو حممد احلسن بن أمحد املخلدي أنبا أبو العباس السراج ثنا قتيبة بن سعيد وأبو األشعث قاال  الصو 

م قال النيب صلى هللا عليه  ِبٍت َعْن أنس أن رجال قال  رسول هللا الرجل حيب قوما وملا يلحق  َ وسلم ثنا َمحَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن 
  ب. املرء مع من أح

َِّ ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَفَرِضيُّ ببغداد ثنا حممد بن -113 جعفر  …أخرب أبو نصر عبد الرمحن بن علي بن موسى ثنا أَبُو َأْمحََد ُعبَـْيُد ا
ى النيب صلى هللا عليه   املطربي ثنا أبو أمحد بن مطر ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار مسع ابن عمر رضي هللا عنه يقول 

  ن يباع التمر حىت يبدوا صالحه.وسلم أ
َِّ اْحلَاِفُظ أنبا ُحمَمَُّد بن علي بن عمر ثنا عتيق بن حممد ثنا سفيان َعْن عَ -114 ه أبو نصر أنبا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا ْبِد  …أخرب

 َُّ ُهَما َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا ُ َعنـْ َّ َِّ ْبِن ِديَناٍر َعِن اْبِن عمر َرِضَي ا ى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه.ا    عليه وسلم 
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…أخرب أبو سعد الكنجروذي ثنا أبو عمرو بن محدان أنبا احلسن بن سفيان وأبو يعلى املوصلي قاال ثنا عبد هللا  -115
َِّ ْبِن ُعَمَر َرِضَي  ِفٍع َعْن َعْبِد ا َ ُهَما َأنَّ النيب صلى هللا عليه وسلم صنع خامتا من  بن أمساء ثنا ُجَوْيرِيَُة ْبُن َأْمسَاَء َعْن  ُ َعنـْ َّ ا

ُ َعَلْيِه ذهب وََكاَن َجيَْعُل َفصَُّه ِيف َبْطِن َكفِِّه ِإَذا لَِبَسُه ِيف َيِدِه اْلُيْمَىن فَاصطَنَع النَّاُس َخَواتِيَم ِمْن َذَهبٍ  َّ َِّ َصلَّى ا  َفقام َرُسوُل ا
َِّ ال أَْلَبُسُه أََبًدا فـَنَـَبَذ  ْنَربِ فـَنَـَزَعُه َوقَاَل ِإّينِ ُكْنُت َأْلَبُس َهَذا اْخلَاَمتَ َوَأْجَعُل َفصَُّه ِيف َبْطِن َكفِّي فـََرَمى بِِه َوقَاَل وَ َوَسلََّم َعَلى اْلمِ  ا

َِّ صلى هللا عليه وسلم اْخلَاَمتَ ونـََبَذ النَّاُس َخَواتِيَمُهْم.   َرُسوُل ا
ذا ا-116 إلسناد عن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من أمسك َكْلًبا ِإالَّ َكْلبا ضار َأْو َماِشَيٍة فَِإنَُّه …و

ُقُص ِمْن َأْجرِِه ُكلَّ يـَْوٍم ِقريَاطَاِن فقيل له إن أ هريرة يقول أو كلب زرع قال أن أ هريرة رجل زراع.    يـَنـْ
م عبد هللا بن هوازن القسريي أنبا أَبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف أنبا َأبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد …أخرب اإلمام أبو القاس-117

ُ َعْنُه قال أَبْ  َّ د بن أيوب ثنا مروان الفزاري أنبا ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس َرِضَي ا َل ِهللا  َصَر َرُسو ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن إبراهيم الثقفي ثنا ز
صلى هللا عليه وسلم ُخنَاَمًة ِيف اْلَمْسِجِد يف قبلة فرأى كراهية ذلك يف وجهه فقام فحكها وقال أحدكم إذا صلى قائما يناجي  
  ربه فليبزق عن يساره إذا بزق َأْو َحتَْت َقَدِمِه مث أخذ طرف ردائه فتفل فيه مث رد بعضه رد بعضه على بعض أو يفعل هكذا. 
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…أخرب اإلمام أبو القاسم أنبا أبو احلسن اخلفاف أنبا أبو العباس السراج ثنا أبو مهام السكوين ثنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن  -118
َلِة فَ  ُ عليه رأى ُخنَاَمًة ِيف اْلِقبـْ َّ ُ َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا َّ َلْيِه َحىتَّ رُِئَي ِيف َوْجِهِه فـََقاَم َشقَّ َذِلَك عَ َجْعَفٍر َعْن ُمحَْيٍد َعْن أََنٍس َرِضَي ا

َلِة  -َفَحكَُّه بَِيِدِه فـََقاَل ِإنَّ َأَحدَُكْم ِإَذا قَاَم ِيف َصالَتِِه، فَِإمنا يـَُناِجي رَبَُّه  َنُه َوَبْنيَ اْلِقبـْ َلِتِه  -َأْو ِإنَّ رَبَُّه بـَيـْ َفالَ يـَْبصقنَّ َأَحدُُكْم يف ِقبـْ
  َكَذا هـ. َأْو َحتَْت َقَدَمْيِه مثَُّ َأَخَذ َطَرَف رَِدائِِه فـََبَصَق ِفيِه مثَُّ َردَّ بـَْعَضُه َعَلى بـَْعٍض فـََقاَل َأْو يـَْفَعْل هَ َوَلِكْن َعْن َيَسارِِه 

  - ب16ق-
 عنه قال …قال السراج وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا َيزِيُد ْبُن َهاُروَن أنبا ُمحَْيٌد الطَّوِيُل َعْن أنس بن مالك رضي هللا-119

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم املسجد فرأى خنامة يف قبلة املسجد فُرِئَي ِيف َوْجِهِه شدة ذلك عليه ف َّ َِّ َصلَّى ا قال ِإنَّ َأَحدَُكْم  َدَخَل َرُسوُل ا
َلِة  -ِإَذا قَاَم يصلى إمنا يقوم يـَُناِجي رَبَُّه  َنُه َوَبْنيَ اْلِقبـْ إذا بزق َأَحدُُكْم فليبزق َعْن َيَسارِِه َأْو َحتَْت َقَدَمْيِه َأْو  ف  –َأْو ِإنَّ رَبَُّه بـَيـْ

  يـَْفَعْل َهَكَذا وبزق يف َطَرَف ِرَدائِِه مث دلك بعضه ببعض. 
َِّ ْبِن اْلُمِحبِّ قاال أنبا أَبُ -120 و  …أخرب أبو عثمان سعيد بن حممد البحريي واإلسناد أبو اْلَقاِسِم اْلَفْضُل ْبُن َعْبِد ا

قال سئل  اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف أنبا أبو العباس الثقفي ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبا محيد 
  أََنَس ْبَن َماِلٍك َعِن اْلُقُنوِت قـَْبَل الرُُّكوِع أم بعده قال كل ذلك كنا نفعل هـ. 
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حممد     َأبُو احلََْسِن َأْمحَُد ْبُن َعْبِد الرحيم اإلمساعيلي أنبا أَبُو اْحلَُسْنيِ اْخلَفَّاُف أنبا َأبُو اْلَعبَّاِس السراج ثنا …َأْخَربََ اْحلَاِكمُ -121
ُ َعْنُه يـَُقوُل َصلَّيْ  َّ ُت َمَع  بن الصباح ثنا سفيان عن إبراهيم يعين ابن ميسرة وحممد بن املنكدر مسعا أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي ا

 . َفِة رَْكَعَتْنيِ ْلَمِديَنِة َأْربـًَعا َواْلَعْصَر ِبِذي اْحلَُليـْ ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم الظُّْهَر  َّ   النَِّيبِّ َصلَّى ا
…أخرب أبو بكر أمحد بن سهل الفقيه يف أخرين قالوا أنبا عبد الرمحن بن محدان بن حممد النصروي ثنا أبو بكر  -122

فيد ثنا أمحد بن عبد الرمحن الثقفي ثنا َيزِيُد ْبُن َهاُروَن أنبا ُمحَْيٌد الطَّوِيُل َعْن أنس رضي هللا عنه قال كنا يف  حممد بن أمحد امل
ْيَدَة بن اجلراح وأ أسقيهم شرا إذ دخل رج رمت ل فقال هل شعبيت أيب طلحة َوَمَعْنا ُسَهْيُل ْبُن بـَْيَضاَء َوُأَيبُّ ْبُن َكْعٍب َوأَبُو ُعبـَ

َ أََنُس َأْكِفْئ َما بَِقَي ِيف ا َِّ َما َنَظُروا أَصَدَق َأْو َكَذَب َحىتَّ قَاُلوا  َوَا آلنيه َوُهَو اْلُبْسُر َوالتَّْمُر فأكفيته  أن اْخلَْمَر َقْد ُحّرَِمْت فـَ
ََّ عز وجل. َِّ َما َعاُدوا ِفيَها َحىتَّ َلُقوا ا َوَا   فـَ

ٍر ُحمَمَُّد ٍد َأْمحَُد ْبُن ِإبـَْراِهيَم ْبِن ُموَسى املقريء أنبا َأبُو طَاِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل أنبا َجدِّي اِإلَماُم أَبُو َبكْ …أخرب أَبُو َسعْ -123
ْبُن ِإْسَحاَق بن خزمية ثنا على بن حجر أنبا شريك عن أيب إسحاق قال وضف لنا الرباء بن عازب رضي هللا عنه السجود  

ألرض ورفع َعِجيَزَتُه وقَاَل َهَكَذا رأيت النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم يفعل.فوضع يدي   ه 
و َحامتٍِ َمكِّيُّ …أخرب احلاكم أبو احلسن أمحد عن َعْبِد الرَِّحيِم اِإلْمسَاِعيِليُّ أنبا أَبُو زََكِرَّ َحيَْىي بن إمساعيل احلريب أنبا أَبُ -124

يُّ ثنا عبد هللا بن هاشم بن حبان الطوسي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال مسعت جابرا رضي هللا عنه  ْبُن َعْبَداَن التَِّميمِ 
  يقول قال رجل يوم أحد  رسول هللا لئن قتلت فأين أ قال يف اجلنة فألقى مترات كن يف يده مث قاتل حىت قتل. 

د بن عالقة قال مسعت قط-125 ذا اإلسناد ثنا سفيان عن ز   بة يقول مسعت رسول هللا…و
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  - أ17ق-
سقات   صلى هللا عليه وسلم يقول يف صالة الصبح والنخل 

ذا اإلسناد ثنا عبد هللا بن هاشم ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن جرير بن حازم وأيوب قاال كان عمر بن عبد  -126 …و
  العزيز يعجبه أن تطلق اليت مل حتض عند اهلالل هـ. 

  ثاين من سباعيات الشيخ زاهر بن طاهر الشحاميآخر اجلزء ال
  واحلمد  وحده وصلى هللا على سيد األنبياء من ولد آدم وعلى آله وصحبه وسلم هـ. 

  كتبه لنفسه حممد بن احلسن بن سامل بن سالم عفا هللا عنه 
  من نسخة اإلمام العامل تقي الدين بن الصالح الشهرزوري. 

  
  - أ3ق-

  اجلزء اخلامس
  

   الرمحن الرحيم بسم هللا
َِّ اْلَعِليِّ اْلَعِظيمِ  ِ َة ِإالَّ    وال َحْوَل َوال قـُوَّ

الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ   … أخرب الشيخ أبو القسم زَاِهُر ْبُن طَاِهٍر الشَّحَّاِميُّ النـَّْيَسابُوِريُّ قَاَل أنبا أَبُو َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َعْبدِ -1
َِّ ْبُن ُحمَمٍَّد الرازي ثنا يوسف بن عاصم الرازي ثنا أبو عبد هللا حممد بن حيىي التجيمي ثنا يعلى بن ميمون أنبا َأبُو َسِعيٍد  َعْبُد ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َّ اشعي ثنا يَزِيُد الرَّقَاِشيُّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى ا ُمْؤِمًنا، َأْو  َمْن َأْلَطَف ا
َِّ َأْن ُخيِْدَمُه ِمْن َخَدِم اجلَْ    نَِّة.َخفَّ لَُه ِيف َشْيٍء ِمْن َحَواِئِجِه َصُغَر َذاَك، َأْو َكُربَ َكاَن َحقا َعَلى ا

َعْبُد هللا حممد بن عبد العزيز    …َأْخَربََ أَبُو َسْعٍد أنبا احلاكم أبو أمحد حممد ن حممد ْبِن ِإْسَحاَق اْحلَاِفُظ أنبا َأبُو اْلَقاِسمِ -2
َألْسَواِق البغوي ببغداد ثنا على بن اجلعد بن عبيد أنبا بن َأِيب ِذْئٍب َعْن ُشَرْحِبيَل يـَْعِين اْبِن َسْعٍد قَاَل ُكْنُت َمَع زَْيِد بْ  ِ ِبٍت  َ ِن 

فأرسله مث ضرب يل قـََفاَي َوقَاَل ال أُمَّ َلَك َأَملْ تـَْعَلْم أن رسول  فأخذ طري َفَدَخَل زَْيٌد َفَدفـَُعوُه ِيف َيِدي َوفـَرُّوا قَاَل فأخذ الطري 
  هللا صلى هللا عليه وسلم حيرم ما بني البتيها هـ. 
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…أخرب الشيخ أبو بشر َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َعِليِّ ْبِن ُموَسى أنبا أبو زكر حيىي بن إمساعيل بن حرب احلري سنة اثنتني  -3
ن إمساعيل   وثالمثائة أنبا أَبُو َحامتٍِ َمكِّيُّ ْبُن َعْبَداَن التَِّميِميُّ سنة اثنيت وعشرين وثالمثائة ثنا حممد بن املنجل ثنا حممد بوتسعني

بن أيب فديك حدثنا سلمة بن وردان الليثي عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن معاذ بن جبل أتى أنس بن مالك رضي هللا 
أنس من أين جئت فقال جئت من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أنس ملاذا قال قال معاذ قال َمْن عنهما فقال له 

ُ خملصا دخل اجلنة قال أنت مسعت هذا منه قال نعم قال إلنس فاذهب فسله قال فذهبت ِإَىل َرُسولِ  َّ   َشِهَد َأْن ال ِإَلَه ِإالَّ ا
ُ َعَلْيِه وَ  َّ َِّ َصلَّى ا ُ دخل اجلنة قال صدق ا َّ َسلََّم فقلت  نيب هللا حدثين معاذ بن جبل أنك قلت َمْن َشِهَد َأْن ال ِإلََه ِإالَّ ا

  معاذ صدق معاذ صدق معاذ. 
اُف أنبا أبو العباس السَّرَّاُج  َعْبُد اْجلَبَّاِر  …َأْخَربََ اِإلَماُم َأبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَكِرِمي ْبُن َهَواِزَن اْلُقَشْريِيُّ أنبا َأبُو اْحلَُسْنيِ اْخلَفَّ -4



َشَف رسول ْبُن اْلَعالِء  سفيان عن الزهري أنس رضي هللا عنه قال آِخُر نَْظَر بَرُسوِل ِهللا صلى هللا عليه وسلم يـَْوَم اِالثـَْنْنيِ كَ 
َتارََة َوالنَّاُس ُصُفوٌف َخْلَف َأِيب   َبْكٍر رضي هللا عنه فََأَشاَر ِإلَْيِهْم َأِن امكْثوا َوَأْلَقى السَّْجَف وهلك  هللا صلى هللا عليه وسلم السِّ

  ِمْن آِخِر يومه فرأيت َوْجِهِه َكأَنَُّه َورََقُة ُمْصَحٍف هـ. 
مد احلافظ أنبا أبو  …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا اْحلَاِكُم َأبُو َأْمحََد ْبُن حممد بن حم-5

  عروبة احلسني بن حممد احلراين  خملد بن مالك  َأبُو َخاِلٍد َعْن ُمحَْيٍد َعْن أََنٍس رضي هللا عنه قال مامشمت مسكة والعنربة
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وال مسست خزة وال حريرة أَْلَنيَ ِمْن َكفِّ رَ  َّ َِّ َصلَّى ا ُ عليه وسلم. أطيب رائحة ِمْن َرُسوِل ا َّ َِّ َصلَّى ا   ُسوِل ا
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 اْخلَفَّاُف أنبا …َأْخَربََ اْلَقاِضي أَبُو َنْصٍر اْحلَُسْنيُ ْبُن َأْمحََد بن علي احلوشي يف آخرين قالوا أنبا أبو احلسني أمحد ْبُن ُحمَمَّدٍ -6
يد بن شجاع  ِإْمسَاِعيُل ْبُن َجْعَفٍر َعْن ُمحَْيٍد َعْن أنس رضي هللا عنه أنه َأبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد بن إسحاق السراج  أبو مهام الول

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.  َّ َِّ َصلَّى ا   قال ما صليت مع احد أوجز صالة وال أكمل ِمْن َرُسوِل ا
َِّ اْلُعَمِريُّ اْهلََرِويُّ -7 َِّ ْبُن  …َأْخَربََ أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا  أنبا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأِيب شريخ األَْنَصاِريُّ أ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد ا

  ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبَـَغِويُّ  أَبُو اْجلَْهِم اْلَعالُء ْبُن ُموَسى ْبِن َعِطيََّة اْلَباِهِليُّ  الليث 
  - ب3ق-

يع حتت  ابن َسْعٍد َعْن َأِيب الزُّ  ُهَما قَاَل قَاَل رسول هللا صلى هللا ال يدخل أحد ممن  ُ َعنـْ َّ َِّ َرِضَي ا َبْريِ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا
  الشجرة النار هـ. 

ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق  …أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد البحريي أنبا َجدِّي َأبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَبِحِرييُّ -8
ُ َعْنُه أن رسول هللا صلى هللا عليه  َّ ِبٍت َعْن َأَنٍس َرِضَي ا َ َبُة بن سعيد  جعفر بن سليمان َعْن  وسلم كان ال  السَّرَّاُج  قـُتَـيـْ

  يدخر شيئا لغد هـ. 
 بن حممد الفامي  َأبُو اْلَعبَّاِس  …أخرب الشيخ أبو نصر أمحد بن منصور بن خلف املقريء أنبا أبو الفضل عبيد هللا-9

َرِضَي هللا عنه قال  ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  عبد هللا بن اجلراح الفهستاين أنبا أبو األحوص َعْن ِمسَاٍك َعْن َجاِبِر ْبِن َمسَُرَة 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكاَن صالت َّ َِّ َصلَّى ا ه قصرا وخطبته قصرا هـ. راه مسلم عن مجاعة عن أيب األحوص  صليت خلف َرُسوَل ا

  سالم بن سليمان احلنفي الكويف هـ. 
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اِس  اْخلَفَّاُف أنبا َأبُو اْلَعبَّ  …َأْخَربََ اْحلَاِكُم َأبُو احلََْسِن َأْمحَُد ْبُن َعْبِد الرحيم األمساعيلي أنبا أَبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَّدٍ -10
ُ َعنْ  َّ ُه قَاَل مسعت بن عباس رضي هللا  ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  ُحمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح  ُسْفَياُن َعْن َعْمٍرو َعْن َجاِبٍر َرِضَي ا

د بن أيوب قاال ثنا سفيان عن عمرو قال مسع ت جابر بن زيد  عنهما يقول ح، قال السراج وثنا عبد اجلبار بن العالء وز
ُ َعَلْيِه وسلم مثانيا مجيعا وسبعا مجيعا قال عمرو فقلت له  َّ  الشعثاء يقول مسعت ابن عباس يـَُقوُل َصلَّْيُت َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ا

َ َأظُنُّه هـ. َأظُنُُّه أنه َأخََّر الظُّْهَر َوَعجََّل اْلَعْصَرقال َوَأخََّر اْلَمْغِرَب َوَعجََّل اْلِعَشاَء قَاَل وَ    َأ



بُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن …أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد اْلَبِحِرييُّ أنبا اْحلَاِكُم أَبُو َأْمحََد ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمٍَّد اْحلَاِفُظ أنبا أَ -11
َ احلَْسُني ْبنُ   ، ألصل واألصح احلسن بن سلم) ْبِن َصاِلٍح  ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  ُحمَمَُّد ْبُن ُموَسى اْحلََرِشيُّ  سيار (كذا 

ُ َعَلْيهِ  َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل ا َّ ِبٌت اْلبـَُناِينُّ َعْن أََنِس َرِضَي ا َ  َ  ، َوَسلََّم * َمْن قـََرَأ {ِإَذا زُْلزَِلْت} ُعِدَلْت لَُه  اْلِعْجِليُّ
ُ َأَحٌد} ُعدِ بِِنْصِف اْلُقْرآِن  َّ َ أَيـَُّها اْلَكاِفُروَن} ُعِدَلْت لُه ِبُرْبِع اْلُقْرآِن َوَمْن قـََرَأ {ُقْل ُهَو ا َلْت َلُه بِثـُُلِث اْلُقْرآِن َوَمْن قـََرَأ {ُقْل 

  هـ.
سناده حنو -12 ُه َأبُو َسْعٍد اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا اْحلَاِكُم أَبُو أمحد احلافظ    ه هـ. …َوَأْخَربََ
َثُم ْبُن ُكَلْيٍب  َأْمحَُد …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َمحُْدوَن أنبا أَبُو َعْمٍرو َأْمحَُد ْبُن َأِيب اْلُفَراِيتِّ -13  ِإْمالًء  اْهلَيـْ

ْغَداِديُّ  ُحمَمَُّد ْبُن سَ  َِّ ْبِن يُوُسَف اْلبـَ اِبٍق التَِّميِميُّ اْلُكوِيفُّ  ِعيَسى ْبُن َطْهَماَن َعْن أََنٍس َرِضَي هللا عنه قال قال  ْبُن َعْبِد ا
ًدا فليتبوأ مقعده من النار هـ.  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمِّ َّ   رسول هللا صلى ا
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لرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن أنبا احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن  …َأْخَربََ أَبُو َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا-14
َع َسْهِل ْبِن َسْعٍد يـَقُ  َبُة ْبُن َسِعيٍد  يـَْعُقوُب َوُهَو اْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن َأِيب َحازٍِم أَنَُّه مسَِ يـْ ُ َعَلْيِه   وُل ُأِيتَ قـُتـَ َّ َرُسوُل ِهللا َصلَّى ا

ََْذنُ  ِيل َأْن ُأْعِطَي اَألْشَياَخ قَاَل َما ُكْنُت   َوَسلََّم ِبَقَدٍح َفَشِرَب َوَعْن َميِيِنِه ُغَالٌم وُهَو َأْحَدُث اْلَقْوِم َواَألْشَياُخ َعْن َيَسارِِه فَقاَل: َأ
َ َرُسو  ُه هـ. ُألوثَِر بَِنِصيِيب ِمْنَك َأَحًدا  َّ   َل ِهللا فََأْعطَاُه ِإ

َبُة َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس َعْن أيب حازم عن سهل بن سعد ر -15 يـْ ُ …وأخرب هـ أَبُو َسْعٍد أ أَبُو َعْمٍرو أ احلََْسُن  قـُتـَ َّ ضي ا
ُ َعَلْيِه وسلم أتى بشراب فذكر حنوه هـ.  َّ   َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا

ُه َأبُو َسْعٍد أنبا أَبُو َعْمٍرو أ احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن  ِبْشُر ْبُن اْحلََكِم عن ْبُن َأِيب َحازٍِم َعنْ …وَ -16  َأبِيِه َعْن َسْهِل بن سعد  َأْخَربََ
  حنوه هـ. 

ْبِن َعْبُدَوْيِه اْلَعْبُدِويُّ أنبا اِإلَماُم أَبُو َبْكٍر   …أخرب الشيخ أبو سعد بن أيب بكر اَألِديُب أنبا أَبُو احلََْسِن َأْمحَُد ْبُن ِإبـَْراِهيمَ -17
  ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  َعِليُّ ْبنُّ ُحْجٍر  ِإْمسَاِعيُل ْبُن َجْعَفٍر  ربيعة بن أيب 

  - أ4ق-
ُ َعْنُه يَـ  َّ َع أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي ا لبسيط َوال  َعْبِد الرَّْمحَِن َأنَُّه مسَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَْجَل الشََّعِر لَْيَس  َّ َِّ َصلَّى ا ُقوُل َكاَن َرُسوُل ا

ْلَقصِ  ِ آلَدِم َوال األَبـَْيِض األَْمَهِق َكاَن رَبـَْعًة ِمَن اْلَقْوِم لَْيَس  ِ لطَّوِيِل اْلَباِئنِ اْجلَْعِد اْلَقِطِط َكاَن َأْزَهَر لَْيَس  ِ  بُِعَث َعَلى رَْأِس ِري َوال 
َ َعَلى رَْأِس ِستَِّني َسَنًة لَْيَس ِيف رَْأِسِه وَ  ْلَمِديَنِة َعْشًرا َوتـُُويفِّ   ال ِيف ِحلَْيِتِه ِعْشُروَن َشْعَرًة بـَْيَضاَء هـ. َأْربَِعَني َأقَاَم ِمبَكََّة َعْشًرا َوِ
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َِّ ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَفاِميُّ أ َأبُو اْلَعبَّاِس  …أخرب الشيخ أبو بكر أمحد بن منصور بن خلف امل-18 قريء أنبا اْلَفْضِل ُعبَـْيُد ا
َبُة ْبُن َسِعيٍد  يـَْعُقوُب ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن وَعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأِيب َحازٍِم َوَهَذا َحدِ    يُث يـَْعُقوَب َعْن َأِيب َحازٍِم َأْخَربَِين السَّرَّاُج  قـُتَـيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يـَْوَم َخْيَربَ ُألعْ  َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل ا َّ ُ َعَلى َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َرِضَي ا َّ ِطَنيَّ َهِذِه الرَّايََة َغًدا رَُجًال يـَْفَتُح ا



ُ َوَرُسولُ  َّ ََّ َوَرُسوَلُه َوحيُِبُُّه ا َِّ صلى  َيَدْيِه حيُِبُّ ا م يـُْعطَاَها فـََلمَّا َأْصَبَح َغَدْوا َعَلى َرُسوِل ا ُه قَاَل فـََقام الناسيذكورون ليلتهم أ
َِّ َيْشَتكِ  َ َرُسوَل ا نَـْيِه قَاَل فََأرْ هللا عليه وسلم وكلهم يرجوا أن يعطاها فقال فـََقاَل َأْيَن َعِليٌّ ْبَن َأِيب طَاِلٍب َفِقالوا ُهَو  ِسُلوا  ي َعيـْ

ْيِه َوَدَعا له َفَربََأ َحىتَّ كَ  نـَ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َعيـْ َّ َِّ َصلَّى ا أَنَُّه َملْ َيُكْن بِِه َوَجٌع فََأْعطَاُه الرَّايََة فـََقاَل علي ِإلَْيِه فَُأِيتَ ِبِه فـََبَصَق َرُسوُل ا
َِّ أُقَاتُِلُهْم َحىتَّ َيُكونُوا ِمثْـلَ   َنا قَاَل انـُْفْذ َعَلى ِرْسِلَك َحىتَّ تـَْنِزَل ِبَساَحِتِهْم مثَُّ اْدُعُهْم ِإَىل اِإلْسَالِم َوَأْخِربُْهْم ِمبَا َجيِبُ َ َرُسوَل ا

َِّ َألْن يْهدى هللا ِبَك رَُجال َواِحدا َخْريا َلَك ِمْن أن تكون لك ُمحِْر النـََّعِم ه َِّ فـََوا َبَة َعْن  ـ. رَ َعَلْيِهْم ِمْن َحقِّ ا ُه َعْن قـُتَـيـْ َوَ
  يـَْعُقوَب.

ثـََنا اِإلَماُم َواِلِدي أنبا اْلَقاِضي َأبُو َبْكٍر َأْمحَُد ْبُن احلسن احلريي أ حاجب بن أمحد الطوسي ثنا َعْبُد الرَّ -19 ِحيِم ْبُن  …َحدَّ
ُ عَ  َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ ِحبَاِئٍط لَِبِين النَّجَّاِر َفَسِمَع  ُمِنيٍب  يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أنبا ُمحَْيٌد َعْن َأَنٍس َرِضَي ا َّ َِّ َصلَّى ا ْنُه َأنَّ َرُسوَل ا

ُ َعَلْيِه َوسَ  َّ َِّ َصلَّى ا َدافـَُنوا َلَدَعْوُت َهللا َأْن  لََّم َلْوالَ َأْن َال تَ َصْوً فـََقاَل َما َهَذا قَاَل َقْربُ رَُجٍل ُدِفَن ِيف اْجلَاِهِليَِّة فـََقاَل َرُسوُل ا
  ُيْسِمَعُكْم َعَذاَب اْلَقْربِ هـ. 
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أ أَبُو اْلَقاِسِم  …أخرب أبو عثمان سعيد بن أيب عمرو اْلَبِحِرييُّ اْحلَاِفُظ اْلُمزَكِّي أنبا َأبُو َعِليِّ ْبُن َأْمحََد اِإلَماُم ِبَسْرِجسَ -20
َِّ ْبُن ُحمَمٍَّد  َِّ بْ َعْبُد ا ِفٍع َعْن َعْبِد ا َ َِّ الزَُّبْريِيُّ َحدََّثِين َماِلُك ْبُن أََنٍس َعْن  ُ  اْلبَـَغِويُّ  ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد ا َّ ِن ُعَمَر َرِضَي ا

َِّ َصلَّى هللا عليه وسلم فرض زكاة الفضر ِمْن رََمَضاَن َعَلى النَّاِس َصاًعا ُهَما َأنَّ َرُسوَل ا ِمْن َمتٍْر َأْو َصاًعا ِمْن َشِعٍري َعَلى   َعنـْ
  ُكلِّ ُحرٍّ َأْو َعْبٍد ذََكٍر َأْو أُنـَْثى ِمَن اْلُمْسِلِمَني هـ. 

اْلَمْرَوِزيُّ   ِم ْبُن ُمِنيٍب …َحدَّثـََنا اِإلَماُم َواِلِدي أ َأْمحَُد ْبُن احلََْسِن اْلَقاِضي  َحاِجُب ْبُن َأْمحََد الطَّْوِسيُّ  َعْبُد الرَِّحي-21
ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ا َّ َناِينِّ َعْن َأَنٍس َرِضَي ا ِبٍت اْلبـُ َ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َواَصَل ِيف آِخِر الشَّْهِر  َيزِيُد ْبُن َهارُوَن أنبا ُمحَْيٌد َعْن  َّ

َلَغ َذِلَك َرُسوَل هللاِ  ٌس ِمَن النَّاِس فـَبـَ َ ُقوَن   فـََواَصَل  صلى هللا عليه وسلم فـََقاَل َلْو ُمدَّ لََنا الشَّْهُر َلَواَصْلُت ِوَصاًال َيدَُع اْلُمتَـَعمِّ
  تـََعمَُّقُهْم ِإّينِ َلْسُت ِمثْـَلُكْم ِإّينِ أَبِيُت يُْطِعُمِين َريبِّ َوَيْسِقيِين هـ. 
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َجُروِذيُّ أنبا َأبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحُْدوٍن  َأْمحَُد ْبُن  …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكنْ -22
ُ ُحمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبٍر رَ   احلََْسِن ْبِن َعْبِد اْجلَبَّاِر الصُّوِيفُّ  َمْنُصوُر ْبُن َأِيب ُمَزاِحٍم  َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأِيب املوايل َعنْ  َّ ِضَي ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُعلُِّمَنا اِالْسِتَخارََة َكَما يـَُعلُِّمَنا السُّورَةَ  َّ َألْمر َأْو   َعْنُه قَاَل َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ا ِ ِمْن اْلُقْرآِن قَاَل إَذا َهمَّ َأَحدُُكْم 
رِيَضِة مثَُّ ليـَُقل اللَُّهمَّ إّينِ َأْسَتِخريُك ِبِعْلِمك َوَأْستَـْقِدُرك ِبُقْدرَِتك َوَأْسأَُلك ِمْن َفْضِلك  َأرَاَد األَْمَر فـَْلُيَصلِّ رَْكَعَتْنيِ ِمْن َغْريَ اْلفَ 

يِه ِبَعْيِنِه َخْريًا ِيل ِيف ِديِين   َهَذا األَْمرُ اْلَعِظيِم فَِإنَّك تـَْعَلُم َوالَ َأْعَلُم َوتـَْقِدُر َوَال َأْقِدُر َوأَْنَت َعَالُم اْلغُُيوِب اللَُّهمَّ إْن َكنت تـَْعَلمُ  ُتَسمِّ
ِرْك ِيل ِفيِه َوِإْن َكن َ ت تـَْعَلُم َشرا ِيل مثل ذلك فاصرفه  َومعاشي َوَمَعاِدي وَعاِقَبِة َأْمِري َأْو قَاَل َعاِجِل َأْمِري َوآِجِلِه فَاْقِدْرُه ِيل مثَُّ 

  عين واصرفين
  - ب4ق-



براهيم ْبِن اْلُمْنِذِر َعْن َمْعِن ْبِن ِعيَسى َعْن َعْبِد   عنه واقدر يل اخلري حيث كان هـ. تفرد به ابن أيب املوايل رواه البخاري عن 
  الرَّْمحَِن.

ِد ْبِن َحيَْىي  ْبِن ُحمَمَّ …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو َبْكٍر َأْمحَُد بن منصور بن خلف املقريء أنبا َأبُو احلََْسِن َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن ِإبـَْراِهيمَ -23
ُ  أنبا َأْمحَُد ْبُن حممد بن حيىي بن بالل اْلبَـزَّاُر  َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن ِبْشٍر  سفيان عن شبيب بن عرفدة َعْن ُعْرَوةَ  َّ اْلَبارِِقيِّ َرِضَي ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِديَنارًا َألشْ  َّ َِّ  َعْنُه قَاَل َأْعطَاِين النَِّيبُّ َصلَّى ا َرتَِي به َشاًة فَاْشَرتَْيُت َشاَتْنيِ فَِبْعُت ِإْحَداُمهَا ِبِديَناٍر َوِجْئُت َرُسوَل ا
ْلَربََكِة  ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبشَّاِة َوديَناِر َفَدَعا َلُه النَِّيبُّ َصلَّى ا َّ الرتاب لربح عليه   ِيف بـَْيِعِه قَاَل فكان لو اشرتى َصلَّى ا

  هـ. رواه البخاري عن علي بن املديين عن سفيان هـ. 
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…أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد اْلَبِحِرييُّ ِيف آَخرِيَن قَاُلوا أ أَبُو ُحمَمٍَّد احلسن بن أمحد املخلدي أنبا أبو  -24
ُهَما قَاَل  العباس ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج أنبا قـُتَـيْـ  ُ َعنـْ َّ ِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا َ ثـََنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن  َبُة ْبُن َسِعيٍد َحدَّ

يت أحدكم اجلمعة فليغتسل هـ. رواه  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وهو على املنربيقول إذا أراد أن  َّ َِّ َصلَّى ا ْعُت َرُسوَل ا مسلم عن قتيبة مسَِ
  هـ.

