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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
ع   نبينا حممد وأهل بيته وأزواجه وذريته،    وصلللللللللللل     و لللللللللللل   احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه،  

 ، أما بعد: وأتباعه   عن مجيع أصحابه    ورضي  
فإن ع   احلديث رواية ودراية من أه  الع وم الدينية.  

لللٍد َأْخلللَبلللاُر   ... نِعْ لل ِدي   َ  اْلَمِطيَُّة لِْ َفََت اْْلََثرُ ل للُن النَّلبلِيِ  ملُحلَمَّ
ُُتَْدَعنَّ َعِن احلَِْديِث َوَأْهِ ِه ... َفالرَّْأُي لَْيٌل َواحلَِْديُث ََنَارُ ََل  

َا جَ  ْمُس ََبزَِغٌة َْلَا أَنْلَوارُ ل ُبَل اْْلَُدى ... َوالشَّ ل ََت  ُ ل ِهَل اْلفَ ل َوَلُرَّبَّ
وينبغي لطالب الع   املبتدئ يف درا للللللللللللللة ع   احلديث أن ثفأب بعي اا،اديث   للللللللللللللانيدها، وأن 

يعرف تراج  أشهر رواهتا.  
 الٌم ع   أهِل احلديِث فإنين ... نشأُت ع   ُ،بِ  اا،اديِث من َمْهدي 

لُ  بللذلوا يف ،لفلأِب  لنللِة أمحَد ... وتنلقلليِحها من ُجللهِدهلل  غللايلَة اللجلُللهدِ هُ 
يف اللع   واللجلِدِ أوللللئللك أمللثلللاُل البخللاري ومللس ٍ  ... وأ،لمللَد أهللل اجلِلد   

للاُهللُ  عن اجلَللْزر إنللما ... للله  مللللدٌد يلأتللي مللن   َبللملللدِ بللحللللوٌر و،للاشلَ 
ْ  ت َك املذاهُب من ِوردِ رووا وارتللووا من بللحِر ع ِ  ملحمٍد ... وليسْت ْلُ 

 ي اجملدِ كفاه  كتاُب   والسنُة اليت ... كفْت قب ه  صْحَب الر وِل ذو 
تراج  خمتصرة اربعني ،افظا من أشهر   نُته  )احلُفَّاظ ااربعون(، ضمَّ وقد يسر   يل أتليف كتاب 

وهو  ،فاظ السنة النبوية من التابعني ومن بعده ، الذين تدور ع يه  أ انيد أكثر اا،اديث الصحيحة،  
هذا  مث يسر   يل كتابة ، اَلطالع ع يه    من شاء   ْل   به وقد انتفع منشور يف اإلنرتنت يف موقع االوكة، 

مجعت فيه مخسني ،ديثا صحيحا   انيدها، تدريبا ل طالب املبتدئ؛ ليعرف اا انيد  الذي  ختصر،  امل زء  اجل 
اا  وُ ا ، وخمارج  أكون  أن  بعناية، وأرجو  وأ انيدها  متوَنا  اخرتت  اَلختيار ف ِ ديث، وقد  بعون   قت يف 
. و،ده   ، و  املوفق كل من اط ع ع يه ، وأ أل   أن ينفع هبذا الكتاب   بحانه 
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ثَلَنا  اإلمام حممد بن عيس   قال    احلديث األول:  حُمَمَُّد ْبُن َثََْي ْبِن َأِب ُعَمرَ الرتمذي: َ،دَّ
ثَلَنا    ( 1)  َقاَل: َ،دَّ

َنَة  ُ ْفَياُن   ُهما    ْبِن الَعاصِ   و َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِ   ْبِن ِديَناٍر َعْن َأِب قَابُوسَ َعْن َعْمِرو  ْبُن ُعيَليلْ ُ َعنلْ َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ : ))الرَّامِحُوَن يَلْرمَحُُهُ  الرَّمْحَُن، اْرمَحُوا َمْن يف   يف  اَاْرِض يَلْرمَحُْكْ  َمْن  َقاَل: َقاَل َرُ وُل اَّللَِّ َص َّ  اَّللَّ

السََّماِء(( 
 (2 ) .   

هذا احلديث هو أول ،ديث مسعه  فيان بن عيينة عن شيخه عمرو بن دينار، مث رواه عن  فيان  
بِ  الرمحن بن  النيسابوري، وقال: هو أول ،ديث مسعته من  فيان، وهكذا  بن عيينة عبد  شر بن احلك  
       .  ( 3) تس سل َباولية إىل عصرن 

الثاين:  َيزِيَد  حممد بن  قال اإلمام أمحد بن    احلديث  ْبُن  َعْبُد اَّللَِّ  ثَلَنا  قال:    اْلُمْقرِئُ ،نبل يف مسنده: َ،دَّ
َثيِن أَبُو َعْبِد الرَّ  ْعُت ُعْقَبَة ْبَن ُمْسِ ٍ  التُِّجيِبَّ يَلُقوُل: َ،دَّ َوُة ْبُن ُشَرْيٍح قَاَل: مسَِ ثَلَنا َ،يلْ ُبِ يُّ مْحَِن احلُْ َ،دَّ

َعْن    ( 4) 
ُ َعْنهُ   َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ   ( 5) الصَُّناِِبِي   َعَ ْيِه َوَ  ََّ  َأَخَذ بَِيِدِه يَلْوًما مُثَّ قَاَل: ))ََي  َأنَّ النَِّبَّ َص َّ   ُ    َرِضَي اَّللَّ

قَاَل: ))أُوِصيَك ََي ُمَعاُذ ََل    ، فَلَقاَل َلُه ُمَعاٌذ:  َِِب أَْنَت َوأُمِ ي ََي َرُ وَل اَّللَِّ َوَأَن ُأِ،بُّكَ   ، ُمَعاُذ ِإّن ِ َاُِ،بَُّك(( 
 

 .    هو العدّن مث املكي، ،افأٌب صدوق، كثري الرواية عن  فيان بن عيينة     ( 1) 
قال الرتمذي: هذا ،ديث ،سلن صلحيح، وكأنه صلححه َبعتبار الشلواهد، فأبو قابوس و يرو عنه  لوى عمرو بن دينار،     ( 2) 

َبَة َوُمسللللَدَّ  يلْ ِد وَل يُعرف امسه، وو يوثقه أ،د من ع ماء احلديث. وقد روى هذا احلديث أبو داود عن شلللليخيه َأِب َبْكِر ْبِن َأِب شللللَ
 عيينة، ورواه أمحد بن ،نبل يف مسنده عن  فيان بن عيينة.      بِن ُمَسْرَهٍد عن  فيان بن 

بن  ،سللن   حر، وهو أول ،ديث مسعته منه، قال: ،دثنا به البَ حلديث املسلل سللل َباولية شلليخنا قا لل  بن إبراهي   َب  ،دثين     ( 3) 
 : وي، قال  َ هْ عبد الغين بن  لللللللعيد الد ِ اّن، عن  ، قال: أخربّن به عمر محدان، عن عبد الكبري بن حممد الكتَّ اط املكي املشلللللللَّ حممد  

جاجي،  زْ مِ للللللللللللللل ندي، قال: ،دثنا عبد الرمحن بن   يمان ااهدل، قال: ،دثنا أْمر   بن عبد اخلالق ال ،دثنا حممد بن عابد الس ِ 
نويف، قال: مَ للللللللل ال   مياطي، قال ،دثنا به حممد بن عبد العزيز ي ة، قال: ،دثنا أمحد بن حممد الد ِ قِ قال: ،دثنا حممد بن أمحد بن عَ 

وس الرشلليدي، قال: ،دثنا به شلليس اإل للالم زكرَيء اَلنصللاري، قال: ،دثنا به خا ة احلفاظ أمحد بن  مُ ،دثنا به أبو اخلري بن عَ 
ع ي بن ،جر العسللللللللللقالّن، قال: أخربن به احلافأب عبد الر،ي  بن احلسللللللللللني العراقي، قال: ،دثنا به أبو الفتح حممد بن إبراهي  

اّن، قللال: أخربن بلله احلللافأب أبو الفرج عبللد الرمحن بن ع ي  قللال: ،للدثنللا بلله أبو الفرج عبللد ال طيف بن عبللد املنع  احلرَّ   امليللدومي، 
وزي، قال: ،دثنا به أبو  لعد إمساعيل بن أِب صلاا النيسلابوي، قال: ،دثنا به والدي أبو صلاا أمحد بن عبد امل ك امل ذن،  اجلَ 

از، قال: ،دثنا به عبد  َيدي، قال: ،دثنا به أبو ،امد أمحد بن حممد البزَّ الز ِ   حَمِْمش بن حممد بن  قال: ،دثنا به أبو طاهر حممد 
رو بن دينار عن  مْ ينة، وهو أول ،ديث مسعته منه، عن عَ يَ   النيسللللللابوري، قال: ،دثنا به  للللللفيان بن عُ كَ الرمحن بن بشللللللر بن احلَ 

د   بن عمرو بن العاص رضللللللي   عنهما أن ر للللللول   صلللللل     ع يه  أِب قابوس موىل عبد   بن عمرو بن العاص، عن عب 
 . و    قال: ))الرامحون يرمحه  الرمحن تبارك وتعاىل، ارمحوا من يف اارض يرمحك  من يف السماء(( 

      هو عبد   بن يزيد املعافري املصري.        ( 4) 
 .      دمشق ، نزيل  هو عبد الرمحن بن ُعَسي ة املرادي     ( 5) 
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َل: ال َُّه َّ َأِعينِ  َعَ   ِذْكرَِك َوُشْكرَِك َوُ،ْسِن ِعَباَدِتَك((، َوَأْوَص  ِبَذِلَك ُمَعاٌذ  َتَدَعنَّ يف ُدبُِر ُكلِ  َصاَلٍة َأْن تَلُقو 
، َوَأْوَص  الصَُّناِِبِيُّ َأََب َعْبِد الرَّمْحَِن، َوَأْوَص  أَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن ُعْقَبَة ْبَن ُمْسِ  ٍ   . ( 1) الصَُّناِِبِيَّ

   . ( 2)  عصرن بقول كل شيس لت ميذه: إّن أ،بك وقد تس سل هذا احلديث إىل 
ثَلَنا احلَُمْيِديُّ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن  خَ قال اإلمام حممد بن إمساعيل البُ   احلديث الثالث:  اري يف أول صحيحه: َ،دَّ

ثَلَنا َثََْي ْبُن َ ِعيٍد ااَْنَصارِيُّ قَاَل: َأْخرَبَّن حُمَمَُّد ْبُن    ( 3) الزَُّبرْيِ َقاَل:  َنَة قَاَل: َ،دَّ ثَلَنا ُ ْفَياُن ْبُن ُعيَليلْ ِإبْلَراِهيَ   َ،دَّ
ْعُت ُعَمَر ْبَن اخَلطَّاِب َرِضَي اَّللَُّ  َع َعْ َقَمَة ْبَن َوقَّاٍص ال َّْيِثيَّ يَلُقوُل: مسَِ  َعْنُه َعَ   املِْنرَبِ َقاَل:  التلَّْيِميُّ أَنَُّه مسَِ

امْ  ِلُكلِ   َا  َوِإَّنَّ َِبلنِ يَّاِت،  اَاْعَماُل  َا  ))ِإَّنَّ يَلُقوُل:  َوَ  ََّ   َعَ ْيِه  اَّللَِّ َص َّ   ُ  َرُ وَل  ْعُت  نَلَوى،  مسَِ َما  َفَمْن  رٍِئ 

 
 وروى هذا احلديث أبو داود عن شيخه: ُعبَلْيِد ِ  بِن ُعَمَر الَقَوارِْيرِيِ  عن عبد   بن يزيد املقرئ به.          ( 1) 
بقراءيت ع يه، عن عبد   بن عبد  راّن  مْ العالمة القاضللللللي حممد بن إمساعيل العَ أخربّن َبحلديث املسلللللل سللللللل َب بة شلللللليخنا     ( 2) 

سلللللللللن بن عبد الكرمي بن إ لللللللللحاق، عن احلافأب حممد بن ع ي  رايف، عن احلسلللللللللني بن ع ي الَعْمري، عن إمساعيل بن حمُ الكرمي اجلِ 
ندي، عن  للاو بن عبد   بن  للاو البصللري الشللافعي املكي، عن أبيه، الشللوكاّن، عن عبد القادر بن أمحد، عن حممد ،ياة السلل ِ 

 قمي، عن احلافأب السللللليوطي، عن  املصلللللري، عن ع ي بن حممد، عن إبراهي  بن عبد الرمحن العَ عن حممد بن عالء الدين البابِ ي 
أمحد بن حممد احلجازي، عن إمساعيل بن إبراهي  احلنفي، عن أِب  للللللللعيد العالمحي، عن أمحد بن حممد اارموي، عن عبد الرمحن 

َ في، عن حممد بن عبد الكرمي،   اد، عن  جَّ عن أِب ع ي بن شاذان، عن أمحد بن   مان النَّ بن مكي، عن احلافأب أِب الطاهر السِ 
، عن احَلَك  بن عْبدة، عن  احلافأب أِب بكر بن أِب الدُّ  ي  َ َمَة التِ نِ ْيسللللِ نيا، عن احلسللللن بن عبد العزيز اجلََروي، عن َعْمرو بن أِب  للللَ
َوة بن شللللللُلَرْيح، عن عُ  ل رضلللللللي   عنه أن النِب  بَ ي، عن معاذ بن جَ اِِب صلللللللُّنَ بة بن مسللللللل  ، عن أِب عبد الرمحن احلُُب ي، عن ال قْ َ،يلْ

صللللللل     ع يه و للللللل   قال له: ))َي معاذ، إّن أ،بك، أوصللللللليك َي معاذ َل تدعن يف دبر كل صلللللللالة أن تقول: ال ه  أعين ع    
،سللللللن  قال يل معاذ: وأن أ،بك، فقل: ال ه  أعين ع   ذكرك وشللللللكرك و   : ذكرك وشللللللكرك و،سللللللن عبادتك((، قال الصللللللناِبي 

عبادتك، وهكذا تسللل سلللل هذا احلديث بقول كل شللليس ل راوي عنه: إّن أ،بك فقل، وأن قال يل شللليخي القاضلللي العمراّن: إّن  
 أ،بك، قل: ال ه  أعين ع   ذكرك وشكرك و،سن عبادتك.    