25- َِّ  ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن يُوُسَف  …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد بن محدون  أبو عمرو أمحد ابن َأِيب اْلُفَراِيتِّ  َعْبُد ا
د الرازي  سهل بن متام عن َعْبُد اْحلََكِم َعْن َأَنٍس رَ  ُ َعْنُه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه ُحمَمَُّد ْبُن ِإبـَْراِهيَم ْبِن ز َّ ِضَي ا

نَ  ُْم َوبَِقَي َأْهُل اْخلُُصوَماِت يـَُقوُل الرَّبُّ تـََعاَىل تـََواَهُبوا ِفيَما بـَيـْ ُكْم ُذنُوَبُكْم َوَأْحِسُنوا إىل خصمائكم وسلم دخل اْجلَنََّة َوالَِّذيَن يـَُلوَ
  وادخلوا اجلنة هـ. 

َبُة  ان سعيد بن أمحد بن اْلَعيَّاُر أنبا أَبُو ُحمَمٍَّد احلََْسُن ْبُن َأْمحََد اْلُمَخلَِّديُّ  أَبُو اْلَعبَّاِس السَّرَّاُج …أخرب أبو عثم-26  قـُتـَيـْ
ُهَما قَاَل َمْن َصَلى ِمَن اللَّْيِل فـَلْ  ُ َعنـْ َّ ِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا َ َِّ ْبُن َسِعيٍد  اللَّْيُث َعْن  َيْجَعْل آِخَر َصالتِِه ِوتْـًرا فَِإنَّ َرُسوَل ا

مر بذلك هـ.  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم كان  َّ   َصلَّى ا
َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َأْمحََد ْبنِ -27 أيب مسلم املقريء  …أخرب الشيخ أبو نصر عبد احلمن ْبُن َعِليِّ ْبِن ُموَسى  أَبُو َأْمحََد ُعبَـْيُد ا

َنَة َعِن اْبِن  بغداد  أبو بكر حممد بن جعفر اْلُمَطّريِيُّ  أَبُو َأْمحََد ِبْشُر ْبُن َمَطٍر اْلَواِسِطيُّ ِبُسرَّ َمْن رََأى  ُسْفَياب ُن ْبُن ُعيَـيـْ
ُ عليه وسلم فـََهلِ  َّ ُ َعْنُه قَاَل ِيل النَِّيبُّ َصلَّى ا َّ َِّ وأىن لنا أمناطا قال   اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبٍر َرِضَي ا َ َرُسوَل ا َْذُمتْ َأْمنَاطًا قـُْلُت  اختَّ

ا ستكون هـ.    إ
َِّ اْحلَاِفُظ أنبا ُحمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ -28 َِّ ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا ُه أَبُو َنْصٍر أنبا أَبُو َعْبِد ا ِن اْبِن   َعِتيُق ْبُن ُحمَمٍَّد  ُسْفَياُن عَ …َوَأْخَربََ

ُ َعْنُه قَاَل قَاَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  َجاِبُر َهلِ  َّ َِّ َرِضَي ا َ   اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا َْذُمتْ َأْمنَاطًا فـَُقْلُت  اختَّ
َا َسَتُكوُن هـ.  َّ َِّ َوَأىنَّ لََنا َأْمنَاطًا قَاَل ِإ   َرُسوَل ا
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ْعَفُر ْبُن َأْمحََد ْبِن  َأْخَربََ أَبُو َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن الكنجروذي أنبا أبو عمرو وحممد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن أنبا جَ …-29
ِبٌت َعنْ  َ ُ َعْنُه َأَصابـََنا َوَحنُْن َمَع َرُسوِل  َنْصٍر اْحلَاِفُظ  ُحمَمَُّد ْبُن موسى اجلرشي  َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن الضَُّبِعيُّ   َّ أََنٍس َرِضَي ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمَطٌر َفَحَسَر َعْن ثـَْوِبُه َحىتَّ َأَصابَُه ِمَن املطر فـَُقْلَنا ملا فـََعْلَت هَ  َّ َِّ َصلَّى ا َ َرُسوَل ِهللا قَاَل ِإنَُّه َحِديُث َعْهٍد  ا َذا 
  ِبَربِِّه هـ.

َِّ ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ أنبا أَبُو ُحمَمٍَّد َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأْمحََد ْبنِ -30 ُحمَمٍَّد األَْنَصاِريُّ أنبا    …أخرب الشيخ أبو بكر حممد بن عبد ا
َِّ الزُّ  ِفٍع َعْن َعْبِد  أبو القاسم عبد هللا بن حممد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبَـَغِويُّ  ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد ا َ َبْريِيُّ َحدََّثِين َماِلُك ْبُن أََنٍس َعْن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَطَب النَّاَس ِىف بـَعْ  َّ َِّ َصلَّى ا ُهَما َأنَّ َرُسوَل ا ُ َعنـْ َّ َِّ ْبِن ُعَمَر َرِضَي ا َِّ بُن ُعَمَر  ا ِض َمَغازِيِه فَقاَل َعْبُد ا
تَـَبَذ ِىف فَأَقْـبَـْلُت حنَْ  َى َأْن يـُنـْ َ ُلَغُه َفَسأَْلُت َماَذا قَاَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قَاُلوا  ِء  َوُه فَاْنَصَرَف قـَْبَل َأْن أَبـْ َّ  الدُّ

  َواْلُمَزفَِّت هـ.
ُد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َأْمحََد ْبِن ِإْسَحاَق اْحلَاِفُظ أنبا أَبُو َعْبِد هللا …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اْلَفِقيُه أنبا اْحلَاِكُم أَبُو َأْمحََد ُحمَمَّ -31

اِعيُل يـَْعِين اْبَن َعيَّاٍش  حممد بن عمرو بن حسن اَألْشَعِريُّ ِحبِْمَص  َعْمٌرو يـَْعِين اْبَن ُعْثَماَن ْبِن َسِعيِد ْبِن َكِثٍري اْلُقَرِشيُّ  ِإمسَْ 
ُ َعْنُه َعِن النَِّيبِّ َصلَّىَعْن ُعَمارََة ْبنِ  َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن   َغزِيََّة األَْنَصاِريِّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن ُعَمَر ْبِن اْخلَطَّاِب َرِضَي ا َّ ا

َلًة ال تـَُفوتُُه الرَّْكَعُة  ًقا ِمَن النَّاِر هـ. يـَُقوُل َمْن َصلَّى ِيف َمْسِجٍد َمجَاَعًة َأْربَِعَني لَيـْ َا ِعتـْ ُ لَُه ِ َّ   اُألوَىل ِمْن َصالِة الظُّْهِر َكَتَب ا
  - أ5ق-
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ذي  -32 …أخرب الشيخ أبو بكر أمحد بن منصور بن خلف املقريء أنبا أبو الفضل عبيد هللا بن حممد بن عبد هللا النصرا
َبُة ْبُن َسِعيٍد  يـَْعُقوُب ْبُن َعْبِد الرمحن يقول َعْن َأِيب َحازٍِم أَنَُّه الفامي أنبا أبوالعباس ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق بْ  يـْ ِن ِإبـَْراِهيَم الثـََّقِفيُّ  قـُتـَ

ُ َعْنُه َوْهَو ُيْسَأُل َعْن ُجْرِح َرُسوِل ِهللا صلى هللا عليه وسلم فـََقاَل َأَما وَ  َّ َع َسْهَل ْبَن َسْعٍد َرِضَي ا َِّ إِ مسَِ ّينِ َألْعِرُف َمْن َكاَن ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَمْن َكاَن َيْسُكُب اْلَماَء َوِمبَا ُدوِويَ  َّ َها  -َكاَنْت فَاِطَمُة   -قَاَل  -يـَْغِسُل ُجْرَح َرُسوِل ِهللا َصلَّى ا ُ َعنـْ َّ   -َرِضَي ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم تـَْغِسُلهُ  َّ َها َأنَّ  بِْنُت َرُسوِل ِهللا َصلَّى ا ُ َعنـْ َّ ْلِمَجنِّ فـََلمَّا رََأْت فَاِطَمُة َرِضَي ا ِ ُ َعْنُه َيْسُكُب اْلَماَء  َّ َوَعِليٌّ َرِضَي ا
َها فَاْسَتْمَسَك الدَّ  َها فَأَْلَصَقتـْ ُ ُم وَُكِسرَ اْلَماَء َال يَزِيُد الدََّم ِإالَّ َكثْـَرًة َأَخَذْت ِقْطَعًة ِمْن َحِصٍري فََأْحَرقـَتـْ َّ َِّ َصلَّى ا ِعَيُة َرُسوِل ا ْت َرَ

  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَمِئٍذ َوُجرَِح َوْجُهُه وَُكِسَرِت اْلبَـْيَضُة َعَلى رَْأِسِه هـ. رواه عن قتيبة هـ. 
ُمِفيُد  َأْمحَُد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن السََّقِطيُّ  َيزِيُد  …َأْخَربََ َواِلِدي أنبا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمحَْداَن املعدل  ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد الْ -33

ُ َعْنُه قَاَل ُكنَّا ُنَصلِّي اْلَمْغِرَب َمَع رسول هللا صلى َّ يت بين   ْبُن َهاُروَن أنبا ُمحَْيٌد الطَّوِيُل َعْن َأَنٍس َرِضَي ا هللا عليه وسلم مث 
  سلمة وحنن نبصر مواقع النبل هـ.

نبا أَبُو  …-34 أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرمحن الكنجروةذي أنبا احلاكم أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ 
ِد الرَّْمحَِن َعْن أََنٍس  ْن رَبِيَعَة ْبِن َأِيب َعبْ َعُروبََة اْحلَُسْنيُ ْبُن َأِيب َمْعَشٍر اْحلَرَّاِينُّ  اْحلََسُن ْبُن َداُوَد اْلُمْنَكِدِريُّ  أََنُس ْبُن ِعَياٍض عَ 

ُ ِبُكلِّ ُعْضٍو منها عضوا َّ ُ َعْنُه قَاَل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َمْن َأْعَتَق رَقـََبًة َأْعَتَق ا َّ منه حىت يفرجها فرجه  َرِضَي ا
  هـ.
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َِّ ْبُن ُحمَمٍَّد الرَّاِزيُّ أنبا ُحمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب  …َأْخَربََ اُألْسَتاُذ أَبُو يـَْعَلى ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد الرمح-35 ن الصابوين أ أبوسعيد َعْبُد ا
ُ َعْنُه قَالَ  َأْخَربَِين َأبُو اْلَولِيِد الطََّياِلِسيُّ  ِعْكرَِمُة يـَْعِين اْبَن َعمَّاٍر  َشدَّاِد أَبُو َعمَّاٍر َحدََّثِين َأَبو َّ َنَما أ قَاِعٌد  أَُماَمَة َرِضَي ا  بـَيـْ
َ َرُسوَل ِهللا ِإّينِ َأَصْبُت َحدا فَأَقِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َجاَءُه رَُجٌل فـََقاَل  َّ ُ َعَلْيِه  َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ا َّ ْمُه َعِليَّ َفَسَكَت َعْنُه النَِّيبُّ َصلَّى ا

َ َرُسوَل ِهللا  َ َرُسولَ وسلم مثَُّ َعاَد فـََقاَل  ُ عليه وسلم مثَُّ َعاَد فـََقاَل  َّ  ِإّينِ َأَصْبُت َحدا فَأَِقْمُه َعِليَّ َفَسَكَت َعْنُه النَِّيبُّ َصلَّى ا
ًئا َحىتَّ َصلَّى النَِّيبُّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مثَُّ اْنَصَرَف قَاَل   َصلَّ ِهللا ِإّينِ َأَصْبُت َحدا فَأَِقْمُه َعِليَّ فأُِقيَمِت الصََّالُة فـََلْم يـَُردَّ َعَلْيِه َشيـْ َّ ى ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َّ ُ َعْنُه فـََقاَل ِإّينِ َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ا َّ بَـُعُه ويـَُقوُل ِإّينِ َأَصْبُت َحدا فَأَِقْمُه َشدَّاٌد َفَحدََّثِين أَبُو أَُماَمَة َرِضَي ا َوالرَُّجُل يـَتـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأرَأَْيَت ِحَني َخَرْجَت ِمْن بـَْيِتَك أَلَْيَس تـََوضَّْأَت فََأْحَسْنَت اْلوُ َعَليَّ َرسُ  َّ َِّ َصلَّى ا َِّ  وِل ا َ َرُسوَل ا ُضوَء قَاَل بـََلى 

  قَاَل فَِإنَّ َهللا َعزَّ َوَجلَّ َقْد َغَفَر َلَك أو قال غفر لك ذنبك هـ. 
ْغَداِديُّ أنبا أَبُو اْلَقاِسِم اْلبـََغِويُّ  حمَُ …َأْخَربََ حمَُ -36 مَُّد بن مَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب أنبا أبو بكر حممد بن حممد الفزاري اْلبـَ

ُ عَ  َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعْنُه قَاَل َكاَن َرُسوُل ا َّ َلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َصلَّى َعَلى اْجلَِنازَِة َكربََّ جعفر الرزجاين  َسِعيُد ْبُن َمْيَسَرَة َعْن َأَنٍس َرِضَي ا
  َأْربـًَعا َوِإنَُّه َكربََّ َعَلى َمحَْزَة َسْبِعَني تكبرية هـ. 
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َِّ ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ اْهلََرِويُّ أنبا أَبُو ُحمَمٍَّد َعْبُد الرَّْمحَِن ْبنُ -37  َأِيب ُشَرْيٍح أنبا أَبُو  …أخرب الشيخ أبو بكر حممد بن عبد ا
َِّ ْبُن ُحمَمٍَّد اْلبَـَغِويُّ  أَبُو اْجلَْهِم اْلَعالُء ْبُن ُموَسى َأْمَلى ِمْن ِكَتابِِه ِيف َمنْ  زِِلِه ِيف َشْهِر رَبِيٍع اآلَخِر َسَنَة ِتْسٍع  اْلَقاِسِم َعْبُد ا

ُ َعْنُه َأنَُّه قَاَل َجاَء سُ َوِعْشرِيَن َوِمائـََتْنيِ  اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد الْ  َّ َِّ األَْنَصاِريِّ َرِضَي ا َلْيٌك  ِمْصِريُّ َعْن َأِيب الزَُّبْريِ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْلِمْنَربِ فـََقَعَد قـَْبَل أَ  َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعَلْيِه  اْلَغطََفاِينُّ ِيف يـَْوِم اْجلُُمَعِة َورسول ا َّ ْن ُيَصلَِّي فـََقاَل لَُه النَِّيبُّ َصلَّى ا

  َوَسلََّم َأرََكْعَت رَْكَعَتْنيِ قَاَل ال قلت قُْم فَارَْكْعُهَما.
َِّ  …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو َسْعٍد ُحمَمَُّد بن عبد الرمحن الكنجروذي أنبا أبو عمرو حممد نب َأْمحََد احلِِْرييُّ أنبا أَبُو -38 َعْبِد ا

َِّ ْبِن َجَرادٍ  ُ َعْنُه َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  َأْمحَُد ْبُن احلََْسِن ْبِن َعْبِد اْجلَبَّاِر  َداُوُد بن رشيد عن يـَْعَلى ْبُن اَألْشَدِق َعْن َعْبِد ا َّ  َرِضَي ا
َ رسول هللا من األرام َها  ُ َعنـْ َّ   ل من قريش قال قَاَل قَاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي ا

  - ب5ق-
ء واألكفاء من بين عامر هـ.   اآل

…أخرب اِإلَماُم َواِلِدي أنبا اْلَقاِضي أَبُو َبْكٍر َأْمحَُد بن احلسن احلريي أنبا حاجب بن أمحد الطوسي  عبد الرحيم بن -39
ُ َعْنُه أَ  َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يـَْقَدُم قـَْوٌم ُهْم َأَرقُّ ِمْنُكْم قـُُلوً  منيب  يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أنبا ُمحَْيٌد َعْن َأَنٍس َرِضَي ا َّ نَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا

  فـََقِدَم اَألْشَعرِيُّوَن ِفيِهْم أَبُو ُموَسى َفَجَعُلوا يـَْرَجتُِزوَن َغًدا نـَْلَقى اَألِحبَّْه ُحمَمًَّدا َوِحْزبَْه هـ. 
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نبا أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد ْيُخ أَبُو ُعْثَماَن ْبُن َأِيب َعْمٍرو اْحلَاِفُظ اْلُمزَكِّي  َأبُو َعِليٍّ زَاِهُر ْبُن َأْمحََد اِإلَماُم ِبَسْرِجَس أ…َأْخَربََ الشَّ -40
َِّ ْبِن ُمْصَعبِ  َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبـََغِويُّ  ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد ا َِّ ْبِن الزَُّبْريِ ْبِن اْلَعوَّاِم َسَنَة َمثَاٍن  ا ِبِت ْبِن َعْبِد ا َ  ْبِن 

ُهَما َأنَّ اْليَـ  ُ َعنـْ َّ ِفٍع، َعْن اْبِن ُعَمَر، َرِضَي ا َ َُّ َوِعْشرِيَن َوِمائـََتْنيِ َحدََّثِين َماِلُك ْبُن أََنٍس َعْن    ُهوَد َجاُؤوا ِإَىل َرُسوِل ِهللا َصلَّى ا
ُ َعلَ  َّ ُهْم َواْمَرَأًة زَنـََيا فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل ِهللا َصلَّى ا ْيِه وسلم َما َجتُِدوَن ِيف التـَّْورَاِة ِيف َشْأِن الرَّْجِم َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكُروا لَُه َأنَّ رَُجالً ِمنـْ

لتـَّْورَاِة فـََنَشُروَها فـََوَضَع َأَحُدُهْم َيَدُه َعَلى آيَِة  قَاُلوا نـَْفَضُحُهْم َوُجيَْلُدوَن فـََقاَل َعْبُد ِهللا ْبُن َسالَ  ِ ٍم َكَذبـُْتْم ِإنَّ ِفيَها الرَّْجَم فَأَتـَْوا 
َلَها َوَما بـَْعَدَها فـََقاَل َلُه َعْبُد ِهللا ْبُن َسَالٍم اْرَفْع َيَدَك فـََرَفَع َيَدُه  يَُة الرَّْجِم فـََقاُلوا َصَدَق فَِإَذا ِفيَها آالرَّْجِم وجعلوا يقرءونه َما قـَبـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُرِمجَا فَقاَل َعْبُد هللاِ  َّ  فـََرأَْيُت الرَُّجَل َجيَْنأُ َعَلى اْلَمْرَأِة يَِقيَها احلَِْجارََة  َ ُحمَمَُّد ِفيَها آيَُة الرَّْجِم وَأَمَر َِِما النَِّيبُّ َصلَّى ا
  هـ.

ُّ اْلَمْرَوا…َأْخَربََ أَبُو -41 ِينُّ  ُحمَمَُّد ْبُن  َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب أنبا أَبُو َنْصٍر َأْمحَُد ْبُن اْحلَُسْنيِ ْبِن َأْمحََد الضَّّيبِ
َبُة ْبُن َسِعيٍد  أَبُو َعَوانََة َعْن قـَتَ  يـْ ُ َعَلْيِه ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم الثـََّقِفيُّ السَّرَّاُج  قـُتـَ َّ ُ َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا َّ اَدَة َعْن أََنٍس َرِضَي ا

  َوَسلََّم َأْعَتَق َصِفيََّة َوَجَعَل عتقها صداقها هـ. رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد هـ. 
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أنبا اْلَقاِضي أَبُو بكر أمحد بن احلسني احلريي أ …حدثنا اإلمام والدي أبو عبد الرمحن بن طَاِهُر ْبُن ُحمَمٍَّد الشَّحَّاِميُّ -42
ُ َعْنهُ  َّ ُ  حاجب بن أمحد الطوسي  َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُمِنيٍب  َيزِيُد ْبُن َهاُروَن أ ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس َرِضَي ا َّ َِّ َصلَّى ا َأنَّ َرُسوَل ا

َ ِفيَما  َعَلْيِه َوَسلََّم رََأى ُخنَاَمًة ِيف الْ  َّ َمْسِجِد َفَحكََّها بَِيِدِه فرئي ِيف َوْجِهِه ِشدَُّة َذِلَك فـََقاَل ِإنَّ َأَحدَُكْم إذا صلى قائما يـَُناِجي ا
ْليَـْبُصْق َعْن َيَسارِِه َأْو َحتَْت قدميه أو يفعل هكذا هـ.  َلِة فَِإَذا َبَصَق َأَحدُُكْم فـَ َنُه َوَبْنيَ اْلِقبـْ   بـَيـْ

َن َوأَبُو  لشيخ أبو سعد بن أيب بكر اْلَكْنَجُروِذيُّ أ أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن أ احلََْسُن ْبُن ُسْفَيا…أخرب ا-43
 َُّ ِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا َ ُهَما َعِن النَِّيبِّ َصلَّى يعلى املوصلي قاال  عبد هللا بن حممد بن أمساء بن ُجَوْيرِيَُة ْبُن َأْمسَاَء َعْن   َعنـْ

ذ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ال يَِبيُع َأَحدُُكْم َعَلى بـَْيِع َأِخيِه َوال َخيُْطُب َأَحدُُكْم َعَلى خطبة أخيثه حىت  َّ   ن له هـ. ا
ى-44 ُ عنهما أن رسول هللا صلى  َّ ََذا اِإلْسَناِد َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا عن املواشي أن حتلب بغري أذن أهلها َأحيُِبُّ   …َوِ

تَـَثُل َما ِفيَها فَِإنَّ ُضُروِع َمَواِشيِهْم ِفيهَ  نـْ َا فـَيـُ ُ َ ا طََعاُمُهْم فَال َحيُْلَنبَّ َأَحٌد َماِشَيَة َأَحدُُكْم َأْن يـُْؤَتى َمْشُربَِتِه اليت فيها طعامه وتكسر 
  َأَحٍد ِبَغْريِ ِإْذنِِه. 

اُف أنبا أَبُو  الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َحيَْىي اْلَبِحِرييُّ أنبا َأبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْخلَفَّ …أخرب -45
ُ َعْنُه َأنَّ اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  َعْبُد هللا بن اجلراح  محاد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أ َّ نس َرِضَي ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يُوِجُز ِيف الصَّالِة َويُِتمُّ هـ.  َّ   النَِّيبَّ َصلَّى ا
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وِسيُّ  أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن  …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اَألِديُب أ َأبُو احلََْسِن َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن دهتم الطََّرسُ -46
ذبه  أَبُو َجْعَفٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن َحِبيٍب ُلَوْيٌن  َماِلٌك عَ  ِن الزُّْهِريِّ َعْن أََنٍس  َعِليِّ بن داود التميمي الكناين األدين 



 َُّ َِّ َصلَّى ا ُ َعْنُه قَاَل َدَخَل َرُسوُل ا َّ َعلًِّقا   َرِضَي ا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم فـَْتِح َمكََّة َوَعَلى رَْأِسِه اْلِمْغَفُر فَِقيَل َلُه اْبُن َخْطٍل ُمتـَ
ُ عليه وسلم اقتلوه هـ.  َّ َألْسَتاِر فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا ِ  

  - أ6ق-
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لِ  َّ َا َكاَن رَُجال َأْسَلَم مث ارتد فقال اقتلوه هـ. قَاَل ُلَوْيٌن َما َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ا   َيْظِلَم؛ ِإمنَّ

ََذا اِإلْسَناِد  لَُوْيٌن  ُسَلْيَماُن ْبُن ِبالٍل َعْن َأِيب َوْجَزَة السَّْعِديِّ َعْن ُعَمَر ْبِن َأِيب َسَلَمةَ -47 ُ َعْنُه قَاَل ُكْنُت  …َوِ َّ  َرِضَي ا
ُ عَ يَِتيًما ِيف ِحْجِر النَّ  َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم وََكاَنْت َيِدي َتِطيُش ِيف الصَّْحَفِة َفَدَخْلُت َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى ا َّ َلْيِه َوَسلََّم َوُهَو  ِيبِّ َصلَّى ا

  َُْكُل فـََقاَل اْدُن ِمينِّ َواْجِلْس َوَسمِّ هللا وكل بيمينك وكل مما يليك هـ. 
يُّ  أ َأبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن أمحد الطراري أ أَبُو َسِعيٍد احلََْسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن زََكِرَّ اْلَعَدوِ  …أخرب حممد بن أيب بكر-48

ُ َعْنُه قَاَل قَاَل رسول هللا صلى هللا علي َّ ه وسلم صلى الصبح  اْلَيَماُن ْبُن قَاِدٍم اْلَوِجيِهيُّ  سعيد بن زريب َعْن َأَنٍس َرِضَي ا
ا صالة األوابني هـ.   والضحى فإ

  يـَْعَلى ْبُن اَألْشَدِق  …قال الطراري َوأ أَبُو اْلَعبَّاِس َأْمحَُد ْبُن ِعيَسى ْبِن السَُّكْنيِ اْلبَـَلِديُّ  َهاِشُم ْبُن اْلَقاِسِم اْحلَرَّاِينُّ -49
َِّ ْبِن َجَراٍد قَاَل قَاَل َرسُ  َها َخيُْرُج السََّخاُء َوِيف َعْن َعْبِد ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف اْجلَنَِّة َشَجَرٌة ُتَسمَّى السََّخاَء ِمنـْ َّ َِّ َصلَّى ا النَّاِر  وُل ا

َها َخيُْرُج الشُّحُّ َوَلْن يَِلَج اجلنة شحيح هـ.   َشَجَرٌة ُتَسمَّى الشُّحَّ ِمنـْ
50- َِّ َِّ ْبُن  …أخرب الشيخ أبو بكر حممد بن عبد ا  ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ أنبا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأِيب ُشَرْيٍح أ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد ا

َِّ بْ  ِفٍع َأنَّ َعْبَد ا َ  عنه كان يصلي معهم َن ُعَمَر رضي هللاُحمَمٍَّد اْلبَـَغِويُّ  أَبُو اْجلَْهِم اْلَعالُء ْبُن ُموَسى  اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن 
  إذا بني الصالتني لعلة املطر هـ. 
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َِّ ْبُن حممد  …أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد اْلَبِحِرييُّ أ أَبُو َعِليٍّ زَاِهُر ْبُن َأْمحََد اْلَفِقيُه  َأبُو اْلَقاِسِم َعبْ -51 ُد ا
 َِّ َِّ ْبِن الزَُّبْريِ ْبِن اْلَعوَّاِم َسَنَة َمثَاٍن َوِعْشرِيَن َوِمائـََتْنيِ َحدََّثِين  بن عبد العزيز البغوي  مصعب ْبُن َعْبِد ا ِبِت ْبِن َعْبِد ا َ  ْبِن 

َِّ َصلَّى ُهَما َأنَّ َرُسوَل ا ُ َعنـْ َّ َِّ ْبِن ِديَناٍر َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا َُّ  َماِلُك ْبُن أََنٍس َعْن َعْبِد ا  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َمخٌْس ِمَن  ا
  الدََّوابِّ َمْن قـَتَـَلُهنَّ َوُهَو ُحمْرٌِم َفال ُجَناَح َعَلْيِه العقرب والفأرة والكلب العقور واحلداة والغراب هـ. 

ُن َأْمحََد الزَّْعَفَراِينُّ  ِإْمسَاِعيُل ْبُن ُجنَْيٍد  أَبُو  …َأْخَربََ أَبُو اْحلََسِن َعِليُّ ْبُن َأْمحََد ْبِن حممد البطال أنبا أَبُو َنْصٍر ُحمَمَُّد بْ -52
َِّ األَْنَصاِريُّ  ُمحَيْ  َِّ ْبِن ُمْسِلٍم اْلَبْصِريُّ  ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا ٌد قَاَل ُسِئَل أََنٌس َعِن احلَِْجاَمِة لِلصَّائِِم قال ُمْسِلٍم ِإبـَْراِهيُم ْبُن َعْبِد ا

  نا نكرهه إال جلهده هـ. ما ك
 اْحلَاِفُظ أ …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أ اْحلَاِكُم أَبُو َأْمحََد ُحمَمَُّد بن حممد ْبِن ِإْسَحاقَ -53

أمحد بن أيب بكر الزهري َعْن َماِلِك ْبِن َأَنٍس َعْن ِإْسَحاَق ْبِن  َأبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن َهارُوَن ْبِن ُمحَْيٍد التَّاِجيُّ بِبَـْغَداَد أ أبو مصعب 
ُ َعْنُه قَاَل ِإنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قا َّ َِّ ْبِن َأِيب طَْلَحَة َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي ا ِرْك َهلُْم ِيف  َعْبِد ا َ ل اللَُّهمَّ 

ِرْك َهلُْم    يف صاعهم يعين أهل املدينة هـ. ِمْكَياِهلِْم َوَ
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54- َِّ  ْبُن ُحمَمَِّد …أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد البحريي أ زَاِهُر ْبُن َأْمحََد اِإلَماُم ِبَسْرِجَس أ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد ا
ُهَما قَاَل ُكْنُت َرِديَف   ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبـََغِويُّ  ُهْدبَُة ْبُن َخاِلٍد  مهام بن  ُ َعنـْ َّ حيىي قـََتاَدُة َعْن أََنٍس َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َرِضَي ا

َ ُمَعاُذ قـُلْ  َنُه ِإال ُمْؤِخَرُة الرَّْحِل فَقاَل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَْيَس بـَْيِين َوبـَيـْ َّ َِّ َصلَّى ا َِّ َرُسوِل ا َ َرُسوَل ا َ  ُت لَبـَّْيَك  َوَسْعَدْيَك مثَُّ قَاَل 
َِّ َوَسعْ  َ َرُسوَل ا َ ُمَعاُذ قـُْلُت لَبـَّْيَك  َِّ َوَسْعَدْيَك مثَُّ قَاَل  َ َرُسوَل ا َ  ُمَعاُذ قـُْلُت لَبـَّْيَك  َ ُمَعاُذ قـُْلُت لَبـَّْيَك  َدْيَك مثَُّ قَاَل 

َِّ َوَسْعَدْيَك قَاَل َهْل َتْدِري مَ  ًئا مثَُّ َرُسوَل ا ُ َوَرُسولُُه َأْعَلُم قَاَل َأْن يـَْعُبُدوُه َوال ُيْشرُِكوا ِبِه َشيـْ َّ َِّ َعَلى اْلِعَباِد قـُْلُت ا  َساَر  ا َحقُّ ا
َِّ َوَسْعَدْيَك قَاَل َهْل َتْدِري َما َحقُّ اْلِعَباِد َعَلى َ َرُسوَل ا َ ُمَعاُذ قـُْلُت لَبـَّْيَك  ُ   َساَعًة فَقاَل  َّ َِّ ِإَذا فـََعُلوا َذِلَك قـُْلُت ا ا

َِّ ِإَذا فـََعُلوا َذِلكَ    َوَرُسولُُه َأْعَلُم قَاَل فَِإنَّ َحقَّ اْلِعَباِد َعَلى ا
  - ب6ق-

ُْم هـ. رواه البخاري ومسلم عن هدبة هـ.  َ   َأْن ال يـَُعذِّ
َبُة ْبُن  …َأْخَربََ أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن َأْمحََد اْلعَ -55 يَّاُر أ أبو حممد احلسني ْبُن َأْمحََد اْلَمْخَلِديُّ أ أَبُو اْلَعبَّاِس السَّرَّاُج  قـُتَـيـْ

ُ َعَلْيِه َوسَ  َّ َِّ َصلَّى ا ُهَما َعْن َرُسوِل ا ُ َعنـْ َّ ِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا َ نَّ الَِّذي َجيُرُّ ثـَْوبَُه ِمَن  لََّم َأنَُّه قَاَل إِ َسِعيٍد  اللَّْيُث َعْن 
ُ ِإلَْيِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة هـ.  َّ   اْخلَُيالِء ال يـَْنُظُر ا
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اِهيُم ْبُن َعْبِد  …أخرب الشيخ أبو نصر عبد الرمحن بن َعِليِّ ْبِن ُموَسى أ أَبُو اْحلََسِن ْبُن الصَّْلِت اْلُقَرِشيُّ بِبَـْغَداَد  ِإبـْرَ -56
َِّ ْبِن ِديَناٍر َعِن اْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل ُكنَّا ِإذَ  ُ الصََّمِد  أَبُو ُمْصَعٍب َعْن َماِلٍك َعْن َعْبِد ا َّ َِّ َصلَّى ا يـَْعَنا َرُسوَل ا َ ا 

يـَْعَناُه َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِة ويقول لنا فيما استطعت هـ.  َ   َعَلْيِه َوَسلََّم 
ْبُن ُموَسى   …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أ أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن أمحد َمحَْداَن أ ِعْمَرانُ -57

ُ   ْبِن ُجمَاِشٍع السجستاين  موسى بن سليمان عن ُعبَـْيٍد الشَّاِميُّ  َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َوَمحَّاُد ْبُن زَْيدٍ  َّ ِبٍت َعْن أََنٍس َرِضَي ا َ َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَأَقَاَمِين َعْن ميينه وأم سليم وأم حر  َّ َِّ َصلَّى ا   ام خلفنا هـ. َعْنُه قَاَل َصلَّْيُت ِإَىل َجْنِب َرُسوِل ا

َِّ ْبُن ُحمَمَِّد  …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب أ أبو بكر حممد حممد ع-58 ثمان الفزاري اْلبَـْغَداِديُّ أ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد ا
 ْبِن َوْهٍب اْخلَُزاِعيِّ رضي هللا عنه قال ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبـََغِويُّ  َعِليُّ ْبُن اْجلَْعِد  ُشْعَبُة ْبُن اْحلَجَّاِج  سعيد ْبُن َخاِلٍد َعْن َحارِثَةَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتَصدَُّقوا فَِإنَُّه َسَيْأِيت َعَلْيُكْم زََماٌن َحيِْمُل الرَُّجُل َصَدقـََتُه إِ قال رس َّ َىل الرَُّجِل فـَيَـُقوُل َلُه ال َحاَجَة ِيل  ول هللا َصلَّى ا
ألمس لقبلتها هـ.    ِفيَها اْليَـْوَم ولو كنت محلتها 

مَُّد ْبُن  ِيب َبْكِر ْبِن َعْمٍرو اْلَفِقيُه أ َأبُو َسِعيٍد ُحمَمَُّد ْبُن ِبْشِر ْبِن اْلَعبَّاِس اْلَبْصِريُّ أ أَبُو لَِبيٍد حمَُ …َأْخَربََ َأبُو َسْعِد ْبُن أَ -59
ِن ْبِن َأِيب  َ ُ  ِإْدرِيَس الشَّاِميُّ  َأبُو َعِليٍّ احلسن ْبُن َمحَّاٍد  َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن َأ َّ  َعيَّاٍش َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي ا

ُ َعْنُه َدَخَل َعَلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو َأْطَيُب َشْيءٍ  َّ َ طَْلَحَة األَْنَصاِريَّ َرِضَي ا  نـَْفًسا َوَأْحَسُن َشْيٍء َعْنُه َأنَّ َأ
َِّ َما َأْدِري َما  َ َرُسوَل ا َ طَْلَحَة َخَرَج ِمْن ِعْندِ ِبْشًرا قـُْلُت  َ َأ ي  رََأيـُْتَك َأْطَيَب نـَْفًسا َوَأْحَسَن ِبْشًرا ِمْنَك اْليَـْوَم قَاَل َوَما َميْنـَُعِين 

َلْيِه ِمْثَل الَِّذي  د عَ ِجْربِيُل آنًِفا فـََبشََّرِين ألُمَِّيت أَنَُّه َمْن َصلَّى َعَليَّ َصالًة ُكِتَب لَُه َعْشُر َحَسَناٍت ووضع عنه عشر سيئات ور 
  َصلَّى.
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ُ َعْنُه قَاَل قَاَل  …َوَأْخَربََ أَبُو َسْعٍد أ أَبُو َسِعيٍد أ أَبُو لَِبيٍد  ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد  القاسم بن غامن َعْن َجاِبٍر َرِضيَ -60 َّ  ا
  َبْنيَ الَبيتَِ اْلَمِديَنِة مل يضره سم دابة إىل الليل هـ. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من َأَكَل َسْبَع َمتََراٍت َما 

61- ُ َّ َع َسْهَل ْبَن َسْعٍد َرِضَي ا ََذا اِإلْسَناِد  ُسَوْيٌد  َعْبُد اْلَعزِيِز  أبو حازم املقريء أَنَُّه مسَِ َِّ …َوِ َعْنُه يـَُقوُل قَاَل َرُسوُل ا
ُ عليه وسلم التسبيح َّ   للرجال والتصفيق للنساء هـ.  َصلَّى ا

اِس ُحمَمَُّد ْبُن  …َأْخَربََ اِإلَماُم َأبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَكِرِمي ْبُن هوازن القشريي أ أبو احلسني أمحد اْخلَفَّاُف أ َأبُو اْلَعبَّ -62
ُ  ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  أَبُو َمهَّاٍم السَُّكوِينُّ  ِإْمسَاِعيُل ْبُن َجعْ  َّ ُ َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا َّ َفِر ْبِن َأِيب َكِثٍري َعْن ُمحَْيٍد َعْن أََنٍس َرِضَي ا

  ي َما ُسِبَقُه هـ. َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم ِإَىل الصََّالِة فـَْلَيْمِش َعَلى ِهيَنِتِه فـَْلُيَصلِّ َما َأْدَرَك َويـَْقضِ 
َُّ …وبه -63 َِّ ْبُن َبْكٍر السَّْهِميُّ  ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس َرِضَي ا َ يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـَْراِهيَم  َعْبُد ا  َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل  أ السَّرَّاُج 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم ِإَىل الصََّالِة فـَْلَيْمِش َعَلى  َّ َِّ َصلَّى ا   ِهيَنِتِه فـَْلُيَصلِّ َما َأْدَرَك َوْليَـْقِض َما ُسِبَقُه هـ. ا
َِّ ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَفاِميُّ أ أَبُو -64 اْلَعبَّاِس  …أخرب الشيخ أبو بكر أمحد بن منصور بن خلف املقريء أ َأبُو اْلَفْضِل ُعبَـْيُد ا

َبُة ْبُن َسِعيٍد  َحاِمتُ ْبنُ  ُ َعْنُه قَاَل َكاَن َعِليٌّ َرِضَي السَّرَّاُج  قـُتَـيـْ َّ  ِإْمسَاِعيَل َعْن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن اَألْكوَِع َرِضَي ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َخْيَربَ وََكاَن رَِمَد اْلَعْنيِ فـََقالَ  َّ ُ َعْنُه َقْد َختَلََّف َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ا َّ َ َأَختَلَُّف َعنْ  ا ُ َعَلْيِه   َأ َّ َِّ َصلَّى ا َرُسوِل ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَما َكاَن َجاَء ال َّ لنَِّيبِّ َصلَّى ا ِ ُ َعْنُه فـََلِحَق  َّ ُ ِيف َصَباِحَها قَاَل  َوَسلََّم َفَخَرَج َعِليٌّ َرِضَي ا َّ َلَة الَِّيت فـََتَحَها ا لَّيـْ
 َِّ   َرُسوُل ا

  - أ7ق-
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ََّ صَ  ُ َوَرُسولُُه َأْو قَاَل حيُِبُّ ا َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُألْعِطَنيَّ الرَّايََة َغًدا رَُجال حيُِبُُّه ا َّ ُ َعَلْيِه فَِإَذا َحنُْن ِبَعِليٍّ َرِضَي   لَّى ا َّ َوَرُسوَلُه يـَْفَتُح ا
ُ َعْنُه َوَما َحنُْن نـَْرُجوُه فـََقاَل َهَذا َعِليٌّ  َّ ُ َعَلْيِه هـ. ا َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم الرَّايََة فـََفَتَح ا َّ َِّ َصلَّى ا   فََأْعطَاُه َرُسوُل ا

َِّ ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َحيَْىي أ َأبُو الطَّاِهِر ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفضْ -65 بُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ِل أ َجدِّي اِإلَماُم أَ …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو َعْبِد ا
َنَة َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْريٍ  ُّ  ُسْفَياُن ْبُن ُعيـَيـْ َبَة قَاَل قَاَل َرُسوُل  ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  َأْمحَُد ْبُن َعْبَدَة الضَّيبِّ  َعْن ُعَمارََة ْبِن ُرَويـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلْن يَ  َّ َِّ َصلَّى ا ا هـ.ا   ِلَج النَّاَر َمْن صلى قبل طلوع الشمس وقيل غرو
اِإلَماُم أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن  …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو َسْعٍد َأْمحَُد ْبُن ِإبـَْراِهيَم املقريء أ أَبُو طَاِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل أ َجدِّي -66

ُ َعلَ ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  َعْبُد  َّ َِّ َصلَّى ا ْيِه َوَسلََّم ِمْن  اْجلَبَّاِر ْبُن اْلَعالِء  ُسْفَياُن َعْن َأِيب َحازٍِم قَاَل اْختَـَلُفوا ِيف ِمْنَربِ َرُسوِل ا
ينِّ ُهَو ِمْن أثل الغابة هـ. قال األمام أبو بكر  َأيِّ َشْيٍء ُهَو فََأْرَسُلوا ِإَىل َسْهِل ْبِن َسْعٍد فـََقاَل َما بَِقَي ِمَن النَّاِس َأَحٌد َأْعَلَم ِبِه مِ 

  األثل الطرفاء هـ.
مساعيل املزكي أ َمكِّيُّ ْبُن َعْبَداَن  …َأْخَربََ اْحلَاِكُم أَبُو اْحلََسِن َأْمحَُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم اِإلْمسَاِعيِليُّ أ أَبُو زََكِرَّ َحيَْىي ْبُن إ-67

 َِّ ُ َعْنُه قَاَل َكاَن ُمَعاُذ ْبُن َجَبلٍ َعْبُد ا َّ َنَة َعْن َعْمرٍو َعْن َجاِبٍر َرِضَي ا ُ َعْنُه  ْبُن هاسم بن جبار  ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ َّ  َرِضَي ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مثَُّ يـَْرِجُع إىل قومه فيؤمهم فأخر النيب َصالةَ  َّ اْلِعَشاِء َفَصلَّى َمَعُه مثَُّ رََجَع ِإَىل قومه فيؤمهم  ُيَصلِّي َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ا

  وساق احلديث هـ. 



مام أبو بك ُحمَمَُّد ْبُن  …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو َسْعٍد َأْمحَُد ْبُن ِإبـَْراِهيَم املقريء أ أَبُو طَاِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل أ جدي اإل-68
ُ َعْنُه قَاَل ُكنَّا نـَُبكِّ ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة   َّ َِّ ْبُن َسِعيٍد اَألَشجُّ  أَبُو َخاِلٍد َعْن ُمحَْيٍد َعْن َأَنٍس َرِضَي ا ْجلُُمَعِة مثَُّ   َعْبُد ا ِ ُر يـَْعِين 

  نَِقيُل هـ. 
  آخر اجلزء اخلامس 

  
  وأول السادس

  
  ومت من نسخه يوم السبت خامس عشر ربيع اآلخر سنة ست وستمائة،

ُ َعَلى ُحمَمٍَّد َوآِلِه َوَسلََّم َتْسِليًما َكِثريًا طَيًِّبا َواْحلَْمُد َِِّ  َّ   َوَصلَّى ا
َِّ الرَّْمحَِن الرحيم    ِبْسِم ا
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 ْبُن َمْنُصوِر ْبِن َخَلٍف املقريء أ أَبُو  …َأْخَربََ الشَّْيُخ َأبُو اْلَقاِسِم زَاِهُر ْبُن طَاِهٍر الشَّحَّاِمّي أ الشَّْيُخ أَبُو َبْكٍر َأْمحَدُ -69
ْبُد اْلَواِرِث  عبد العزيز بن  طَاِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل أ جدي اإلمام ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى القزاز  عَ 

ُ َعْنُه قَالَ  َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َثالً فَأُِقيَمِت الصَّالُة َفَذَهَب أَبُو   صهيب عن أنس بن َماِلٍك َرِضَي ا َّ َِّ َصلَّى ا َنا َرُسوُل ا َملْ َخيُْرْج ِإلَيـْ
َنا َمْنَظًرا َأْعَجبَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم احلَِْجاَب َفَما رَأَيـْ َّ لنَّاِس فـََرَفَع النَِّيبُّ َصلَّى ا ِ َناَبْكٍر َفَصلَّى  َِّ   ِإلَيـْ ِمْنُه َحْيُث َوَضَح لََنا َوْجُه َرُسوِل ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم احلَِْجاَب فـََلْم يُوَصْل ِإلَْيِه حىت مات هـ. متفق من حديث عبد الوارث هـ. َّ   َصلَّى ا
بُو َسْعٍد َأْمحَُد ْبُن ِإبـَْراِهيَم ْبِن موسى  …َأْخَربََ أَبُو اْلُمظَفَِّر َسِعيُد ْبُن َمْنُصوِر ْبِن معسر القشريي الصائغ َوالشَّْيُخ أَ -70

بَّاِر ْبُن اْلَعالِء  ُسْفَياُن   املقريء قَاال  أَبُو طَاِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل أ جدي اإلمام ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  َعْبُد اجلَْ 
ْعُت َعْبدَ  ُهَما قَاَل اِإلَماُم َأبُو بكر وحدثنا أبو عمار وعلي بن حسرم قَاَل أَبُو   زَْيُد ْبُن َأْسَلَم قَاَل مسَِ ُ َعنـْ َّ َِّ ْبَن ُعَمَر َرِضَي ا ا

 َُّ َنَة َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم قَاَل قَاَل اْبُن ُعَمَر َرِضَي ا ُهَما َدَخَل  َعمَّاٍر  ُسْفَياُن َوقَاَل َعِليٌّ أنبا اْبُن ُعيَـيـْ ُ  َعنـْ َّ َِّ َصلَّى ا َرُسوُل ا
ًبا َكيْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مسجدا قـَُباٍء َوَدَخَلْت َعَلْيِه رَِجاٌل ِمَن األَْنَصاِر ُيَسلُِّموَن َعَلْيِه َفَسأَْلُت ُصَهيـْ َّ َف َكاَن َيْصَنُع النَِّيبُّ َصلَّى ا

صلي قَاَل َكاَن ُيِشُري بَِيِدِه هـ. َهَذا َحِديُث َأِيب َعمَّاٍر زَاَد َعْبُد اْجلَبَّاِر قَاَل ُسْفَياُن قـُْلُت  َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َكاَن ُيَسلُِّم َعَلْيِه َوهو ي
ْعُت َهَذا ِمَن ابن عمر قال نعم هـ.    ِلَزْيٍد مسَِ

  …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرمحن الكنجروذي أ أبو -71
  - ب7ق-
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ْبِن ضل أنبا اإلمام جدي ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  َهاُروُن بن إسحاق َعِن اْلُمْخَتاِر ْبِن فـُْلُفٍل َعْن أََنِس طاهر حممد بن الف
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت يـَْوٍم َواْنَصَرَف ِمَن الصَّالِة َوَأقْـَبَل إِ  َّ َِّ َصلَّى ا َنا ِبَوْجِهِه فـََقاَل  أَيـَُّها  مالك رضي هللا عنه قال قال رسول ا لَيـْ



ْلُقُعوِد، َوال ِ ْلِقَياِم، َوَال  ِ لسُُّجوِد، َوَال  ِ لرُُّكوِع، َوَال  ِ ِالْنِصَراِف فَِإّينِ َأرَاُكْم ِمْن َخْلِفي َواْميُ  النَّاُس ِإّينِ ِإَماُمُكْم َفَال َتْسِبُقوِين  ِ
َ َرُسوَل ِهللا َوَما رََأْيَت قَاَل رَأَْيُت الَِّذي نـَْفسي بَِيِدِه َلْو رَأَيْـ  ُتْم َكِثريًا قَاُلوا قلنا    اْجلَنََّة َوالنَّاَر هـ. ُتْم َما رَأَْيُت َلَضِحْكُتْم َقِليًال َولََبَكيـْ

َوُه. َوقَاَل فَِإّينِ َأرَاُكْم ِمْن َأَماِمي َوِمْن خلفي …قَاَل اِإلَماُم أَبُو َبْكٍر َوثنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر  َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعِن اْلُمْخَتاِر حنَْ -72
لقعود هـ.    ومل يقل وال 

َِّ ْبُن َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد الرُّوِميُّ -73   َأبُو اْلَعبَّاِس  …أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد اْلَبِحِرييُّ أنبا َأبُو ُحمَمٍَّد َعْبُد ا
َُّ ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسحَ  ُهَما َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ا ُ َعنـْ َّ ِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا َ َبُة َعْن لَْيٍث َعْن   َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه قَاَل  اَق الثـََّقِفيُّ  قـُتَـيـْ

  َصالُة اللَّْيِل َمْثَىن َمْثَىن فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة هـ. 
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مسار   ْسَتاُذ أَبُو يـَْعَلى ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن الصَّابُوِينُّ أنبا َأبُو َسِعيٍد ُحمَمَُّد ْبُن احلسني بن موسى الس…َأْخَربََ األُ -74
يٍد َعْن أنس بن مالك رضي اإلمام أبو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  علي بن حجر  غامن ْبُن ُسَوْيٍد َحدََّثِين َحيَْىي ْبُن َسعِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقْد َكاَن قَ  َّ َسَم طََعاًما َفذُِكَر َلُه َأْهُل بـَْيٍت ِمَن  هللا عنه قال َجاَء ُأَسْيُد ْبُن اْحلَُضْريِ اَألْشَهِليُّ ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى ا
َ ُأَسْيُد  األَْنَصاِر من بين ظفر فيهم حاجة قال وُجل أهل اْلبَـْيِت ِنسْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم تـَرَْكتَـَنا  َّ َِّ َصلَّى ا َوًة قَاَل فـََقاَل َلُه َرُسوُل ا

َ فَاذُْكْر ِيل َأْهَل اْلبَـْيِت قَاَل َفَجاَءُه بـَْعدَ  ْعَت ِبَشْيٍء َقْد َجاَء َشِعٌري َوَمتٌْر   َذِلَك طََعاٌم ِمْن َخْيَربَ َحىتَّ َذَهَب َما ِيف أَْيِديَنا فَِإَذا مسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف النَّاِس َوَقَسَم ِيف األَْنَصاِر فََأْجَزَل َوَقَسَم ِيف  َّ َِّ َصلَّى ا  َأْهِل َذِلَك اْلبَـْيِت فََأْجَزَل قَاَل فـََقاَل قَاَل فـََقَسَم َرُسوُل ا

 َِّ ُ َنِيبَّ ا َّ ُتْم َمْعَشَر  َلُه ُأَسْيُد ْبُن ُحَضْريٍ متْشُكرا َجَزاَك ا ُ َعَلْيِه وسلم * َوأَنـْ َّ  َعنَّا َأْطَيَب اْجلََزاِء َأْو قَاَل َخْريًا فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا
ُ عين َأْطَيَب اْجلََزاِء َأْو قَاَل َخْريًا فَِإنَُّكْم َما َعِلْمُت َأِعفٌَّة ُصُربٌ َوَسرتََ  َّ ِدي أَثـََرًة ِيف اَألْمِر َواْلَقْسِم فَاْصِربُوا ْوَن بـَعْ األَْنَصاِر َفَجَزاُكُم ا

  َحىتَّ تـَْلَقْوِين َعَلى اْحلَْوِض. هـ. 
اُن أنبا َأبُو َحاِمٍد  …أخرب الشيخ أبو نصر عبد احلمن ْبُن َعِليِّ ْبِن ُموَسى أنبا َأبُو اْحلَُسْنيِ ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َحاِمٍد اْلَقطَّ -75

َع َجاِبرَ َأْمحَُد ْبُن  َنَة َعْن َعْمٍرو مسَِ يـْ َِّ َدَخَل رَُجٌل َوالنَِّيبُّ    ُحمَمَِّد ْبِن َحيَْىي اْلبَـزَّاُر  َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن ِبْشٍر  ُسْفَياُن ْبُن ُعيـَ ْبَن َعْبِد ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخيُْطُب فـََقاَل َأَصلَّْيَت قَاَل ال قال صل ركعت َّ   ني هـ. َصلَّى ا
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َربََ ِعْمَراُن ْبُن  …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أ أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن َأخْ -76
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ُموَسى بن جماشع  أبو كاهل  أَبُو َعَوانََة َعْن ِمسَاِك ْبِن َحْرٍب َعْن َجاِبِر ْبنِ  َّ َِّ َصلَّى ا ْعُت َرُسوَل ا َمسَُرَة قَاَل مسَِ

ْعتُُه يـَُقوُل أن هللا مسى املدينة طابة يـَُقوُل لَيَـْفَتَحنَّ ِعَصابٌَة ِمَن اْلُمْسِلِمَني َأْو ِمَن اْلُمْؤِمِنَني ُكُنوَز ِكْسَرى الَِّذي ِيف األَبـَْيِض قَاَل َومسَِ 
  هـ.

ُ أ َأْمحَُد ْبُن اْحلََسِن اْلَقاِضي أ َحاِجُب ْبُن َأْمحََد الطوسي  عبد الرحي…َحدَّ -77 َّ م بن منيب  ثـََنا اِإلَماُم َواِلِدي َرِمحَُه ا
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ َِّ َصلَّى ا َلٍة يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أ ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس أنه سأل َهِل اْصطََنَع َرُسوُل ا  َخاَمتًا قَاَل نـََعْم َأخََّر الصَّالَة َذاَت لَيـْ
ْد َصلَّْوا َورََقُدوا َوِإنَُّكْم َلْن تـََزاُلوا ِيف ِإَىل َشْطِر اللَّْيِل َصالَة اْلِعَشاِء اآلِخَرِة مثَُّ َصلَّى فـََلمَّا َصلَّى َأقْـَبَل ِبَوْجِهِه فـََقاَل ِإنَّ النَّاَس قَ 



  ُمتُ الصَّالَة وََكَأّينِ أنظر إىل وبيض خامته هـ. َصالٍة َما انـَْتَظرْ 
ال …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اَألِديُب أنبا حممد بن أمحد بن محدجان أ احلسني بن سفيان وأبو يعلى املوصلي قا-78

َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َأْمسَاَء  ُجَوْيرِيَُة ْبُن َأمسَْ  ِفٍع َعْن َعْبِد هللا عن النيب صلى  َعْبُد ا َ   اَء َعْن 
  - أ8ق-
 َُّ َا ِيف اآلِخَرِة إال أن يتوب هـ. ا َيا َملْ َيْشَرْ نـْ    َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل َمْن َشِرَب اْخلَْمَر ِيف الدُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف قَـ -79 َّ َِ َصلَّى ا َِّ قَاَل َأِذَن َرُسوُل اّ ِفٍع َأنَّ َعْبَد ا َ ََذا اِإلْسَناِد َعْن  َمخَْسٍة ِمَن الدََّوابِّ ِلْلُمْحرِِم ْتِل …َوِ
  الغراب واحلد والفأرة والعقرب والكلب العقور هـ. 

َِّ …َأْخَربََ أَبُو َسْعِد ْبُن َأِيب َبْكٍر اْلَكْنَجُروِذيُّ الفقيه أ أبو بكر حممد بن حممد بن أمحد بن عثمان الطراري أنبا عَ -80 ْبُد ا
ُد ْبُن َسيَّاٍر  َأبُو ِقْرَصاَفَة  ْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن األَ  ِجْسَتاِينُّ بِبَـْغَداَد  أَيُّوُب ْبُن َعِليٍّ اْلَعْسَقالِينُّ مت ِزَ قَاَل قال رسول هللا ْشَعِث السِّ

  صلى هللا عليه وسلم اللَُّهمَّ ال تـَْفَضْحَنا يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوال ُختِْزَ يوم القيامة هـ. 
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ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف  ْخَربََ اْلَقاِضي َأبُو َنْصٍر اْحلَُسْنيُ ْبُن َأْمحََد بن علي احلرميين يف أخرين قالوا  َأبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن …أَ -81
َِّ ْبُن ُعَمَر َوَعْمُرو ْبُن ُزرَارَ  ْعُت َأِيب َعْن أَبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  َعْبُد ا َة قَاال  َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأِيب َحازٍِم قَاَل مسَِ

ُ عليه وسلم وبني اجلدار ممر الشاة هـ.  َّ   َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل َكاَن َبْنيَ ُمَصلَّى النَِّيبِّ َصلَّى ا
ِكُم أَبُو َأْمحََد ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمٍَّد اْحلَاِفُظ أ أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن َمْرَواَن ْبِن عبد …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اَألِديُب أنبا اْحلَا -82

ْعُت ُعْرَوَة ْبَن ُروَ  َِّ ميٍْ ُحيَدُِّث َعْن َجاامللك البزار ِبِدَمْشَق  ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر  َعْبُد رَبِِّه ْبُن َصاِلٍح اْلُقَرِشيُّ قَاَل مسَِ ِبِر ْبِن َعْبِد ا
ُ آَدَم َوُذرِّيـََّتُه قالت املالئ َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َلمَّا َخَلَق ا َّ َُْكُلوَن َوَيْشَربُوَن  األَْنَصاِريِّ َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ا رب َخَلْقتَـُهْم  كة 

نـَْيا َولَ  ُ ال َأْجَعُل َمْن َخَلْقُتُه بَِيِدي َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي كمن قلت له كن  َويـََناُموَن َويـَرَْكُبوَن فَاْجَعْل َهلُُم الدُّ َّ َنا اآلِخَرَة فـََقاَل ا
  فكان هـ.

أ أَبُو اْلَعبَّاِس السَّرَّاُج أ ْخَلِديُّ …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن َأْمحََد بن اْلَعيَّاُر أ أَبُو ُحمَمٍَّد احلََْسُن ْبُن َأْمحََد اْلمَ -83
ُ عَ  َّ ُهَما َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ا ُ َعنـْ َّ ِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا َ َبُة ْبُن َسِعيٍد  اللَّْيُث َعْن  يـْ َلْيِه َوَسلََّم قَاَل ال يُِقيَمنَّ َأَحدُُكُم الرَُّجَل قـُتـَ

  ِه هـ. ِمْن َجمِْلِسِه مثَُّ َجيِْلُس ِفي
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…أخرب الشيخ أبو نصر عبد الرمحن بن َعِليِّ ْبِن ُموَسى  أَبُو َأْمحََد ُعبَـْيُد هللا بن حممد القرضي ببغداد  أبو بكر  -84
َِّ حممد بن جعفر ْبِن َأْمحََد اْلَمِطِرييُّ  ِبْشُر ْبُن َمَطٍر اْلَواِسِطيُّ ِبُسرَّ َمْن رََأى  ُسْفَياُن َعْن عم ر ومسع َجاِبًرا يـَُقوُل قَاَل َرُسوُل ا

َِّ قَاَل ِبْكًرا َأو ثـَيًِّبا قَ  َ َرُسوَل ا َ َجاِبُر قـُْلُت نـََعْم  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهْل تـََزوَّْجَت  َّ اَل قـُْلُت: َبْل ثـَيًِّبا قَاَل فـََهالَّ َجارِيًَة  َصلَّى ا
َ َرُسوَل هللاِ  نَّ َجارِيًَة   ِإنَّ َأِيب قُِتَل يـَْوَم ُأُحٍد َوتـََرَك ِتْسَع بـََناٍت فُكنَّ ِيل ِتْسَع َأَخَواٍت فـََلْم ُأِحبُّ َأْن َأْمجََع ِإلَْيهِ ُتَالِعُبَك قـُْلُت 

  َخْرقَاَء ِمثْـَلُهنَّ َوَلِكِن اْمَرَأًة متَُْشطُُهنَّ َوتـَُقوُم َعَلْيِهنَّ قَاَل َأَصْبَت هـ.



ُه -85 َِّ اْحلَاِفُظ أ أَبُو َعِليٍّ ُحمَمَُّد ْبُن َعِليٍّ اْلمُ …َوَأْخَربََ َِّ ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا ذَكُِّر  َعِتيُق ْبُن ُحمَمٍَّد   أَبُو َنْصٍر أ َأبُو َعْبِد ا
َِّ صَ  َِّ يـَُقوُل قَاَل ِيل َرُسوُل ا َع َجاِبَر ْبَن َعْبِد ا َ َرُسوَل ُسْفَياُن َعْن َعْمٍرو مسَِ َ َجاِبُر قـُْلُت نـََعْم  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اَنَكْحَت  َّ لَّى ا

َِّ ِإنَّ َأِيب قُِتَل يـَْوَم ُأُحٍد َوتـََرَك ِتْسَع  َ َرُسوَل ا َِّ قَاَل ِبْكًرا َأْم ثـَيًِّبا قـُْلُت: َبْل ثـَيِّب  بـََناٍت فيهن ِيل ِتْسَع َأَخَواٍت َفَكرِْهُت َأْن  ا
َلُهنَّ فـَتَـَزوَّْجُت اْمَرَأًة تـَُقوُم َعَلْيِهنَّ وَمتُْشُطُهنَّ قَاَل َأَصْبَت هـ. أَ    تزوج َخْرقَاَء ِمثـْ

ِعْمَراُن ْبُن  …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أ أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن أ -86
َِّ ْبِن َسْرِجسَ ُموَسى   اْلَمْخُزوِميِّ بن جماشع السجستاين  ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد  َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعْن َعاِصٍم اَألْحَوِل َعْن َعْبِد ا

  قَاَل أَتـَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى هللا عليه وسلم
  - ب8ق-

ُ َلَك فـَقَ  َّ َِّ َغَفَر ا ر سول ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل نـََعْم  وأكلت من طعامه فقلت  َّ ْغَفَر َلَك النَِّيبُّ َصلَّى ا اَل لَُه َصاِحِيب هذا اْستـَ
ِة بَ  ما َوَلَك مثَُّ َتال َهِذِه اآليََة واستغفر لذنبك وللمومنني واملؤمنات مثَُّ َحتَوَّْلُت فـََنَظْرُت ِإَىل َخامتَِ النـُّبـُوَّ ْنيَ كتفيه مجع خيالن كأ

  يل هـ. الثأل
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ُ أ اْلَقاِضي َأبُو َبْكٍر َأْمحَُد ْبُن احلََْسِن احلِِْرييُّ أ حاجب بن أمح-87 َّ ثـََنا اِإلَماُم َواِلِدي َرِمحَُه ا د الطوسي  عبد  …َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَد رَُجال َقْد َصاَر ِمْثَل اْلَفْرِخ  الرحيم ْبُن ُمِنيٍب اْلَمْرَوِزيُّ  يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أ ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس َأنَّ النَّ  َّ ِيبَّ َصلَّى ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َهْل ُكْنَت َتْدُعو ِبَشْيٍء َأْو َتْسألُُه قَاَل قـُْلُت الل َّ لْ اْلَمْنتوِف فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا ُه همَّ َما ُكْنَت ُمَعاِقِيب ِيف اآلِخَرِة فـََعجِّ
َِّ ال َتْسَتِطيُع َذِلَك َأْو ال ُتِطي ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُسْبَحاَن ا َّ نـَْيا فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا نـَْيا َحَسَنًة  ِيل ِيف الدُّ ُقه فـََهال قـُْلَت اللَُّهمَّ آتَِنا ِيف الدُّ

  َوِيف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر هـ. 
َِّ اْلبَـَغِويُّ  ُهْدبَُة َ الشَّْيُخ أَبُو َسْعٍد اْلَكْنَجُروِذيُّ أ أَبُو َأْمحََد اْحلَُسْنيُ ْبُن َعِليٍّ التَِّميِميُّ أ أَبُو اْلَقاِسِم …َوَأْخربََ -88 َعْبُد ا

ُ َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ صَ  َّ ِبٍت َعْن َأَنٍس َرِضَي ا َ ُ عليه وسلم عاد رجال مبثله ومعناه هـ. ْبُن َخاِلٍد  َمحَّاٌد َعْن  َّ   لَّى ا
ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن احلََْسِن    …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو اْحلََسِن َعِليُّ ْبُن َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد اْألَِديُب ِبِقَراَءِيت َعَلْيِه أ أَبُو َنْصرٍ -89

َِّ ْبِن ماعز اْلَبْصِريُّ  ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد االزَّْعَفَراِينُّ أنبا أَبُو َعْمٍرو إِ  َِّ األَْنَصاِريُّ  ْمسَاِعيُل ْبُن ُجنَْيٍد  أَبُو ُمْسِلٍم ِإبـَْراِهيُم ْبُن َعْبِد ا
ُ َعْنُه قَاَل َكاَن رَُجٌل َيُسوُق ِِْم يـَُقاُل َلُه َأجنَْ  َّ ُمََّهاِت اْلُمْؤِمِنَني قَاَل فَاْشَتدَّ ُِِم السَّْريُ فـََقاَل ُمحَْيٌد  أََنُس ْبُن َماِلٍك َرِضَي ا ِ َشُة 

لقوارير هـ.  ُ َعَلْيِه وسلم  أجنشة ارفق  َّ   النَِّيبُّ َصلَّى ا
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مَِّد ْبِن َأْمحََد ْبِن ِإْسَحاَق اْحلَاِفُظ َأْخَربَِين أَبُو َبْكٍر  …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو َسْعٍد اْلَكْنَجُروِذيُّ أ اْحلَاِكُم أَبُو َأْمحََد ُحمَمَُّد ْبُن حمَُ -90
َِّ بْ  ِفٍع َعْن َعْبِد ا َ ُهَما َأنَّ ُحمَمَُّد ْبُن َهاُروَن ْبِن ُمحَْيٍد التَّاِجُر بِبَـْغَداَد أ أبو مصعب أمحد بن أيب بكر َعْن  ُ َعنـْ َّ ِن ُعَمَر َرِضَي ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما يـَْلَبُس احملرم من الثياب فقال ال يلبس القميص وال العمائم َوال السََّراوِ رَُجال َسَأَل رَ  َّ َِّ َصلَّى ا يالِت  ُسوَل ا
ْليَـْلَبِس اْخلُفَّْنيِ   َوْليَـْقطَْعُهَما َأْسَفَل ِمَن اْلَكْعَبْنيِ َوال تـَْلَبُسوا  َوال اْلَربَاِنَس َوال اْخلُفَّْنيِ ِإالَّ َمْن ال َجيُِد نـَْعَلْنيِ َفَمْن َملْ جيَِِد النـَّْعَلْنيِ فـَ



ًئا ِمَن الثَِّياِب َمسَُّه َزْعَفَراٌن وال ورس هـ.    َشيـْ
 اْخلَفَّاُف أنبا أَبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد  مَّدٍ …َأْخَربََ اِإلَماُم َأبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَكِرِمي ْبُن َهَواِزَن اْلُقَشْريِيُّ أ َأبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن حمَُ -91

ُ َعْنُه قَ  َّ َِّ  ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  يـَْعُقوُب  يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أ ُمحَْيٌد الطَّوِيُل َعْن َأَنٍس َرِضَي ا اَل ُسِئَل َهِل اْصطََنَع َرُسوُل ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخاَمتًا  َّ َلٍة إَىل َشْطِر اللَّْيِل َفَجَعَل النَّاُس ُيَصلُّوَن َويَنكِفُئوَن َفَخَرَج َوَقدْ  َصلَّى ا  بَِقَيْت قَاَل نـََعْم َأخََّر الصَّالَة َذاَت لَيـْ

ا َوِإنَُّكْم َملْ تـََزاُلوا ِيف َصَالٍة َما انـَْتَظْرُمتْ الصََّالَة  ِعَصابٌَة َفَصلَّى ِِْم فـََلمَّا َسلََّم َأقْـَبَل َعَلْيِهْم ِبَوْجِهِه فـََقاَل إنَّ النَّاَس َقْد َصلَّْوا َورََقُدو 
  وَكَأّينِ أَْنُظُر إَىل َوبِيِص َخاَمتِِه ِيف َيِدِه هـ. 