ا للدثون غللالبللا َل يكتبون: )قللال( قبللل ك مللة )،للدثنللا أو أخربن(، وع   القللارئ أن يقرأهللا، فمثال أول ،للديللث يف    تنبيهه :    ( 3) 
صلللحيح مسللل   ذده هكذا: ،دثنا أبو بكر بن أِب شللليبة، ،دثنا ُغنَدر، عن شلللعبة،   و،دثنا حممد بن املثق وابن بشلللار قاَل: 

ن رِبعي بن ِ،راش، أنه مسع ع يا رضللي   عنه بطب قال: قال ر للول    ،دثنا حممد بن جعفر، ،دثنا شللعبة، عن منصللور، ع 
، َفِإنَُّه َمْن َيْكِذْب َعَ يَّ يَِ َِّ النَّاَر((. فحني تقرأه تقول: قال مسللل  : ،  دثنا أبو بكر بن  صللل     ع يه و للل  : ))ََل َتْكِذبُوا َعَ يَّ

مد بن املثق وابن بشلار قاَل: ،دثنا حممد بن جعفر قال: ،دثنا شلعبة ... أِب شليبة قال: ،دثنا ُغنَدر عن شلعبة  ، و،دثنا حم 
 اخل، و،رف ) ( يقصد به ا دثون التحول من إ ناد إىل إ ناد آخر.    
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َمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإىَل ُدنْلَيا ُيِصيبُلَها، َأْو ِإىَل اْمَرأٍَة  َوَرُ وِلِه، وَ   َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإىَل اَّللَِّ َوَرُ وِلِه َفِهْجَرتُُه ِإىَل اَّللَِّ 
   . ( 1) يَلْنِكُحَها، َفِهْجَرتُُه ِإىَل َما َهاَجَر ِإلَْيِه(( 

ثَلَنا أَبُو نُلَعْيٍ  الَفْضُل ْبُن دَُكنْيٍ قال:    احلديث الرابع:  ثَلَنا ُ ْفَياُن الثَّوريُّ َعْن  قال اإلمام البخاري: َ،دَّ َ،دَّ
َعْ َقَمَة ْبِن َمْرَثٍد َعْن َأِب َعْبِد الرَّمْحَِن السَُّ ِمي ِ 
ُ َعْنُه َقاَل: َقاَل النَِّبُّ َص َّ     ( 2)  َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي اَّللَّ
القُ  تَلَع ََّ   َمْن  أَْفَضَ ُكْ   ))ِإنَّ  َوَ  ََّ :  َعَ ْيِه  رواية  ُ  ويف  َوَع ََّمُه((،  الُقْرآَن  ُشعبة   ْرآَن  تَلَع ََّ   َمْن  ))َخرْيُُكْ    :

   .   ( 3) َوَع ََّمُه(( 
ثَلَنا  ومس     البخاري   ان قال اإلمام   احلديث اخلامس:  ثَلَنا أبو ُكَرْيٍب حُمَمَُّد ْبُن الَعاَلِء اْلَْمَداّن قال: َ،دَّ : َ،دَّ

ُ َعْنُه َعِن النَِّبِ  َص َّ    ( 4) ُأَ امَة َعْن بُلَرْيدٍ أَبُو ُأَ اَمَة محَّاُد بُن   َعْن َأِب بُلْرَدَة َعْن َأِب ُموَ   اَاْشَعريِ  َرِضَي اَّللَّ
 . ( 5) (( ِ َها يف ُعقُ    ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ  َقاَل: ))تَلَعاَهُدوا الُقْرآَن، فَلَوالَِّذي نَلْفِسي بَِيِدِه َْلَُو َأَشدُّ تَلَفصِ ًيا ِمَن اإِلِبلِ 

السادس:  ثَْ   احلديث  ثَلَنا  َ،دَّ النَّيسابوري:  الُقَشريي  بن مس    احلجاج  بن  مس    اإلمام  َثََْي  قال  ْبُن  ََي 
َبةَ َوأَ   التَِّميِميُّ  ْبُن َأِب َشيلْ َبْكِر  ثَلَنا   بُو  اْْلَْمَداّنُّ قالوا: َ،دَّ اْلَعاَلِء  ْبُن  ُد  َوحُمَمَّ

ْبُن َخازٍِم      ( 6)  ُمَعاِويََة حُمَمَُّد  أَبُو 
ُ َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُ وُل ِ  َص َّ   ُ َعَ ْيِه    ( 8) َعْن َأِب َصاِلحٍ   ( 7) الضَّرير َعِن اْاَْعَمشِ  َعْن َأِب ُهَريْلَرَة َرِضَي اَّللَّ

نْلَيا َ  ََّ : ))َمْن نَلفََّس َعْن ُمْ ِمٍن  وَ  َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَلْوِم اْلِقَياَمةِ   ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ ، َوَمْن َيسََّر  نَلفََّس  ُ 
 

هذا احلديث يف مسللللند احلميدي شلللليس البخاري هبذا املا، ونفس اإل للللناد، ورواه مسلللل   يف صللللحيحه بعدة أ للللانيد منها    ( 1) 
ثَلَنا  ِعيٍد به، وخَمْرَُج هذا    قوله: َ،دَّ ثَلَنا َماِلٌك َعْن َثََْي ْبِن  للللللَ َ َمَة ْبِن قَلْعَنٍب الَقْعَنِبُّ قال: َ،دَّ احلديث هو ثَي بن  َعْبُد ِ  ْبُن َمسللللللْ

  عيد اانصاري، وقد رواه من طريقه أصحاب الكتب الستة: البخاري ومس   وأبو داود والرتمذي والنسامحي وابن ماجه. 
من أبناء الصلللللحابة، ومن أشلللللهر املقرمحني يف الكوفة زمن التابعني، مكث يُع ِ ُ  الناس القرآن الكرمي    ، َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َ،ِبيبٍ  هو    ( 2) 

 حنو أربعني  نة، منذ مسع هذا احلديث من عثمان إىل أن تويف بعد  نة  بعني ل هجرة، وهو شيس عاص  أ،د القراء السبعة. 
 َّبعق وا،د، ورواية احلديث َبملعق املراد جامحزة عند الع ماء. الروايتان      ( 3) 
 هو بُلَريد بن عبد   بن أِب بُردة بن أِب مو   ااشعري، الكويف، من أتباع التابعني، يروي عن أبيه عن جده.      ( 4) 
 عن أِب بُردة عن أِب مو  .   هذا اإل ناد يتكرر كثريا يف صحيح البخاري ومس  : أبو ُكَريب عن أِب أ امة عن بُريد      ( 5) 
،دثنا وأخربن  للواء يف إفادة اتصللال اإل للناد، وبعي ا دثني َل يُفرِ ق بينهما، وبعضلله  يُفرِ ق بينهما، فيقول: ،دثنا فيما    ( 6) 

  الذي يقرأ  مسعه من لفأب الشللللللللللليس بقراءة الشللللللللللليس ع   طالبه، وأخربن فيما ُقرِئ ع   الشللللللللللليس وهو وطالبه يسلللللللللللتمعون ل قارئ 
اا،اديث اليت يرويها الشلللليس، وعادة اإلمام مسلللل   يف صللللحيحه أن يبني كيفية صلللليغة التحديث، فهنا قال: ،دثنا ثَي بن ثَي  
التميمي، وأبو بكر بن أِب شللللللللللللللليبللة، وحممللد بن العالء اْلمللداّن، وال فأب ليحَي، قللال ثَي: أخربن، وقللال اْلخران: ،للدثنللا أبو  

 معاوية.  
       . احلديث، ومن قُلرَّاء القرآن املتقنني   ِمْهران الكويف، من كبار ُ،فَّاظ هو   يمان بن     ( 7) 
 هو ذَكوان السَّمَّان املدّن، من ثقات التابعني احلفاظ، ومن أشهر الرواة عن أِب هريرة.       ( 8) 
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نْلَيا َواْْل   َعَ   ُمْعِسرٍ  نْلَيا َواْْلِخَرِة، َو ُ يف َعْوِن  َ رَتَُه  ُ يف   ِخَرِة، َوَمْن َ رَتَ ُمْسِ ًما َيسََّر  ُ َعَ ْيِه يف الدُّ  الدُّ
َ هََّل  ُ َلُه ِبِه َطرِيًقا ِإىَل اجْلَنَِّة، َوَما   رِيًقا يَلْ َتِمُس ِفيِه ِعْ ًما اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد يف َعْوِن َأِخيِه، َوَمْن َ َ َك طَ 

يَلتلْ ُ   ، ِ بُلُيوِت  ِمْن  بَلْيٍت  يف  قَلْوٌم  نلَ اْجَتَمَع  بَليلْ َويَلَتَداَرُ ونَُه   ، ِ َعَ ْيِه ُ وَن ِكَتاَب  نَلَزَلْت  ِإَلَّ  السَِّكيَنُة،    ُهْ ، 
ُهُ  الرَّمْحَةُ  ُهُ  اْلَماَلمِحَكُة، َوذََكَرُهُ   ُ ِفيَمْن ِعْنَدُه، َوَمْن َبطََّأ ِبِه َعَمُ ُه، وَْ ُيْسرِْع ِبِه َنَسُبُه(   ، َوَغِشيَلتلْ  . ( َوَ،فَّتلْ

السابع:  قال:    احلديث  ُمْسِ ٍ   ْبُن  اْلَولِيُد  ثَلَنا  َ،دَّ َقاَل:  الرَّازِيُّ  ِمْهَراَن  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثَلَنا  َ،دَّ اإلمام مس  :  قال 
ثَلَنا اْاَْوَزاِعيُّ  َ،دَّ
ادٍ   ( 1)  َع َواثَِ َة ْبَن اْاَْ َقعِ   ( 2) َعْن َأِب َعمَّاٍر َشدَّ ْعُت َرُ وَل ِ     أَنَُّه مسَِ ُ َعْنُه يَلُقوُل: مسَِ َرِضَي اَّللَّ

ِكَنانََة، َواْصَطَف     َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ  يَلُقوُل: ))ِإنَّ َ  اْصَطَف  ِكَنانََة ِمْن َوَلِد ِإمْسَاِعيَل، َواْصَطَف  قُلَرْيًشا ِمنْ 
 .  ( 3) ٍش َبيِن َهاِشٍ ، َواْصَطَفاّن ِمْن َبيِن َهاِشٍ (( ِمْن قُلَريْ 

َثيِن َثََْي ْبُن َمِعنٍي قَال: َأْخرَبََن حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر    : موقوف   أثر احلديث الثامن، وهو   قال اإلمام البخاري: َ،دَّ
َعْن ُشْعَبَة َعْن َواِقِد ْبِن حُمَمَّدِ 
ُ َعْنُه:    ( 4)  يُق َرِضَي اَّللَّ َعْن أَبِيِه َعِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل أَبُو َبْكٍر الصِ دِ 

    .  ( 6) ( حُمَمًَّدا َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ  يف َأْهِل بَلْيِتهِ   ( 5) ا )اْرقُلُبو 
ثَلَنا احَلَك ُ   احلديث التاسع:  ثَلَنا ُشْعَبُة قال: َ،دَّ ثَلَنا آَدُم ْبُن َأِب ِإََيٍس قال: َ،دَّ ْبُن    قال اإلمام البخاري: َ،دَّ

ْعُت َعْبَد  َبَة قَاَل: مسَِ َ   ُعتَليلْ الرَّمْحَِن ْبَن َأِب لَيلْ
ُ َعْنُه فَلَقاَل: َأََل أُْهِدي   ( 7)  َقاَل: َلِقَييِن َكْعُب ْبُن ُعْجَرَة َرِضَي اَّللَّ

، َقْد َعِ مْ  َنا فَلُقْ َنا: ََي َرُ وَل اَّللَِّ َس ِ ُ  َعَ ْيَك،  َنا َكْيَف نُ َلَك َهِديًَّة؟ ِإنَّ النَِّبَّ َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ  َخرََج َعَ يلْ

 
 هو عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي، إمام أهل الشام يف احلديث والفقه.     ( 1) 
   الدمشقي، ثقة، من خيار أهل الشام. هو ابن عبد      ( 2) 
هذا احلديث أول ،ديث يف كتاب التاريس الكبري لإلمام البخاري، رواه عن شلليخه  لل يمان بن عبد الرمحن الدمشللقي عن      ( 3) 