 قَاَل َسأَْلُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َعِن  لٍ …َوِبِه أ السَّرَّاُج  ُحمَمَُّد ْبُن ِإْمسَاِعيَل ْبِن َمسَُرَة  ُحمَمَُّد ْبُن ُفَضْيٍل َعِن اْلُمْخَتاِر ْبِن فـُْلفُ -92
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَْكَعَتْنيِ الصَّالِة بـَْعَد اْلَعْصِر فـََقاَل َكاَن ُعَمُر َيْضِرُب َعَلى الصَّالِة بـَْعَد اْلَعْصِر وَُكنَّا ُنَصلِّي َعَلى َعْهِد النَّ  َّ ِيبِّ َصلَّى ا

ُ عليه وسلم صالها قال قد كان يرابـَْعَد ُغُروِب الشَّْمِس قـَْبَل َصال َّ   ِة اْلَمْغِرِب فـَُقْلُت َهْل َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ا
  - أ9ق-

مر ومل ينها هـ.   نصليهما فلم 
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ب-93 ت سأل أنس َعِن الرَّْكَعَتْنيِ قـَْبَل  …َوِبِه أنبا السَّرَّاُج َحدََّثِين أَبُو َحيَْىي أ َيزِيُد ْبُن َهارُوَن َعْن ُمحَْيٍد َعْن َأَنٍس، أن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَـ  َّ َِّ َصلَّى ا ٌس ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل ا َ ُيَصلُّوَن الرَّْكَعَتْنيِ قـَْبَل  اْلَمْغِرِب فـََقاَل أََنٌس َكاَن املؤذن يؤذن فيتبادر 

  اْلَمْغِرِب َفال يعاب عليهما هـ. 
أمحد بن منصور ْبِن َخَلٍف اْلَمْغِرِيبُّ أ أَبُو طَاِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل أ اِإلَماُم َجدِّي أَبُو َبْكٍر  …أخرب الشيخ أبو بكر -94

 َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة   ْبِن َماِلكٍ ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  ِبْشُر بن معاذ العقدي  بن َأِيب َعِديٍّ أ ُسَلْيَماُن التـَّْيِميُّ َعْن أََنسِ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِإَذا تـََقرَّبَ  َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل قَاَل ا َّ ُهَما َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا ُ َعنـْ َّ اْلَعْبُد ِمينِّ ِشْربًا تـََقرَّْبُت ِمْنُه ِذرَاًعا َوِإَذا تـََقرََّب   َرِضَي ا

ًعا َوِإَذا تـََقرََّب اْلَعْبُد ِمينِّ بُوًعا أتيته هروله هـ. متفق على صحته هـ. اْلَعْبُد ِمينِّ ِذرَاًعا تـََقرَّبْ  َ   ُت ِمْنُه بُوًعا َأْو 
ُ َعْنُه قَاَل قال رسول هللا صلى هللا علي-95 َّ ه وسلم من نسي  …وبه ِبْشُر ْبُن ُمَعاٍذ  أَبُو َعَوانََة َعْن قـََتاَدَة َعْن أََنٍس َرِضَي ا

  لها إذا ذكرها هـ. صالة فليص
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أخف الناس صالة يف متا-96 َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعْنُه قَاَل َكاَن َرُسوُل ا َّ   م هـ. …َوبِِه َعْن أََنٍس َرِضَي ا
َأْمحَُد بن احلسني بن مهران املقريء أنبا أَبُو   …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب أنبا اِإلَماُم أَبُو َبْكرٍ -97

ِفٍع أَ  َ َبُة ْبُن َسِعيٍد  اللَّْيُث يـَْعِين اْبَن َسْعٍد َعْن  ُ َعْنُه قَاَل َحَلَق  اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  قـُتَـيـْ َّ نَّ اْبَن ُعَمَر َرِضَي ا
 ُ َّ َِّ َصلَّى ا ه وسلم  َعَلْيِه َوَسلََّم َوَحَلَق طَائَِفٌة ِمْن َأْصَحاِبِه َوَقصََّر بـَْعُضُهْم فـََقاَل اْبُن ُعَمَر ِإنَّ رسول هللا صلى هللا عليَرُسوُل ا

ُ اْلُمَحلِِّقَني َمرًَّة َأْو َمرََّتْنيِ مثَُّ قا واملقصرين هـ.  َّ   قال رَِحَم ا
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اِفُظ  أَبُو  َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكِر ْبِن َأِيب َعْمٍرو اَألِديُب أنبا اْحلَاِكُم أَبُو َأْمحََد ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمٍَّد احلَْ …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو -98
َا  َخمَْلُد ْبُن َماِلٍك  َعطَّاُف ْبُن خالد عن أمية ابن َِّ ْبُن    َعُروبََة اْحلَُسْنيُ ْبُن ُحمَمٍَّد اْحلَرَّاِينُّ ِ َِّ قَاَل َأرَاَد َعْبُد ا ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد ا

 َِّ َنُة َيزِيَد ْبِن ُمَعاِويََة َأَال يـَُباِيُع فـَبَـَلَغ َذِلَك َعْبَد ا َ اْبَن  ُمِطيٍع َأْن يَِفرَّ ِمَن اْلَمِديَنِة ِمْن ِفتـْ ُه فـََقاَل  َ ُهَما فََأ ُ َعنـْ َّ ْبَن ُعَمَر َرِضَي ا
َُّ عَ  َ اْبَن َعمِّ فَاْشَهْد َلَسِمْعُت النَِّيبَّ َصلَّى ا  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َمْن مات ال  مِّ َما َتْصَنُع قَاَل ال ُأْعِطيِهْم طَاَعًة أََبًدا قَاَل َمْهال 

  يبايعه عليه مات موتة جاهلية هـ.
ْسَحاُق ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن الصَّابُوِينُّ أ َأبُو اْحلَُسْنيِ اْخلَفَّاُف أ َأبُو اْلَعبَّاِس السَّرَّاُج  …َأْخَربََ الشَّْيُخ اُألْسَتاُذ أَبُو يـَْعَلى إِ -99

ُ َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ  َّ َِّ بن اجلراح  محاد بن زيد عن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُصَهْيٍب َعْن َأَنٍس َرِضَي ا َُّ  َعْبُد ا  َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َصلَّى ا
  َدَخَل اْخلَالَء قَاَل اللَُّهمَّ إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث هـ. 

َِّ ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ أ َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأِيب ُشَرْيٍح األَْنَصاِريُّ -100  َأبُو اْلَقاِسِم  …أخرب الشيخ أبو بكر حممد بن عبد ا
َِّ الزَُّبْريِيُّ حدثين مالك بن أنسَعْبدُ  َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبَـَغِويُّ  ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد ا فع عن اْبِن ُعَمَر َأنَّ ُعَمَر   ا عن 

َِّ فـََوَجَدُه بياع فأراد أن يبتاعه ُ َعْنُه َمحََل َعَلى فـََرٍس ِيف َسِبيِل ا َّ فسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ال يبتاعه  َرِضَي ا
  وال تعد يف صدقتك هـ. 

َِّ ْبُن ُحمَمٍَّد الرَّاِزيُّ -101  يُوُسُف ْبُن  …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا َأبُو َسِعيٍد َعْبُد ا
َهاِل  َيزِيُد ْبُن ُزرَْيٍع  َحيَْىي ْبُن َأِيب ِإْسَحاَق َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل َخَرْجَنا َمَع رسول هللا صَعاِصٍم الرَّاِزيُّ  ُحمَمَُّد ْبُن الْ  لى ِمنـْ

َا  الِ هللا عليه وسلم من َمكََّة ِإَىل اْلَمِديَنِة َفَكاَن ُيَصلِّي بَِنا رَْكَعَتْنيِ َحىتَّ رََجْعَنا قَاَل قـُْلُت ألََنِس ْبِن مَ  ٍك َوَهْل َأقَاَم ِمبَكََّة قَاَل َأقَاَم ِ
  َعْشًرا هـ. 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يقول لبيك حب-102 َّ َِّ َصلَّى ا ْعُت َرُسوَل ا ََذا اِإلْسَناِد َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل مسَِ   جة وعمرة معا هـ. …َوِ

)1/70 (  

  

ََذا اِإلْسَناِد  يَزِيُد بْ -103 ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ …َوِ َّ َِّ َصلَّى ا   ُن زُرَْيٍع  َحْنظََلُة السَُّدوِسيُّ َعْن أََنِس ْبِن َماٍلك قَاَل َكاَن َرُسوُل ا
م على قلوب نساء كوافر هـ.    يدعوا ِيف قـُُنوتِِه َعَلى اْلَكَفَرِة يـَُقوُل اللَُّهمَّ اْجَعْل قلو

  - ب9ق-
بُو  بُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن َأْمحََد بن حممد العطارد َأْخَربََ َأبُو ُحمَمٍَّد اْحلََسُن ْبُن َأْمحََد اْلَمْخَلِديُّ أ أَ …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَ -104

ُهَما قَالَ  ُ َعنـْ َّ ِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا َ َبُة ْبُن َسِعيٍد  اللَّْيُث َعْن  َسَأَل رَُجٌل رسول هللا صلى هللا عليه  اْلَعبَّاِس السَّرَّاُج  قـُتَـيـْ
  وسلم عن َأْكِل الضَّبِّ فـََقاَل ال آُكُلُه َوال ُأَحّرُِمُه هـ. 

اْحلََسُن ْبُن   …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن أ-105
َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َأْمسَاَء  جويرية بن أمساء ُسْفَيانَ  َِّ ْبِن   َوأَبُو يـَْعَلى َأْمحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِليُّ قَاال  َعْبُد ا فع عن َعْبِد ا عن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ُخيْرُِج زََكاَة اْلِفْطِر صَ  َّ َِّ َصلَّى ا َِّ يـَُقوُل َجَعَل  ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل ا اًعا ِمْن َمتٍْر َأْو َصاًعا ِمْن َشِعٍري وََكاَن َعْبُد ا
  النَّاَس عدل من حنطة هـ. 

َِّ قال قال رسول هللا صلى هللا عليه َوَسلََّم َأال ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُّ -106 ِفٍع َأنَّ َعْبَد ا َ ََذا اِإلْسَناِد َعْن  ُكْم َمْسُئوٌل َعْن  …َوِ
ُهْم َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى  ُهْم َواْمَرَأُة   َرِعيَِّتِه َأَال فَِإنَّ اَألِمَري الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاٍع َعَلْيِهْم َوُهَو َمْسُئوٌل َعنـْ َأْهِل بـَْيِتِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعنـْ

ُهْم َوَعْبُد الرَُّجِل رَاٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْنُه َأَال َفُكلُُّكْم رَاٍع  الرَُّجِل رَاِعَيٌة َعَلى بـَْيِت َزْوِجَها َوَوَلِدِه َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعنْـ 



  وكلكم مسئول هـ. 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَد سارق يف جمن مث-107 َّ َِّ َصلَّى ا َِّ قَاَل َقَطَع َرُسوُل ا ََذا اِإلْسَناِد َعْن َعْبِد ا   راهم هـ. نه ثالثة د…َوِ
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ثـََنا اِإلَماُم َواِلِدي أنبا اْلَقاِضي أَبُو َبْكٍر َأْمحَُد ْبُن احلََْسِن احلِِْرييُّ أ َحاِجُب ْبُن َأْمحََد  عَ -108 ْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُمِنيٍب  …َحدَّ
 َِّ ًزا َوحلًَْما مثَُّ َخَرَج َكَما يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أنبا ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس قَاَل َأْوَملَ َرُسوُل ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَزيـَْنَب فََأْشَبَع اْلُمْسِلِمَني ُخبـْ َّ  َصلَّى ا

َ ا َهلُنَّ َوَيْدُعونَ َكاَن َيْصَنُع ِإَذا تـََزوََّج َحىتَّ أََتى ُحَجَر أُمََّهاِت اْلُمْؤِمِنَني فـَُيَسلُِّم َعَلْيِهنَّ َوُيَسلِّْمَن عليه ويدعو   َلُه قَاَل فـََرَجَع َوَأ
ِحَيِة اْلبَـْيِت فـَلَ  َ نَـُهَما اْحلَِديُث ِيف  مَّا رَآُمهَا َوىلَّ رَاِجًعا فـََلمَّا رََأى الرَُّجالِن َمَعُه فـََلمَّا انـْتَـَهى ِإَىل اْلَباِب ِإَذا ُهَو ِبَرُجَلْنيِ َقْد َجَرى بـَيـْ

ُ َعَلْيِه وَ  َّ ُ َعلَ َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا َّ َ َأْخَربْتُُه َأْم َمْن َأْخَربَُه فـََرَجَع النَِّيبُّ َصلَّى ا   ْيِه وسلم هـ. َسلََّم رََجَع َوثـََبا َفزَِعْنيِ َفال َأْدِري َأ
َِّ بن  …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب أ َأبُو اْحلََسِن َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َدْهثَ -109 ٍم الطََّرُسوِسيُّ  أَبُو ُحمَمٍَّد َعْبُد ا

يٍد ثَِقٌة َعْن َأِيب َغاِلٍب  العباس الطيالسي سنة سبع وثالمثائة  َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َعْبِد الصََّمِد َحدََّثِين َصاِحٌب لََنا يـَُقاُل َلُه َأبُو َسعِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل الثُّوُم َواْلَبَصُل َواْلُكرَّاُث ُسكُّ إبليس هـ. َعْن َأِيب أَُماَمَة َوال َأْعَلُمُه ِإالَّ رَ  َّ   فـََعُه ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى ا

ْبِن ُحمَمٍَّد األَْنَصاِريُّ أ َعْبُد  َأْمحََد …َأْخَربََ الشَّْيُخ َأبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َعاِصٍم اْلُعَمِريُّ اْهلََرِويُّ أ َأبُو ُحمَمٍَّد َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن -110
َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبـََغِويُّ  َأبُو اْجلَْهِم اْلَعالُء ْبُن ُموَسى اْلَباِهِليُّ  اللَّْيثُ  ُ ا َّ ِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا َ  ْبُن َسْعٍد َعْن 

ُهَما َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْ  َ ِيف الصَّالِة ِللنَّاِس َحىتَّ يـَْعِدَل الصُُّفوَف ويوكل بذلك رجاال هـ.َعنـْ ُ َعْنُه َملْ َيُكْن ُيَكربِّ َّ   طَّاِب َرِضَي ا
مَُّد ْبُن  …أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد اْلَبِحِرييُّ أ َجدِّي أَبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَبِحِرييُّ أ حمَُ -111

ُ َعْنُه قَاَل ملَْ  َّ َبَة  ُمَعاُذ ْبُن ُمَعاٍذ  ُمحَْيٌد َعْن َأَنٍس َرِضَي ا ُلِغ الشَّْيُب الَِّذي ِبَرُسوِل هللا صلى ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  ُعَمُر ْبُن َشيـْ  يـَبـْ
َِّ صلى هللا   هللا عليه وسلم عشرين شعرة قَاَل ُمحَْيٌد َحدََّثِين َحيَْىي ْبُن َسِعيدٍ  األَْنَصاِريُّ قَاَل َكاَن الشَّْيُب الَِّذي َكاَن ِبَرُسوِل ا

  عليه وسلم سبع عشرة سنة هـ. 
ثـََنا اِإلَماُم َواِلِدي َأْخَربََ َأْمحَُد ْبُن اْحلَُسْنيِ القاضي-112   …َحدَّ

  - أ10ق-
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َ َحازٍِم يـَُقوُل ال يزال النَّاُس ِخبَْريٍ َما أنبا َحاِجُب ْبُن َأْمحََد الطُّوِسيُّ  ُحمَمَُّد بْ  ْعُت َأ ُن َمحَّاٍد  أَبُو َضْمَرَة أََنُس ْبُن ِعَياٍض قَاَل مسَِ
  َملْ يـََقْع َهِذِه اَألْهَواُء ِيف السُّْلطَاِن ُهُم الَِّذيَن َيُذبُّوَن َعِن النَّاِس فإذا وقع فيهم فمن يذب عنهم هـ. 

بَّاِس ُحمَمَُّد َماُم َأبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَكِرِمي ْبُن هوازن القشريي أ أبواحلسني َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف  َأبُو اْلعَ …َأْخَربََ اإلِ -113
ُد ْبُن َأيُّوَب  ِإْمسَاِعيُل ْبُن ُعَليََّة  َعْبُد اْلَعزِيِز َعْن أََنسٍ  ُ َعْنُه قَاَل أُِقيَمِت الصَّالُة َوَرُسوُل  ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  ِزَ َّ  َرِضَي ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجنِيٌّ ِلَرُجٍل ِيف َجاِنِب اْلَمْسِجِد َفَما قام إىل الصالة حىت يقيم القوم هـ. َّ َِّ َصلَّى ا   ا
ُروِذيُّ أنبا أَبُو ُحمَمٍَّد اْحلَُسْنيُ ْبُن َأْمحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن ُخَزْميََة اْلَكَرابِيِسيُّ   …َأْخَربََ أَبُو َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اْلَكْنجَ -114

َِّ بن عمرو ابن  ْبُن ِميَنا َعْن َعْبِد ا اِإلَماُم أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  ِبْشُر ْبُن ُمَعاٍذ  َمحَّاُد ْبُن حيىي األبح  َسِعيدُ 



َِّ ِإّينِ رَُجٌل َأْسُرُد الصَّْوَم فََأُصوُم الدَّْهَر قَاَل ال قـُْلُت فََأُصوُم يـَوْ  َ َرُسوَل ا َمْنيِ َوأُْفِطُر يـَْوًما قَاَل ال َفَجَعْلُت اْلَعاِص قَاَل قـُْلُت 
ِقُصُه َحىتَّ قَاَل ِيل ُصْم َصْوَم َداُوَد فَِإنَُّه َكاَن يَ  َ   ُصوُم يـَْوًما َويـُْفِطُر يـَْوًما هـ. ُأ

َا َوأَ -115 بُو  …أخرب الشيخ أبو سعد بن أيب بكر األديب أ أبو عمرو حممد ْبِن َمحَْداَن أ احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن النََّسِويُّ ِ
َِّ ْبُن ُحمَمَّ  َا قَاال  َعْبُد ا ُهَما قَاَل  يـَْعَلى َأْمحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِليُّ ِ ُ َعنـْ َّ ِد ْبِن َأْمسَاَء  ُجَوْيرِيَُة ْبُن َأْمسَاَء َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا

ع قبل أن  قَاَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رََأى َأَحدُُكُم اْجلَِنازََة فَِإْن َملْ َيُكْن َماِشًيا معهم فليقم حىت جياوزه أو توض
  جتاوزه هـ.
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ُْم َكانُوا يـَتَـَبايـَُعوَن الطََّعاَم َعَلى َعْهِد ر -116 َّ َِّ َحدَّثَُه َأ ِفٍع َأنَّ َعْبَد ا َ ََذا اِإلْسَناِد َعْن  سول هللا صى هللا عليه وسلم من  …َوِ
ـ. أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن  الركبان فينهاهم َأْن يَِبيُعوُه ِيف َمَكانِِه الَِّذي ابـَْتاُعوُه ِفيِه حىت يبيعوه إىل سوق الطعام ه

ِإبـَْراِهيَم   حممد بن حممد بن حيىي السمسار يف آخرين قالوا أنبا أبو احلسني أمحد ْبُن ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف أ ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبنِ 
ِد ْبِن ِعالَقَة  ُ َعَلْيِه وسلم يقرأ يف الصبح  الثـََّقِفيُّ  ُحمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح  ُسْفَياُن َعْن ِزَ َّ َع النَِّيبَّ َصلَّى ا ِه ُقْطَبَة مسَِ َعْن َعمِّ

سقات هـ.   والنخل 
 بن  اري أ أبو القاسم عبد هللا…َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أ أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َأْمحََد الطر -117

ُّ  أََنُس ْبُن َماِلٍك قَاَل قَاَل رسول َباُن ْبُن فـَرُّوَخ األَْيِليُّ  سعيد بن سليم الضَّيبِّ هللا صلى هللا عليه وسلم  حممد اْلبَـَغِويُّ ثنا َشيـْ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َمْن ُأِخَذْت َكِرميَتَـْيِه َملْ أرض له ثوا دون اْجلَنََّة قَاَل أََنٌس فَـ  َّ َِّ َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة قَاَل َوِإْن قال ا َ َرُسوَل ا ُقْلُت 

  َكاَنْت َواِحَدًة هـ.
َِّ ْبنُ -118   …أخرب الشيخ أبو بكر وأيب عاصم العمري أ عبد الرمحن بن أيب ُشَرْيٍح األَْنَصاِريُّ أ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد ا

ُهَما َوجَ ُحمَمٍَّد اْلبَـَغِويُّ  َأبُو اْجلَهْ  ُ َعنـْ َّ َِّ ْبَن ُعَمَر َرِضَي ا ِفٍع َأنَّ َعْبَد ا َ َد بـَْرًدا  ِم اْلَعالُء ْبُن ُموَسى  اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن 
َُْمُر  َشِديًدا َوُهَو ِيف السََّفِر فََأَمَر اْلُمَؤذَِّن فََأَذَن َمْن َمَعُه َأْن صلوا فيؤ رَِحاِلُكْم فَِإّينِ رَأَْيُت رَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َّ َِّ َصلَّى ا ُسوَل ا

  ِبَذِلَك ِإَذا َكاَن ِمْثُل هذا هـ. 
بُو اْلَعبَّاِس  …أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد اْلَبِحِرييُّ أ َجدِّي أَبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَبِحِرييُّ أنبا أَ -119

اق السراج  قتيبة بن سعيد عن أيب حازم عن سهل بن سعدان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قَاَل ِإنَّ  ُحمَمَُّد ْبُن إسح
  غريب هـ. َأْهَل اْجلَنَِّة لََيَرتَاَءْوَن اْلُغْرَفَة ِيف اْجلَنَِّة َكَما يـََراَءْوَن اْلَكوَْكَب الدُّرِّيَّ ِيف األُُفِق الشرقي ال

َىي كر أمحد بن منصور ْبِن َخَلٍف اْلَمْغِرِيبُّ أ أَبُو احلََْسِن َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن ِإبـَْراِهيَم ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن حيَْ …أخرب الشيخ أبو ب-120
  اْلُمزَكِّي أ ُحمَمَُّد ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَبِحِرييِّ  حيىي بن جعفر 
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  - ب10ق-
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم  ْبِن الّزِْبرِقَاِن  الضَّحَّاُك بْ  َّ َِّ َصلَّى ا ُن َخمَْلٍد  يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن اَألْكوَِع قَاَل قَاَل َرُسوُل ا



لَِثٍة ِمْن ُأْضِحَيِتِه َشْيٌء فـََلمَّا َكاَن اْلَعاُم ا َ َِّ نـَْفَعُل  ْلُمْقبِ اَألْضَحى َمْن َضحَّى ِمْنُكْم َفال ُيْصِبحن ِيف بـَْيِتِه بـَْعَد  َ َرُسوَل ا ُل قَاُلوا 
َكاَن ِفيِه سنًة أو كلمة شبهها فأردت    ِيف َهَذا اْلَعاِم َكَما فـََعْلَنا ِيف اْلَعاِم اْلَماِضي؟ قَاَل ال. ُكُلوا َوَأْطِعُموا َوادَِّخُروا فَِإنَّ َذِلَك اْلَعامَ 

  مسلم عن إسحاق بن منصور عن َأِيب َعاِصٍم. أن تقسموا يف النَّاُس. ثنا البخاري عن أيب عاصم، ورواه
ْبُن   …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو َسِعيٍد َأْمحَُد بن إبراهيم بن موسى أنبا أبو طاهر حممد بن الفضل أن َجدِّي أَبُو َبْكٍر ُحمَمَّدُ -121

ِصُح ْبُن  َ اْلَعالِء  َعمَّاُر بُن َأِيب َعامٍر َمْوَىل َبِين َهاِشٍم قَاَل َمَرْرُت ِبَعْبِد الرَّْمحَِن  ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  ِبْشُر ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعَقِديُّ،  
َِر ُأمِّ َعْبِد ِهللا َوُهَو َيِسيُل اْلَماِء مَع ِغْلَمانِِه َوَمَوالِيِه  َ َ َسِعيٍد اجلُْ ْبِن َمسَُرَة يـَْوَم اْجلُُمَعِة َوُهَو َعَلى  َ َأ ُمَعَة فـََقاَل قَاَل  فـَُقْلُت لَُه 

  َرُسوُل ِهللا صلى هللا عليه وسلم ِإَذا َكاَن َمَطر َواِبال َفَصلُّوا ِيف رَِحاِلُكْم هـ.
ِن َحيَْىي ْبِن زََكِرَّ اْلُمزَكِّي ْمسَاِعيَل بْ …َأْخَربََ اْحلَاِكُم َأبُو احلََْسِن َأْمحَُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم اِإلْمسَاِعيِليُّ أ أَبُو زََكِرَّ َحيَْىي ْبُن إِ -122

نَ  َِّ ْبُن َهاِشِم ْبِن َحيَّاَن اْلَعْبِديُّ  ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ َة َعِن الزُّْهِريِّ َعْن َسْهِل بن سعد أن أ أَبُو َحامتٍِ َمكِّيُّ ْبُن َعْبَداَن  َعْبُد ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلوْ رجال اطلع يف حجر ِمْن ُحَجِر النَِّيبِّ َصلَّى ا َّ َِّ َصلَّى ا َا رَْأَسُه قَاَل َرُسوُل ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَمَعُه ِمْدًرى َحيُكُّ ِ َّ  

َا ُجِعَل اِإلستئذاُن ِمْن َأْجِل اْلنظِر هـ.    َعِلْمَت أَنََّك تـَْنُظُرِين َلطََعْنُت بِِه ِيف َعْيِنَك ِإمنَّ
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َِّ ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ أنبا َأبُو ُحمَمٍَّد َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأِيب ُشَرْيٍح األَ …أخرب-123 ْنَصاِريُّ  أَبُو   الشيخ أبو بكر حممد بن عبد ا
َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبَـَغِويُّ  ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد هللا الزبري  فع عن اْبِن ُعَمَر َأنَّ ُعَمَر اْلَقاِسِم َعْبُد ا ي حدثين مالك عن 

َتاَعهُ  َوال تـَُعْد يف   َمحََل َعَلى فـََرٍس يف سبيل هللا فوجده يباع وأراد أن يبتاعه فسأل رسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل ال تـَبـْ
  صدقتك هـ. 

ْنَجُروِذيُّ أ َأبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن أمحد بن محان أ أَبُو يـَْعَلى َأْمحَُد  …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلكَ -124
ِبٌت َعْن أََنٍس أن ر  َ َباُن ْبُن فـَرُّوَخ  َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة   ُه ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثىنَّ اْلَمْوِصِليُّ  َشيـْ َ سول هللا صلى هللا عليه وسلم َأ

ْلِبِه فَاْسَتْخَرَج ِمْنُه َعَلَقًة قَاَل َهِذا َحظُّ الشَّ ِجْربِيلُ  ْيطَاِن ِمْنَك قَاَل مثَُّ َغَسَلُه ِيف   َوُهَو يـَْلَعُب َمَع اْلِغْلَماِن فََأَخَذُه َفَصَرَعُه فَشقَّ قـَ
َرُه فـََقاُلوا ِإنَّ ُحمَمًَّدا َقْد قُِتَل  َطْسٍت ِمْن َذَهٍب ِمبَاِء زَْمَزَم مثَُّ ألََمُه مثَُّ َأَعاَدُه ِيف َمَكانِِه َوَجاَء ا ِه، يـَْعِين ِظئـْ ْلِغْلَماُن َيْسَعْوَن ِإَىل أُمِّ

َتِقُع اللَّْوِن قَاَل أََنٌس َقْد ُكْنُت َأَرى أَثـََر اْلِمْخَيِط ِيف َصْدرِِه هـ. أخرجه مسلم عن    شيبان هـ. فَاْستَـْقَبلتُه َوُهَو ُمنـْ
ُف  أَبُو َنْصٍر اْحلَُسْنيُ ْبُن َأْمحََد بن علي احلرميين يف آخرين قالوا أ أَبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْخلَفَّا…َأْخَربََ اْلَقاِضي -125

َبُة ْبُن َسِعيٍد  َأبُو َعَوانََة َعْن ِمسَاٍك َعْن جَ  ِر ْبِن َمسَُرَة قَاَل َكاَن رسول هللا صلى ابِ أ ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم السَّرَّاُج  قـُتَـيـْ
ًئا َوقَا ُر َصالَة اْلَعَتَمِة بـَْعَد َصالِتُكْم َشيـْ َل ِإنَُّه َكاَن خيفف الصالة هللا عليه وسلم يصلي الصََّلَواِت َحنًْوا ِمْن َصالِتُكْم وََكاَن يـَُؤخِّ

  هـ.
َِّ ْبِن يُوُسَف اَألْصبَـَهاِينُّ أ َأبُو احلََْسِن  …َأْخَربََ اْلَقاِضي أَبُو َعِليٍّ احلََْسُن ْبنُ -126 ِإْمسَاِعيَل بن صاعد أنبا أبو حممد َعْبِد ا

َباِينُّ    َعِليُّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن ُعْقَبَة الشَّيـْ
  - أ11ق-
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ٍن اْلُقَرِشيُّ  أَبُو ُهْدبََة ِإبـَْراِهيُم ْبنُ  َ  ُهْدبََة  أََنُس ْبُن َماِلٍك قَاَل قال رسول هللا صلى هللا  لكوفة  أبو القاسم خضر ْبُن َأ
جلنة هـ.    عليه وسلم لو أن هللا تعاىل أذن للسماوات واألرض أن يتكلما لبشر من صام 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ال تـَُقوُم السَّاَعُة -127 َّ َِّ َصلَّى ا ََذا اِإلْسَناِد قَاَل قَاَل َرُسوُل ا َحىتَّ يـُْعَرَف اْلَكاِفُر ِمَن اْلُمْسِلِم، اْلَكاِفُر …َوِ
  َوْجُهُه َأْسَوُد َواْلُمْسِلُم َوْجُهُه أَبـَْيُض َيُكونُوَن ِيف اَألْسَواِق فـَيَـُقوُل الكافر  مسلم بكم هذا الثوب.

ُ َعَلْيِه َوسَ -128 َّ َِّ َصلَّى ا ََذا اِإلْسَناِد قَاَل قَاَل َرُسوُل ا ُقوٍت  …َوِ ُ َلُه َقْصًرا ِمْن ُدرٍّ َوَ َّ لََّم َمْن َبَىن َِِّ َمْسِجًدا َبَىن ا
  وزبرجد هـ. 