     الوليد بن مس   به، وهذا اإل ناد شامي، رجاله ك ه  شاميون. 
 من أتباع التابعني، يروي عن أبيه عن جده.   ثقة،  ،  ْبِن اخَلطَّابِ   َعْبِد اَّللَِّ ْبن ُعَمر َواِقُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َزْيِد ْبِن      ( 4) 
يوصللللللللي أبو بكر بذلك الناس، واملراقبة ل شلللللللليء ا افظة ع يه، يقول: ا،فظوه فيه ، فال ت ذوه ، وَل تسلللللللليئوا إليه . قاله    ( 5) 

 احلافأب ابن ،جر يف فتح الباري.  
 بل يف كتابه فضامحل الصحابة عن شيخه حممد بن جعفر به. ورواه أمحد بن ،ن    ( 6) 
 اانصاري املدّن مث الكويف، من أبناء الصحابة، ثقة فقيه، من أصحاب ع ي بن أِب طالب.      ( 7) 
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َوَعَ   آِل حُمَمٍَّد، َكَما َص َّْيَت َعَ   آِل ِإبْلَراِهيَ ،    دٍ َفَكْيَف ُنَص ِ ي َعَ ْيَك؟ قَاَل: ))فَلُقوُلوا: ال َُّه َّ َصلِ  َعَ   حُمَمَّ 
يٌد َمَِيٌد، ال َّ  يٌد َمَِيٌد(( َوَعَ   آِل حُمَمٍَّد، َكَما ََبَر   ُه َّ ََبرِْك َعَ   حُمَمَّدٍ ِإنََّك محَِ  .  ( 1) ْكَت َعَ   آِل ِإبْلَراِهيَ ، ِإنََّك محَِ
َعْن َعْمِرو    ( 3) أَبِيهِ   َعنْ   ( 2) قال اإلماُم َماِلٌك يف املوطأ: َعْن َعْبِد ِ  ْبِن َأِب َبْكِر ْبِن َ،ْزمٍ   احلديث العاشر: 
ْبِن ُ َ ْيٍ  الزَُّرِقي ِ 
ُْ  َقاُلوا: ََي َرُ وَل ِ ، َكْيَف ُنَص ِ ي َعَ ْيَك؟ فَلَقاَل:    ( 4)  قَاَل: َأْخرَبَّن أَبُو مُحَْيٍد السَّاِعِديُّ َأَنَّ

ٍد َوَأْزَواِجِه َوُذر ِيَِّتِه، َكَما َص َّْيَت َعَ   آِل ِإبْلَراِهيَ . َوََبرِْك عَ  مٍَّد َوَأْزَواِجِه  َ   حمَُ ))ُقوُلوا: ال َُّه َّ َصلِ  َعَ   حُمَمَّ
يٌد َمَِيٌد((  َوُذر ِيَِّتِه، َكَما ََبرَْكَت َعَ   آِل ِإبْلَراِهيَ . ِإنََّك محَِ
 (5 )   .   

اْاَمْحَُر    احلديث احلادي عشر:  أَبُو َخاِلٍد  ثَلَنا  َبَة قال: َ،دَّ َشيلْ ْبُن َأِب  َبْكِر  أَبُو  ثَلَنا  قال اإلمام مس  : َ،دَّ
طَاِلٍب     َعْن َمْنُصوِر ْبِن َ،يَّاَن َعْن َأِب الطَُّفْيِل َعاِمِر ْبِن َواثَِ َة ال َّْيِثيِ  َقاَل: قُلْ َنا ِلَعِ يِ  ْبِن َأِب ُ َ ْيَماُن ْبُن َ،يَّانَ 

َعَ ْيِه َوَ  ََّ ، فَلَقاَل: َما  َعْنُه: َأْخربَْن ِبَشْيٍء َأَ رَُّه ِإلَْيَك َرُ وُل ِ  َص َّ   ُ   ُ ًئا َكَتَمُه    َرِضَي اَّللَّ َأَ رَّ ِإيَلَّ َشيلْ
َوَلعَ  حُمِْدًَث،  آَوى  َمْن  َوَلَعَن  ُ  ِلَغرْيِ ِ ،  َذَبَح  َمْن  ))َلَعَن  ُ  يَلُقوُل:  ْعُتُه  َوَلِكينِ  مسَِ َلَعَن  النَّاَس،  َمْن  َن  ُ 

   . ( 6) َواِلَدْيِه، َوَلَعَن  ُ َمْن َغريََّ َمَناَر اَاْرِض(( 

 
ورواه مسللل ٌ  يف صلللحيحه عن شللليخيه حُممَِّد بِن املثق وحُممَِّد بِن بشلللَّاٍر قاَل: ،دثنا حُممَُّد بُن جعفٍر قال: ،دثنا شللُلعبة به،    ( 1) 

َعِر بِن ِكَداٍم وَماِلِك ْبِن ِمْغَوٍل َعْن احلَ    َك ِ ورواه أصللحاب السللنن ااربع ك ه  من طريق شللعبة به، إَل الرتمذي فرواه من طريق ِمسللْ
َبَة به.   ْبِن ُعتَليلْ

النبوية،  عبد   بن أِب بكر بن بن حممد بن عمرو بن ،زم، من ا دثني الثقات، ومن الع ماء املشللللللللللهورين برواية السللللللللللرية    ( 2) 
 وهو من شيوخ حممد بن إ حاق بن يسار صا،ب السرية النبوية.    

مث أمريها يف عهد عمر بن عبد العزيز، وهو من أ،فاد أبو بكر بن حممد بن عمرو بن ،زم اانصللللللللللللاري، قاضللللللللللللي املدينة،    ( 3) 
 الصحابة، وقد يُنسب إىل جد أبيه كما يف هذا احلديث.  

 املدّن اانصاري، ثقة من كبار التابعني.      ( 4) 
َ َمَة عن مالٍك به، ورواه     ( 5)  ي  وَعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمسلللْ مسللل ٌ  عن إ لللحاق بن  ورواه البخاري عن شللليخيه عبد   بن يو لللف التِ نِ يسلللِ

 راهويه عن َرْوِ  بِن ُعَباَدَة عن مالٍك به، وهذا احلديث مدّن، رجال إ ناده من مالك إىل الصحاِب مدنيون.    
ثَلَنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعفَ    ( 6)  ثَلَنا حُمَمَُّد ْبُن اْلُمَثقَّ َوحُمَمَُّد ْبُن َبشللللللَّاٍر َقاََل: َ،دَّ ثَلَنا شلللللُلْعَبُة َقاَل:  ٍر  ورواه مسلللللل   أيضللللللا قال: َ،دَّ قال: َ،دَّ

ُ  َعْن َأِب الطَُّفْيِل َقاَل:  لُلِئَل َعِ يخ َأَخصللَُّكْ  َر لُلوُل ِ  صلَل َّ  َ  ْبَن َأِب بَلزََّة ُثَدِ  ْعُت اْلَقا للِ ْيٍء؟ فَلَقاَل: َما  مسَِ    ُ َعَ ْيِه َو للَ ََّ  ِبشللَ
ْيِفي َهَذا، َفَأْخرََج صلَلِحيَفًة َمْكُتوبٌ َخصللََّنا َر لُلوُل ِ  صلَل َّ   ُ َعَ ْيِه َو للَ  ْيٍء وَْ يَلُع َّ ِبِه النَّاَس َكافًَّة، ِإَلَّ َما َكاَن يف ِقَراِب  للَ   ََّ  ِبشللَ

 ِفيَها ت ك الك مات ااربع.   
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ثَلَنا أَبُو الَيَمانِ   احلديث الثاين عشر:  احَلَكُ  ْبُن َنِفٍع قال: َأْخرَبََن ُشَعْيُب ْبُن َأِب    قال اإلمام البخاري: َ،دَّ
أَبُو الز َِندِ  ثَلَنا  مَحَْزَة قال: َ،دَّ
َعْنُه َأنَّ َرُ وَل اَّللَِّ   ( 2) َعِن اَاْعرَجِ   ( 1)   ُ َعَ ْيِه    َعْن َأِب ُهَريْلَرَة َرِضَي اَّللَّ َص َّ   ُ 

 . ( 3) َوَ  ََّ  َقاَل: ))ِإنَّ َّلِلَِّ ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي امْسًا ِمامَحًة ِإَلَّ َواِ،ًدا، َمْن َأْ،َصاَها َدَخَل اجلَنََّة(( 
ثَلَنا َثََْي ْبُن َثََْي التَِّميِميُّ قال:    احلديث الثالث عشر:  َأْخرَبََن َجرِيُر بُن عبَد احلميِد  قال اإلمام مس  : َ،دَّ

ْعُت النَِّبَّ َص َّ   ُ َعَ ْيِه    ( 4) َعِن اْاَْعَمِش َعْن َأِب ُ ْفَيانَ  ُهما قال: مسَِ ُ َعنلْ عن َجاِبِر ْبِن عبِد ِ  َرِضَي اَّللَّ
ْرِك َواْلُكْفِر تَلرْ   .  (( َك الصَّاَلةِ َوَ  ََّ  يَلُقوُل: ))ِإنَّ َبنْيَ الرَُّجِل َوَبنْيَ الشِ 

املوطأ: َعْن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن يَلْعُقوبَ كتابه  يف     ْبُن أََنسٍ َماِلكُ   قال اإلمامُ   احلديث الرابع عشر: 
(5 )  

ُ َعْنُه َأنَّ َرُ وَل اَّللَِّ َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ  َقاَل: ))َأََل  ُ    َعْن أَبِيِه َعْن َأِب ُهَريْلَرَة َرِضَي اَّللَّ ُأْخربُُكْ  َّبَا ََيُْحو اَّللَّ
َرَجاِت؟ ِإْ َباُغ اْلُوُضوِء   طَا ِإىَل اْلَمَساِجِد، َوانِْتظَاُر الصَّاَلِة  اْلَمَكارِِه، وََكثلْ   ِعْندَ ِبِه اخلَْطَاََي، َويَلْرَفُع ِبِه الدَّ َرُة اخلُْ

 . ( 6) بَلْعَد الصَّاَلِة. َفَذِلُكُ  الر ََِبُط، َفَذِلُكُ  الر ََِبُط، َفَذِلُكُ  الر ََِبُط(( 
ثَلَنا  اإلمام  قال    احلديث اخلامس عشر:  ثَلَنا آَدُم ْبُن َأِب ِإََيٍس قال: َ،دَّ ُشْعَبُة َعِن اَاْعَمِش  البخاري: َ،دَّ

ْعُت ذَْكَوانَ  ُ َعْنُه قَاَل: َقاَل النَِّبُّ َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ :    ( 7) َقاَل: مسَِ ُ  َعْن َأِب َ ِعيٍد اخلُْدرِيِ  َرِضَي اَّللَّ ُثَدِ 
   . ( 8) ا َما بَلَ َغ ُمدَّ َأَ،ِدِهْ  َوََل َنِصيَفُه(( ))ََل َتُسبُّوا َأْصَحاِب، فَلَ ْو َأنَّ َأَ،دَُكْ  أَنْلَفَق ِمْثَل ُأُ،ٍد َذَهبً 

 
 التابعني.    ثقات  هو عبد   بن ذكوان املدّن، من     ( 1) 
احلديث املشلللللللللللهورين، وكان يكتب املصلللللللللللا،ف، وكان من  ُ،فَّاظ القرآن و   قُلرَّاء هو عبد الرمحن بن ُهرمز املدّن املقرئ، من     ( 2) 

 وهو من أشهر الرواة عن أِب هريرة.    النحو واانساب،  ع ماء  
ثَلَنا ُزَهرْيُ ْبُن َ،ْرٍب قال: ،َ    ( 3)  َنَة عن أِب الزند به.    ورواه مس   يف صحيحه بعدة أ انيد منها قوله: َ،دَّ ثَلَنا ُ ْفَياُن ْبُن ُعيَليلْ  دَّ
أبو  للللللللللللفيان هو ط حة بن نفع، وقد روى هذا احلديث عن جابر عدة من أصللللللللللللحابه كعمرو بن دينار املكي، وأِب الزبري    ( 4) 

 حممد بن مس   بن َتْدُرس املكي، و  يمان بن يسار املدّن، واحلسن البصري.     
 .     ثقات التابعني أهل املدينة، وأبوه من  حمد  صدوق من     ( 5) 
ورواه عبد الرزاق بن مهام الصلنعاّن يف مصلنفه عن مالٍك به، ورواه أمحد بن ،نبل يف مسلنده عن عبد الرزاق الصلنعاّن عن     ( 6) 

 ن مالٍك به.         مالٍك به، ورواه مس ٌ  يف صحيحه عن ِإْ َحاَق بِن ُمْوَ   اانصاريِ  عن َمْعَن بِن ِعْيَس  الَقزَّاز ع 
ت لكونه كان يتاجر يف السمن والزيت.    ( 7)   هو أبو صاا ذَكوان السَّمَّان، تقدم ذكره، ويُ قب َبلسَّمَّان والزََّيَّ
هو    ورواه مسلللل   من طريق اْاَْعَمِش َعْن َأِب صلللَلاِلٍح ذكواَن َعْن َأِب ُهَريْلَرَة، ووه  مسلللل ٌ  يف جع ه من مسللللند أِب هريرة، بل    ( 8) 

ر وغريه ، وقد رواه مسلللل   د للللناد جَ من مسللللند أِب  للللعيد، قاله احلُفَّاظ أبو مسللللعود الدمشللللقي وأبو ع ي اجليَّاّن واملِز ِي وابن ،َ 
 آخر من طريق ااعمش عن أِب صاا عن أِب  عيد ع   الصواب، و  أع  .  
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ثَلَنا َعِ يُّ ْبُن اجلَْعِد قال: َأْخرَبََن ُشْعَبُة َعِن اَاْعَمِش َعْن    احلديث السادس عشر:  قال اإلمام البخاري: َ،دَّ
َُمَاِهدٍ 
َها َقاَلْت: قَاَل    ( 1)  ُ َعنلْ ُْ  َقْد  َعْن َعامِحَشَة َرِضَي اَّللَّ النَِّبُّ َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ : ))ََل َتُسبُّوا اَاْمَواَت، َفِإَنَّ

ُموا((       . ( 2) أَْفَضْوا ِإىَل َما َقدَّ
ثَلَنا ُشْعَبُة َعْن قَلَتاَدةَ   احلديث السابع عشر:  ثَلَنا ُ َ ْيَماُن ْبُن َ،ْرٍب َقاَل: َ،دَّ   ( 3)قال اإلمام البخاري: َ،دَّ

ُ َعْنُه َعِن النَِّبِ  َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ  قَاَل: ))َثاَلٌ  َمْن ُكنَّ فِ  يِه َوَجَد َ،اَلَوَة  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ
ُ َوَرُ ولُُه َأَ،بَّ ِإلَْيِه ِمَّا ِ َوامهَُا، َوَمْن َأَ،بَّ َعْبًدا ََل ثُِ  بُُّه ِإَلَّ َّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوَمْن َيْكَرُه  اإِلَيَاِن: َمْن َكاَن اَّللَّ
َأْن يَلُعوَد يف الُكْفِر، بَلْعَد ِإْذ أَنْلَقَذُه اَّللَُّ، ِمْنُه َكَما َيْكَرُه َأْن يُلْ َق  يف النَّاِر(( 
 (4 ) . 