أَبُو  ِن َدْهَثٍم الطََّرُسوِسيُّ  …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب أ أَبُو اْحلََسِن َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك بْ -129
ُ عليه وسلم َال  اْلَقاِسِم اْلبَـَغِويُّ  َعِليُّ ْبُن اْجلَْعِد  زَُهْريُ ْبُن ُمَعاِويََة َعْن َأِيب الزَُّبْريِ َعْن َجاِبٍر قَاَل قَالَ  َّ َِّ َصلَّى ا  َرُسوُل ا

َياَنُكْم ِإَذا َغاَبِت الشَّْمُس َحىتَّ َتْذَهبَ     َفْحَمُة اْلِعَشاِء هـ. تـُْرِسُلوا مَواِشَيُكْم َوِصبـْ
َِّ ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ اْهلََرِويُّ أ َعْبُد الرمحن بن أيب شريح األنصاري أ أب-130 و  …أخرب الشيخ أبو بكر حممد بن عبد ا

َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبَـَغِويُّ  أَبُو اْجلَْهِم الْ  َعالُء ْبُن ُموَسى اْلَباِهِليُّ  اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن َأِيب الزَُّبْريِ َعْن  اْلَقاِسِم َعْبُد ا
ٍر األَْنَصارِيَِّة فـََرَأى َخنْال َهلَا  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى أُمِّ ُمَبشِّ َّ ُ َعَليْ َجاِبٍر َأّن النَِّيبَّ َصلَّى ا َّ َ أُمَّ  فـََقاَل َهلَا النَِّيبُّ َصلَّى ا ِه َوَسلََّم 

ٍر َمْن َغَرَس َهَذا النَّْخَل أُمْسِلٌم َأم َكاِفٌر قَاَلْت َبْل ُمْسِلٌم قَاَل ال يـَْغِرُس ُمْسِلم َغْرًسا َوال يـَزْ  َيْأُكُل ِمْنُه ِإْنَساٌن َوال ُمَبشِّ رَُع َزْرًعا فـَ
  َدابٌَّة َوال َشْيٌء ِإال َكاَن لَُه َصَدقًَة هـ. 
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بُو َعْبِد  … أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد اْلَبِحِرييُّ أ َجدِّي َأبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَبِحِرييُّ أ أَ -131
عَ  ا أََنَس ْبَن َماِلٍك يـَُقوُل َصلَّْيُت َمَع  الرَّْمحَِن ُحمَمَُّد بن خشنام  ابن املقريء  ُسْفَياُن  اْبُن اْلُمْنَكِدِر َوِإبـَْراِهيُم ْبُن َمْيَسَرَة مسَِ

ملدينة أربعا والعصر بذي احلليفة ركعتني هـ.  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم الظُّْهَر  َّ   النَِّيبِّ َصلَّى ا
ِن اْلَعبَّاِس اْلَبْصِريُّ  أَبُو  …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أ أَبُو َسِعيٍد ُحمَمَُّد ْبُن ِبْشِر بْ -132

ُ َعْنُه قَاَل لَِبيٍد ُحمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس الشَّاِميُّ  ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد  ُحمَمَُّد ْبُن ُعَمَر  ِإْسَحاُق ْبُن ُسَوْيٍد َعنِ  َّ  اْلَربَاِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي ا
َُّ َجاَء َعِليٌّ َوفَاِطَمُة َواحلََْسُن وَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَخَرَج النَِّيبُّ َصلَّى ا َّ ِب النَِّيبِّ َصلَّى ا َ ُهْم ِإَىل  ُ َعنـْ َّ  َعَلْيِه َوَسلََّم  اْحلَُسْنيُ َرِضَي ا

  فـََقاَل ِبرَِدائِِه َوَطَرَحُه َعَلْيِهْم وقال اللهم هؤالء عرتيت هـ. 
ََذا اِإلْسَناِد  ُسَوْيُد بْ -133 َِّ …َوِ   ُن َسِعيٍد  َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن ُعبَـْيِد ْبِن َأِيب اْجلَْعِد قَاَل ُسِئَل َجاِبُر ْبُن َعْبِد ا

ُ َعْنُه فـََقاَل َما َيُشكُّ ِيف ِقَتاِل َعِليٍّ ِإالَّ كافر هـ. َّ   َعْن ِقَتاِل َعِليٍّ َرِضَي ا
 ِإَىل النَِّيبِّ ِعيٍد  َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد اْلَقطَّاُن َعْن َأْرطََأَة ْبِن اْلُمْنِذِر َعْن َضْمَرَة ْبِن َحِبيٍب قَاَل ُأِيتَ ِمبَْرَوانَ …َوبِِه  ُسَوْيُد ْبُن سَ -134

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َمْوُلوٌد لُِيَحنَِّكُه فََأْعَرَض َعْنُه َواْنطََلَق ِبِه ِإَىل َعاِئشَ  َّ َها لُِيَحنَِّكُه النَِّيبُّ َصلَّى َصلَّى ا َها فَاْنَدسُّوا ِإلَيـْ ُ َعنـْ َّ َة َرِضَي ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ويل ألميت من هذا وولده هـ َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلْم يـَْفَعْل مثَُّ قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا َّ   . ا

ُد اْلَكِرِمي ْبُن َهَواِزَن اْلُقَشْريِيُّ أ أَبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف أ أَبُو اْلَعبَّاِس  …َأْخَربََ اِإلَماُم أَبُو اْلَقاِسِم َعبْ -135
  السَّرَّاُج  أبو مهام السكوين  إمساعيل بن جعفر َعْن ُمحَْيٍد َعْن أََنٍس َأنَّ رَُجال َسَأَل النيب صلى هللا عليه وسلم 

  - ب11ق-



 َأَمَرُه فَأَقَاَم للصالة  وقت صالة الفجر وأمر بالال فأذن حىت طََلَع اْلَفْجُر مثَُّ أَقَاَم َفَصلَّى فـََلمَّا َكاَن اْلَغِد َأخََّر َحىتَّ َأْسَفَر مثَُّ  عن
ُ عَ  َّ َِّ َصلَّى ا   َلْيِه َوَسلََّم َما َبْنيَ َهَذا َوَهَذا َوْقٌت هـ.فـََلمَّا فـَرََغ فـََقاَل أَْيَن السَّاِئُل فـََقاَم الرَُّجُل فـََقاَل َرُسوُل ا
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسأََلُه َعْن َوْقِت الصَّالِة.-136 َّ َِّ َصلَّى ا   …َوبِِه َعْن أََنٍس َأنَّ رَُجال أََتى َرُسوَل ا
ُ …قَاَل السَّرَّاُج وثنا َأبُو اَألْشَعِث  اْلُمْعَتِمُر ْبُن -137 َّ ْعُت ُمحَْيًدا ُحيَدُِّث َعْن َأَنٍس قَاَل أََتى النَِّيبَّ َصلَّى ا ُسَلْيَماَن قَاَل مسَِ

بَِنا فـََلمَّا َكاَن  ْجُر فَأَقَاَم الصََّالُة َفَصلَّىَعَلْيِه َوَسلََّم رَُجٌل َفَسأََلُه َعْن َوْقِت َصَالِة اْلَغَداِة فـََلمَّا َأْصَبح ِمَن اْلَغِد َأَمَر ِحَني اْنَشقَّ اْلفَ 
  َما َبْنيَ َهَذْيِن َوْقٌت هـ.  ِمَن اْلَغِد َأخََّر َحىتَّ َأْسَفَر مثَُّ َأَمَر فَأُِقيَمِت الصََّالُة َفَصلَّى بَِنا فَقاَل: أَْيَن السَّاِئُل َعْن َوْقتِ 

َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َأْمحََد اْلَفَرِضيُّ بِبَـْغَداَد   …أخرب الشيخ أبو نصر عبد الرمحن بن َعِليِّ ْبِن ُموَسى  َأبُو َأْمحَدَ -138 ُعبَـْيُد ا
َِّ اْحلَُسْنيُ ْبُن ِإْمسَاِعيَل احملاملي  حمدث ِإْمسَاِعيَل اَألْمحَِسيُّ  احلََْسُن ْبُن َعِطيََّة عَ  ُ َأبُو َعْبِد ا َّ ْن َأِيب َعاِتَكَة َعْن أََنٍس َرِضَي ا

ِني فَِإنَّ اْلِعْلَم فريضة على كل مسلم هـ.  َعْنُه قال لصِّ ِ   قال رسول هللا صلى هللا عليه َوَسلََّم اْطلُُبوا اْلِعْلَم َوَلْو 
ٍن َعْن أََنسٍ -139 َ ُ  َعِن النَّ  …َوَأْخَربََ َأبُو َنْصٍر أ َأبُو َأْمحََد  أبو عبد هللا  بن ِإْشَكاَب  َيزِيُد َعْن ُمحَْيٍد َوَأ َّ ِيبِّ َصلَّى ا

  َعَلْيِه َوَسلََّم حنوه هـ. 
ْمحَِن  َيزِيُد ْبُن َهاُروَن أ أَبُو …َأْخَربََ َواِلِدي أ َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمحَْداَن  ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد اْلُمِفيُد  َأْمحَُد ْبُن َعْبِد الرَّ -140

َِّ كَ َماِلٍك اَألْشَجِعيُّ َحدََّثِين  َ َنِيبَّ ا ُه ِإْنَساٌن يـَُقوُل  َ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأ َّ َِّ َصلَّى ا َع َرُسوَل ا ْيَف َأُقوُل ِحَني َأْسَأُل  َأِيب أَنَُّه مسَِ
صبعه اَألرْ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكفَُّه  َريبِّ فـََقاَل ُقِل اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل َواْرَمحِْين َواْهِدِين َواْرزُْقِين َويـَُقوُل  َّ َِّ َصلَّى ا َبِع قَاَل َوقـََبَض َرُسوُل ا

َ يَزِيُد فَِإنَّ َهُؤَالِء َجيَْمَعن َلك ُدنـَْياك وآخرتك هـ. َاِم َوأرَا ْ   َغْريَ اِإل
َ وََكَفَر ِمبَا يـُْعَبُد مِ -141 َّ ْعُتُه يـَُقوُل لِْلَقْوِم َمْن َوحََّد ا   ْن ُدونِِه ُحّرَِم َمالُُه ودمه وحسابه على هللا عز وجل هـ. …قَاَل َومسَِ
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ِِْجَزاِء الشَّْيخِ    آِخُر اْجلُْزِء السَّاِدِس 
  

  َوَأوَُّل السَّاِبعِ 
  

ُ َعَلى ُحمَمَّ  َّ صبهان سنة ستمائة َوَصلَّى ا ٍد َوآلِِه َوَسلََّم َتْسِليًما  ُفرَِغ ِمْن َنْسِخِه يـَْوَم اَألَحِد َساِدَس َعَشَر شهر ربيع اآلخر 
ُ َونِْعَم اْلوَِكيُل. َّ َنا ا   كثريا طيبا َوَحْسبـُ

َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيِم توكلت على هللا   ِبْسِم ا
ُ النـَّْيَسابُوِريُّ قَالَ -142 َّ  أنبا َأبُو َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن  …َأْخَربََ الشَّْيُخ زَاِهُر ْبُن طَاِهِر ْبِن ُحمَمٍَّد الشَّحَّاِميُّ َرِمحَُه ا

ُخَزْميََة  َعْبُد اْجلَبَّاِر ْبُن اْلَعالِء   اْلَكْنَجُروِذيُّ أ َأبُو طَاِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل أ َجدِّي اِإلَماُم أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن 
ْعُت حمَُ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ُسْفَياُن قَاَل مسَِ َّ ْعُت َجاِبَر ْبَن عبد هللا يقول مرضت فجائين النَِّيبُّ َصلَّى ا َم يـَُعوُدِين مََّد ْبَن اْلُمْنَكِدِر يـَُقوُل مسَِ



َ رَ  َِّ َكْيَف َأْصَنُع ِيف َماِيل َكْيَف َأْقِضي ِيف َوَأبُو َبْكٍر َماِشَياِن فـََوَجَدِين َقْد ُأْغِمَي َعَليَّ فـَتَـَوضَّأَ َفَصبَُّه َعَليَّ فَأَفـَْقُت فـَُقْلُت  ُسوَل ا
ترك وقال مرة حىت نزلت  َماِيل فـََلْم جيُِْبِين ِبَشْيٍء َحىتَّ نـََزَلْت آيَُة اْلِمريَاِث ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس َلُه َوَلٌد وله أخت فلها نصف ما

  آية الكاللة هـ.
َِّ ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ أ أَبُو ُحمَمٍَّد عبد الرمحن بن أيب شريح األنصاري أ أَبُو  …أخرب الشيخ أبو بكر حممد ب-143 ن عبد ا

 َِّ َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبَـَغِويُّ  ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد هللا ْبُن َعْبِد ا ِفٍع َعْن َعْبِد  الزَُّبْريِيُّ َحدََّثِين َما اْلَقاِسِم َعْبُد ا َ ِلٌك َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا قـََفَل ِمْن َغْزٍو َأْو َحجَّ َأْو عُ  َّ َِّ َصلَّى ا َِّ ْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل ا ُ َعَلى ُكلِّ َشَرٍف َثالَث َتْكِبريَاٍت ا ْمَرٍة يَُكربِّ

ُ َوْحدَ  َّ   هُ مثَُّ يـَُقوُل ال ِإَلَه ِإالَّ ا
  - أ12ق-

ئُِبوَن َعاِبُدوَن َساِجُدوَن لِ  َ ُ َوْعَدُه  ال َشرِيَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َولَُه اْحلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر آيُِبوَن  َّ َربَِّنا َحاِمُدوَن َصَدَق ا
  ونصر عبده وهزم األحزاب وحده هـ. 
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ْعٍد َأْمحَُد ْبُن ِإبـَْراِهيَم ْبِن ُموَسى أ أَبُو طَاِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن الفضل أ جدي األمام ُحمَمَُّد ْبُن  …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو سَ -144
 َِّ اَل رأيت عبد هللا   ْبُن َبِشٍري قَ ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي ْبِن فـَيَّاٍض َبْصِريٌّ  َسِعيُد بن عنبسة هو اْلَقطَّاُن  َعْبُد ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َصلَّى اْجلُُمَعَة َخَرَج ِمَن اْلَمْسِجِد َقْدرًا طو  َّ َِّ َصلَّى ا يال مث يرجع إىل املسجد  بن بشري َصاِحَب َرُسوِل ا

ُ َأليِّ َشْيٍء َتْصَنعُ  َّ ُ َأْن ُيَصلَِّي فـَُقْلُت َلُه يـَْرَمحَُك ا َّ  َهَذا قَاَل َألّينِ رَأَْيُت َسيَِّد اْلُمْرَسِلَني َهَكَذا َيْصَنُع يـَْعِين  فيصلى ماشاء ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَتال َهِذِه اآليََة فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانـَْتِشُروا ِيف اَألْرِض َوابْـ  َّ   تَـُغوا ِمْن فضل هللا هـ. النَِّيبَّ َصلَّى ا

  ر  َأْمحَُد ْبُن َعْبَدَة َواحلََْسُن ْبُن قـََزَعَة قَاال  اْلُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن  أَبُو َحازٍِم َعْن َسْهِل ْبنِ …وبه أ اإلمام أبو بك-145
ُ َعَلْيِه وسلم مث نرجع فنتغدى ونقيل هـ.  َّ َِّ َصلَّى ا   َسْعٍد السَّاِعِديِّ قَاَل ُكنَّا َجنَْمُع َمَع َرُسوِل ا

اَل َما كنا نقيل وال  بُو َبْكٍر وثناه يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـَْراِهيَم  َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأِيب َحازٍِم َعْن أَبِيِه َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَ …قَاَل أَ -146
  نتغدى إال بعد احلمعة هـ. 

ُحمَمَُّد ْبُن حممد بن أمحد بن عثمان الطراري  …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أ أَبُو َبْكٍر -147
َِّ أ أبو القاسم عبد هللا بن حممد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبَـَغِويُّ  ِبْشُر ْبُن الوليد الكندي وإبراهيم الرتَُّْمجَاِينُّ قَ  اال  َكِثُري ْبُن َعْبِد ا

َ ُبَينَّ ِإِن اْسَتطَْعَت َأْن َتُكوَن أََبًدا َعَلى ُوُضوٍء  أَبُو َهاِشٍم األَْيِليُّ  أََنُس ْبُن َماِلٍك ق ال قال رسول هللا صلى هللا عليه َوَسلََّم 
  فَافْـَعْل، فَِإنَّ َمَلَك اْلَمْوِت ِإَذا قـََبَض ُروَح اْلَعْبِد َوُهَو َعَلى ُوُضوٍء كتب له شهادة هـ. 

َِّ ْبُن َأْمحََد ْبِن ُموَسى ْبِن َعْبَداَن اَألْهَواِزيُّ   …وأخرب أَبُو َسْعٍد أ أَبُو َعْمٍرو حمَُ -148 مَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن أنبا َعْبُد ا
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َّ ُغْسِل ِيف َم بَِثالٍث الْ طَاُلوُت  َحْرُب ْبُن ُشَرْيٍح  أَبُو املهزم عن أيب هريرة قال أوصاين خليلي َأبُو اْلَقاِسِم َصلَّى ا

ٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر هـ. َّ   ُكلِّ يـَْوِم ُمجَُعٍة َواْلوِْتِر قـَْبَل النـَّْوِم َوَصْوِم َثالثَِة َأ
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ْمحَُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم  َسِن أَ …َأْخَربََ اْلَمَشاِيُخ َأبُو اْلَقاِسِم اْلُقَشْريِيُّ َوأَبُو َبْكٍر يـَْعُقوُب ْبُن َأْمحََد الصَّْريَِيفُّ َوأَبُو احلَْ -149
ْمَساُر َوأَبُو َنْصٍر َأْمحَُد بْ  ُن َعِليٍّ اْحلرِميِينُّ َوَأبُو اْلَقاِسِم اْلَفْضُل ْبُن اِإلْمسَاِعيِليُّ َوأَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َحيَْىي السِّ

 َُّ َِّ ْبِن اْلُمِحبِّ رمحهم ا َبُة ْبُن سَ َعْبِد ا ِعيٍد  َعْبُد  قَاُلوا أ أَبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف أ أَبُو اْلَعبَّاِس السَّرَّاُج  قـُتـَيـْ
َِّ وَ  ُهَو ُيَصلِّي ِيف ثوب ملتحفا ورداءه َمْوُضوٌع  اْلرَّْمحَِن ْبُن أيب املوايل َعْن ُحمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر قَاَل َدَخْلَنا َعَلى َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا

مثالكم، إِ  ُ َعَلْيِه  فـَُقْلَنا أَُتَصلِّي ِيف ثـَْوٍب َواِحٍد َورَِداُؤَك َمْوُضوًعا قَاَل نـََعْم َأْحبَـْبُت َأْن يـََراِين اْجلُهَّاُل  َّ َِّ َصلَّى ا ّينِ رَأَْيُت َرُسوَل ا
  وسلم يصلى يف ثوب واحد هـ. 

َِّ ْبُن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّدٍ -150  الصَّْريَِيفُّ  ُحمَمَُّد …أخرب الشيخ أبو بكر أمحد بن منصور ْبِن َخَلٍف اْلَمْغِرِيبُّ أ َأبُو ُحمَمٍَّد َعْبُد ا
ِفٍع َعِن اْبنِ  َ َبُة ْبُن َسِعيٍد  اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن  يـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َأَال ِإنَّ  ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  قـُتـَ َّ  ُعَمَر َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا

ْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ِإْن َكاَن ِمْن َأْهِل اْجلَنَِّة َفِمْن َأْهِل ا ِ ْهِل  ْجلَنَِّة َوِإْن َكاَن ِمْن َأْهِل النَّاِر َفِمْن أَ َأَحدَُكْم ِإَذا َماَت ُعِرَض َعَلْيِه َمْقَعَدُه 
  النار هـ. رواه البخاري هـ. 

 ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق …َأْخَربََ اْحلَاِكُم أَبُو احلََْسِن َأْمحَُد ْبُن َعْبِد الرحيم األمساعيلي أنبا أمحدبن ُحمَمَِّد ْبِن ُعَمَر الزَّاِهُد أ-151
َبُة ْبنُ    ْبِن ِإبـَْراِهيَم الثـََّقِفيُّ  قـُتَـيـْ

  - ب12ق-
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بـَعَ  َسِعيٍد  َّ َِّ َصلَّى ا َثِين ِحلَاَجٍة مثَُّ َأْدرَْكُتُه َوُهَو ُيَصلِّي اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن َأِيب الزيب َعْن َجاِبٍر َأنَُّه قَاَل ِإنَّ َرُسوَل ا

ٌه ِحيَنِئٍذ ِقَبَل اْلَمْشِرِق هـ. َفَسلَّْمُت َعَلْيِه فََأَشاَر ِإَيلَّ فـََلمَّا فـَرََغ َدَعاِين فـََقاَل ِإنَّكَ  َ ُأَصلِّي َوُهَو ُمَوجِّ    َسلَّْمَت آنًِفا َوَأ
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َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َأْمحََد الْ -152 َفَرِضيُّ  …أخرب الشيخ أبونصر عبد الرمحن بن علي بن موسى أ الشَّْيُخ َأبُو َأْمحََد ُعبَـْيُد ا
وِت قـَْبَل  ْنيُ ْبُن إمساعيل احملاملي َأُخو كرُخَوْيِه  أَبُو ُمَعاوِيََة َعْن َعاِصٍم قَاَل َسأَْلُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َعِن اْلُقنُ بِبَـْغَداَد أ اْحلُسَ 

ًسا يـَْزُعُموَن َأنَّ َرُسوَل ا َ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قـََنَت بـَْعَد  الرُُّكوِع َأْو بـَْعَد الرُُّكوِع قَاَل ال َبْل قـَْبَل الرُُّكوِع قَاَل قـُْلُت ِإنَّ  َّ َِّ َصلَّى ا
سا من س قتلوا  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم شهرا يدعوا على أ َّ َِّ َصلَّى ا َا قـََنَت َرُسوُل ا   أصحابه يقال هلم القراء هـ. الرُُّكوِع قَاَل َكَذبُوا ِإمنَّ

 الرَّْمحَِن بن حممد أن اْلَعْدُل أ ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد اْلُمِفيُد  َأْمحَُد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن  …َأْخَربََ َواِلِدي أ أَبُو َسْعٍد َعْبدُ -153
ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك يـَُقوُل  َِّ السََّقِطيُّ  َيزِيُد ْبُن َهاُروَن أنبا اْلَعالُء أَبُو ُحمَمٍَّد الثـََّقِفيُّ قَاَل مسَِ ُ َعَلْيِه  َخَدْمُت َرُسوَل ا َّ  َصلَّى ا

 َ َ أنس أحكم وضوءك لصالتك حتبك َحَفظَُتَك َويـَُزاُد ِيف ُعْمِرَك  ُبَينَّ اْلُغْسُل ِمَن   َوَسلََّم َفَكاَن َأوََّل َما َعلََّمِين َأْن قَاَل ِيل: 
ِلُغ ِفيِه؟ قَاَل: تـَْرِوي ُأُصوَل الشَّْعِر َوتـُنَـقِّي  اْجلََنابَِة فـََباِلْغ ِفيِه فَِإنَّ َحتَْت ُكلِّ َشْعَرٍة َجَنابٌَة. قَاَل: قُـ  َ َِّ َكْيَف ُأ َ َرُسوَل ا ْلُت: 

َا َصالُة اَألوَّابِ  َّ للَّْيلِ َبَشَرَتَك َختُْرُج ِمْن ُمْغَتَسِلَك َوَقْد ُغِفَر لك كل ذنب  أنس ال تفوتك رَْكَعَتا اْلَفْجِر فَِإ ِ  َني َوَأْكثـَُر الصَّالِة 
  َوالنـََّهاِر فَِإنََّك َما ُدْمَت ِيف َصالٍة فإن املالئكة تصلي عليك هـ.

اِإلَماُم أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن  …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو َسْعٍد َأْمحَُد ْبُن ِإبـَْراِهيَم املقريء أ َأبُو طَاِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل أ َجدِّي -154
َُّ ِإْسَحاَق بن خزمي ُّ  اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن  ُمحَْيٌد الطَّوِيُل َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي ا  َعْنُه قَاَل ُكنَّا  ة  أمحد بن عيينة الضَّيبِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مثَُّ نـَْرِجُع فـََنِقيُل هـ.  َّ َِّ َصلَّى ا   َجنَْمُع َمَع َرُسوِل ا
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ْمسَاِعيَل ْبِن َحيَْىي ْبِن زََكِرَّ اْلُمزَكِّي َأْخَربََ اْحلَاِكُم َأبُو احلََْسِن َأْمحَُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم اِإلْمسَاِعيِليُّ أنبا أَبُو زََكِرَّ َحيَْىي ْبُن إِ …-155
َِّ ْبنُ  َِّ َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ  أ َأبُو َحامتٍِ َمكِّيُّ ْبُن َعْبَداَن التَِّميِميُّ  َعْبُد ا َنَة َعْن َعْبِد ا َهاِشِم ْبِن َحيَّاَن اْلَعْبِديُّ  ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ

َ َوُهَو ُجُنٌب قَاَل يـَتَـَوضَّْأ َوْليَـَنْم َوْلَيْطَعْم إن شاء ه   ـ. ُعَمَر َسَأَل َرُسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم أمام َأَحُد
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َمْن َجاَء منكم اجلمعة فليغتسل هـ. …َوبِِه َعِن ابْ -156 َّ َِّ َصلَّى ا ْعُت َرُسوَل ا   ِن ُعَمَر مسَِ
ثـََنا اِإلَماُم َواِلِدي أَبُو َعْبِد الرَّْمحَِن طَاِهُر ْبُن ُحمَمٍَّد الشَّحَّاِميُّ ِمْن َلْفِظِه  َأْمحَُد ْبُن -157 اِضي أَبُو َبْكٍر  اْحلََسِن اْلقَ …َحدَّ

بِ  َ ًتا َسأَلَُه َعِن الرَّْكَعَتْنيِ احلِِْرييُّ أ حاجب بن أمحد الطوسي  عبد الرحيم ْبُن ُمِنيٍب  يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أنبا ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس َأنَّ 
 َ َؤذُِّن فـَيـَُباِدُر  ُن لَيـُ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم السََّواِري فـَُيَصلُّوَن  قـَْبَل اْلَمْغِرِب فـََقاَل َلَقْد َكاَن اْلُمَؤذِّ َّ َِّ َصلَّى ا ٌس ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل ا

  رَْكَعَتْنيِ فال يعاب ذلك عليهم هـ.
أنبا َجدِّي اِإلَماُم َأبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد  …َأْخَربََ أَبُو َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أ أَبُو طَاِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل -158

ُد بن حيىي  عبد هللا   ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  أَبُو اْخلَطَّاِب ِزَ
  - أ13ق-

َِّ قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ْبُن ِإبـَْراِهيَم اْلِغَفاِريُّ  اْلُمْنَكِدُر ْبُن ُحمَمٍَّد بن املنكدر َعْن َأبِيِه َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا
  القناعة مال ال ينفد هـ. 

ي أَبُو  …أخرب الشيخ أبو نصر عبد الرمحن بن َعِليِّ ْبِن ُموَسى  أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبِن ُعْبُدوٍس احلِِْرييُّ ِإْمالًء أ َعمِّ -159
َِّ ْبِن سُ  َ ُموَسى  إسحاق إبراهيم بن عبدوس  إبراهيم ابن َعْبِد ا َلْيَماَن السَّْعِديُّ أ َيزِيُد ْبُن َهاُروَن أ ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس َأنَّ َأ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََواَفَق ِمْنُه ُشْغال َفَحَلَف َأْن ال َحيِْمَلُه مثَُّ َدَعاُه بَـ  َّ َ َرسُ اْسَتْحَمَل النَِّيبَّ َصلَّى ا وَل ِهللا ِإنََّك  ْعَد َذِلَك فَحَمَلُه فـََقاَل 
َلنََّكم َفَحَمَلُه هـ.  َ َأْحِلُف َألمحِْ   َحَلْفَت َأْن ال َحتِْمَلِنا قَاَل َوَأ
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َِّ ْبُن َعِليِّ ْبِن أمحد بن أمحد الزومي -160  أَبُو اْلَعبَّاِس  الصَّْريَِيفُّ أ…َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب أنبا أَبُو ُحمَمٍَّد َعْبُد ا
َبُة ْبُن َسِعيٍد  لَْيُث ْبُن َسْعٍد َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن أََنٍس َعْن َرسُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  قـُتَـيـْ َّ َِّ َصلَّى ا وِل ا

ْليَـتَـبَـوَّْأ َمْقَعدَ  ًدا فـَ   ُه من النار هـ. قَاَل َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَـَعمِّ
َِّ اْلَفاِميُّ -161 َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد ا يف   …أخرب الشيخ أبو بكر أمحد بن منصور بن خلف املغريب أنبا أبو الفضل عبيد ا

َبُة  ْبُن َسِعيٍد  اللَّْيُث َعْن َأِيب الزَُّبْريِ َعْن َجاِبٍر شوال سنة مثان ومثانني وثالمثائة أ أَبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الثـََّقِفيُّ أ قـُتَـيـْ
ُ عليه وسلم َأْلًفا َوَأْربـََعِمائٍَة فـََبايـَعْ  َّ َِّ َصلَّى ا َناُه َوُعَمُر آِخٌذ بَِيِدِه َحتَْت الشََّجَرِة َوِهَي  قَاَل ُكنَّا يـَْوَم اْحلَُدْيِبَيِة يـَْعِين َمَع َرُسوِل ا

يـَْعَناُه َعَلى َأْن الَ نَِفرَّ َوَملْ نـَُبايِْعُه َعَلى اْلَمْوِتح هـ. رواه مسلم عن قتيبة هـ. َمسَُرٌة َوقَ  َ   اَل 
ْيٍد قَاَل قـُْلُت ِلَسَلَمَة ْبِن اَألْكوَِع -162 َبُة  َحاِمتُ ْبُن ِإْمسَاِعيَل َعْن َيزِيَد ْبِن َأِيب ُعبـَ يَـ …َوِبِه ثنا قـُتَـيـْ َ ْعُتْم رسول َعَلى َأيِّ َشْيٍء 

ه عن قتيبة هـ.    هللا صلى هللا عليه وسلم يوم احلديبية قال على املوت هـ. متفق رو
ء  …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أ اِإلَماُم َأبُو َبْكٍر َأْمحَُد بن احلسني بن مهران املقري-163



 ُعَمَر يـَْنَحُر  ُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  َعْبُد اْجلَبَّاِر ْبُن اْلَعالِء  ُسْفَياُن قَاَل َحِفْظُتُه ِمْن ُعَمَر َوقَاَل رَأَْيُت اْبنَ أ أَبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد بْ 
ا َورَُجٌل ُممِْسٌك ِخبِطَاِمَها َواْحلَْربَُة بَِيِدِه َورَ  رَِكٌة َمْعُقوَلٌة ُمثـَبـََّتٌة بد َ   ُجٌل ُممِْسٌك على يده وهو يطعنها هـ. َبَدنًَة َوِهَي 
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ُت َعَلى أََنِس ْبِن َماِلٍك …َأْخَربََ َواِلِدي أ أَبُو َسْعٍد َعْبُد الرَّْمحَِن السََّقِطيُّ  يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أ أَبُو َطالٍل قَاَل َدَخلْ -164
َ اب ُرَك قـُْلُت بـََلى قَاَل َمرَّ اْبُن ُأمِّ َمْكُتوٍم َعَلى  فـََقاَل ِيل َمَىت َذَهَب َبَصُرَك قـُْلُت َوَأ ن ستني فيما أخربين َأْهِلي قَاَل َأَفال أَُبشِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ  َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلمَّا َمَضى قَاَل َرُسوُل ا َّ َِّ َصلَّى ا أحدث كرميتيه  هللا عز وجل يقول ما ملن َرُسوِل ا
  عندي جزاء إال اجلنة هـ. 

َِّ اْلَفاِميُّ -165 َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد ا أ  …أخرب الشيخ أبو بكر أمحد بن منصور بن خلف املغريب أنبا أبو الفضل عبيد ا
َمَر الدُّوِريُّ َواْحلَُسْنيُ ْبُن الضَّحَّاِك قَاال  ِإْمسَاِعيُل ْبُن َجْعَفٍر َعْن  أَبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  َأبُو ُعَمَر َحْفُص ْبُن عُ 

 َُّ َِّ َصلَّى ا ُهَما يـَُقوُل بـََعَث َرُسوُل ا ُ َعنـْ َّ َع اْبَن ُعَمَر َرِضَي ا َِّ ْبِن ِديَناٍر أَنَُّه مسَِ َلْيِهْم ُأَساَمَة ْبَن  َعَلْيِه َوَسلََّم بـَْعثًا َوَأمََّر عَ َعْبِد ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل ِإْن َتْطَعُنوا ِيف  َّ َِّ َصلَّى ا ُتْم َتْطَعُنوَن ِيف ِإْمَرِة َأبِيِه ِمْن   زَْيٍد َفطََعَن النَّاُس ِيف ِإْمَرتِِه فـََقاَم َرُسوُل ا امرأته فـََقْد ُكنـْ

َِّ ِإْن َكاَن َخلَِليًقا    ِلِإلْمَرِة وإن كان من احلبقـَْبُل َواْميُ ا
  - ب13ق-

  َأَحبِّ النَّاِس ِإَيلَّ َوِإنَّ َهَذا ِلَمْن َأَحبِّ الناس إيل بعده هـ. رواه البخاري عن قتيبة عن إمساعيل هـ.
ُعْبُدوٍس احلِِْرييُّ  …حدثنا األستاذ أبوة بكر حممد بن احلسن الطربي املقريء ِإْمالًء  أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن -166

ْعُت  ِإْمالًء أنبا َأبُو َحامتٍِ َمكِّيُّ ْبُن َعْبَداَن التَِّميِميُّ  َعْبُد الرَّْمحَِن بن بشري ْبِن اْحلََكِم  ُسْفَياُن عَ  َِّ ْبِن ِديَناٍر قَاَل مسَِ ْن َعْبِد ا
ُهَما يـَُقوُل َكاَن النَِّيبُّ  ُ َعنـْ َّ ُ َعَلْيهِ اْبَن ُعَمَر َرِضَي ا َّ يـَُعوُه َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِة فـَيَـُقوُل النَِّيبُّ َصلَّى ا َ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا  َّ   َصلَّى ا

  َوَسلََّم ِفيَما استطعتم هـ. 
حممد الطراري أ يُوُسُف ْبُن  …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أ أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن -167

ِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل َدَخَل   يـَْعُقوَب ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن اْلَقاِضي  أَبُو ُحَذافََة َأْمحَُد ْبُن ِإْمسَاِعيَل اْلَمَدِينُّ  َماِلُك ْبُن أََنسٍ  َ َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمكَّةَ  َّ َِّ َصلَّى ا  َوَعَلى رَْأِسِه املغفر هـ. تـََفرََّد ِبِه َأبُو ُحَذاَفَة َواْلَمْشُهوُر ِمْن َحِديِث مالك عن الزهري عن  َرُسوُل ا

  انس هـ.
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وا أنبا َأبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن  الُ …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو احلََْسِن َعِليُّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َجْعَفٍر اللِّْحَساِينُّ الطَُّريِْثيِثيُّ ِيف آَخرِيَن قَ -168
َعِن النـُّْعَماِن ْبِن   ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف أ أَبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن إبراهيم السراج  قتية بن سعيد  أبو عوانة عن مساك

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َّ َِّ َصلَّى ا َم ُيَسوِّي ُصُفوفـََنا َفَخَرَج يـَْوًما فـََرَأى رَُجال َخارًِجا َصْدرُُه َعِن القوم قال لتسون  َبِشٍري قَاَل َكاَن َرُسوُل ا
  صفوفكم أو لتخالفن هللا بني وجوهكم هـ. 