ثَلَنا  ه القَ قال اإلمام حممد بن يزيد ابن ماجَ   احلديث الثامن عشر:  ثَلَنا  زويين: َ،دَّ ُد ْبُن َبشَّاٍر َقاَل: َ،دَّ حُمَمَّ
ثَلَنا ُشْعَبُة َعْن ُعَمَر ْبِن ُ َ ْيَماَن ْبِن عاِصِ  ْبِن ُعَمَر ْبِن اخلطَّابِ  ُد ْبُن َجْعَفٍر قَاَل: َ،دَّ حُمَمَّ
ْعُت    ( 5)  َقاَل: مسَِ

ُ  َعنْ  َعْنُه قال:    ( 6) أَبِيِه َأََبنَ   َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن َأََبَن ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن ُثَدِ   ُ عن َزْيَد ْبَن ََثِبٍت َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَ ْيهِ  نْلَيا مَهَُّه، فَلرََّق اَّللَّ ْعُت َرُ وَل اَّللَِّ َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ  يَلُقوُل: ))َمْن َكاَنِت الدُّ أَْمَرُه، َوَجَعَل فَلْقَرُه َبنْيَ    مسَِ

نْلَيا   نَلْيِه، َووَْ ََيْتِِه ِمَن الدُّ ُ َلُه أَْمَرُه، َوَجَعَل ِغَناُه يف قَلْ ِبِه،  َعيلْ ِإَلَّ َما ُكِتَب َلُه، َوَمْن َكاَنِت اْْلِخَرُة نِيلََّتُه، مَجََع اَّللَّ
نْلَيا َوِهَي َراِغَمٌة((.       َوأَتَلْتُه الدُّ

ِجْستاّن   يمان بن ااَ   قال اإلمام أبو داود   احلديث التاسع عشر:  ثَلَنا ُمَسدَّ شعث السِ  ثَلَنا  : َ،دَّ ٌد قال: َ،دَّ
َثيِن ُعَمُر ْبُن ُ َ ْيَماَن ِمْن َوَلِد ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّابِ  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن    َثََْي ْبُن َ عيٍد القطَّاُن َعْن ُشْعَبَة قال: َ،دَّ

ْعُت َر ُ  َقاَل: مسَِ َعْنُه   ُ ََثِبٍت َرِضَي اَّللَّ ْبِن  َزْيِد  َعْن  أَبِيِه  َعْن  َأََبَن  يَلُقوُل:  ْبِن  َوَ  ََّ   َعَ ْيِه  وَل اَّللَِّ َص َّ   ُ 

 
  املكي، من ثقات التابعني، ومن كبار مفسري القرآن الكرمي، ومن أشهر أصحاب ابن عباس.    رْب هو َماهد بن جَ    ( 1) 
فكل ،ديث يف صلللللحيح البخاري قد  بعه  هذا احلديث موجود يف مسلللللند ع ي بن اجلعد شللللليس البخاري د لللللناده ومتنه،    ( 2) 

    وايته من جاء بعده من غري طريقه.    ، وكذلك  بعه ع   ر أو أقرانه   أو شيوخ شيوخه شيوخه  ع   روايته غريه من  
 هو قتادة بن َدعامة السَّدو ي البصري،  بعي ثقة، من كبار ،فاظ احلديث املكثرين، ومن املفسرين املشهورين.          ( 3) 
 قال: ،دثنا شللُلعبة به، ورواه مسللل ٌ  يف صلللحيحه عن شللليخيه حُممَِّد بِن املثق وحُممَِّد بِن بشلللَّاٍر قاَل: ،دثنا حُممَُّد بُن جعفرٍ    ( 4) 

 وإ ناد البخاري رَبعي، وإ ناد مس   مخا ي، وكال اإل نادين رجاْلما ك ه  بصريون.  
 املدّن، ثقة، من أتباع التابعني، مقل جدا من رواية احلديث.       ( 5) 
 أَبن بن عثمان بن عفان، ثقة فقيه، ق يل احلديث، وولده عبد الرمحن ثقة عابد، مقل من رواية احلديث.       ( 6) 
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َع ِمنَّا َ،ِديثًا َفَحِفَظُه َ،َتَّ يُلبَل ِ َغُه، فَلُربَّ َ،اِمِل ِفْقٍه ِإىَل َمْن ُهَو أَفْلقَ  اْمَرأً مسَِ  ُ ُه ِمْنُه، َوُربَّ َ،اِمِل  ))َنضََّر اَّللَّ
 .   ( 1) ِفْقٍه لَْيَس ِبَفِقيٍه(( 

ثَلَنا َجرِيُر    العشرون: احلديث   َبَة قَاََل: َ،دَّ ثَلَنا ُزَهرْيُ ْبُن َ،ْرٍب َوُعْثَماُن ْبُن َأِب َشيلْ قال اإلمام أبو داود: َ،دَّ
بَّاٍس  َعِن عبِد ِ  ْبِن عَ  َعْن َ ِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ  ( 2) بُن عبَد احلميِد الضَِّب َعِن اْاَْعَمِش َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ 

ُهما قَاَل: قَاَل َرُ وُل اَّللَِّ َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ : ))َتْسَمُعوَن، َوُيْسَمُع ِمْنُكْ ، َويُ  ُ َعنلْ َع  َرِضَي اَّللَّ ْسَمُع ِمَّْن مسَِ
 . (( ِمْنُك ْ 

ثَلَنا أَبُو َعاِصٍ  الضَّحَّاُك ْبُن خمَْ   احلديث احلادي والعشرون:  َ ٍد قال: َأْخرَبََن اَاْوَزاِعيُّ  قال اإلمام البخاري: َ،دَّ
ثَلَنا َ،سَّاُن ْبُن َعِطيَّةَ  قال: َ،دَّ
ُهَما َأنَّ النَِّبَّ َص َّ     َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمٍرو   ( 4)   َعْن َأِب َكْبَشةَ   ( 3)  ُ َعنلْ َرِضَي اَّللَّ

َعَ ْيِه َوَ  ََّ  َقاَل: ))بَل ِ ُغوا َعينِ  َوَلْو   ًدا   ُ  ِإْ َرامحِيَل َوََل َ،رََج، َوَمْن َكَذَب َعَ يَّ ُمتَلَعمِ  ثُوا َعْن َبيِن  آيًَة، َوَ،دِ 
فَلْ يَلتَلبَلوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر(( 
 (5 ) .   
ثَلَنا ُعْثَماُن ْبُن    احلديث الثاين والعشرون:  ُد ْبُن َبشَّاٍر قال: َ،دَّ ثَلَنا حُمَمَّ ُعَمَر قال:  قال اإلمام البخاري: َ،دَّ

َعْن    ( 7)   َعْن َأِب َ َ َمَة ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوفٍ   ( 6) ُمَباَرِك الَبْصرِي َعْن َثََْي ْبِن َأِب َكِثريٍ ل َأْخرَبََن َعِ يُّ ْبُن ال 
ُ َعْنُه قَاَل: َكاَن َأْهُل الِكَتاِب يَلْقَرُءوَن التلَّْوَراَة   ُروََنَا َِبلَعَربِيَِّة ِاَْهِل اإِلْ اَلِم،  َأِب ُهَريْلَرَة َرِضَي اَّللَّ َِبلِعرْبَانِيَِّة، َويُلَفسِ 

بُوُهْ ، َوُقوُلوا: }  ُقوا َأْهَل الِكَتاِب َوَل ُتَكذِ  آَمنَّا َِبَّللَِّ َوَما    فَلَقاَل َرُ وُل اَّللَِّ َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ : ))َل ُتَصدِ 
َنا َوَما أُْنزِ  َل ِإىَل ِإبْلَراِهيَ  َوِإمْسَاِعيَل َوِإْ َحاَق َويَلْعُقوَب َواْاَْ َباِط َوَما أُويتَ ُموَ   َوِعيَس  َوَما أُويتَ  أُْنزَِل ِإلَيلْ

ُهْ  َوحَنُْن َلُه ُمْسِ ُموَن{ ]البقرة:      . ( 8) (( [ 136النَِّبيُّوَن ِمْن َرهبِ ِْ  ََل نُلَفرِ ُق َبنْيَ َأَ،ٍد ِمنلْ

 
روى هذا احلديث والذي قب ه أمحد بن ،نبل يف مسلللللنده د لللللناد وا،د عن شللللليخه ثَي بن  لللللعيد القطان عن شلللللعبة به،     ( 1) 

 قتصار ع   رواية بعي احلديث.    وتقطيع احلديث الوا،د جامحز عند ا دثني، وجيوز عنده  اَل 
 هو الرازي، قاضي الرَّي.        ( 2) 
 من ُعبَّاد أهل الشام الثقات.        ( 3) 
 أبو َكبشة السَُّ ويلُّ الدمشقي، من ثقات أهل الشام، ق يل احلديث.       ( 4) 
 وروى هذا احلديث عبد الرزاق الصنعاّن يف مصنفه عن شيخه ااوزاعي به.         ( 5) 
 اليمامي،  بعي ثقة، من كبار ،فاظ احلديث املكثرين.          ( 6) 
   .    ، من أبناء الصحابة ثقة فقيه كثري احلديث، من كبار ع ماء املدينة النبوية    ( 7) 
ورواه احلافأب الُبَجريي يف مسللتخرجه ع   صللحيح البخاري فقال: ،دثنا أبو مو لل  حممد بن املثق قال: ،دثنا عثمان بن     ( 8) 

 عمر به.       
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ارمي: َأْخرَبََن ِإمْسَاِعيُل    والعشرون، وهو أثر موقوف: احلديث الثالث   قال اإلمام عبد   بن عبد الرمحن الدَّ
ثَلَنا َجْعَفُر ْبُن َأِب اْلُمِغريَِة َعْن   ثَلَنا يَلْعُقوُب ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْلُقمِ يُّ قال: َ،دَّ   ( 1) َ ِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ ْبُن َأََبَن قال: َ،دَّ

َفِ ْت ِمْنُكْ ، فَِإنَُّه لَْيَس ِمْثَل اْلقُ   َعِن اْبنِ  ُهَما َقاَل: )َتَذاَكُروا َهَذا احلَِْديَث ََل يَلنلْ ُ َعنلْ ْرآِن ََمُْموٌع  َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ
َأَ،دُُكْ  َ،دَّ  يَلُقوَلنَّ  َوََل  ِمْنُكْ ،  َفِ ْت  يَلنلْ َهَذا احلَِْديَث  َتَذاَكُروا  ِإْن وَْ  َوِإنَُّكْ   ُ   حَمُْفوٌظ،  ُأَ،دِ  َفاَل  أَْمِس  ْثُت 

ْ  َغًدا(  ِ  اْليَلْوَم، َوْلُتَحدِ  ْ  أَْمِس، َوْلُتَحدِ  اْليَلْوَم، َبْل َ،دِ 
 (2 ) . 

والعشرون:  الرابع  َعِن    احلديث  ُموَ    ْبُن  اَّللَِّ  ُعبَلْيُد  ثَلَنا  َ،دَّ قال:  ٌد  ُمَسدَّ ثَلَنا  َ،دَّ البخاري:  اإلمام  قال 
ُهما َقاََل: َقاَل النَِّبُّ َص َّ     ( 3) َشِقيقٍ اَاْعَمِش َعْن   ُ َعنلْ عن َعْبِد اَّللَِّ بِن َمْسعوٍد َوَأِب ُموَ   ااْشعري َرِضَي اَّللَّ

الِعْ ُ ،   ِفيَها  َويُلْرَفُع  اجَلْهُل،  ِفيَها  يَلْنزُِل  ًما  َيَدِي السَّاَعِة َاََيَّ َبنْيَ  َعَ ْيِه َوَ  ََّ : ))ِإنَّ  اْلَرُْج((  َوَيْكثلُ  ُ  ِفيَها  ُر 
              . ( 4) َواْلَرُْج: الَقْتلُ 

ثَلَنا َعِ يُّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ   احلديث اخلامس والعشرون:  قال اإلمام البخاري: َ،دَّ
ثَلَنا ُ ْفَيانُ   ( 5)  قال:    ( 6) قال: َ،دَّ

ثَلَنا الزُّْهرِيُّ  َُسيِ بِ   ( 7) َ،دَّ
َقاَل: َأْخرَبَّن َ ِعيُد ْبُن امل

ُ َعْنُه َعْن َرُ وِل اَّللَِّ َص َّ     ( 8)  َع َأََب ُهَريْلَرَة َرِضَي اَّللَّ أنه مسَِ

 
 الكويف، من ثقات التابعني، ومن الُعبَّاد والفقهاء وع ماء التفسري، ومن أشهر أصحاب ابن عباس.       ( 1) 
ي به.      ورواه اخلطيب البغدادي يف كتابه    ( 2)   شرف أصحاب احلديث من طريق يعقوب الُقمِ 
َ َمَة الكويف، كنيته أبو وامحل، ثقة من كبار التابعني، وهو خمضللرم، أدرك زمن النِب ع يه الصللالة والسللالم وما رآه،     ( 3)  هو ابُن  للَ

 بن مسعود.       عبد    وهو كثري احلديث، ومن أشهر أصحاب  
، وتفسلللللري اْلرج هو من قول أِب  ورواه مسللللل   عن شللللليخه أِب  لللللعيد عبد   بن  لللللعيد ااشلللللَّ عن وكيع عن ااعمش به    ( 4) 

 .    مو   ااشعري 
قال البخاري: ما ا تصغرت نفسي عند أ،د إَل عند  ثقٌة ثْبٌت إمام، أع   أهل عصره َبحلديث وِعَ  ه، هو ابن اللللَملللِديين،     ( 5) 

      ع ي ابن املديين.   
هو  للللفيان بن عيينة َل  للللفيان الثوري، فالثوري و ي ق الزهري، و لللليأيت يف الفوامحد املذكورة يف آخر الكتاب كيفية التفريق    ( 6) 

     إذا ذكر  فيان يف اإل ناد بغري نسبة.    السفيانني    بني 
، ،افأب زمانه، ي الشلام مث  هرة من قريش، املدّن، هري، من بين زُ هاب الزُّ بيد   بن عبد   بن شلِ هو حممد بن مسل   بن عُ    ( 7) 
نفع أ،د القراء  أخذ عنه يف زمن التابعني، الفقيه املتقن، العابد الزاهد، وكان من قراء القرآن، النبوية أشللللللهر الذين دوَّنوا السللللللنة  و 

 نسب كثريا إىل جد جده، فيقال: حممد بن شهاب. السبعة، ويُ 
أفقه أهل املدينة، و للللللليد التابعني يف زمنه ع ما وعبادة، وأع   الناس ِبديث أِب  من أبناء الصلللللللحابة،  شلللللللي املخزومي،  رَ القُ    ( 8) 

       هريرة.   
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ِ يَب، َويَلْقُتَل  الصَّ    ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ  َقاَل: ))ََل تَلُقوُم السَّاَعُة َ،َتَّ يَلْنزَِل ِفيُكْ  اْبُن َمْرمَيَ َ،َكًما ُمْقِسطًا، فَلَيْكِسرَ 
َاُل، َ،َتَّ ََل يَلْقبَلَ ُه َأَ،ٌد(( 

   . ( 1) اخلِْنزِيَر، َوَيَضَع اجِلْزيََة، َويَِفيَي امل
السادس والعشرون:  َقاَل:    احلديث  َجْعَفٍر  ْبِن  ِإمْسَاِعيَل  َعْن  َ ِعيٍد  ْبُن  َبُة  قُلتَليلْ َثيِن  َ،دَّ اإلمام مس  :  قال 

َعْن   اْلَعاَلُء  ثَلَنا  ))ََبِدُروا  َ،دَّ َقاَل:  َوَ  ََّ   َعَ ْيِه  َص َّ   ُ    ِ َرُ وَل  َأنَّ  َعْنُه   ُ اَّللَّ َرِضَي  ُهَريْلَرَة  َأِب  َعْن  أَبِيِه 
ِبُح َكاِفًرا، يَِبيُع  ا َوُيصْ َِبْاَْعَماِل ِفتَلًنا َكِقَطِع ال َّْيِل اْلُمْظِ ِ ، ُيْصِبُح الرَُّجُل ُمْ ِمًنا َوَُيِْسي َكاِفًرا، َأْو َُيِْسي ُمْ ِمنً 

نْلَيا((     .   ( 2) ِديَنُه ِبَعَرٍض ِمَن الدُّ
ثَلَنا أبو نُلَعْيٍ  اْلَفْضُل    احلديث السابع والعشرون:  ثَلَنا َهاُروُن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ احلمَّال قال: َ،دَّ قال أبو داود: َ،دَّ

ثَلَنا يُوُنُس ْبُن َأِب ِإْ َحاَق َعْن   َثيِن ِعْكرَِمةُ ْبُن دَُكنْيٍ قال: َ،دَّ قال:    ( 3) ِهاَلِل ْبِن َخبَّاٍب َأِب اْلَعاَلِء َقاَل: َ،دَّ
َنَما حَنُْن َ،ْوَل َرُ وِل اَّللَِّ   بَليلْ َقاَل:  ُهَما  َعنلْ  ُ اْلَعاِص َرِضَي اَّللَّ َعْمِرو ْبِن  ْبُن  َعْبُد اَّللَِّ  َثيِن  َعَ ْيِه  َ،دَّ َص َّ   ُ 

َنةَ   فَلَقاَل: ))ِإَذا َرأَيْلُتُ  النَّاَس َقْد َمرَِجْت ُعُهوُدُهْ ، َوَخفَّْت أََماَنهُتُْ ، وََكانُوا َهَكَذا(( َوَشبََّك  َوَ  ََّ  ِإْذ ذََكَر اْلِفتلْ
ُ ِفَداَك؟ َقاَل: ))الْ  َتَك، َواْمِ ْك  َزْم بَليلْ َبنْيَ َأَصاِبِعِه، قَاَل: فَلُقْمُت ِإلَْيِه، فَلُقْ ُت: َكْيَف أَفْلَعُل ِعْنَد َذِلَك َجَعَ يِن اَّللَّ

   . ( 4) ْلَعامَِّة(( َعَ ْيَك ِلَساَنَك، َوُخْذ َّبَا تَلْعِرُف، َودَْع َما تُلْنِكُر، َوَعَ ْيَك ِ َْمِر َخاصَِّة نَلْفِسَك، َودَْع َعْنَك أَْمَر ا 
ثَلَنا أَبُو ُمَعاوِ   احلديث الثامن والعشرون:  ثَلَنا أَبُو ُكَرْيٍب قال: َ،دَّ يََة َعِن اْاَْعَمِش َعْن  قال اإلمام مس  : َ،دَّ

ْعُت النَِّبَّ َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ  قَلْبَل َوفَاتِهِ  ُ َعْنُه قَاَل: مسَِ  بَِثاَلٍ  يَلُقوُل: ))ََل  َأِب ُ ْفَياَن َعْن َجاِبٍر َرِضَي اَّللَّ
   .  ( 5) (( ََيُوَتنَّ َأَ،دُُكْ  ِإَلَّ َوُهَو ُثِْسُن َِبهلِل الظَّنَّ 

 
 .    مح عن ال يث بن  عد عن الزهري به ورواه مس   عن شيخيه قُتيبة بن  عيد وحممد بن رُ    ( 1) 
ي(، َبلواو وليس  و، وكذلك رواه  هذا احلديث موجود يف كتاب أ،اديث إمساعيل بن جعف    ( 2)  ر د للللللناده ومتنه، وفيه )َوَُيْسللللللِ

الرتمذي يف  لللللللللللننه وأمحد بن ،نبل يف مسلللللللللللنده من طريق العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب احلَُرقي املدّن عن أبيه عن أِب هريرة  
 َبلواو، فالرواية ب فأب: )وَيسي( أصح من )أو َيسي(، وهذا اخلالف يسري َل يضر.    

 الرببري مث املدّن، موىل ابن عباس، ثقة، من أشهر ع ماء التفسري من التابعني.       ( 3) 
ورواه أمحد بن ،نبل يف مسنده عن شيخه الفضل بن دُكني به، ورواه أمحد أيضا من طريق احلسن البصري عن عبد   بن     ( 4) 

ِه َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن  عمرو، ورواه أمحد أيضللللللللللللا من طريق َعْمِرو ْبِن شلللللللللللُلَعْيِب ْبِن حُممَّدِ   ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َعْن أَبِيِه َعْن َجدِ 
 اْلَعاِص.        

ورواه أبو عوانة يعقوب بن إ حاق اإِلْ َفَرايِْييِن يف مستخرجه ع   صحيح مس   فقال: ،دثنا ع ي بن ،رب قال: ،دثنا     ( 5) 
 أبو معاوية عن ااعمش به.   
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ثَلَنا َثََْي ْبُن َثََْي التَِّميِميِ  النلَّْيَسابُورِيِ  َقاَل: قَلَرْأُت َعَ     احلديث التاسع والعشرون:  قال اإلمام مس ٌ : َ،دَّ
ُهَما َأنَّ َرُ وَل ِ  َص َّ   ُ   ( 1) َماِلٍك َعْن َنِفعٍ  ُ َعنلْ  َعَ ْيِه َوَ  ََّ   َعِن َعْبِد ِ  ْبِن ُعَمَر ْبِن اخَلطَّاِب َرِضَي اَّللَّ

، ِإْن َكاَن ِمْن َأْهِل اجْلَنَّةِ  َفِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة،    َقاَل: ))ِإنَّ َأَ،دَُكْ  ِإَذا َماَت ُعِرَض َعَ ْيِه َمْقَعُدُه َِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِ 
َعَثَك  ُ ِإلَْيِه يَلْوَم اْلِقَياَمِة((   َوِإْن َكاَن ِمْن َأْهِل النَّاِر َفِمْن َأْهِل النَّاِر، يُلَقاُل: َهَذا َمْقَعُدكَ  َ،َتَّ يَلبلْ

 (2 )   .   
ثَلَنا ُشْعَبُة َعْن ُموَ   ْبِن أََنسٍ   احلديث الثالثون:  ثَلَنا ُ َ ْيَماُن ْبُن َ،ْرٍب قال: َ،دَّ   ( 3) قال اإلمام البخاري: َ،دَّ

النَِّبُّ   قَاَل  َقاَل:  َعْنُه   ُ اَّللَّ َرِضَي  أََنٍس  َقِ ياًل،  َعْن  َلَضِحْكُتْ   َأْعَ ُ   َما  تَلْعَ ُموَن  ))َلْو  َوَ  ََّ :  َعَ ْيِه  َص َّ   ُ 
ُتْ  َكِثريًا((  َولََبَكيلْ
 (4 ) .   

ُد ْبُن ِإْدرِيَس الشَّاِفِعيَّ َعْن    احلديث احلادي والثالثون:  ثَلَنا حُمَمَّ قال اإلمام أمحد بن ،نبل يف مسنده: َ،دَّ
ُ َعْنُه َكاَن    ( 5) اٍب َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلكٍ َماِلٍك َعِن اْبِن ِشهَ  َأنَّ َأََبُه َكْعَب ْبَن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

َا َنَسَمُة اْلُمْ ِمِن طَامِحٌر يَلْعُ ُق يف َشجَ  ُ  َأنَّ َرُ وَل ِ  َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ  َقاَل: ))ِإَّنَّ ِر اجْلَنَِّة َ،َتَّ يُلْرِجَعُه  ُثَدِ 
َعثُُه((  ُ تَلَباَرَك َوتَلَعاىَل ِإىَل جَ  َسِدِه يَلْوَم يَلبلْ

 (6 )  .   

 
 ، موىل ابن عمر، َلزمه ،ضرا و فرا، ثقة ثبت، من ،فاظ التابعني.    املدّن    ( 1) 
 ورواه البخاري عن إمساعيل بن أِب أُويس املدّن عن خاِله مالٍك به، وهو يف موطأ مالك د ناده ومتنه.    ( 2) 
 البصري، من أبناء الصحابة، ثقة، ق يل احلديث.       ( 3) 
ُر ْبُن ُ َْيٍل قال: ،دثنا شللللللللللُ    ( 4)  ثَلَنا النَّضللللللللللْ عبة به. ورواه البخاري عن عبد   بن  ورواه مسلللللللللل   عن حَمُْموِد ْبِن َغْياَلَن قال: َ،دَّ

مسلللل مة عن مالٍك عن هشللللام بن ُعروة عن أبيه عن عامحشللللة مرفوعا به، ورواه البخاري عن ثَي بن ُبكري قال: ،دثنا ال يث عن  
عن ابن شللهاب عن  للعيد بن املسلليب عن أِب هريرة مرفوعا به، ورواه أمحد بن ،نبل يف مسللنده عن عبد الرزاق ُعقيل بن خالد  

الصللللنعاّن عن معمر عن مهام عن أِب هريرة مرفوعا به، ورواه أمحد أيضللللا عن عبد الرمحن بن مهدي قال: ،دثنا محاد بن  لللل مة  
 القا للل  صللل     ع يه و للل   يقول: ))َلْو تَلْعَ ُموَن َما َأْعَ ُ ، َلضللَلِحْكُتْ   عن حممد بن زَيد قال: مسعت أَب هريرة يقول: مسعت أَب 
ُدوا، َوَقارِبُوا، َوأَْبِشُروا((.  ُتْ  َكِثريًا، َوَلِكْن َ دِ   َقِ ياًل، َوَلَبَكيلْ

ذكر   توبته   غزوة تبوك، و فوا يف   ِ اانصللللاري املدّن، ثقة، من كبار التابعني، وأبوه صللللحاِب مشللللهور، أ،د الثالثة الذين خُ    ( 5) 
 ع يه  يف كتابه.    