وي اهلمداين إمالء  على بن  …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب  السَّيُِّد َأبُو احلََْسِن ُحمَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبِن احلسني العل-169



َِّ ْبنُ   ُمنَْريٍ  احلسني اجلصي األهوازي قد مر علينا مهدان سنة سبع وعشرين وثالمثائة ثنا أَبُو َسِعيٍد َحيَْىي ْبُن َسِعيٍد  َعْبُد ا
ٍد َحدََّثِين َجاِمُع ْبُن َشدَّاٍد َعْن طَاِرٍق اْلُمَحاِرِيبِّ  ُ َعَلْيِه وسلم يف سوق عكاظ  َحدََّثِين َيزِيُد ْبُن ِزَ َّ َِّ َصلَّى ا  قَاَل رَأَْيُت َرُسوَل ا

حلَِْجارَِة َوَقْد َأْدَمى َكْعُبُه َوُهَو يقول  ِ بَـُعُه  يها الناس قولوا ال إله إال اللهتفلحوا َورَُجٌل يـَتـْ يها النَّاُس ال   وهو يقول ينادي 
ُعُه َعْبُد اْلُعزَّى يـَْعِين أ هلب هـ  ُتِطيُعوُه فَِإنَُّه َكذَّاٌب فـَُقْلتُ  بـَ   . َمْن َهَذا قَاُلوا َهَذا ُغالٌم ِمْن َبِين َعْبِد اْلُمطَِّلِب َوَهَذا الَِّذي يـَتـْ
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َِّ ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ أ أَبُو ُحمَمٍَّد عبد الرمحن بن أيب شريح األنص-170 اري ثنا أَبُو  …أخرب الشيخ أبو بكر حممد بن عبد ا
َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن عبد العزيز البغوي ثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي حدثين مالك بن أنس عن إسحاق بن عب د  اْلَقاِسِم َعْبُد ا

ُ َعلَ  َّ َِّ َصلَّى ا َعُه يـَُقوُل َكاَن َرُسوُل ا ْيِه َوَسلََّم ِإَذا َذَهَب ِإَىل قـَُباٍء َدَخَل َعَلى أُمِّ  هللا ْبِن َأِيب طَْلَحَة َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَُّه مسَِ
َها يـَْوًما فَأَ  ْطَعَمْتُه َوَأْجَلَسْتُه تـَْفِلي رَْأَسُه فنام  َحَراٍم بِْنِت ِمْلَحاَن فـَُتْطِعُمُه وََكاَنْت أُمُّ َحَراٍم ِعْنَد ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َفَدَخَل َعَليـْ

ٌس ِمْن أُمَِّيت ُعِرُضوا َعَليَّ ُعَراًة ِيف  رسول هللا صلى هللا ع َ ليه مث استيقظ هو يضحك فقالت  رسول هللا ما يضحكك قَاَل 
َِّ يـَرَْكُبوَن ثـََبَج َهَذا اْلَبْحِر ملوك َعَلى اَألِسرَِّة َأْو قَاَل ِمْثَل اْلُمُلوِك َعَلى األسرة يشك إسحاق َِّ َسِبيِل ا َ َرُسوَل ا   ، فـَُقْلُت 

ُهْم قَاَل أَْنِت ِمَن اَألوَِّلَني قَاَل فـَرَِكَبِت اْلَبْحَر ِيف زََماِن ُمَعاِويََة َفصُ  ََّ َأْن َجيَْعَلِين ِمنـْ رَِعْت َعْن دابتها حني خرجت من البحر  ادُْع ا
  فماتت هـ.

َِّ ْبُن ُحمَمٍَّد الرَّاِزيُّ  يُوُسُف ْبُن  …أخرب الشيخ أبو سعد بن أيب بكر ْبِن َأِيب َعْمٍرو اْلَفِقيُه أنبا أَبُو -171 َسِعيٍد َعْبُد ا
ُ عَ  َّ َِّ َصلَّى ا بت عن مصر َعْن أََنٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل ا َلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ َخِليِلي َعاِصٍم الرَّاِزيُّ  ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد  عمرو بن 

  َوَوزِيِري َوَخِليَفِيت يف أهلي 
  - أ14ق-

  َوَخْريَ َمْن أَتْـُرُك بـَْعِدي َويـُْنِجُز َمْوِعِدي َويـَْقِضي ديين على بن أيب طالب هـ. 
…أخرب الشيخ أبو بكر أمحد بن منصور بن خلف املغريب أ أبو حممد احلسني ْبُن َأْمحََد اْلَمْخَلِديُّ أ َأبُو اْلَعبَّاِس  -172

َبُة ْبُن َسِعي يـْ ِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النيب صلى هللا عليه وسلم قال اليقيمن أحدكم  السَّرَّاُج أ قـُتـَ َ ٍد  اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن 
  الرحل من جملسه مث جيلس فيه هـ.

َِْيتَ ا-173 ْعُت َرُسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم ِإَذا َأرَاَد َأَحدُُكْم َأْن  ْليَـْغَتِسْل هـ. …َوِبِه َأنَّ اْبَن ُعَمَر قَاَل مسَِ   ْجلُُمَعَة فـَ
  ُمُه هـ. …َوبِِه َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل َسَأَل رَُجٌل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن َأْكِل الضَّبِّ فـََقاَل ال آُكُلُه َوال ُأَحرِّ -174
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مَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن أ اْحلََسُن ْبُن ُسْفَياَن …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اَألِديُب أ أَبُو َعْمٍرو حمَُ -175
 َِّ َِّ ْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل ا فع عن َعْبِد ا َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َأْمسَاَء  جويرية بن أمساء عن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضى   َعْبُد ا َّ  َصلَّى ا

  الثمر للذي أبرأ ِإالَّ َأْن َيُكوَن الَِّذي اْشَرتَى اْلَماَل اْشَرتََط أن الثمر له هـ.  ِعْنَد بـَْيِع املال أن
َماُم  …أخرب أبو سعد أ أَبُو ُحمَمٍَّد اْحلَُسْنيُ ْبُن َأْمحََد ْبِن َعِليِّ بن خزمية الكرابيسي سنة مثان وسبعني وثالمثائة  اإلِ -176



ه وسلم  ْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  ِبْشُر ْبُن ُمَعاٍذ  َأبُو َعَوانََة َعْن قـََتاَدَة َعْن أََنٍس قَاَل قال رسول هللا صلى هللا عليأَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن إِ 
نَـَتاِن احلِْْرُص على املال واحلرص على العمر هـ.   يـَْهَرُم اْبُن آَدَم َوَيِشبُّ ِمْنُه االثـْ

َُّ …َوبِِه  ِبْشُر ْبُن ُمَعا-177 َِّ َصلَّى ا ْعُت ُمحَْيًدا َيْذُكُر َعْن أََنٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل ا َعَلْيِه   ٍذ  اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن قَاَل مسَِ
ُتْم ِبِه احلَِْجاَمُة والُقسط البحري هـ.    َوَسلََّم َخْريُ َما َتَداَويـْ

يُّ أ أَبُو اْحلََسِن َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن ِإبـَْراِهيَم ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َحيَْىي  أَبُو  …أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد اْلَبِحريِ -178
 َِّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  اَألْحَرِز ُحمَمَُّد ْبُن َعْمٍرو  َأبُو ِقالبََة  يزيد بن بيان  أو الرَّحَّاِل َعْن َأَنٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل ا َّ َم َما َأْكَرَم َصلَّى ا

ُ لَُه ِعْنَد سنه من يكرمه مثله هـ. َّ   َشابٌّ َشْيًخا ِلِسنِِّه ِإالَّ قـَيََّض ا
ني بن موسى السمان   …َأْخَربََ اُألْسَتاُذ أَبُو يـَْعَلى ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن الصَّابُوِينُّ أ َأبُو َسِعيٍد ُحمَمَُّد ْبُن احلس-179
َِّ َصلَّى  أبو بكر بن إسحاق بن خزمية  علي بن ُحْجٍر  َبِشُري ْبُن َمْيُموٍن  ُجمَاِهٌد َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل ااإلمام 

َا َعَلى َممُْلوٍك عند مليك سوء هـ.  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما ِمْن َصَدَقٍة َأْفَضُل ِمْن َصَدقٍَة ُتُصدَِّق ِ َّ   ا
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َِّ ْبُن َأْمحََد ْبِن َعِليٍّ الصَّ -180 ْيَدالِينُّ  …أخرب الشيخ أبو نصر عبد الرمحن بن َعِليِّ ْبِن ُموَسى أ أَبُو اْلَقاِسِم ُعبَـْيُد ا
اِم  َمحَّاُد ْبُن زَْيٍد َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َجاِبِر بِبَـْغَداَد قال قريء َعَلى َأِيب َحاِمٍد ُحمَمَِّد ْبِن َهاُروَن احلَْْضَرِميِّ  َأْمحَُد ْبُن اْلِمْقدَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخيُْطُب يـَْوَم اْجلُُمَعةِ  َّ َِّ َأنَّ رَُجال أََتى اْلَمْسِجَد َوالنَِّيبُّ َصلَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   ْبِن َعْبِد ا َّ فـََقاَل َلُه النَِّيبُّ َصلَّى ا
َ ُفالُن قَاَل ال قَاَل قم فاركع هـ. َأصَ    لَّْيَت 

َمحَْداَن  َعْبَداُن اْجلََوالِيِقيُّ   …َأْخَربََ أَبُو َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أ أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن -181
َِّ ْبُن َقْحطََبَة َعْن ُشَعْيِب ْبِن اْحلَْبَحاِب َعْن أََنٍس قَاَل قَاَل َرُسو َعْبُد اْلُقدُّوِس ْبُن ُحمَمَِّد بْ  َِّ ِن ُشَعْيِب ْبِن اْحلَْبَحاِب  َعْبُد ا ُل ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم السَّْمُت احلََْسُن جزء من مخسة وسبعني جزء من النبوة هـ.  َّ   َصلَّى ا
ثـََنا اِإلَماُم َوا-182 ُ أ اْلَقاِضي أَبُو َبْكٍر احلِِْرييُّ أ َحاِجُب ْبُن َأْمحَدَ …َحدَّ َّ   ِلِدي َرِمحَُه ا

  - ب14ق-
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ُ َعَلْيِه َوسَ  َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُمِنيٍب  يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أ ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس َأنَّ رَُجًال َكاَن َيْكُتُب ِللنَِّيبِّ  َّ لََّم َوَقْد َكاَن قـََرَأ  َصلَّى ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُميِْلي َغُفورًا رَِحيًما  اْلبَـَقَرَة َوآَل ِعْمَراَن وََكاَن الرَُّجُل ِإَذا قـََرَأ اْلبَـَقَرَة َوآَل ِعْمَراَن َجدَّ ِفيَنا وَكاَن النَِّيبُّ َصلَّى  َّ ا

يًعا َبِصريًا  فـََيْكُتُب َعِليًما َحِكيًما فـَيَـُقوُل لَُه النَِّيبُّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْكُتْب َكْيَف ِشْئَت قَاَل َوُميِْلي َعِليًما َحِكيًما فكتب مسَِ َّ  َصلَّى ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْكُتْب َكْيَف ِشْئَت قَاَل فَاْرَتدَّ َذِلَك الرَُّجُل َعِن اإلِ  َّ َ  ْسَالِم وحلَِقَ فـَيَـُقوُل َلُه النَِّيبُّ َصلَّى ا ْلُمْشرِِكَني فَقاَل َأ ِ  

ُ عل َّ َ َفَماَت َذِلَك الرَُّجُل فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا يه وسلم ِإنَّ اَألْرَض َملْ تـَْقبَـْلُه. قَاَل  َأْعَلُمُكْم ِمبَُحمٍَّد ِإْن ُكْنُت َألْكُتُب َما ِشْئُت َأ
ُبوًذا قَاَل َأبُو طَْلَحَة َما َشْأُن َهَذا فَقاُلوا َقْد َدفـَنَّاُه ِمَرارًا فـَلَ أََنٌس َوَأْخَربَِين أَبُو طَْلَحَة َأنَُّه أََتى األَ  ْم  ْرَض الَِّيت َماَت ِفيَها فـََوَجَدُه َمنـْ

  تـَْقبَـْلُه اَألْرُض هـ. 



ْمحََد الطراري  أبو القاسم عبد هللا بن حممد  …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب أ أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن أَ -183
 َِّ ِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل َكاَن َرُسوُل ا َ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َخَرَج ِيف   اْلبَـَغِويُّ  َعِليُّ ْبُن اْجلَْعِد  أَبُو زكر اْلُقَرِشيُّ َعْن  َّ َصلَّى ا

  بـََتُه هـ. اْلِعيَدْيِن َأْخَرَج َمَعُه َحرْ 
َِّ ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ أ َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأِيب ُشَرْيٍح أ-184  أَبُو اْلَقاِسِم اْلبـََغِويُّ  اْلَعالُء  …َأْخَربََ أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا

َِّ كَ  ِفٍع َأنَّ َعْبَد ا َ ا حيضتني هـ. ْبُن ُموَسى  لَْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن    اَن يـَُقوُل يطلق العبد األمة تطليقتني وعد
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َراُن ْبُن ُموَسى …أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد اْلَبِحِرييُّ أنبا أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن َأْخَربَِين ِعمْ -185
ِبٍت َعْن أََنٍس قال صلى هللا عليه وسلم على  ْبِن جماشع السجستاين  ُموَسى ْبُن ُسَلْيمَ  َ ْيٍد  َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن  اَن ْبِن ُعبـَ

  بساط هـ. 
ْبِن ِإْسَحاَق اْحلَاِفُظ مَِّد ْبِن َأْمحََد …َأْخَربََ أَبُو َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أ اْحلَاِكُم أَبُو َأْمحََد ُحمَمَُّد ْبُن حمَُ -186

لكوفة  عباد يعين بن يـَْعُقوَب  اْبُن َأِيب َحيَْىي يـَْعِين ِإبـَْراِهيَم َعْن رَبِيعَ  َة ْبِن ُعْثَماَن َعْن  أ أبو جعفر حممد بن احلسني املقريء 
ُ َعَلْيِه وسلم سئ َّ   ل عن املسجد الذي أسسن على التقوى فقال هو مسجدي هـ. َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا

ْمَساُر ِيف آَخرِيَن قَاُلوا أ أَبُو احلُْ -187 َسْنيِ َأْمحَُد …أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َحيَْىي اْلَبِحِرييُّ السِّ
َبُة ْبُن َسِعيٍد  اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد َعْن َأِيب  ْبُن ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف أ َأبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَّدُ   ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  قـُتَـيـْ

  واحد ملحفا به أَُماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحنَـْيٍف َأنَّ ُعَمَر ْبَن َأِيب َسَلَمَة قَاَل رََأْيُت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يف ثوب 
  خمالفا بني طرفيه علي منكبيه هـ.

ِفيُد  َأْمحَُد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن  …َأْخَربََ َأْمحَُد ْبُن َسْهٍل اْلَفِقيُه أ َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمحَْداَن اْلَعْدُل  ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد اْلمُ -188
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ال يـََتَمنََّنيَّ َأَحدُُكُم اْلَمْوَت لِ السََّقِطيُّ  يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أ ُمحَْيٌد ا َّ َِّ َصلَّى ا ُضرٍّ  لطَّوِيُل َعْن أََنٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل ا

  يل هـ. نـََزَل ِبِه َأْو يـَْنِزُل بِِه ولكن ليقل اللهم أحييين َما َكاَنِت اْحلََياُة َخْريًا ِيل َوتـََوفَِّين ِإَذا كانت الوفاة خريا 
َجدِّي اِإلَماُم َأبُو َبْكٍر   …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو َسْعٍد َأْمحَُد ْبُن ِإبـَْراِهيَم بن موسى املقريء أ أَبُو طَاِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل أ-189

  ْعِين اْبَن َسِعيٍد َعْن َحيَْىي (ح) . ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  َأْمحَُد ْبُن َعْبَدَة  َعْبُد اْلَواِرِث يَـ 
ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن ِإبـَْراِهيَم،  اْبُن ُعَليََّة َعْن َحيَْىي ْبِن َأِيب ِإْسَحاَق (ح) .    قال أبو بكر َوَحدَّ
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َ َيزِيُد ْبُن ُزرَْيٍع َوِبْشُر ْبنُ   ، ثـََناُه َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ    اْلُمَفضَِّل قَاَال:  َحيَْىي ْبُن َأِيب ِإْسَحاَق (ح) . قَاَل َأبُو َبْكٍر َوَحدَّ
  - أ15ق-

َعاِينُّ  ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَِّل  َحيَْىي قَاَل َسأَْلُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َعْن َقْصرِ  الصَّالِة فـََقاَل َسافـَْرَ َمَع َرُسوِل   قَاَل أَبُو َبْكٍر وثنا الصَّنـْ
 َُّ َا َعْشًراهـ. قَاَل َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن اْلَمِديَنِة ِإَىل َمكََّة فَصلِّي رَْكَعَتْنيِ َحىتَّ رََجْعَنا َفَسأَْلُتُه َهْل َأقَاَم ِمبَكََّة  ِهللا َصلَّى ا قَاَل نـََعْم َأقَاَم ِ

اَل َكاَن ُيَصلِّي بَِنا رَْكَعَتْنيِ َوقَاَل َأْمحَُد َوَعْمُرو ْبُن َعِليٍّ َعْن أََنٍس اِإلَماُم أَبُو َبْكٍر: َهَذا َحِديُث الدَّْورَِقيِّ َوقَاَل َأْمحَُد ْبُن َعْبَدَة قَ 



ُ َعَلْيِه وسلم َوَملْ يـَُقوال َسأَْلُت أََنًسا هـ. قَاَل اِإلَماُم أَبُو َبكْ  َّ اِر  ٍر َلْسُت َأْحَفُظ ِيف َشْيٍء ِمْن َأْخبَ قَاَل َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّى ا
ٍم َمْعلُ  َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َأْزَمَع ِيف َشْيٍء ِمْن َأْسَفارِِه َعَلى ِإقَاَمِة َأ َّ َِّ َصلَّى ا وَمٍة َغْريَ َهِذِه السَّْفَرِة الَِّيت َقِدَم ِفيَها َمكََّة  َرُسوِل ا

   فـََقِدَم َمكََّة ُصْبَح رَابَِعٍة َمَضْت ِمْن ِذي احلِْجَِّة هـ. ِحلَجَِّة اْلَوَداِع فَِإنَُّه َقِدَمَها ُمْزِمًعا َعَلى احلَْجِّ 
ُ ِيف آَخرِيَن قَاُلوا أ َأبُو -190 َّ اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن ُعَمَر …َأْخَربََ أَبُو َبْكٍر َأْمحَُد ْبُن َمْنُصوِر ْبِن َخَلٍف اْلَمْغِرِيبُّ َرِمحَُه ا

َبُة ْبُن سعيد  أبو عوانة عن مساك عن اْخلَفَّافُ  النـُّْعَماِن ْبِن َبِشٍري   أ أَبُو اْلَعبَّاِس ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم الثـََّقِفيُّ  قـُتَـيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَسوِّي ُصُفوفـََنا َفَخَرَج يـَْوًما فـَرَ  َّ َِّ َصلَّى ا َأى رَُجال َخارًِجا َصْدرُُه َعِن اْلَقْوِم فقال لتسون  قَاَل َكاَن َرُسوُل ا

  صفوفكم أو لتخالفن هللا بني وجوهكم هـ. مسلم عن قتيبة عن أيب عوانة هـ. 
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ثـََنا اُألْسَتاُذ َأبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن اْحلَُسْنيِ الطربي املقريء أ أبو حممد احلسن بن أمحد املخلدي أ أَ -191 بُو اْلَعبَّاِس  …َحدَّ
ُهَما َعْن َرُسوِل ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  قبيبة ْبُن َسِعيٍد  اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن َأِيب الزَُّبْريِ َعْن َجاِبِر ْبِن  ُ َعنـْ َّ َِّ َرِضَي ا َعْبِد ا

َى َأْن  َ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه  َّ َِّ َصلَّى ا   يـَُباَل يف املاء الراكد هـ. ا
َن النََّسِويُّ  …أخرب الشيخ أبو سعد بن أيب بكر اَألِديُب أ أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن  احلََْسُن ْبُن ُسْفَيا-192

 َِّ َا قَاال  َعْبُد ا َا َوأَبُو يـَْعَلى َأْمحَُد ْبُن َعِليٍّ اْلَمْوِصِليُّ ِ َِّ ْبِن  ِ ِفٍع َعْن َعْبِد ا َ  ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن ٍأمساء  ُجَوْيرِيَُة ْبُن َأْمسَاَء َعْن 
َلَة اْلَقْدِر ِيف اْلَعْشرِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ لَيـْ َّ َِّ   اَألَواِخِر ِمْن رََمَضاَن ُعَمَر قَاَل ُأِرَي رَِجاٌل ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ َصلَّى ا فـََقاَل َرُسوُل ا

َا ِيف اْلَعْشِر اَألَواِخِر َفَمْن َكاَن ُمَتَحّرِيَها فـَْليَـ  َّ ُكْم َقْد تـََواطََأْت َعَلى َأ ا  َصلَّى هللا عليه وسلم ُرْؤَ َتَحرََّها ِيف اْلَعْشِر األواخر فإ
  فيها هـ. 

َِّ ْبِن ُعَمَر -193 ََذا اِإلْسَناِد َعْن َعْبِد ا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قَاَل ِإنَّ الرُّْؤَ الصَّاِحلََة ُجْزٌء ِمْن َسْبِعَني  …َوِ
  جزء من النبوة هـ. 

َِّ ْبنُ  …َأْخَربََ الشَّْيُخ َأبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َعاِصٍم العمري أ عبد الرمحن بن أيب شريح األَْنَصاِريُّ أنبا أَبُو اْلَقاِسمِ -194   َعْبُد ا
َِّ بْ  ِفٍع َأنَّ َعْبَد ا َ ُ  ُحمَمٍَّد اْلبَـَغِويُّ  أَبُو اْجلَْهِم اْلَعالُء ْبُن ُموَسى  اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن  َّ َِّ َصلَّى ا َن ُعَمَر قَاَل َكاَن َرُسوُل ا

َهى ِإَذا َكاَن َثالثَُة نـََفٍر َأْن يـَتَـَناَجى اثـْنَ    اِن دون واحد هـ. َعَلْيِه َوَسلََّم يـَنـْ
َوْيِه ْبُن ُحمَمَِّد  …أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد اْلَبِحِرييُّ أ َجدِّي أَبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَبِحِرييُّ أ َزجنُْ -195

ُ  ْبِن احلََْسِن اللَّبَّاُد  اْحلَُسْنيُ ْبُن ِعيَسى اْلِبْسطَاِميُّ  َأبُو ُأَسامَ  َّ ِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا َ َة ثنا ُأَساَمَة ْبُن زَْيٍد َعْن 
ِفٌع وََكاَن اْبُن ُعَمَر يـَْفَعُلُه هـ.  َ ْلُمَصلَّى قَاَل  ِ َتُه    َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْذَبُح ُأْضِحيـَّ

  روذي أ أبو سعيد …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرمحن الكنج -196
  - ب15ق-
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ِعيٍد  َعْبُد الرَِّحيِم ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن  ُحمَمَُّد ْبُن ِبْشِر ْبِن اْلَعبَّاِس اْلَبْصِريُّ أ أَبُو لَِبيٍد ُحمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس الشَّاِميُّ  ُسَوْيُد ْبُن سَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلمَّا َماَت َأَمَرُهْم َأْن َجيَْعُلوَها ِيف َحُنوِطِه قَاَل وَكَ َعاِصٍم قَاَل َكاَن ألََنٍس ُسكٌَّة َقْد َعَجنَـ  َّ اَن  َها ِبَعَرِق النَِّيبِّ َصلَّى ا

َ طَْلَحَة ِحَني َحنََر اْلُبْدَن هـ. ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْعطَاَها َأ َّ   النَِّيبُّ َصلَّى ا
ََذا اِإلْسَناِد -197 ِبٍت َعْن أََنٍس َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى هللا عليه وسلم عاد يهود  …َوِ َ  ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد  عثمان بن مطر َعْن 

اَد   اِزيُّ بِبَـْغدَ هـ. أخرب الشيخ أبو نصر عبد الرمحن بن َعِليِّ ْبِن ُموَسى أ أَبُو احلََْسِن َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن الصَّْلِت اَألْهوَ 
َِّ ْبِن َأِيب طَْلَحَة أَنَّ  َع أََنَس ْبَن مالك يـَُقوُل ِإنَّ  ِإبـَْراِهيُم ْبُن َعْبِد الصََّمِد  أَبُو ُمْصَعٍب َعْن َماِلٍك َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد ا ُه مسَِ

َعهُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلطََعاٍم َصنـَ َّ ُ عليه وسلم فـََقرََّب ِإلَيه   َخيَّاطًا َدَعا َرُسوَل ِهللا َصلَّى ا َّ قَاَل أََنُس َفَذَهْبُت َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّى ا
َء ِمنْ  َّ تـَبَُّع الدُّ ٌء َوَقِديٌد قال أنس رَأَْيُت النَِّيبَّ صلى هللا عليه وسلم يـَتـَ َّ ًزا من شعري َوَمَرقًا ِفيِه ُد  ُحُروِف الصَّْحَفِة، قَاَل: فـََلْم ُخبـْ

َء ِمْن ذلك اليوم هـ.َأَزْل أُ  َّ   ِحبُّ الدُّ
َمحَْداَن أ احلََْسُن ْبُن ُسْفَياَن  …َأْخَربََ أَبُو َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أ أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن -198

ِفٍع َعْن َعْبِد  النََّسِويُّ َوأَبُو يـَْعَلى َأْمحَُد ْبُن َعِليِّ  َ ْبِن اْلُمَثىنَّ املوصلي قاال  عبد هللا بن حممد ْبِن َأْمسَاَء  ُجَوْيرِيَُة ْبُن َأْمسَاَء َعْن 
َى أن ينتبذ أحد ِيف َشْيٍء ُمَزفٍَّت َأْو ِيف  َ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َّ َِّ َصلَّى ا َِّ ْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل ا ء هـ.  اْلَقرْعِ ا   َواْلَقرُْع الد

ُ عليه وسلم ال تبتا-199 َّ َِّ َصلَّى ا َِّ َكاَن يـَُقوُل قَاَل َرُسوُل ا ِفٍع َأنَّ َعْبَد ا َ ََذا اِإلْسَناِد َعْن  عوا الثمر حىت يبدوا …َوِ
ُ عَ  َّ َِّ َصلَّى ا َى َرُسوُل ا َى اْلَباِئَع َواْلُمْشَرتَِي َوَ َ َلْيِه َوَسلََّم َعِن اْلُمَزابـََنِة، َواْلُمَزابـََنُة َأْن يَِبيَع الرَُّجُل َحاِئطَُه ِإْن َكاَن َخنْال َصالُحُه 

  بَِتْمٍر َكْيال َوِإْن َكاَن َكْرًما ِبَزبِيٍب َكْيال وإن كان زرعا بطعام كيال هـ.
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ثـََنا اِإلَماُم َواِلِدي أ اْلَقاِضي َأبُو َبكْ -200 ٍر َأْمحَُد ْبُن احلََْسِن احلِِْرييُّ أ َحاِجُب ْبُن أمحد الطوسي  عبد الرحيم بن  …َحدَّ
ُ َعَلْيِه  َّ َها َخريًْ منيب اْلَمْرَوِزيُّ  َيزِيُد ْبُن َهاُروَن أ ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس قَاَل َمرَّْت َعَلى النَِّيبُّ َصلَّى ا ا َحىتَّ  َوَسلََّم َجَنازٌَة فَأَثـْنَـْوا َعَليـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَجَبْت، مثَُّ َمرَّْت بِِه ِجَنازَةٌ  َّ ْريِ فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا خلَْ ِ َها بَشرٍّ َحىتَّ تـََتابـََعْت  تـََتابـََعِت األَْلُسُن   ُأْخَرى فَأَثـْنَـْوا َعَليـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوجَ  َّ َِّ َصلَّى ا َِّ ِيف اَألْرِض هـ. فـََقاَل َرُسوُل ا   َبْت مثَُّ قَاَل أَنـُْتْم ُشَهَداُء ا

  َخمَْلُد ْبُن َماِلٍك  َحْفُص ْبُن  …َأْخَربََ َأبُو َسْعِد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب أ ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمٍَّد اْحلَاِفُظ أ أَبُو َعُروبََة اْحلَرَّاِينُّ -201
َعاِينُّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َمْيَسَرَة الصَّنـْ َّ َِّ َصلَّى ا ْعُت َرُسوَل ا ُ   َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن َأِيب اْلَيَسِر قَاَل مسَِ َّ َمْن َأَحبَّ َأْن يـَُفّرَِج ا

  ُكْربـََتُه َويـُْعِطَيُه ُسْؤَلُه فلينظر معسرا أو ليذر له هـ. 
أَبُو   يـَْعَلى ِإْسَحاُق ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن الصَّابُوِينُّ أ أَبُو طَاِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اْلُمَخلُِّص أ …َأْخَربََ اُألْسَتاُذ َأبُو-202

َِّ ْبُن َمْيَسَرَة اْلَقَوارِيِريُّ  أَبُو َعَوانَ  َِّ ْبُن ُحمَمٍَّد اْلبَـَغِويُّ  ُعبَـْيُد ا َة َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْريٍ َعْن َجاِبِر ْبِن َمسَُرَة  اْلَقاِسِم َعْبُد ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َهَلَك قـَْيَصُر َفال قـَْيَصَر بـَْعَدُه َوِإَذا َهَلَك ِكسْ  َّ َِّ َصلَّى ا َرى َفال ِكْسَرى بـَْعَدُه َوالَِّذي نـَْفِسي  قَاَل قَاَل َرُسوُل ا

َفَقنَّ     ُكُنوُزُمهَا ِيف َسِبيِل هللا هـ.بَِيِدِه لَتـُنـْ
  راري…َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اَألِديُب أ أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َأْمحََد بن عثمان الط-203

  - أ16ق-
ْغَداِديُّ أ احلََْسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن زََكِرَّ اْلَعَدِويُّ  َكا َِّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل اْلبـَ ِمُل ْبُن طَْلَحَة اجلَْْحَدِريُّ  َكِثُري ْبُن َعْبِد ا



ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَِّت اْلَمالِئَكُة َعَليَّ َوَعَلى َعِليٍّ َسْبَع ِسِنَني َألنَّ َشَهادَ  َّ َِّ َصلَّى ا تفعت مين ومن  َة َأْن ال ِإلََه إال هللا ار َرُسوُل ا
  علي هـ. 
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َِّ اْلُعَمِريُّ أ َأبُو ُحمَمٍَّد َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأِيب ُشَرْيٍح أ أَبُو ا-204 َِّ ْبُن  …أخرب الشيخ أبو بكر حممد بن عبد ا ْلَقاِسِم َعْبُد ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ُحمَمٍَّد اْلبَـَغِويُّ  أَبُو اْجلَْهِم اْلَعالُء ْبُن ُموَسى   َّ َِّ َصلَّى ا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن َأِيب الزَُّبْريِ َعْن َجاِبٍر َأنَّ َرُسوَل ا

  َمْن رَآِين ِيف اْلَمَناِم فـََقْد رَآِين فَِإنَُّه ال ينبغي للشيطان أن يتمثل يب هـ. 
َِّ ْبُن  …أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد اْلَبِحِرييُّ -205  أنبا َأبُو َعِليٍّ زَاِهُر ْبُن َأْمحََد اْلَفِقيُه  أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد ا

فع عن ابن عمر إن رسول هللا صلى هللا َعَلْيِه وَ  َِّ حدثين مالك بن أنس عن  َسلََّم َقَطَع ِيف ُحمَمٍَّد اْلبَـَغِويُّ  ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد ا
  َثالثَُة دراهم هـ.  ِجمَنٍّ ِقيَمُتهُ 

َِّ ْبُن …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا َأبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن أنب-206 ا َعْبُد ا
َباُن ْبُن فـَرُّوَخ  َأبُو َمحَْزَة اْلَعطَّارُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َأْمحََد ْبِن ُموَسى َعْبَدان  َشيـْ َّ   احلََْسُن َعِن اَألْسَوِد ْبِن َسرِيٍع َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا

  قَاَل ُكلُّ َمْوُلوٍد يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة َحىتَّ يـُْعِرَب َعْنُه ِلَسانُُه فَأَبـََواُه يهودانه وينصرانه هـ. 
  ُد اْلَكِرِمي ْبُن َهَواِزَن اْلُقَشْريِيُّ أ َأبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف أنبا أَبُو اْلَعبَّاسِ …َأْخَربََ اِإلَماُم أَبُو اْلَقاِسِم َعبْ -207

َِّ َعْن َأِيب َمْسَلَمَة َعْن أَنَ  َبُة ْبُن َسِعيٍد  َخاِلُد ْبُن َعْبِد ا ُ َعَلْيِه وسلم كان ٍس أَ ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  قـُتَـيـْ َّ نَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا
  يثلي يف نعليه هـ. 