 ورواه الرتمذي والنسامحي وابن ماجه من طريق حممد بن شهاب الزهري به، فمخرج احلديث ابن شهاب.    ( 6) 
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َبَة قال:   احلديث الثاين والثالثون:  ثَلَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشيلْ ثَلَنا وَِكيُع ْبُن اجَلرَّا ِ   قال اإلمام مس  : َ،دَّ   َ،دَّ
َعْن ُ ْفَياَن الثَّوريِ  َعْن قَلْيِس ْبِن ُمْسِ  ٍ 
َأِب َ ِعيٍد اخلُْدرِي ِ َعْن   ( 2) َعْن طَاِرِق ْبِن ِشَهابٍ   ( 1) 

ُ َعْنُه    ( 3)  َرِضَي اَّللَّ
ُْه بَِيدِ  ْعُت َرُ وَل ِ  َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ  يَلُقوُل: ))َمْن َرَأى ِمْنُكْ  ُمْنَكًرا فَلْ يُلَغريِ  ِه، َفِإْن وَْ َيْسَتِطْع  َقاَل: مسَِ

َيَانِ فَِبِ َسانِِه، َفِإْن وَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْ ِبِه،      . ( 4) (( َوَذِلَك َأْضَعُف اإْلِ
ثَلَنا َعْبُد ِ  ْبُن َُّنرَْيٍ َقاَل َأْخرَبََن ِإمْسَاِعيُل ْبَن َأِب َخاِلٍد َعْن    احلديث الثالث والثالثون:  قال اإلمام أمحد: َ،دَّ

َفَحِمَد َ  َوأَْثَق َعَ ْيِه، مُثَّ قَاَل: ََي أَيلَُّها النَّاُس، ِإنَُّكْ   بِن َأِب َ،ازٍِم قَاَل: َقاَم أَبُو َبْكٍر َرِضَي  ُ َعْنُه    قَلْيسِ 
[،  105ُتْ { ]املامحدة:  تَلْقَرؤوَن َهِذِه اْْليََة: }ََي أَيلَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَ ْيُكْ  أَنْلُفَسُكْ  ََل َيُضرُُّكْ  َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديلْ 

ْعَنا َرُ وَل   ُوُه َأْوَشَك َأْن يلَ َوِإنَّ مسَِ ُعمَُّهُ   ِ  َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ  يَلُقوُل: ))ِإنَّ النَّاَس ِإَذا َرَأْوا اْلُمْنَكَر فَلَ ْ  يُغريِ 
   . ( 5)  ُ ِبِعَقاِبِه(( 

َثيِن أَبُو الطَّاِهِر َأمْحَُد ْبُن َعْمِرو ْبنِ   احلديث الرابع والثالثون:   َعْبِد ِ  ْبِن َ رٍْ  قال:  قال اإلمام مس  : َ،دَّ
ثَلَنا عبُد  ِ ْبُن َوْهٍب قال: َأْخرَبَّن أَبُو َهاِنٍئ اخْلَْوََلّنُّ َعْن َأِب َعْبِد الرَّمْحَِن احْلُُبِ يِ  عَ  ْن َعْبِد ِ  ْبِن َعْمرِو  َ،دَّ

ْعُت َرُ وَل ِ  صَ  ُهما َقاَل: مسَِ ُ َعنلْ  َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ  يَلُقوُل: ))َكَتَب  ُ َمَقاِديَر اخلَْاَلمِحِق  ْبِن اْلَعاِص َرِضَي اَّللَّ
قَلْبَل َأْن َبُْ َق السََّماَواِت َواْاَْرَض ِِبَْمِسنَي أَْلَف َ َنٍة، َقاَل: َوَعْرُشُه َعَ   اْلَماِء(( 
 (6 )  .   

 
 الكويف، ثقة من أتباع التابعني.      ( 1) 
 البج ي الكويف، رأى النِب ص     ع يه و   ، وو يسمع منه، وغزا يف خالفة أِب بكر وعمر، وأكثر روايته عن الصحابة.      ( 2) 
ا للل  أِب  لللعيد  لللعد بن مالك بن  لللنان، هو وأبوه صلللحابيان، وهذا اإل لللناد رجاله ك ه  كوفيون ما عدا الصلللحاِب فهو    ( 3) 

 مدّن.   
ورواه مسللللل ٌ  من عدة طرق عن أكثر من شللللليس من مشلللللابه كما هي عادته يف صلللللحيحه، ورواه أبو عوانة اإل لللللفراييين يف     ( 4) 

خ مسل  ، ورواه أبو نُعي  ااصلبهاّن يف مسلتخرجه ع   صلحيح مسل   من عدة  مسلتخرجه ع   صلحيح مسل   من غري طريق شليو 
 طرق، ك ها من غري طريق شيوخ أِب عوانة اإل فراييين.   

ثَلَنا ُزَهرْيُ ْبُن ُمَعاِويَ    ( 5)  ِ  البغدادي َقاَل: َ،دَّ ِ  ْبِن اْلَقا للللِ َة  هذا أول ،ديث يف مسللللند أمحد، ورواه أيضللللا من طريق شلللليخه َهاشللللِ
ِعَها(، ورواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنسلللللللامحي يف    ذكرِ  عدَ اعيل به، وفيه بَ عن إمس  اْلية: )َوِإنَُّكْ  َتضللللللَلُعوََنَا َعَ   َغرْيِ َمْوضلللللللِ

 شيخه قيس من ثقات الكوفيني.   و السنن الكربى من طريق إمساعيل عن قيس به، فمخرج احلديث إمساعيل بن أِب خالد، وهو  
وانة اإل للللفراييين يف مسللللتخرجه ع   صللللحيح مسلللل   فقال: ،دثنا يونس بن عبد ااع   قال: أخربن ابن وهب  ورواه أبو ع    ( 6) 

 به، وهذا احلديث موجود يف كتاب القدر لعبد   بن وهب بنفس إ ناده ومتنه.   
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البخاري:    احلديث اخلامس والثالثون:  َأِب  قال اإلمام  َعْن  ُشْعَبُة  ثَلَنا  ِإََيٍس قال: َ،دَّ َأِب  ْبُن  ثَلَنا آَدُم  َ،دَّ
ُرو   ( 1) التلَّيَّا ِ  َعَ ْيِه َوَ  ََّ : ))َيسِ  النَِّبُّ َص َّ   ُ  قَاَل  َقاَل:  َعْنُه   ُ َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ ْبَن  أََنَس  ْعُت  ا َوََل  َقاَل: مسَِ

ُنوا َوََل تُلنلَ  ُروا، َوَ كِ  فِ ُروا(( تُلَعسِ 
 (2 ) .     
ثَلَنا مَحَّاُد    احلديث السادس والثالثون:  ثَلَنا َعْبُد ِ  ْبُن َمْسَ َمَة ْبِن قَلْعَنٍب قال: َ،دَّ قال اإلمام مس  : َ،دَّ

ُ َعْنُه قَاَل: َقاَل َرُ وُل ِ  َص َّ     ( 4) الطَّوْيلِ   َومُحَْيدٍ   ( 3) البُلَناّن   ْبُن َ َ َمَة َعْن ََثِبتٍ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ
   .  ( 5)  ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ : ))ُ،فَِّت اجْلَنَُّة َِبْلَمَكارِِه، َوُ،فَِّت النَّاُر َِبلشََّهَواِت(( 

ثَلَنا أَبُو    احلديث السابع والثالثون:  َبةَ قال اإلمام مس  : َ،دَّ َبْكِر ْبُن َأِب َشيلْ
ُمَعاِويََة    ( 6)  أَبُو  ثَلَنا  قال: َ،دَّ

ُ َعْنُه قَاَل: َقاَل َرُ وُل ِ  َص َّ   ُ   َعَ ْيِه َوَ  ََّ :  َووَِكيٌع َعِن اْاَْعَمِش َعْن َأِب َصاِلٍح َعْن َأِب ُهَريْلَرَة َرِضَي اَّللَّ
ُتْ ؟ أَْفُشوا  ))ََل َتْدُخُ وَن اجْلَنََّة َ،َتَّ تُلْ مِ  ُنوا، َوََل تُلْ ِمُنوا َ،َتَّ ََتَابُّوا، َأَوََل أَُدلُُّكْ  َعَ   َشْيٍء ِإَذا فَلَعْ ُتُموُه ََتَابَلبلْ

َنُكْ ((  السَّاَلَم بَليلْ
 (7 ) .     

ثَلَنا ُغْنَدٌر    احلديث الثامن والثالثون:  َثيِن حُمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر قال: َ،دَّ ثَلَنا  قال اإلمام البخاري: َ،دَّ قال: َ،دَّ
ُ عَ  ثَلَنا أَبُو ُموَ   اَاْشَعرِيُّ َرِضَي اَّللَّ ْعُت َأََب َوامِحٍل َقاَل: َ،دَّ ْنُه َقاَل: قَاَل  ُشْعَبُة َعْن َعْمرو ْبِن ُمرََّة َقاَل: مسَِ

رَُّجُل يُلَقاِتُل لُِيْذَكَر، َويُلَقاِتُل ِلرُيَى َمَكانُُه، َمْن يف  َأْعَراِبخ لِ نَِّبِ  َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ : الرَُّجُل يُلَقاِتُل لِْ َمْغَنِ ، َوال 
     . ( 8) َ ِبيِل اَّللَِّ؟ فَلَقاَل: ))َمْن قَاَتَل لَِتُكوَن َكِ َمُة اَّللَِّ ِهَي الُعْ َيا فَلُهَو يف َ ِبيِل اَّللَِّ(( 

 
 هو يزيد بن مُحَيد الضَُّبِعيُّ الَبْصري، من صغار التابعني، ثقة عابد.        ( 1) 
ُروا، َوََل تُلنَلفِ ُروا((.     ورواه     ( 2)   مس   بعدة أ انيد من طريق شعبة به، ويف رواية ل بخاري: ))َوَبشِ 
 ثقة عابد زاهد.      بعي،  الَبْصري،     ( 3) 
 الَبْصري، من صغار التابعني، ثقة، وهو خال محاد بن َ َ مة.        ( 4) 
ُ َعْنُه، ولفأب ،ديث أِب هريرة    ( 5)  َي اَّللَّ عند مسلللللل     ورواه البخاري ومسلللللل   من طريق َأِب الز َِنِد َعِن اَاْعرَِج َعْن َأِب ُهَريْلَرَة َرضللللللِ

َهَواِت، َوُ،ِجَبِت اجلَنَُّة َِبْلَمَكارِِه((، واملعق وا،د، وجيوز رواية احلديث  مثل ،ديث أنس، ولفأب البخاري: ))ُ،ِجَبِت النَّاُر َِبلشلللللللَّ 
 َّبعناه إذا و يتغري املراد.    

هو عبد   بن حممد الكويف، أشللهر شلليوخ اإلمام مسلل  ، روى مسلل   عنه يف صللحيحه أكثر من ألف رواية، وهو صللا،ب     ( 6) 
 شيبة.    املصنف الكبري املشهور، مصنف ابن أِب  

   هذا احلديث موجود يف مصنف ابن أِب شيبة، ويف كتاب الزهد لوكيع، ورواه أمحد بن ،نبل يف مسنده عن وكيع به.    ( 7) 
ورواه مسللل   يف صلللحيحه بنفس اإل لللناد عن شللليخه حممد بن بشلللار امل قب بُلْندار، عن حممد بن جعفر امل قب ُغْندر، عن     ( 8) 

اييين يف مسلللللتخرجه ع   صلللللحيح مسللللل   فقال: ،دثنا يونس بن ،بيب قال: ،دثنا أبو داود  شلللللعبة به، ورواه أبو عوانة اإل لللللفر 
الطيالسللللي قال: ،دثنا شللللعبة به، وهذا احلديث موجود يف مسللللند أِب داود الطيالسللللي عن شللللعبة بنفس إ للللناده ومتنه، ورواه أبو  
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ثَلَنا يَلْعُقوُب    احلديث التاسع والثالثون:  ْوَرِقيُّ  ِإبراِهيَ     ْبنُ قال اإلمام مس  : َ،دَّ ثَلَنا ُهَشْيٌ  قال:  قال:  الدَّ َ،دَّ
َيانَ قال:    ( 1) َأْخرَبََن ُ،َصنْيٌ  ثَلَنا أَبُو ظَبلْ َ،دَّ

 (2 )     ُ ُهما ُثَدِ  ُ َعنلْ ْعُت ُأَ اَمَة ْبَن َزْيِد ْبِن َ،ارِثََة َرِضَي اَّللَّ َقاَل: مسَِ
َنَة، َفَصبَّْحَنا اْلَقْوَم فَلهَ  َعَ ْيِه َوَ  ََّ  ِإىَل احْلَُرَقِة ِمْن ُجَهيلْ َزْمَناُهْ ، َوحلَِْقُت َأَن  َقاَل: بَلَعثَلَنا َرُ وُل ِ  َص َّ   ُ 

تُ   َوَرُجٌل ِمنَ  ُهْ ، فَلَ مَّا َغِشيَناُه َقاَل: ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُ ، َفَكفَّ َعْنُه اْاَْنَصارِيُّ، َوَطَعنلْ ُه ِبُرحمِْي  اْاَْنَصاِر َرُجاًل ِمنلْ
َ اَمُة، أَقَلتَلْ َتُه بَلْعَد َما قَاَل:  َ،َتَّ قَلتَلْ ُتُه، فَلَ مَّا َقِدْمَنا بَلَ َغ َذِلَك النَِّبَّ َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ ، فَلَقاَل يل: ))ََي أُ 

َا َكاَن ُمتَلَعوِ ًذا، فَلَقاَل: ))أَقَلتَلْ َتُه بَلْعَد َما قَالَ  ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُ ؟!((،    ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُ ؟!((، قُلْ ُت: ََي َرُ وَل ِ ، ِإَّنَّ
   .  ( 3)  َأُكْن َأْ َ ْمُت قَلْبَل َذِلَك اْليَلْومِ َفَما َزاَل ُيَكرِ ُرَها َعَ يَّ َ،َتَّ َ َنلَّْيُت َأّن ِ وَْ 

ثَلَنا َعْبُد ِ  ْبُن ِإْدرِيَس َعْن    احلديث األربعون:  َبَة َقاَل: َ،دَّ ثَلَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشيلْ قال اإلمام مس  : َ،دَّ
ِد ْبِن َثََْي ْبِن َ،بَّانَ   ( 4) َربِيَعَة ْبِن ُعْثَمانَ  َعْن حُمَمَّ

ُ َعْنُه َقاَل: قَاَل َرُ وُل    ( 5)  َعِن اْاَْعرَِج َعْن َأِب ُهَريْلَرَة َرِضَي اَّللَّ
ُكلٍ  َخرْيٌ، اْ،ِرْص    َخرْيٌ َوَأَ،بُّ ِإىَل ِ  ِمَن اْلُمْ ِمِن الضَِّعيِف، َويف   ِ  َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ : ))اْلُمْ ِمُن اْلَقِويُّ 

َفُعَك، َواْ َتِعْن َِبهلِل َوََل تَلْعَجْز، َوِإْن َأَصاَبَك َشْيٌء َفاَل تَلُقْل: َلْو َأّن ِ فَلَعْ ُت َكاَن كَ  َذا وََكَذا، َوَلِكْن  َعَ   َما يَلنلْ
 . ( 6) ُقْل: َقَدُر ِ  َوَما َشاَء فَلَعَل، فَِإنَّ َلْو تَلْفَتُح َعَمَل الشَّْيطَاِن(( 

 
 ل مة به، وأبو داود الطيالسلي هو  ل يمان بن  داود السلجسلتاّن والرتمذي والنسلامحي وابن ماجه من طرق عن أِب وامحل شلقيق بن  

داود، وهو غري أِب داود السلجسلتاّن  ل يمان بن ااشلعث صلا،ب السلنن، وهو أيضلا غري أِب الوليد الطيالسلي  ل يمان بن عبد  
امل ك شلللللللليس البخاري، وكذلك يونس بن ،بيب راوية مسللللللللند الطيالسللللللللي هو ااصللللللللبهاّن، وهو غري يونس بن ،بيب البصللللللللري  

 شيس  يبويه.    النحوي 
 هو ابُن َعْبِد الرَّمْحَِن السَُّ ِميُّ الكويف، ثقة، من صغار التابعني.    ( 1) 
 هو ُ،َصنْيُ بُن ُجْنُدٍب الُكْويفُّ،  بعي ثقة.    ( 2) 
 به.   اِقِد عن ُهَشْيِ  بِن َبِشرْيٍ ورواه البخاري يف صحيحه عن شيخه َعْمِرو بُن حُمَمَِّد النَّ    ( 3) 
 القرشي، املدّن، من أتباع التابعني، صدوق، ق يل احلديث.     ( 4) 
 اانصاري املدّن،  بعي ثقة.    ( 5) 
ورواه ابن ماجه بنفس إ لللناد مسللل  ، ورواه أبو عوانة اإل لللفراييين يف مسلللتخرجه ع   صلللحيح مسللل   فقال: ،دثنا ع ي بن     ( 6) 

 ،رب الطامحي قال: ،دثنا عبد   بن إدريس به. 
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ثَلَنا أَبُو َعَوانَةَ   احلديث احلادي واألربعون:  َبُة ْبُن َ ِعيٍد قال: َ،دَّ ثَلَنا قُلتَليلْ قال اإلمام البخاري: َ،دَّ
َعْن    ( 1) 

ُ َعْنُه َقاَل: قَاَل َرُ وُل اَّللَِّ َص َّ   ُ َعَ ْيِه وَ   ( 2) َمْنُصورٍ  َ  ََّ :  َعْن َأِب َوامِحٍل َعْن َأِب ُموَ   اَاْشَعرِيِ  َرِضَي اَّللَّ
رِيَي، َوُفكُّوا الَعاّنَ(( 

َ
     . ( 3) ))َأْطِعُموا اجلَامِحَع، َوُعوُدوا امل
ثَلَنا أَبُو َعاِص ٍ قال اإلمام البخاري: ،َ   احلديث الثاين واألربعون:  َقاَل:    ( 6) َعْن َعطَاءٍ   ( 5) َعِن اْبِن ُجَرْيٍَّ   ( 4) دَّ

ْعُت اْبَن عَ  ُهَما مسَِ َعنلْ  ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ  يَلُقوُل:    بَّاٍس َرِضَي اَّللَّ ْعُت النَِّبَّ َص َّ   ُ  َلْو َكاَن َِلْبِن آَدَم  )) يَلُقوُل: مسَِ
ُ َعَ   َمْن   َاُب، َويَلُتوُب اَّللَّ    . ( 7) (( َ بَ َواِدََيِن ِمْن َماٍل َلَبْلتَلَغ  ََثلِثًا، َوََل ََيََْلُ َجْوَف اْبِن آَدَم ِإَلَّ الرتُّ

َباُن ْبُن فَلرُّوَخ قال:  بعون: احلديث الثالث واألر  ثَلَناَ َشيلْ ثَلَنا ُ َ ْيَماُن ْبنُ   قال اإلمام مس  : َ،دَّ   ( 8) اْلُمِغريَةِ  َ،دَّ
َعنْ   ُ َ   َعْن ُصَهْيِب بِن ِ َناٍن َرِضَي اَّللَّ لَيلْ ْبِن َأِب  َعْبِد الرَّمْحَِن  اْلبُلَناّنُّ َعْن  ثَلَنا ََثِبٌت  َقاَل  قال: َ،دَّ ُه قَاَل: 

ْيَس َذاَك ِاََ،ٍد ِإَلَّ لِْ ُمْ ِمِن،  َرُ وُل ِ  َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ : ))َعَجًبا ِاَْمِر اْلُمْ ِمِن، ِإنَّ أَْمَرُه ُك َُّه َخرْيٌ، َولَ 
         .  ( 9) ِإْن َأَصابَلْتُه َ رَّاُء َشَكَر، َفَكاَن َخرْيًا َلُه، َوِإْن َأَصابَلْتُه َضرَّاُء، َصرَبَ َفَكاَن َخرْيًا َلُه(( 

َقاَل:    احلديث الرابع واألربعون:  َبُة  قُلتَليلْ ثَلَنا  ثَلَنا مَحَّ قال اإلمام الرتمذي: َ،دَّ َزْيٍد َعْن َعاِصِ   َ،دَّ ْبُن  ْبِن  اُد 
هَبَْدَلةَ 
،    ( 11) َعْن ُمْصَعِب ْبِن َ ْعدٍ   ( 10)  ُ َعْنُه َقاَل: قُلْ ُت: ََي َرُ وَل اَّللَِّ َعْن أَبِيِه َ ْعِد ْبِن َأِب َوقَّاٍص َرِضَي اَّللَّ

تَلَ   الرَُّجُل َعَ   َ،َسِب ِدينِ  ِه، َفِإْن َكاَن ِديُنُه  َأيُّ النَّاِس َأَشدُّ َباَلًء؟ َقاَل: ))ااَنِْبَياُء مُثَّ اَاْمَثُل َفاَاْمَثُل، فَليُلبلْ
 

 ري البصري، ،افأب ثقة متقن. كُ شْ ا  بن عبد   اليَ هو الوضَّ    ( 1) 
 هو ابن املعتمر الكويف، ،افأب ثقة متقن.    ( 2) 
ه، ويف  ورواه البخاري يف موضلللللللع آخر من طريق شللللللليخه حُمَمَِّد ْبِن َكِثرٍي العبديِ  قال: َأْخرَبََن  للللللُلْفَياُن الثَّوريُّ َعْن َمْنصللللللُلوٍر ب    ( 3) 

 آخره: َقاَل ُ ْفَياُن: َوالَعاّن: اَاِ رُي.   
، يروي عنه البخاري بعي ثالثياته اليت  شلللللللللليوخ البخاري هو الضللللللللللَّحَّاُك بُن خَمَْ ٍد النَِّبيل البصللللللللللري، ،افأب كبري، وهو أكرب    ( 4) 

 . يكون بينه وبني الر ول ثالثة رواة فقط، وهي اثنان وعشرون ،ديثا أ انيدها ثالثية، وغالب أ انيد البخاري رَبعية ومخا ية 
 ن الع   َّبكة. ريَّ املكي، ثقة فقيه فاضل، أول من دوَّ هو عبد امل ك بن عبد العزيز بن جُ    ( 5) 
َب  املكي، مفيت مكة، من أوعية الع  ، ومن أشللهر أصللحاب ابن عباس، وهذا اإل للناد مسلل سللل َبملكيني ما  هو ابن أِب رَ     ( 6) 

   عدا شيس البخاري.    
ثَلَنا َ،جَّاُج ْبُن حُمَمٍَّد َعِن اْبِن ُجَرْيٍَّ به.    ( 7)   ورواه مس   يف صحيحه عن شيخه ُزَهرْيِ ْبِن َ،ْرٍب َقاَل: َ،دَّ
 البصري، ثقة ،افأب.    ( 8) 
   ورواه ابن ،بان يف صحيحه فقال: أخربن أبو يع   املوص ي قال: ،دثنا شيبان بن فروخ به.      ( 9) 
هو ابن أِب النَُّجْوِد الكويف، أ،د القراء السبعة املشهورين، وهو صدوق ،سن احلديث، روى أقل من مامحيت ،ديث، ويف     ( 10) 

 إمام.       ةٌ جَّ بعي أ،اديثه أوهام، أما يف القراءة فهو ،ُ 
 املدّن، ثقة، من أبناء الصحابة.       ( 11) 
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َتَّ َيرْتَُكُه ََيِْشي  ا اْشَتدَّ َباَلُؤُه، َوِإْن َكاَن يف ِديِنِه رِقٌَّة ابْلُتِ َي َعَ   َ،َسِب ِديِنِه، َفَما َيرْبَُ  الَباَلُء َِبلَعْبِد ،َ ُصْ بً 
 . ( 1) َعَ   اَاْرِض َما َعَ ْيِه َخِطيَئٌة(( 
ثَلَنا ِإْ حَ   احلديث اخلامس واألربعون:  ثَلَنا َعْبُد الرَّزَّاِق َعْن  قال اإلمام البخاري: َ،دَّ اُق ْبُن َنْصٍر قال: َ،دَّ

ُ َعْنُه َعِن النَِّبِ  َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ  َقاَل: ))الَعنْيُ َ،قخ((   ( 2) َمْعَمٍر َعْن مَهَّامٍ  َعْن َأِب ُهَريْلَرَة َرِضَي اَّللَّ
 (3 )  .   

ثَلَنا أَبُو ُمَعاِويََة َعِن اْاَْعَمِش َعْن َذرٍ   قال اإلمام أبو بكر بن    احلديث السادس واألربعون:  أِب شيبة: َ،دَّ
اْْلَْمَداّن ِ 
اْلِكْنِدي ِ   َعْن ُيَسْيعٍ   ( 4) 

ُهما َقاَل: قَاَل َرُ وُل اَّللَِّ َص َّ   ُ    ( 5)  َعنلْ  ُ َعِن النلُّْعَماِن ْبِن َبِشرٍي َرِضَي اَّللَّ
َعاُء ُهَو الْ  ِعَباَدُة((، مُثَّ َتاَل }َوَقاَل َربُُّكُ  اْدُعوّن َأْ َتِجْب َلُكْ  ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن  َعَ ْيِه َوَ  ََّ : ))الدُّ

 .  ( 6) [ 60ِعَباَديت َ َيْدُخُ وَن َجَهنََّ  َداِخرِيَن{ ]غافر:  
السابع واألربعون:  بن   احلديث  َبُة  قُلتَليلْ َأْخرَبََن  النسامحي:  بن شعيب  اإلمام أمحد  ثَلَنا    قال  َ،دَّ َقاَل:  َ ِعيٍد 

ُ َعْنُه    ( 7) ال َّْيُث بن َ عٍد َعْن َ ِعيِد ْبِن َأِب َ ِعيدٍ  َع َأََب ُهَريْلَرَة َرِضَي اَّللَّ َعْن َأِخيِه َعبَّاِد ْبِن َأِب َ ِعيٍد أَنَُّه مسَِ
َعَ ْيِه َوَ  ََّ  يَلُقوُل: ))ال َُّه َّ ِإّن ِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْاَْرَبِع: مِ  َفُع،  يَلُقوُل: َكاَن َرُ وُل اَّللَِّ َص َّ   ُ  ْن ِعْ ٍ  ََل يَلنلْ

ٍب ََل َبَْشُع، َوِمْن نَلْفٍس ََل َتْشَبُع، َوِمْن ُدَعاٍء ََل ُيْسَمُع(( َوِمْن قَل ْ 
 (8 )  .   