َِّ  ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَِّل  َسِعيُد ْبُن يَزِيَد أَبُو َمْسَلَمَة قَاَل قـُْلُت ألَ -208 َنٍس َأَكاَن …وبه أ السراج  سوار عن َعْبِد ا
ُ َعَلْيِه وسلم  َّ َِّ َصلَّى ا   يصلي يف النعلني قال نعم هـ. َرُسوُل ا

  …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرمحن الكنجروذي أ، اأبو طَاِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل أ َجدِّي اِإلَماُم أَبُو َبْكرٍ -209
ِد ْبِن ِعالقََة عَ  َِّ َصلَّى  ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  بشر بن معاذ  أبو عوانة َعْن ِزَ ِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة قَاَل َصلَّى َرُسوُل ا

َِّ َوَقْد ُغِفَر هللا لك َ َرُسوَل ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ انـْتَـَفَخْت َقَدُمُه َفِقيَل لَُه َتكََّلُف َهَذا  َّ   قال أفال أكون عبدا شكورا هـ.   ا
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ٍر َأْمحَُد ْبُن َمْنُصوِر ْبِن خلف املغريب أنبا أبو يعمر َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن اْحلََسِن ْبِن اَألْزَهِر أ أبو عمران  …َأْخَربََ َأبُو َبكْ -210
َع َسْهَل ْبَن َسْعٍد السَّاِعِديَّ يـَُقولُ  ْنيَ اَألْوِس َوَقَع بَ  موسى بن العباس احلويين  َعِليُّ ْبُن َحْرٍب  ُسْفَياُن َعْن َأِيب َحازٍِم مسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَُأْخِربَ فَأَ  َّ لصَّالِة  َواْخلَْزرَِج َكالٌم َحىتَّ تـََناَوَل بـَْعُضُهْم بـَْعًضا فَُأِيتَ النَِّيبُّ َصلَّى ا ِ ُهْم فَاْحتَـَبَس ِعْنَدُهْم فََأذََّن ِبالٌل  َ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن جمَِيِئِه َذِلَك فـََتَخلََّل النَّاَس َحىتَّ انـْتَـَهى ِإَىل الصَّفِّ الَّ وَأقَاَم فتَـَقدََّم أَبُو َبْكٍر يـَُؤمُّ النَّاَس َفَجاءَ  َّ ِذي   النَِّيبُّ َصلَّى ا

ألصل والصحيح َفَصفََّق) النَّاُس وََكاَن أَبُو َبْكٍر ال يـَْلَتِفُت ِيف الصَّالِة فـَلَ  َ َبْكٍر فـََتَصفََّح (تصحيف  َع التَّْصِفيَق  مَّ يَِلي َأ ا مسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَشاَر ِإلَْيِه النَِّيبُّ صلى هللا عليه وسلم َأِن ا َّ لنَِّيبِّ َصلَّى ا ِ ثـُْبْت َمَكاَنَك فـََرَفَع َأبُو َبْكٍر رَْأَسُه إىل  اْلتَـَفَت فَِإَذا ُهَو 

ُ َعلَ  َّ َ َبْكٍر  السماء ونكص القهقري وتقدم رسول هللا َصلَّى ا َ َأ لنَّاِس فـََلمَّا َقَضى الصَّالَة قَاَل َما َمنَـَعَك  ِ ْيِه َوَسلََّم َفَصلَّى 



َِّ صلى هللا عليه وس ُ ِلَريَى اْبَن َأِيب ُقَحافََة َبْنيَ َيَدْي َرُسوَل ا َّ لم َوقَاَل النيب صلى هللا عليه  َأْن تـَثْـُبَت َمَكاَنَك فَقاَل َما َكاَن ا
  وسلم

  - ب16ق-
بَُه َشْيٌء ِيف َصالتِِه فـَلْ  َ َا َهَذا ِللنَِّساِء َمْن  َبُكْم َشْيٌء ِيف َصالِتُكْم َصفَّْقُتْم ِإمنَّ َ َِّ هـ. َرَواُه ُمْسِلٌم َعْن  َما َلُكْم ِحَني  يَـُقْل ُسْبَحاَن ا

َبَة َوزَُهْريِ ْبِن َحْرٍب َواْبِن َأِيب عُ    َمَر عن سفيان بن عيينة هـ. َأِيب َبْكِر ْبِن َأِيب َشيـْ
  آخر اجلزء السابع 

  
  وأول الثامن

  
صبهان سنة ست وستمائة   فرغ من نسخه يوم اإلثنني سابع شهر ربيع اآلخر 

  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  توكلت على هللا َوُهَو َحْسبـَُنا َونِْعَم اْلوَِكيلُ 
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مد الشحامي قراءة عليه يف أصبهان أ َأبُو َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد  …أخرب الشيخ أبو القاسم زاهر بن طاهر بن حم-211
َِّ ْبُن ُحمَمٍَّد الرَّاِزيُّ أ ُحمَمَُّد ْبُن أَيُّوَب الرَّازِ  يُّ أنبا ُمْسِلُم ْبُن ِإبـَْراِهيَم  نُوُح ْبُن قيس  الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أ َأبُو َسِعيٍد َعْبُد ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل قَاَل رَبُُّكمْ األ َّ ُ َعْنُه َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ا َّ  َعزَّ َوَجلَّ َمْن َأْذَهْبُت  شعث بن جابر اجلذامي َعْن َأَنٍس َرِضَي ا
  َكِرميَتَـْيِه َفَصَربَ َواْحَتَسَب مل أرض به ثوا دون اجلنة هـ. 

ن حممد اْلَبِحِرييُّ أ أَبُو َعِليٍّ زَاِهُر ْبُن َأْمحََد اِإلَماُم ِبَسْرِجَس أ أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد  …أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد ب-212
َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبـََغِويُّ  ُهْدبَُة ْبُن َخاِلٍد  َمحَّاُد ْبُن َسَلَمَة َعْن أََنِس ْبنِ  ُ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل  ِسريِيَن َعْن أََنسٍ ا َّ  َرِضَي ا

ز ُ عليه وسلم قنت بعد الركوع شهرا يدعوا على عصبة هـ. َرَواُه ُمْسِلٌم َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َحامتٍِ َعْن  َّ َِّ َصلَّى ا   عن محاد هـ.  ا
َِّ ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ اْهلََروِ -213 يُّ أ أَبُو ُحمَمٍَّد َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد  …أخرب الشيخ أبو بكر حممد بن عبد ا

َِّ ْبُن ُحمَمٍَّد اْلبَـَغِويُّ أ أَبُو اْجلَْهِم اْلَعالُء ْبُن ُموَسى ْبنِ  َعِطيََّة اْلَباِهِليُّ  اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن   األَْنَصاِريُّ أ َأبُو اْلَقاِسِم َعْبُد ا
فِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَم فـََقاَل َال َ َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعْنُه َعْن َرُسوِل ا َّ َحيُْلَنبَّ َأَحٌد َماِشَيَة اْمِرٍئ ِبَغْريِ ِإْذنِِه هـ.  ٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا

ُب َخَزانَتِ  َ َا َختُْزُن َهلُْم ُضُروُع َمَواِشيِهْم َأْطِعَماِِْم َفَال َحيُْلَنبَّ َأَحٌد  َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يـُْؤَتى َمْشُربَِتِه فـَُيْكَسُر  تَـَقل طََعاُمُه وِإمنَّ نـْ ِه فـَيـُ
  َماِشَيَة امريء بغري ِإْذنِِه هـ. 
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 ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َأْمحََد اْحلَاِفُظ أ أَبُو َجْعَفٍر ُحمَمَُّد ْبُن  …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اَألِديُب أ اْحلَاِكُم أَبُو َأْمحََد ُحمَمَّدُ -214
ْلُكوَفِة  َعبَّاٌد يـَْعِين اْبَن يـَْعُقوَب اَألَسِديُّ  اْبُن َأِيب َحيَْىي يـَْعِين ِإبـَْراِهيَم َعْن ي ِ زيد بن خصيفة َأنَّ َسارِقًا َسَرَق  احلسن املقريء 



ُ َعَلْيِه  ُعَمَر بن عبد العزيز فأتى عمه ُعَمُر وََكاَن ِعْنَدُه السَّاِئُب ْبُن يَزِيَد وََكاَن السَّاِئُب َقْد َأْدَرَك النَِّيبَّ َصلَّ َطْريًا ِيف زََماِن  َّ ى ا
ِة َبْنيَ َكِتَفِي النَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكأَنَُّه زِرُّ َحَجَلٍة قَاَل  َوَسلََّم َوَحدََّث َعْنُه َوُهَو ُغالٌم فـََقاَل السَّاِئُب رَأَْيُت َخاَمتَ النـُّبـُوَّ َّ ِيبِّ َصلَّى ا

  السَّاِئُب َما رَأَْيُت َأَحًدا َقَطَع ِيف َطْريٍ قال فرتكه عمر هـ.
 أ أَبُو َعُروبََة اْحلَُسْنيُ ْبُن َأِيب َمْعَشٍر  …َأْخَربََ َأبُو َسْعِد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب أ اْحلَاِكُم َأبُو َأْمحََد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن ُحمَمَّدٍ -215

ُ َعْنُه َأنَّ  َّ َا  ِإْمسَاِعيُل ْبُن ُموَسى أ َماِلُك ْبُن َأَنٍس َعْن ُمحَْيٍد َعْن َأَنٍس َرِضَي ا َ َبْكٍر َوُعَمَر وعثمان كانوا يفتتحون اْحلَرَّاِينُّ ِ  َأ
حلمد  رب العاملني ه   ـ.القراءة 

ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف أ َأبُو اْلَعبَّاِس  …َأْخَربََ اِإلَماُم َأبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَكِرِمي ْبُن َهَواِزَن اْلُقَشْريِيُّ أنبا أَبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن -216
  ابن أيب املنكدر السَّرَّاُج  ُحمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح  أَبُو َعْلَقَمَة اْلَفْرِويُّ أنبا 

  - أ17ق-
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَكَل طَ  َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعْنُه ُحيَدُِّث قَاَل رَأَْيُت َرُسوَل ا َّ َعاًما ِممَّا َمسَِّت النَّاُر مثَُّ صلى ومل يتواضأ قَاَل َكاَن َجاِبٌر َرِضَي ا

ُ َعْنُه ِمْن بـَعْ  َّ َ َبْكٍر َرِضَي ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَكَل طََعاًما ِممَّا َمسَِّت النَّاُر مثَُّ َصلَّى ومل يتوضأ هـ. َورَأَْيُت َأ َّ َِّ َصلَّى ا   ِد َرُسوِل ا
ُ َعْنُه قَاَل َكاَن أََنٍس …َوِبِه أنبا السَّرَّاُج  أَبُو َمهَّاٍم السَُّكوِينُّ  ِإْمسَاِعيُل ْبُن َجْعَفِر ْبِن َأِيب َكِثٍري َعْن ُمحَْيٍد َعْن -217 َّ َرِضَي ا

 َُّ ْلَمِديَنِة َألْهِل اْجلَاِهِليَِّة يـَْوَماِن ِمْن ُكلِّ َسَنٍة يـَْلَعُبوَن ِفيِهَما فـََلمَّا َقِدَم النَِّيبُّ َصلَّى ا  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َلُكْم يـَْوَماِن تـَْلَعُبوَن ِفيِهَما  ِ
 ِِ  ُ َّ   َما َخْريًا منهما يوم الفطر ويوم األضحى هـ. َوَقْد أَْبَدَلُكُم ا
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ُد ْبُن أَيُّوَب قَاال  يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أنبا ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس َرِضَي -218 ُ عنه قَاَل …وبه أنبا السراج  يعقوب بن إبراهيم َوِزَ َّ ا
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإّينِ قَ َقِدَم َرُسوُل ا َّ َِّ َصلَّى ا ِدْمُت  َم اْلَمِديَنَة َوَهلُْم يـَْوَماِن يـَْلَعُبوَن ِفيِهَما فـََقاَل َرُسوُل ا

ُ يـَْوَمْنيِ َخريًْ  َّ ُهَما يـَْوَم اْلِفْطِر ويوم  َعَلْيُكْم َوَلُكْم يـَْوَماِن تـَْلَعُبوَن ِفيِهَما قَاَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أَْبَدَلُكُم ا ا ِمنـْ
  األضحى هـ.

َِّ اْلَعْنَربِيُّ  اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْيَماَن قَاَل مسعت محيدا (ك-219 لمة غري واضحة  …َوِبِه أنبا السَّرَّاُج  َسوَّاُر ْبُن َعْبِد ا
ُ َعْنُه قَاَل َكاَن َأْهُل اْلمَ  َّ ُ َعَلْيِه  ألصل) َعْن َأَنٍس َرِضَي ا َّ َنِة قَاَل َهلُُم النَِّيبُّ َصلَّى ا ِديَنِة ِيف اْجلَاِهِليَِّة يـَْلَعُبوَن يـَْوَمْنيِ ِمَن السَّ

ُ َِِما َخْريًا يـَْوُم اْلِفْطرِ  َّ   هـ. َويـَْوُم النحر  َوَسلََّم َقِدْمُت َعَلْيُكْم َوَلُكْم يـَْوَماِن تـَْلَعُبوَن ِفيِهَما َوأَْبَدَلُكُم ا
ُ  …َوِبِه أنبا السَّرَّاُج  ِإْمسَاِعيُل ْبُن ُموَسى َواْحلَُسْنيُ ْبُن الضَّحَّاِك قَاال  َشرِيٌك َعْن ِمسَاٍك َعْن َجاِبرِ -220 َّ  ْبِن َمسَُرَة َرِضَي ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف يـَْوِم ِعيٍد فَـ  َّ   َلْم يـَُؤذَّْن له ومل يقم هـ. َعْنُه قَاَل َصلَّْيُت َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ا
ِليُّ  َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب أنبا أبو عمرو بن محدان بن َأْمحَُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثىنَّ اْلَمْوصِ -221

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن  َسالٍم  ِإبـَْراِهيُم ْبُن َطْهَماَن َعْن َأِيب ِإْسَحاَق َعْن  َّ َِّ َصلَّى ا أََنِس ْبِن مالك رضي هللا عنه قال قال رسول ا
  ذُِكْرُت ِعْنَدُه فـَْلُيَصلِّ َعَليَّ فَِإنَُّه َمْن َصلَّى َعَليَّ مرة صلى هللا عليه عشرا هـ. 
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ََراَة  …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو َسْعٍد َأْمحَُد ْبُن ِإبـَْرا-222 َِّ اَألْزِديُّ ِ ِهيَم املقريء أنبا اْلَقاِضي أَبُو َمْنُصوٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد ا
بـَْراِهيَم  َيزِيُد ْبُن َأِيب ُعبَـْيٍد  َمكِّيُّ ْبُن إِ  ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم اْلَمْوِصِليُّ ِإْمالًء أ َأبُو ِشَهاٍب َمْعَمُر ْبُن ُحمَمٍَّد اْلَعْوِيفُّ 

ُ عَ  َّ َِّ َصلَّى ا َلْيِه َوَسلََّم َعَلى َما َأْوَقْدُمتْ َعْن َسَلَمَة ْبِن اَألْكَوِع قَاَل َلمَّا امسوا من يوم فتحوا خيرب وقدوا النِّريَاَن فـََقاَل َرُسوُل ا
َِّ صلى هللا عليه وسلم أهريقوا وأكسروا واقدروهافقال رجل من َهِذِه النِّريَاَن فـََقاُلوا َعَلى ُحلُوِم احلُْ  ُمِر اِإلْنِسيَِّة فـََقاَل َرُسوُل ا

َِّ َصلَّى هللا عليه وسلم أو ذاك هـ. رواه البخاري عن مكي بن إبراهيم  ريق َما ِفيَها َونـَْغِسُلَها فـََقاَل َرُسوُل ا   هـ. القوم 
ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن اَألِديُب أنبا أبو بكر حممد بن حممد الطراري  أَبُو يُوُسَف يـَْعُقوُب ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن   …َأْخَربََ َأبُو َسْعدِ -223

ِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر رَ  َ َُّ اْلَقاِضي  َأبُو ُحَذاَفَة َأْمحَُد ْبُن ِإْمسَاِعيَل اْلَمَدِينُّ  َماِلُك ْبُن أََنٍس َعْن  َِّ ِضَي ا ُهَما قَاَل َدَخَل َرُسوُل ا  َعنـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مكة وعلى رأسه املغفر هـ. قال الطراري َهَذا َحِديٌث َغَلَط ِفيِه أَبُو ُحَذاَفَة ِإْذ قَاَل  َّ ِفٍع  َصلَّى ا َ َعْن َماِلٍك َعْن 

َا ُهَو َعْن  ُهَما َوِإمنَّ ُ َعنـْ َّ   مالك عن الزهري َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا
  - ب17ق-

  عن أنس رضي هللا عنه هـ. 
َد ْبِن احلََْسِن الزَّْعَفَراِينُّ أنبا أَبُو  …َأْخَربََ الشَّْيُخ َأبُو احلََْسِن َعِليُّ ْبُن َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد اَألِديُب أنبا أَبُو َنْصٍر ُحمَمَُّد ْبُن َأمحَْ -224

َِّ األَْنَصاِريُّ  َعْمٍرو ِإْمسَاِعيُل ْبُن ُجنَْيدٍ  َِّ اْلَبْصِريُّ  ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا   ُسَلْيَماُن التيمي السَُّلِميُّ أنبا أَبُو ُمْسِلٍم ِإبـَْراِهيُم ْبُن َعْبِد ا
م أو ثالث  عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم ال ِهْجَرَة َبْنيَ اْلُمْسِلِمنيَ   فـَْوَق ثالثة أ

  ليال هـ. 
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َِّ ُحمَمَُّد ْبُن  …َأْخَربََ َأبُو َسْعِد ْبُن َأِيب َبْكٍر اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا احلاكم أبو أمحد حممد بن حممد اْحلَاِفُظ أنبا أَبُو َعْبِد -225 ا
ٍد الطََّياِلِسيُّ  أَبُو ُمْصعَ  ٍب َأْمحَُد ْبُن َأِيب َبْكٍر الزُّْهِريُّ  َماِلُك ْبُن أََنٍس َعْن ُحمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد  ِإبـَْراِهيَم ْبِن ِزَ

ْلَمدِ  ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفُحمَّ  َّ َِّ َصلَّى ا يََع َرُسوَل ا َ ُ َعْنُه َأنَّ َأْعَرابِيا  َّ َِّ َرِضَي ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َأِقْلِين يَنِة ا َّ َفَجاَء النَِّيبَّ َصلَّى ا
 َُّ َِّ َصلَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََوىلَّ اَألْعَراِيبُّ فـََقاَل َرُسوُل ا َّ َِّ َصلَّى ا َعِيت فََأَىب َرُسوُل ا  َعَلْيِه وسلم إمنا اْلَمِديَنُة َكاْلِكِري تـَْنِفي  بـَيـْ

  ثـََها َويَبقى طَيِّبـَُها هـ. َخبَـ 
ا أَبُو اْلَعبَّاِس  …أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد اْلَبِحِرييُّ أ أَبُو ُحمَمٍَّد احلََْسُن ْبُن َأْمحََد ْبِن َعِليِّ ْبِن َخمَْلٍد أنب-226

َِّ ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  َأبُو اْلَولِيِد ِبْشُر ْبُن اْلَولِي ُهَما قَاَل َمرَّ َرُسوُل ا ُ َعنـْ َّ ِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا َ ِد  أَبُو َمْعَشٍر َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى طََعاٍم َقْد َحَبَسُه َصاِحُبُه فََأْدَخَل َيَدُه ِفيِه فَِإَذا ُهَو طََعاٌم َرِديٌء  َّ َوَهَذا َوْحَدُه َمْن قَاَل ِبْع َهَذا َوْحَدُه َصلَّى ا

  َغشََّنا فليس منا هـ. 
…أخرب الشيخ أبو نصر عبد الرمحن بن َعِليِّ ْبِن ُموَسى أنبا أَبُو َأْمحََد ُحمَمَُّد بن عبد هللا بن القاسم الدهان ببغداد  -227

ُ َعْنُه قَاَل َما مسست  حيىي ْبُن ِإْمسَاِعيَل اْلَقاِضي  َأْمحَُد ْبُن اْلِمْقَداِم اْلِعْجِليُّ ثنا َمحَّ  َّ ِبٍت َعْن أََنٍس َرِضَي ا َ اُد ْبُن زَْيٍد َعْن 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوال َمشَْمُت رَاِئَحًة قَ  َّ َِّ َصلَّى ا َِّ بيدي ديباجا وال حريرا وال مسا أَْلَنيَ ِمْن َكفِّ َرُسوِل ا طُّ َأْطَيَب ِمْن رِيِح َرُسوِل ا

 َُّ َِّ َما قَ َصلَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْشَر ِسِنَني فـََوا َّ َِّ َصلَّى ا اَل ِيل ُأفٌّ َقطُّ َوال قَاَل ِلَشْيٍء   َعَلْيِه َوَسلََّم َولََقْد َخَدْمُت َرُسوَل ا
  فـََعْلُتُه مل فعلت كذا َوال ِلَشْيٍء َملْ َأفْـَعْلُه َأَال فـََعْلَت َكَذا وكذا هـ.
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اْحلَُسْنيُ ْبُن   …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن أ-228
ُ َعْنُه قَاَل َصلَّْيُت َخْلَف النَِّيبِّ   ُسْفَياَن  ُجَبارَُة ْبُن ُمَغلٍِّس احلِْمَّاِينُّ  َحازُِم ْبُن اْحلَُسْنيِ َعْن َماِلِك ْبِن ِديَنارٍ  َّ َعْن َأَنٍس َرِضَي ا

حلم ُهَما َفَكانُوا يـَْفَتِتُحوَن اْلِقَراَءَة  ُ َعنـْ َّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأِيب َبْكٍر َوُعَمَر َرِضَي ا َّ د  رب العاملني ويقرأون مالك يوم  َصلَّى ا
  الدين هـ. 

ريي أنبا  اِلِدي اِإلَماُم َأبُو َعْبِد الرَّْمحَِن طَاِهُر ْبُن ُحمَمٍَّد الشَّحَّاِميُّ أ اْلَقاِضي أَبُو َبْكٍر أمحد بن احلسن احل…َحدَّثـََنا وَ -229
ُ َعْنُه قَاَل مَ  َّ ا رَأَْيُت َأَحًدا َأَمتَّ حاجب بن أمحد الطوسي  عبد الرحيم بن منيب  يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أنبا ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس َرِضَي ا

َِّ َصلَّى هللا عليه وسلم وال أوجز هـ.    َصالًة ِمْن َرُسوِل ا
 أنبا أَبُو  َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد األَْنَصاِريُّ …َأْخَربََ الشَّْيُخ َأبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َعاِصٍم اْلُعَمِريُّ اْهلََرِويُّ أ َأبُو ُحمَمٍَّد َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن -230

َِّ الزَُّبْريِيُّ  َماِلُك ْبُن أََنٍس عَ  َِّ ْبُن ُحمَمٍَّد اْلبَـَغِويُّ  ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد ا ُهَما  اْلَقاِسِم َعْبُد ا ُ َعنـْ َّ ِفٍع َأنَّ اْبَن ُعَمَر َرِضَي ا َ ْن 
َنِة ُمْعَتِمًرا َوقَاَل ِإْن ُصرِْفَت َعنِ  ُ َعَلْيِه وسلم فأهل بعمرة َوَساَر   َخَرَج ِيف اْلِفتـْ َّ َِّ َصلَّى ا اْلبـَْيِت َصنَـْعَت َكَما َصنَـْعَنا َمَع َرُسوِل ا

َع اْلُعْمَرِة َحىتَّ ِإَذا َجاَء ْد َأْوَجْبُت احلَْجَّ مَ َحىتَّ ِإَذا َظَهرَعَلى اْلبَـْيَداِء اْلتـََفَت ِإَىل َأْصَحابِِه فـََقاَل َما َأْمُرُمهَا ِإالَّ َواِحٌد ُأْشِهدُُكْم َأّينِ قَ 
ًعا َملْ َيزِْد َعَلْيِه َورََأى َأنَُّه ُجمِْزٌئ َعْنُه َوأَ  ًعا َوَبْنيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة َسبـْ   ْهَدى هـ. اْلبَـْيَت طَاَف ِبِه َسبـْ

 اْحلَاِكُم َأبُو َأْمحََد ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمٍَّد اْحلَاِفُظ أ َأبُو َبْكٍر  …وأخرب الشَّْيُخ َأبُو َسْعِد ْبُن َأِيب َبْكِر ْبِن َأِيب َعْمٍرو اْلَفِقيُه أ-231
َِّ ْبِن ِدي  َناٍر َعِن اْبِن  حممد بن سليمان الواسطي ببغداد قال قريء على سويد يعنىي اْبَن َسِعيٍد َماِلٌك يـَْعِين اْبَن أََنٍس َعْن َعْبِد ا

نَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّ ُعَمَر رضي هللا عنهما قَاَل بـَيـْ َّ َِّ َصلَّى ا َم َقْد  َما النَّاُس ِبُقَباٍء ِيف َصالِة الصُّْبِح ِإْذ َجاَءُهْم آٍت فـََقاَل ِإنَّ َرُسوَل ا
  أُْنِزَل َعَلْيِه الليلة القرآن

  - أ18ق-
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  وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكان وجوههم إىل الشام هـ.
َقِفيُّ  الشيخ أبو بكر أمحد بن منصور ْبِن َخَلٍف اْلَمْغِرِيبُّ أنبا أَبُو اْحلَُسْنيِ اْخلَفَّاُف أنبا ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الثـَّ …أخرب -232

ِد ْبِن عالقة عن عمي قطبة رضي هللا عنه أن رسول هللا كان يقرأ يف الصبح  والنخل  ُحمَمَُّد ْبُن الصَّبَّاِح  ُسْفَياُن َعْن ِزَ
  سقات هـ. رواه مسلم عن زهري عن سفيان هـ. 

ثـََنا اِإلَماُم أَبُو َعِليٍّ احلََْسُن ْبُن ُحمَمٍَّد الصَّفَّاُر َلْفظًا أ َأبُو َبْكٍر َأْمحَُد ْبُن احلسن احلرميين-233  وأبو نصر منصور بن  …َحدَّ
يب ُعبَـْيٍد  حممد امليسر قَاال ثنا أَبُو َعِليٍّ َحاِمُد ْبُن ُحمَمَّدٍ  اْهلََرِويُّ أنبا ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمِغريَِة السَُّكوِينُّ  مكي بن إبراهيم  يزيد بن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مثَُّ عَ  َّ َِّ َصلَّى ا يـَْعُت َرُسوَل ا َ ُ َعْنُه قَاَل  َّ َرِة فلما خف عنه  َدْلُت ِإَىل ِظلِّ الشَّجَ َعْن َسَلَمَة ْبِن اَألْكوَِع َرِضَي ا
َ رسول هللا قَاَل أَْيًضا قـُْلُت فـََبايـَْعُت الثَّاِين فـَقُ  يـَْعُت  َ بن اَألْكَوِع َأَال تـَُباِيُع قَاَل قـُْلُت  َ ُمْسِلٍم َعَلى َأيِّ الناس قال  َ َأ ْلُت 

  َشْيٍء تـَُباِيُعوَن يـَْوَمِئٍذ قَاَل َعَلى اْلَمْوت هـ.
ْبِد الرَّْمحَِن  اِلِدي أنبا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمحَْداَن اْلَعْدُل  َأبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد اْلُمِفيُد  َأْمحَُد ْبُن عَ …أخرب اإلمام وَ -234



 َِّ ُ َعْنُه قَاَل َأخََّر َرُسوُل ا َّ َلٍة الصَّالَة ِإَىل  السََّقِطيُّ  يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أنبا ُمحَْيٌد َعْن َأَنٍس َرِضَي ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت لَيـْ َّ  َصلَّى ا
َم َأقْـَبَل َعَلْيِهْم فـََقاَل ِإنَّ النَّاَس َقْد  َشْطِر اللَّْيِل َفَجَعَل النَّاُس ُيَصلُّوَن َويـَْنَكِفُئوَن َفَخَرَج َوَقْد بَِقَيْت ِعَصابٌَة َفَصلَّى ِِْم فـََلمَّا َسلَّ 

َيِدِه ِيف َأوَِّل َهَذا اْحلَِديِث قَاَل  رََقُدوا َوِإنَُّكْم َلْن تـََزاُلوا ِيف َصالٍة َما انـَْتَظْرُمتُ الصَّالَة قَاَل َفَكَأّينِ َأْنُظُر ِإَىل وبيض َخامتَِِه بِ َصلَّْوا وَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخاَمتًا قَاَل نـََعمْ  َّ َِّ َصلَّى ا    َأخََّر الصَّالَة ذات ليلة وذكر هذا الكالم هـ.ُسِئَل َهْل َصَنَع َرُسوُل ا
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اِفُظ أنبا أَبُو  …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا اْحلَاِكُم أَبُو َأْمحََد ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمٍَّد احلَْ -235
َُّ َعُروبََة اْحلَُسْنيُ ْبُن َأِيب َمْعَشٍر اْحلَرَّا َِّ ْبِن ِديَناٍر َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا  ِينُّ  اْلُمَسيُِّب ْبُن َواِضٍح  َحْفُص ْبُن َمْيَسَرَة َعْن َعْبِد ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرًَّة َمرًَّة مثَُّ قَاَل َهَذا ُوُضوُء َمْن ال تـُقْ  َّ ُهَما قَاَل تـََوضََّأ النَِّيبُّ َصلَّى ا  لَُه َصالٌة ِإالَّ بِِه مثَُّ تـََوضََّأ َمرََّتْنيِ َمرََّتْنيِ مثَُّ َبلُ َعنـْ
  قَاَل هذا وضوء يضاعف األجر مرتني مث توضأ َثالً فـََقاَل َهَذا ُوُضوِئي َوُوُضوُء اْلُمْرَسِلَني قـَْبِلي هـ. 

 آَخرِيَن قَاُلوا أ أَبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف أ ُحمَمَُّد …َأْخَربََ اْلَقاِضي أَبُو َنْصٍر اْحلَُسْنيُ ْبُن َأْمحََد احلميين ِيف -236
َبُة ْبُن َسِعيٍد  محاد بن حيىي األبج عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي هللا  عنه ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ِإبـَْراِهيَم  قـُتَـيـْ

َِّ َصلَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَخفَّ الناس صالة يف اجازة هـ. قال كان َرُسوُل ا َّ  
ْصِريُّ أنبا أَبُو  …أخرب الشيخ أبو سعد بن أيب بكر ْبِن َأِيب َعْمٍرو اْلَفِقيُه أ أَبُو َسِعيٍد ُحمَمَُّد ْبُن ِبْشِر ْبِن اْلَعبَّاِس اْلبَ -237

ر ين َعْبِد الرَّْمحَِن اْلَوشَّاُء  َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعطَاٍء اْخلَفَّاُف َعْن ُسَلْيَماَن التـَّْيِميِّ َعْن أََنِس  لَِبيٍد ُحمَمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس الشَّاِميُّ  نص
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلُمَعاِذ بْ  َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعْنُه قَاَل ذُِكَر ِيل َأنَّ َرُسوَل ا َّ ََّ ال  ِن جَ ْبِن َماِلٍك َرِضَي ا ُ َعْنُه َمْن َلِقَي ا َّ َبٍل َرِضَي ا

  ُيْشِرُك ِبِه شيئا دخل اجلنة هـ. 
ي عن أنس  …َوَأْخَربََ أَبُو َسْعٍد أ َأبُو َسِعيٍد أنبا َأبُو لَِبيٍد  ُمحَْيُد ْبُن َمْسَعَدَة  بشر بن املفضل  سلميان التيم-238

ُ َعْنُه  َّ قَاَل ذُِكَر ِيل َأنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ِلُمَعاٍذ َفذََكَر َحنَْوُه َوزَاَد ِفيِه قَاَل ُمَعاٌذ َأَفال  رضي هللا عنه َرِضَي ا
َِّ َصلَّى هللا عليه وسلم إين أخاف أن تتكلوا عليها هـ.  ُر النَّاَس قَاَل َرُسوُل ا   أَُبشِّ
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اْلَعبَّاِس َقاِسِم َعْبُد اْلَكِرِمي ْبُن َهَواِزَن اْلُقَشْريِيُّ أنبا أَبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبُن حممد بن اْخلَفَّاُف أنبا أَبُو …َأْخَربََ اِإلَماُم أَبُو الْ -239
ُ َعْنُه قَا َّ َبُة بن سعيد  أبو عوانة عن مساك ْبِن َحْرٍب َعْن َجاِبِر ْبِن َمسَُرَة َرِضَي ا ُ  السَّرَّاُج  قـُتَـيـْ َّ َِّ َصلَّى ا َل َكاَن َرُسوُل ا

ًئا َوقَاَل إِ    نَُّه كان خيفف الصالة هـ.َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي الصََّلَواِت َحنًْوا ِمْن صالتكم كان يوجز َصالَة اْلَعَتَمِة بـَْعَد َصالِتُكْم َشيـْ
  اِإلْمسَاِعيِليُّ أ أَبُو اْحلَُسْنيِ اْخلَفَّاُف أنبا أَبُو العباس…َأْخَربََ أَبُو احلََْسِن َأْمحَُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم -240

  - ب18ق-
َِّ ْبُن ُعَمَر  َأبُو اَألْحَوِص َعْن َأِيب إِ  ُ  ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الثـََّقِفيُّ  أَبُو َعْبِد الرَّْمحَِن َعْبُد ا َّ ْسَحاَق َعْن َحارِثََة ْبِن َوْهٍب َرِضَي ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمبًِىن آَمَن َما َكاَن النَّاُس َوَأْكثـََرُه رَكْ َعنْ  َّ َِّ َصلَّى ا   َعَتْنيِ هـ.ُه قَاَل َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل ا
َداَن  ُحمَمَُّد ْبُن  …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أ َأبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن محَْ -241



َِّ َرضِ  ِفٍع َعْن َعْبِد ا َ ثـََنا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن  ُ  َزْجنَُوْيِه القشريي  َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َحيَْىي َحدَّ َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعْنُه َعْن َرُسوِل ا َّ َي ا
ُ ِإلَْيِه يـَْوَم القيامة هـ. َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل الَِّذي َجيُرُّ ثـَْوبَُه مِ  َّ   َن اْخلَُيالِء ال يـَْنُظُر ا
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…حدثنا اإلمام والدي رمحه هللا لفظا أنبا القاضي أبو بكر أمحد بن احلسني احلريي ثنا حاجب بن أمحد الطوسي   -242
ُ َعَلْيِه  عبد الرحيم ْبُن ُمِنيٍب  يَزِيُد ْبُن َهاُروَن أ ُمحَْيٌد الطَّوِيُل عَ  َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعْنُه أنه سأل َأَكاَن َرُسوُل ا َّ ْن أََنٍس َرِضَي ا

َِّ َقَحَط اْلَمَطُر فَأْجَدَبْت األَ  َ َرُسوَل ا َحىتَّ  ْرُض َوَهَلَك اْلَماُل فـََرَفَع َيَدْيِه َوَسلََّم يـَْرَفُع َيَدْيِه ِإَذا َدَعا فـََقاَل ِقيَل َلُه َذاَت ُمجَُعٍة 
َنا الصَّالَة َحىتَّ إنَّ الشَّابَّ اْلَقرِيَب  اْلدار لَيَـُهمُُّه الرُُّجوُع إَىل  رَأَْيت بـََياَض إْبطَْيِه َوَما ِيف السََّماِء َسَحاٍب فاستسقينا َفَما َصلَّيـْ

َدََّمْت الدُّوُر َواْحتـََبَس الرُّْكَباُن َوَهَلَك اْلَماُل  َأْهِلِه قَاَل َفَداَمْت ُمجَُعٌة قَاَل فبينا َكاَنِت اْجلُُمَعُة الَِّيت تَِليَها قَاُلو  َ  َِّ َ َرُسوَل ا ا 
نَـُهَما مث ق ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل بَِيِدِه ِإَىل السََّماِء مثَُّ فـََرَق بـَيـْ َّ َِّ َصلَّى ا َنا فكشطفـَتَـَبسََّم َرُسوُل ا َنا الَ َعَليـْ ت عن  ال اللَُّهمَّ َحَوالَيـْ

  املدينة هـ. 
وِسيُّ  َجْعَفُر ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن  …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب أنبا أَبُو احلََْسِن َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َدْهَثٍم الطََّرسُ -243

ُهَما سوار بن سنان قدم علنا َطَرُسوَس  َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر  ِإْمسَاِعيُل  ُ َعنـْ َّ بن عياش عن عمر موىل عنزة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي ا
َفعُ  َ ُغالُم َأَال ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت يـَنـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل  َّ َِّ َصلَّى ا َ  قَاَل ُكْنُت َرِديَف َرُسوِل ا َِِيب َوأُمِّي  ُ ِِنَّ قـُْلُت بـََلى  َّ َك ا

ِة ِإَذا  َرُسولَ  دَّ َِّ ِيف الرََّخاِء يـَْعرِْفَك ِيف الشِّ ََّ َحيَْفْظَك احفظ هللا جتده أمامك تعرف إىل ا َِّ قَاَل اْحَفِظ ا ََّ   ا سألت فسأل ا
َِّ َجفَّ اْلَقَلُم مبا هو كائن إىل يوم القيامة هـ.  ِ   َوِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن 
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  الشيخ أبو بكر حممد بن عبد هللا بن عمر العمري أنبا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َأْمحَدَ  …أخرب-244
َِّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبـََغِويُّ  اْلَعالُء ْبُن ُموسَ  ِن َعِطيََّة حدثنا الليث بن سعد عن  ى بْ األَْنَصاِريُّ أ َأبُو اْلَقاِسِم َعْبُد ا

ِرْك َلُه ِفيَما َصارَ  َ ُهَما َكاَن ِإَذا َصلَّى َعَلى اْجلَِنازَِة قَاَل اللَُّهمَّ  ُ َعنـْ َّ  ِإلَْيِه َواْغِفْر َلُه َوَصلِّ َعَلْيِه َوَأْوِرْدُه  فع عن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ا
 َُّ    َعَلْيِه وسلم هـ. َحْوَض نَِبيِِّه ُحمَمٍَّد َصلَّى ا

َِّ ْبِن َمحُْدوَن التَّاِجُر أنبا -245 َأْمحَُد ْبُن  …أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد البحريي أنبا أَبُو َسِعيٍد ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا
َع  ُحمَمَِّد ْبِن اْحلََسِن اْحلَاِفُظ  َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن ِبْشٍر  ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـ  َِّ ْبُن َأِيب َبْكِر ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم مسَِ َنَة  َعْبُد ا يـْ

َبُع اْلُمْؤمِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يـَتـْ َّ ُلُغ بِِه النَِّيبَّ َصلَّى ا ُ َعْنُه يـَبـْ َّ فريجع   َن بـَْعَد َمْوتِِه ثالثة أهله وماله وعملهأََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي ا
َِّ ْبِن َأِيب بكر  اثنان ويبقى واحدة يرجع أهله وماله ويبقى عمله هـ. قَاَل َأبُو َحاِمِد ْبُن الشَّْرِقيِّ َملْ يـَْرِو َهَذا اْحلَِديَث َعْن َعبْ  ِد ا

  غري سفيان بن عيينة هـ. 
وَن  أَبُو َعْمٍرو َأْمحَُد ْبُن أيب الفرايت إمالء أنبا أبو العباس حممد ابن  …َأْخَربََ الشَّْيُخ َأبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َمحْدُ -246

أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي هللا عنه قال   يـَْعُقوَب اَألَصمُّ  اْحلََسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن َعفَّاَن اْلَعاِمِريُّ  احلََْسُن ْبُن َعِطيََّة  َأبُو َعاِتَكَة َعنْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اِإلْسالُم َبَدَأ َغرِيًبا َوَسيَـُعودُ قال رسول هللا َّ    صلى ا



  - أ19ق-
ُء قَاَل قـَْوٌم ُيْصِلُحوَن) ِحَني يـُْفِسُد النَّا ألصل وأظنه. . . ِقيَل َوَمْن اْلُغَرَ ء (بياض    س هـ. غريبا كما بدأ فطوىب للغر

ُهَما َكاَن يـَُقوُل ِإنَّ الصَّالَة ِيف اْجلََماَعِة تـَْفُضُل َعَلى َصالِة  …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو ُعْثَماَن سَ -247 ُ َعنـْ َّ ِعيُد ْبُن َأْمحََد َرِضَي ا
  اْلَفذِّ ِبَسْبٍع وعشرين درجة هـ. 
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َِّ ُحمَمَُّد بْ -248 َِّ اْحلَاِفُظ  ُحمَمَُّد ْبُن  …أخرب الشيخ أبو نصر عبد الرمحن بن َعِليِّ ْبِن ُموَسى أنبا أَبُو َعْبِد ا ُن َعْبِد ا
َنَة َعْن َعْمرٍو َوُحمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر عَ  َباَن الرَّْمِليُّ  ُسْفَياُن ْبُن ُعيَـيـْ ُهَما  يـَْعُقوَب  َأْمحَُد ْبُن َشيـْ ُ َعنـْ َّ َِّ َرِضَي ا ْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخْلُت اْجلَنََّة فـََرأَْيُت ِفيَها َقْصًرا َوَدارًا فـَُقْلُت ِلَمْن َهِذِه َفِقيَل ِلَرُجٍل مقَاَل قَاَل النَِّيبُّ َصلَّ  َّ ن قريش فرجوت َأْن ى ا
َ َحْفٍص فـََبَكى عُ  َ َأ َ ُهَو فَِقيَل ِلُعَمَر فََأَرْدُت َأْن َأْدُخَلَها َفذََكْرُت َغْريََتَك  ُ َعْنُه َوقَاَل َأيـَغَاُر عليك   َأُكوَن َأ َّ َمُر َرِضَي ا

  رسول هللا هـ. 
ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا َأبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن   -249

ُد ْبنُ  ُ َعْنُه يـَُقوُل َصلَّيْ  اْلُمَطّرُِز ِإْمالًء  ِزَ َّ ْعُت َأِيب َرِضَي ا ُت َخْلَف  َأيُّوَب  اْلَقاِسُم ْبُن َماِلٍك َأْخَربَِين َسْعُد ْبُن طَاِرٍق قَاَل مسَِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَخْلَف َأِيب َبْكٍر َوَخْلَف (ُعَمَر) َوَخْلَف ُعْثَماَن َوَخْلَف َعِليٍّ  َّ ُهْم  النَِّيبِّ َصلَّى ا ُهْم فـََلْم َيُكْن َأَحٌد ِمنـْ ُ َعنـْ َّ  َرِضَي ا

َِّ صلى هللا عليه وسلم يف متام هـ.    َأَخفَّ َصالًة ِمْن َرُسوِل ا
َِّ بْ -250 مَِّد ْبِن  ُن حمَُ …أخرب الشيخ أبو عثمان سعيد بن حممد اْلَبِحِرييُّ أ زَاِهُر ْبُن َأْمحََد ِبَسْرِجَس  أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد ا

ِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضيَ  َ َا قَاَلْت  َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبَـَغِويُّ  ُمْصَعٌب الزَُّبْريِيُّ َحدََّثِين َماِلُك ْبُن َأَنٍس َعْن  َّ ُهَما َعْن َحْفَصَة َأ ُ َعنـْ َّ  ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما َشْأُن النَّاِس  َّ َحلُّوا َوَملْ حتَِلَّ أَْنَت ِمْن ُعْمَرِتَك قَاَل ِإّينِ لَبَّْدُت رَْأِسي َوقـَلَّْدُت َهْدِيي َفَال َأِحلُّ َحىتَّ ِللنَِّيبِّ َصلَّى ا

  أحنر هـ.
ُحمَمٍَّد اْخلَفَّاُف أ أَبُو اْلَعبَّاِس  …َأْخَربََ اْحلَاِكُم َأبُو احلََْسِن َأْمحَُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيِم اِإلْمسَاِعيِليُّ أ َأبُو اْحلَُسْنيِ َأْمحَُد ْبنُ -251

ُ َعْنُه قَاَل َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل   ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق السَّرَّاُج  أَبُو ُكَرْيٍب  أَبُو َبْكٍر َعْن َأِيب ِإْسَحاَق َعْن َحارِثََة ْبِن َوْهٍب َرِضيَ  َّ ا
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ َِّ َصلَّى ا   َأْكثـََر ما كان الناس وآمنه ركعتني هـ.  ا
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َبُة …َأْخَربََ اِإلَماُم َأبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اْلَكِرِمي ْبُن َهَواِزَن اْلُقَشْريِيُّ أنبا َأبُو اْحلَُسْنيِ اْخلَفَّاُف أن-252 با أَبُو اْلَعبَّاِس السَّرَّاُج  قـُتـَيـْ
َنَما َرُسوُل هللاِ ْبُن َسِعيٍد  َعْبُد اْلَعزِ  ُ َعْنُه قَاَل بـَيـْ َّ ُ َعَلْيِه  يِز ْبُن ُحمَمٍَّد َعْن َشرِيِك ْبِن َأِيب منٍَِر َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي ا َّ  َصلَّى ا

ٍب َكاَن ُوَجاَه الْ  َ َِّ َهَلَكِت األَْمَواُل  َوَسلََّم قَائٌِم َخيُْطُب يـَْوَم اْجلُُمَعِة ِإْذ َدَخَل رَُجٌل اْلَمْسِجَد ِمْن  َ َرُسوَل ا ِمْنَربِ فـََقاَل 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َّ َِّ َصلَّى ا ََّ تـََعاَىل َأْن يُِغيثـَُنا قَاَل َفَدَعا َرُسوُل ا َم فـََرَفَع يََدْيِه فـََقاَل اللَُّهمَّ اْسِقَنا اللَُّهمَّ  َوانـَْقطََعِت السُُّبُل فَادُْع ا

نَـَنا َوَبْنيَ َسْلٍع ِمْن بـَْيتٍ اْسِقَنا اللَّ  َِّ َما نـََرى ِيف السََّماِء ِمْن قـََزَعة َوَما بـَيـْ ، َوَال َداٍر قَاَل َفطََلَعْت ِمْن  ُهمَّ اْسِقَنا قَاَل أََنٌس، الَ َوا
َِّ َما رَأَيـَْنا الشَّْمَس ِستا قَاَل مثَّ َجاَء رَُجٌل  َورَائِِه َسَحابٌَة ِمْثُل الرتُِّْس فـََلمَّا تـََوسََّطِت السََّماَء انـَْتَشَرْت مثَُّ َأْمَطرَ  ْت قَاَل َأَنٌس فَوا



ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخيُْطُب النَّاَس قَاِئم َّ َ َرُسوَل هللاِ ِمْن َذِلَك اْلَباِب ِيف اْجلُُمَعِة اْلُمْقِبَلِة َوَرُسوُل ِهللا َصلَّى ا ْقبَـَلُه فـََقاَل    اً َفلما اْستـَ
ُ َعَليْ  َّ ََّ يُقلعها َعنَّا قَاَل فـََرَفَع َرُسوُل ِهللا َصلَّى ا َنا،  َهَلَكِت األَْمَواُل َوانـَْقطََعِت السُُّبُل فَادُْع ا ِه َوَسلََّم َيَده فَقاَل اللَُّهمَّ َحَوالَيـْ

َنا اللَُّهمَّ َعَلى اآلَكاِم َوالظَِّراِب َوبُُطوِن اَألْوِديَِة    َوَمَناِبِت الشََّجِر قَاَل فَانـَْقلَعْت َوَخَرْجَنا َمنِْشي ِيف الشَّْمِس هـ. َوَال َعَليـْ
  ن …َأْخَربََ َواِلِدي َأْخَربََ َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمحَْداَن اْلَعْدُل  ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد اْلُمِفيُد  أمحد ب-253

  - ب19ق-
ُ َعْنُه قال إن من السنة للبكر سبعا وللبيت ثالث هـ. َعْبِد الرَّْمحَِن السََّقِطيُّ  َيزِ  َّ   يُد ْبُن َهاُروَن أنبا ُمحَْيٌد َعْن أََنٍس َرِضَي ا
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و نـَُعْيٍم  نبا أَبُ …َأْخَربََ َأبُو َسْعٍد ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن الكنجروذي  أبو حممد احلسن بن َأْمحَُد اْلَمْخَلِديُّ ِإْمالًء أ-254
َبَة  َمحَّاُد ْبُن َمْسَعَدَة َعْن ُسَلْيَماَن التـَّْيِميِّ َعْن أََنٍس عَ  َا َكاَنْت ِيف اْجلُْرَجاِينُّ  َأبُو زَْيٍد ُعَمُر ْبُن َشيـْ َّ َها َأ ُ َعنـْ َّ ْن أُمِّ ُسَلْيٍم َرِضَي ا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ َ َأْجنَشَ  ِنْسَوٍة َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َّ َِّ َصلَّى ا ُة  َوَساِئٌق َيُسوُق ِِنَّ يـَُقاُل لَُه َأْجنََشُة فـََقاَل َلُه َرُسوُل ا
لقوارير هـ.    ُرَوْيًدا َسْوقًا 

اِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل أنبا جدي اإلمام حممد …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو َسْعٍد َأْمحَُد ْبُن ِإبـَْراِهيَم بن موسى املقريء أنبا أَبُو طَ -255
ُ َعْنُه َأنَّ بن إسحاق ين خزمية  علي بن حجر  إمساعيل ْبُن َجْعَفٍر ثنا َشرِيُك َوُهَو اْبُن َعْبِد ِهللا ْبِن َأِيب منٍَِر َعْن أََنَس  َّ َرِضَي ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَائٌِم َعَلى اْلِمْنَربِ َخيُْطُب فَاْستَـْقبَ  رَُجًال َدَخَل اْلَمْسِجَد يـَْوَم اْجلُُمَعِة ِمنْ  َّ ٍب َحنَْو َداِر اْلَقَضاِء َوَرُسوُل ِهللا َصلَّى ا َل  َ
َ َرُسوَل ِهللا َهَلَكِت األَْمَواُل َوانـَْقطََعِت السُّبُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاِئًما فـََقاَل  َّ ََّ يُِغيثـَُنا قَاَل فـََرَفَع َرُسوُل لُ َرُسوَل ِهللا َصلَّى ا  فَادُْع ا

َنا قَاَل َأَنٌس،َ َال َوا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدْيِه مثَُّ قَاَل اللَُّهمَّ َأِغثْـَنا اللَُّهمَّ َأِغثـْ َّ َِّ َما نـََرى ِيف السََّماِء ِمْن َسَحاٍب، َوالَ قـََزَعًة  ِهللا َصلَّى ا
َنا وَ  نـَ نـَْتَشَرْت مثَُّ َأْمَطَرْت قَاَل  َبْنيَ َسْلٍع ِمْن بـَْيٍت، َوَال َداٍر َفطََلَعْت ِمْن َورَائِِه َسَحابٌَة ِمْثُل الرتُِّْس فـََلمَّا تـََوسََّطِت السََّماَء اَوَما بـَيـْ

َِّ َما رَأَيـَْنا الشَّْمَس ِستا مثَّ َدَخَل ِمْن َذِلَك اْلَباِب ِيف اْجلُمُ  َعِة اْلُمْقِبَلِة َوَرُسوُل ِهللا صلى هللا عليه وسلم قَائٌِم َخيُْطُب َأَنٌس َوال َوا
ََّ ُميِْسْكَها عَ  َ َرُسوَل ِهللا َهَلَكِت اَألْمَواُل َوانـَْقطََعِت السُُّبُل فَادُْع ا َلُه قَائًِما فـََقاَل  ُ  فَاْستَـْقبـَ َّ نَّا قَاَل فـََرَفَع َرُسوُل ِهللا َصلَّى ا

  َسلََّم َيَدْيِه مثَُّ قَالَ َعَلْيِه وَ 
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َراِب َواآلَكاِم َوبطون اَألْوِديَِة َوَمَناِبِت الشََّجِر قَا َنا اللَُّهمَّ َعَلى الظِّ َنا، َوَال َعَليـْ َل فَأقلعت َوَخَرْجَنا منَِْشي ِيف الشَّْمِس.  اللَُّهمَّ َحَوالَيـْ
  ُجُل اَألوَُّل قَاَل: َالَ◌ َأْدِري هـ.قَاَل َشرِيٌك َفَسأَْلُت أََنًسا َأُهَو الرَّ 

القاسم عبد هللا بن حممد  …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اَألِديُب أنبا أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َأْمحََد الطراري أنبا أبو -256
َباُن ْبُن فـَرُّوَخ ا َِّ السَُّلِميُّ  أنس بن  ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز اْلبـََغِويُّ  َشيـْ ِفٌع أَبُو ُهْرُمَز اْلَبْصِريُّ َمْوَىل يُوُسَف ْبِن َعْبِد ا َ ألَْيِليُّ  

حل جاج  مالك رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِإنَّ ِإلْبِليَس َمَرَدًة ِمَن الشََّياِطِني يـَُقوُل َهلُْم عليكم 
اهدين فاضلوهم   عن السبيل هـ. وا

أَبُو يـَْعَلى   …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن أ-257



ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ال َيْصُلُح   اْلَمْوِصِليُّ  َحْوثـََرُة ْبُن َأْشَرَس  ُمَباَرٌك َعِن احلََْسِن َعْن َأِيب َبْكَرَة َرِضيَ  َّ ُ َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا َّ ا
  قـَْوٌم َتِلَي َأْمَرُهْم َأْو َمتِْلُكُهُم امرأة هـ. 

َد املخلدي أنبا أبو العباس حممد بن  …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو َحاِمٍد َأْمحَُد ْبُن اْحلََسِن اَألْزَهِريُّ أنبا َأبُو ُحمَمٍَّد اْحلََسُن ْبُن َأمحَْ -258
ُ عَ  َّ َبُة ْبُن َسِعيٍد  َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأِيب َحازٍِم َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِضَي ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إسحاق السَّرَّاُج  قـُتَـيـْ َّ ْنُه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا

  أمىت سبعون ألفا أو سبعمائة ألف ال يدري أبو حازم قَاَل لََيْدُخَلنَّ اْجلَنََّة ِمْن 
  - أ20ق-

ما قَاَل ُمَتَماِسُكوَن آِخٌذ بـَْعُضُهْم بـَْعضا ال َيْدُخُل َأوَُّهلُْم َحىتَّ َيْدُخَل آِخُرُهْم ُوُجوُهُهْم َعَلى ُصورَةِ  َلَة اْلَبْدِر هـ. أ    اْلَقَمِر لَيـْ
ُ َعْنُه  …قَاَل َأبُو اْلَعبَّاِس َوَحدَّثـََنا-259 َّ ْعُت َسْهَل ْبَن َسْعٍد َرِضَي ا أَبُو اَألْشَعِث  الفضل ْبُن ُسَلْيَماَن  أَبُو َحازٍِم قَاَل مسَِ

  قَاَل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثله ومعناه هـ. 
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ن حممد الطراري أنبا أبو حامد حممد بن هارون احلصري   …َأْخَربََ ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب َبْكٍر اْلَفِقيُه أ أبو بكر حممد ب-260
وسلم   عيسى بن مشاور اجلوهري  نـَُعْيُم ْبُن َساملِِ ْبِن قـُْنُربٍ  أََنُس ْبُن مالك رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه

  من قاد أعمى أربعني خطوة مل متسه النار هـ. 
ََذا اِإلْسَناِد قَا-261 َِّ َصلَّى هللا عليه وسلم طوىب مل رَآِين َوآَمَن ِيب َوُطوَىب ِلَمْن رََأى َمْن رَآِين َوآَمَن ِيب  …َوِ َل قَاَل َرُسوُل ا

  َوُطوَىب ِلَمْن رََأى َمْن رأى من رآين وآمن يب هـ. 
َِّ ْبُن  …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َعاِصٍم العمري اهلروي أنبا عبد الر -262 حن ْبُن َأِيب ُشَرْيٍح أنبا أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد ا

َمْوَىل َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َأنَّ َحِكيَم ْبَن  ُحمَمٍَّد اْلبَـَغِويُّ  أَبُو اْجلَْهِم اْلَعالُء ْبُن ُموَسى  اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن َأِيب الزَُّبْريِ َعْن َصاِلٍح 
 َُّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ الصََّدَقِة َأْفَضُل قَاَل اْبَدْأ ِمبَْن تعول والصدقة ِحَزاٍم َرِضَي ا َّ   عن ظهر غىن هـ.  َعْنُه َسَأَل النَِّيبَّ َصلَّى ا

َا  …أخرب أبو عثمان سعيد بن أيب عمرو ْبِن َأِيب اْحلَُسْنيِ اْلُمزَكِّي اْلَبِحِرييُّ أ َأبُو علي زاهر بن امحد ا-263 لسرجسي ِ
َِّ الزَُّبْريِيُّ َحدََّثِين َماِلكٌ  َِّ ْبُن ُحمَمٍَّد اْلبَـَغِويُّ  ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد ا ِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن َعاِئَشَة َرِضَي   َأبُو اْلَقاِسِم َعْبُد ا َ َعْن 

َا َأرَاَدْت َأْن َتْشَرتَِي َجارِيَةً  َّ ُهْم َأ ُ َعنـْ َّ ُ عليه   ا َّ فـَتَـْعِتَقَها فـََقاَل َأْهُلَها نَِبيُعِكها وَوَالَءَها لََنا َفذََكَرْت َذِلَك ِلَرُسوِل ِهللا َصلَّى ا
  وسلم فـََقاَل َال َميْنَـْعِك َذِلَك فَِإنَّ اْلَوَالَء ِلَمْن َأْعَتق هـ.

َِّ اْحلَاِفُظ أ َأبُو َبْكٍر َأْمحَُد  …أخرب الشيخ أبو نصر عبد الرمحن بن َعِليِّ ْبِن ُموَسى أنبا أَ -264 َِّ ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد ا بُو َعْبِد ا
 َُّ  َعْنُه قَاَل َعِن النيب صلى هللا عليه  ْبُن ُسَلْيَماَن اْلَمْوِصِليُّ  َعِليُّ ْبُن َحْرٍب اْلَمْوِصِليُّ  ُسْفَياُن َعِن الزُّْهِريِّ َعْن َأَنٍس َرِضَي ا

لعشاء هـ.وسل   م قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة فابدأوا 
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َأبُو ِإْسَحاَق   …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا أَبُو َعْمٍرو ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن أ-265
َِّ ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعْنَربِيُّ ثنا املعمر ْبُن ُسَلْيَماَن قَاَل قَاَل ِيل َأِيب  أنس بن مالك  ِعْمَراُن بن موسى بن جماشع السجستاين  ُعبَـيْ  ُد ا



ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل رَأَْيُت اْجلَنََّة َوالنَّاَر ُصوَِّرَ ِيل ِيف َهَذا احلَْ  َّ يَـْوِم ِيف اْخلَْريِ َوالشَّرِّ َأْو  اِئِط فـََلْم َأَر َكالْ رضي هللا عنه أن النَِّيبَّ َصلَّى ا
  كما قال هـ.

اُم أَبُو  …أخرب الشيخ أبو املظفر سعيد بن منصور اْلُقَشْريِيُّ ِإَجازًَة أنبا أَبُو طَاِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل أنبا َجدِّي اِإلمَ -266
ْفَواَن الثـََّقِفيُّ  َعْبُد السَّالِم ْبُن َهاِشٍم  عثمان بن سعيد اْلَكاِتُب وََكاَن َلُه  َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  ُحمَمَُّد ْبُن صَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ال يـَْنِزُل منزال إال َّ    ودعه بركعتني هـ. ُمُروَءٌة َوَعْقٌل َعْن أََنِس بن مالك رضي هللا عنه قال كان النَِّيبُّ َصلَّى ا
بُو َبْكٍر ُحمَمَُّد  الشَّْيُخ أَبُو َسْعٍد َأْمحَُد ْبُن ِإبـَْراِهيَم املقريء أنبا أَبُو طَاِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل أنبا َجدِّي اِإلَماُم أَ  …َأْخَربََ -267

  ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن املخزومي  سفيان
  - ب20ق-

َنَة قَ  َِّ َصلَّى اابن ُعيَـيـْ ْعَت َجاِبَر ْبَن َعْبِد ِهللا رضي هللا عنهما يـَُقوُل قَاَل َرُسوُل ا ُ َعَلْيِه وسلم  اَل قـُْلُت ِلَعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َأمسَِ َّ
َِْسُهٍم ِيف اْلَمْسِجِد َأْمِسْك بِِنَصاِهلَا قَاَل نـََعم هـ. ُهْم َمرَّ    ِلَرُجٍل ِمنـْ

سعد حممد بن عبد الرَّْمحَِن اْلَكْنَجُروِذيُّ أنبا أَبُو ُحمَمٍَّد اْحلَُسْنيُ ْبُن أمحد بن علي ين خزمية   …أخرب الشيخ أبو -268
قـََتاَدَة   أَبُو َعَوانََة َعْن  الكرابيسي سنة مثان وسبعني وثالمثائة  اِإلَماُم أَبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  ِبْشُر ْبُن ُمَعاذٍ 

َ َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َرضِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأ َّ ُ َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا َّ ُ عنهم كانوا يستفتحون القراءة  َعْن َأَنٍس َرِضَي ا َّ َي ا
  حلمد  رب العاملني هـ. 
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الكنجروذي أنبا أبو عمر وحممد ْبُن َأْمحََد ْبِن َمحَْداَن أنبا احلََْسُن ْبُن  …أخرب الشيخ أبو سعد حممد بن عبد الرمحن -269
َِّ ْبُن ُحمَمَّدِ  ْلَمْوِصِل قَاال  َعْبُد ا ِ  ْبِن َأْمسَاَء  جويرية بن أمساء سفيان بنسا وأبو يعلى أمحد بن ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُمَثىنَّ اْلَمْوِصِليُّ 

فع عن اْبِن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا َنَصَح اْلَعْبُد ِلَسيِّدِ عن  َّ َِّ َصلَّى ا ُهَما َأنَّ َرُسوَل ا ُ َعنـْ َّ َِّ  ُعَمَر َرِضَي ا ِه َوَأْحَسَن ِعَباَدَة ا
  َكاَن له األجر مرتني هـ. 

ُ َعْنُه َأنَّ -270 َّ َِّ َرِضَي ا ََذا اِإلْسَناِد َعْن َعْبِد ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َمَثُل اْلُقْرآِن ِإَذا َعاَهَد َعَلْيِه  …َوِ َّ َِّ َصلَّى ا  َرُسوَل ا
َها َصاِحبـَُها َأْمسَ  َكَها وإن أطلق عقلها ذهبت وكذلك  َصاِحُبُه فـََقاَم ِبِه ِمَن اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َكَمَثِل اِإلِبِل اْلُمَعقََّلِة ِإَذا َعاَهَد َعَليـْ

  صاحب القرآن هـ. 
القاسم عبد هللا بن حممد …َأْخَربََ أَبُو َسْعِد ْبُن َأِيب َبْكٍر اْلَفِقيُه أنبا َأبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن أمحد الطراري أنبا أبو -271

ُ اْلبَـَغِويُّ  َكاِمُل ْبُن طَْلَحَة اْجلَْحَدِريُّ  َعبَّاُد ْبُن َعْبِد الصََّمِد  َّ َِّ َصلَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل قَاَل َرُسوُل ا َّ  رَاِعي النَِّيبِّ َصلَّى ا
لبعث َدَخَل اْجلَنََّة فـَقُ  ُ َوَأنَّ ُحمَمًَّدا عبده ورسوله وآمن  َّ ْعَتُه ِمنْ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن َشِهَد َأْن ال ِإَلَه ِإالَّ ا  رسول هللا  ْلنُا َلُه َأْنَت مسَِ

  صلى هللا عليه وسلم قال ال َمرًَّة َوال َمرََّتْنيِ َوال َثالً َوال أربعا هـ.
َِّ ْبِن ُعَمَر اْلُعَمِريُّ اْهلََرِويُّ أ َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأِيب ُشَرْيٍح أ -272  أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد …أخرب الشيخ أبو بكر حممد بن عبد ا
َِّ بْ  ُهَما َأنَّ ُن ُحمَمٍَّد اْلبـََغِويُّ  أَبُو اْجلَْهِم اْلَعالُء ْبُن ُموَسى  لَْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن َأِيب الزَُّبْريِ َعْن َجاِبِر ا ُ َعنـْ َّ ْبِن َعْبِد ِهللا َرِضَي ا

َا ِإالَّ وَ  لنـَّْبِل ِيف اْلَمْسِجِد َأال َميُرَّ ِ ِ   ُهَو آِخٌذ بِِنَصاِهلَا هـ. رَُجًال َكاَن يـََتَصدَُّق 

)1/116 (  



  

زاهر بن أمحد اإلمام …َأْخَربََ الشَّْيُخ أَبُو ُعْثَماَن َسِعيُد ْبُن َأِيب َعْمِرو ْبِن َأِيب اْحلَُسْنيِ اْلَبِحِرييُّ اْلُمزَكِّي  أبوعلي -273
َِّ ْبُن حممد بن عبد العزيز َِّ ْبِن الزَُّبْريِ ْبِن   ِبَسْرِجَس  أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد ا ِبِت ْبِن ُعبَـْيِد ا َ َِّ ْبِن  البغوي  مصعب ْبُن َعْبِد ا

ُ   َأنَُّه قَاَل ُسِئَل أَبُو ُهَريـْرَ اْلَعوَّاِم َسَنَة َمثَاٍن َوِعْشرِيَن َوِمائـََتْنيِ َحدََّثِين َماِلُك ْبُن أََنٍس َعْن سعيد ْبِن َأِيب َسِعيٍد اْلَمْقُربِيِّ  َّ َة َرِضَي ا
  َعْنُه َعْن الرَُّجُل َيُكوُن َعَلْيِه رَقـََبٌة أَيـُْعِتُق َمْن َزَ قَاَل أبو هريرة نعم مل جيزئه ذلك هـ. 

َِّ ُحمَمَُّد ْبُن َأِيب عمرو ْبِن َحيَْىي الزَّاِهُد أنبا َأبُو طَاِهٍر ُحمَمَُّد ْبُن اْلَفْضِل أ-274 َجدِّي اِإلَماُم أَبُو   …أخرب الشيخ أبوعبد ا
َبَة َرِضَي  َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  َعْبُد اْجلَبَّاِر ْبُن اْلَعالِء  ُسْفَياُن  َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن عُ  ْعُت ُعَمارََة ْبَن ُرَويـْ َمْريٍ قَاَل مسَِ

ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى  ُ َعْنُه يـَُقوُل مسَِ َّ َا َفَجاَءُه  ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َلْن يَِلَج النَّاَر َأَحٌد َصلَّى قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوَال ُغُروِ َّ ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل نـَعَ  َّ َِّ َصلَّى ا ْعَت َهَذا ِمْن َرُسوِل ا َ رَُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرِة فـََقاَل أَْنَت مسَِ َنََّك مسعته هـ. ْم َوَأ ِ    َأْشَهُد 
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ُ َعْنُه قَاَل اِإلَماُم َأبُو َبْكٍر ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْميََة  َعِليُّ ْبُن حُ  َّ ْجٍر  ِإْمسَاِعيُل يـَْعِين اْبَن ُحْجٍر  ُمحَْيٌد َعْن َأَنٍس َرِضَي ا
يُّ قَاال  َخاِلٌد  ثـََنا أَبُو ُموَسى ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمَثىنَّ َوَعِليُّ ْبُن اْحلَُسْنيِ الدِّْرمهَِ ثـََنا ُمحَْيٌد قَاَل ُسِئَل  َوُهَو اْبُن اْحلَاِرِث َحدَّ َأبُو َبْكٍر َوَحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْرَفُع َيَدْيِه قَاَل ِقيَل يـَْوَم  َّ ُ َعْنُه َهْل َكاَن َرُسوُل ِهللا َصلَّى ا َّ َ َرُسوَل ِهللا َقَحَط اْلَمَطُر َأَنٌس َرِضَي ا اجلُُمَعِة 
َنا  َوَأْجَدَبْت اَألْرُض َوَهَلَك اْلَماُل فـََرَفَع َيَديْ  ِه َحىتَّ رَأَْيت بـََياَض إْبطَْيِه فاستسقى َوَما ترى ِيف السََّماِء َسَحابة قَاَل َفَما َقَضيـْ

ِة اْلَمَطِر َفَداَمْت  َ َرُسوَل االصَّالَة َحىتَّ إنَّ الشَّابَّ اْلَقرِيَب اْلَمْنِزِل لَيَـُهمُُّه الرُُّجوُع إَىل َأْهِلِه ِمْن ِشدَّ َدََّمْت  ُمجَُعٌة فـََقاُلوا  َ  َِّ
نَ  ُ َعَلْيِه وسلم فقال بيده اللَُّهمَّ َحَوالَيـْ َّ َِّ َصلَّى ا َنا فكشطت عن املدينة هـ. اْلبـُُيوُت َواْحتَـَبَس الرُّْكَباُن فـَتـََبسََّم َرُسوُل ا   ا َال َعَليـْ

  طر هـ. َهَذا َلْفُظ َحِديِث َخاِلِد ْبِن اْحلَاِرِث َغْريَ أن أ موسى قال فحط امل
فيد جبرجرا  أَبُو  …َأْخَربََ اِإلَماُم َواِلِدي أ أَبُو َسْعٍد َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمحَْداَن اْلَعْدُل  أَبُو َبْكٍر حممد بن أمحد امل-276

لك رضي هللا َعْنُه َعْن بـَْعِض  اْلَعبَّاِس َأْمحَُد ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن السقطي  يزيد بن هارون أنبا سليم التيمي عن أنس بن ما
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يكون قوم يَتْعُبُدوَن وَ  َّ ُ عليه وسلم َعِن النَِّيبِّ َصلَّى ا َّ َيْدَأبُوَن َحىتَّ يـُْعِجُبوا النَّاَس  َأْصَحاِب النَِّيبِّ َصلَّى ا

يِن مروق ا   لسَّْهُم ِمَن الرَِّميَّة هـ.َوتـُْعِجبـُُهْم أَنـُْفُسُهْم َميُْرُقوَن ِمَن الدِّ
ِمَن َعَشَر َشْهِر رَبِيٍع اآلخر  َ ِء  صبهان سنة ست وستمائة َواْحلَْمُد آِخُر اْجلُْزِء الثَّاِمِن َوَأوَُّل التَّاِسِع ُفرَِغ ِمْن َنْسِخِه يـَْوَم الثُّالَ

ُ َعَلى ُحمَمٍَّد وآله. َّ   َِِّ َوْحَدُه َوَصلَّى ا
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