 
 وروى هذا احلديث أمحد يف مسنده عن عفان بن مس   الصَّفَّار عن محاد بن زيد به.       ( 1) 
ثقة، صللللا،ب الصللللحيفة الصللللحيحة اليت كتبها عن أِب هريرة، فيها مامحة و انية وثالثون ،ديثا،  بعي  ه الصللللنعاّن، ب ِ نلَ ابن مُ    ( 2) 

د نزيل صللللللنعاء، ورواها عن َمْعَمٍر: عبُد الرزاق الصللللللنعاّن،  رواها عن مهاٍم: معَمُر أشللللللهر من  كتبها مهام عن أِب هريرة، و  بن راشللللللِ
عن معمر عن مهام   فكل رواهتا َيانيون، وقد روى مجيع أ،اديث هذه الصلحيفة أمحد بن ،نبل يف مسلنده عن شليخه عبد الرزاق 

 ، وروى البخاري ومس   يف صحيحيهما بعي أ،اديث هذه الصحيفة كهذا احلديث.    عن أِب هريرة 
ورواه مسلللللل   يف صللللللحيحه عن شلللللليخه حممد بن رافع قال: ،دثنا عبد الرزاق الصللللللنعاّن به، وهذا احلديث موجود يف آخر     ( 3) 

مصللللنف عبد الرزاق، رواه عبد الرزاق الصللللنعاّن عن َمْعَمر به، وأيضللللا هذا احلديث موجود يف صللللحيفة مهام بن منبه، وهي أقدم  
 صحيفة صحيحة وص تنا يف احلديث.    

 ِب الكويف أبو عمر، ثقة عابد.  هِ رْ مُ ل هو ابن عبد   ال    ( 4) 
 احَلْضَرِمي،  بعي، من ثقات الكوفيني.       ( 5) 
 ورواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه والنسامحي يف السنن الكربى   انيده  من طريق َذرِ  ْبِن َعْبِد اَّللَِّ، وهو خمرج احلديث.       ( 6) 
ابن كيسان املقربي املدّن،  بعي ثقة، يروي عن أِب هريرة وعدة من الصحابة، ويروي عن أبيه كيسان، وروى هذا احلديث    ( 7) 

 بَّاد.    الو،يد عن أخيه ع 
ورواه أبو داود بنفس إ لناد النسلامحي عن شليخهما قتيبة به، ورواه ابن ماجه عن شليخه ِعيسلَ  ْبِن مَحَّاٍد املصلري عن ال يث    ( 8) 

بِن  لللللعٍد املصلللللري به، ورواه الرتمذي وصلللللححه من ،ديث عبد   بن عمرو بن العاص رضلللللي   عنهما، وأشلللللار الرتمذي إىل  
هي علادتله يف ذكر شلللللللللللللللواهلد احللديلث بعلد إخراجله، ولفأب روايلة الرتملذي: عن َعبلِد ِ  ْبِن َعْمٍرو قلال: كلان    روايلة أِب هريرة كملا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

ثَلَنا آَدمُ   احلديث الثامن واألربعون:  ثَلَنا ُشْعَبةُ قال   قال اإلمام البخاري: َ،دَّ ثَلَنا أَبُو ِإْ َحاقَ   قال:   : َ،دَّ   ( 1) َ،دَّ
َعاِزبٍ  ْبِن  الرَبَاِء  ُ    َعِن  اَّللَّ َأَرْدَت  َرِضَي  ))ِإَذا  فَلَقاَل:  َرُجاًل  َأْوَص   َوَ  ََّ   َعَ ْيِه  َص َّ   ُ  النَِّبَّ  َأنَّ  ُهما  َعنلْ

ْأُت َظْهرِي  َمْضَجَعَك فَلُقْل: ال َُّه َّ َأْ َ ْمُت نَلْفِسي ِإلَْيَك، َوفَلوَّْضُت أَْمرِي ِإلَْيَك، َوَوجَّْهُت َوْجِهي ِإلَْيَك، َوَأجلَْ 
َك الَِّذي  ًة َوَرْهَبًة ِإلَْيَك، ََل َمْ َجا َوََل َمْنَجا ِمْنَك ِإَلَّ ِإلَْيَك، آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي أَنْلَزْلَت، َوبَِنِبي ِ ِإلَْيَك، َرْغبَ 

   . ( 2) َأْرَ ْ َت، َفِإْن ُمتَّ ُمتَّ َعَ   الِفْطَرِة(( 
ثَلَنا   احلديث التاسع واألربعون:  ُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َ ْه ٍ قال اإلمام مس  : َ،دَّ ثَلَنا َعْبُد ِ     قال:   حُمَمَّ َ،دَّ

َعْن َأِب َ ِعيٍد اخْلُْدرِيِ     ( 4) َعْن َعطَاِء ْبِن َيَسارٍ   ( 3) َأْخرَبََن َماِلُك ْبُن أََنٍس َعْن َزْيِد ْبِن َأْ َ  َ   قال:   ْبُن اْلُمَباَركِ 
ُ َعْنُه َأنَّ النَِّبَّ َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ  َقاَل: ))ِإنَّ َ  يَلُقوُل ِاَْهِل اجْلَنَِّة: ََي   َأْهَل اجْلَنَِّة فَليَلُقوُلوَن: لَبلَّْيَك  َرِضَي اَّللَّ

تَلَنا َما  َربلََّنا َوَ ْعَدْيَك َواخلَْرْيُ يف َيَدْيَك فَليَلُقولُ  : َهْل َرِضيُتْ ؟ فَليَلُقوُلوَن: َوَما لََنا ََل نَلْرَض ؟ ََي َربِ  َوَقْد َأْعطَيلْ
أَْفَضُل ِمْن  وَْ تُلْعِط َأَ،ًدا ِمْن َخْ ِقَك، فَليَلُقوُل: َأََل أُْعِطيُكْ  أَْفَضَل ِمْن َذِلَك؟ فَليَلُقوُلوَن: ََي َربِ  َوَأيُّ َشْيٍء  

   . ( 5)  َعَ ْيُكْ  ِرْضَواّن، َفاَل َأْ َخُط َعَ ْيُكْ  بَلْعَدُه أََبًدا(( َذِلَك؟ فَليَلُقوُل: ُأِ،لُّ 
ثَلَنا    احلديث اخلمسون:  ثَلَنا اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِ ٍ  قال: َ،دَّ َبٍل قال: َ،دَّ ثَلَنا َأمْحَُد ْبُن َ،نلْ قال اإلمام أبو داود: َ،دَّ

َثيِن َخاِلُد ْبُن مَ  َثيِن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْمٍرو السَُّ ِميُّ َوُ،ْجُر ْبُن ُ،ْجٍر    ( 6) ْعَدانَ ثَلْوُر ْبُن َيزِيَد قَاَل: َ،دَّ َقاَل: َ،دَّ
َنا اْلِعْرََبَض ْبَن َ ارِيَةَ  َعْنُه، َوُهَو ِمَّْن نَلَزَل ِفيِه }َوََل َعَ   الَِّذيَن ِإَذا َما أَتَلْوَك لَِتْحِمَ ُهْ     َقاََل: أَتَليلْ  ُ َرِضَي اَّللَّ

ُ ُكْ  َعَ ْيِه{ ]التوبة:   َناَك َزامِحرِيَن َوَعامِحِديَن َوُمْقَتِبِسنَي، فَلَقاَل  92قُلْ َت ََل َأِجُد َما َأمحِْ [ َفَس َّْمَنا، َوقُلْ َنا: أَتَليلْ

 
َمُع  َومِ  ُع  َوِمْن ُدَعاٍء ََل ُيسللللْ َبُع  ر للللول   صلللل     ع يه و لللل   يقول: ))ال ُه َّ ِإّن ِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن قَلْ ٍب ََل َبْشللللَ ْن نَلْفٍس ََل َتشللللْ

َفُع  َأُعوُذ ِبَك ِمْن َهُ ََلِء اَاْرَبِع((، قال الرتمذي: ويف البا َوِمْن عِ   .     ب عن جابر وأِب هريرة وابن مسعود ْ ٍ  ََل يَلنلْ
 هو عمرو بن عبد   السَِّبيعي اْلَْمَداّن الكويف،  بعي ثقة عابد، من كبار ،فاظ احلديث املكثرين.          ( 1) 
ثَلَنا شلللللُلْعَبُة    ورواه مسلللللل   بعدة أ للللللانيد    ( 2)  ثَلَنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر قال: َ،دَّ ثَلَنا اْبُن اْلُمَثقَّ َواْبُن َبشللللللَّاٍر َقاََل: َ،دَّ به، منها قوله: َ،دَّ

ْعِد ْبِن ُعبَلْيَدَة َعِن الرَبَاِء ْبِن َعاِزٍب، ويف أوله زَيدة: ))ِإَذا أَتَلْيَت َمضلْ  َعَك، فَلتَلَوضلَّْأ  جَ ورواه البخاري ومسل   من طريق أخرى عن  لَ
قِ َك اَاَْيَِن((، ويف آخره زَيدة: ))َفاْجَعْ ُهنَّ آِخَر َما تَلُقوُل((، قال   َطِجْع َعَ   شللللللللللللللِ الرباء: فَلُقْ ُت  َوضلللللللللللللُلوَءَك لِ صللللللللللللللَّاَلِة، مُثَّ اضللللللللللللللْ

   ْ َت((.       َأْ َتْذِكُرُهنَّ: َوِبَرُ وِلَك الَِّذي َأْرَ ْ َت. َقاَل: ))ََل، َوبَِنِبيِ َك الَِّذي َأْر َ 
 املدّن الفقيه املفسر، ثقة، يروي كثريا عن أبيه أ    موىل عمر بن اخلطاب.          ( 3) 
 املدّن الفقيه، ثقة عابد من كبار التابعني، وأخوه   يمان بن يسار أ،د فقهاء املدينة السبعة املشهورين.          ( 4) 
ن عبد   بن املبارك به، وهو يف كتاب الزهد والرقامحق َلبن املبارك ورواه البخاري يف صلللحيحه عن شللليخه معاذ بن أ لللد ع    ( 5) 

   عن مالٍك به.       
 احِلْمِصي،  بعي ثقة عابد.          ( 6) 
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َنا فَلَوَعظََنا َموْ اْلعِ  ِعَظًة بَِ يَغًة َذَرَفْت  ْرََبُض: َص َّ  بَِنا َرُ وُل اَّللَِّ َص َّ   ُ َعَ ْيِه َوَ  ََّ  َذاَت يَلْوٍم، مُثَّ أَقْلَبَل َعَ يلْ
َها اْلُقُ وُب، فَلَقاَل َقامِحٌل: ََي َرُ وَل اَّللَِّ َكَأنَّ َهِذِه مَ  َها اْلُعُيوُن َوَوِجَ ْت ِمنلْ َنا؟  ِمنلْ ْوِعَظُة ُمَود ٍِع، َفَماَذا تَلْعَهُد ِإلَيلْ

بلَ  ِمْنُكْ   يَِعْش  َمْن  َفِإنَُّه  َ،َبِشيًّا،  َعْبًدا  َوِإْن  َوالطَّاَعِة،  َوالسَّْمِع  اَّللَِّ  بِتَلْقَوى  ))أُوِصيُكْ   َفَسرَيَى  فَلَقاَل  ْعِدي 
ُكْ   اْخِتاَلًفا َكِثريًا، فَلَعَ ْيُكْ  ِبُسنَّيِت َوُ نَِّة اخْلَُ َفا  َها َِبلنلََّواِجِذ، َوِإَيَّ ِء اْلَمْهِديِ نَي الرَّاِشِديَن، َ َسَُّكوا هِبَا َوَعضُّوا َعَ يلْ

َوحُمَْدََثِت اْاُُموِر، َفِإنَّ ُكلَّ حُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة(( 
 (1 )   . 

ثَلَنا َعْبدُ   احلديث احلادي واخلمسون:  الرَّمْحَِن ْبُن َمْهِديٍ  َوَيزِيُد ْبُن َهاُروَن قاَل: َأْخرَبََن    قال اإلمام أمحد: َ،دَّ
  ُ َعْنُه َقاَل: َخطَّ لََنا  مَحَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن َعاِصِ  ْبِن َأِب النَُّجوِد َعْن َأِب َوامِحٍل َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَّ

ِه َوَ  ََّ  َخطًّا، مُثَّ َقاَل: ))َهَذا َ ِبيُل اَّللَِّ((، مُثَّ َخطَّ ُخُطوطًا َعْن ََيِيِنِه َوَعْن ِ َاِلِه،  َرُ وُل اَّللَِّ َص َّ   ُ َعَ يْ 
ِصَراِطي  َهَذا  قَلَرأَ: }َوَأنَّ  مُثَّ  ِإلَْيِه((،  َيْدُعو  َشْيطَاٌن  َها  ِمنلْ َ ِبيٍل  َعَ   ُكلِ   ُ ُبٌل،  ))َهِذِه  َقاَل:  ُمْسَتِقيًما    مُثَّ 

 . ( 2) [ 153اتَِّبُعوُه َوََل تَلتَِّبُعوا السُُّبَل فَلتَلَفرََّق ِبُكْ  َعْن َ ِبيِ ِه{ ]اانعام:  فَ 
ثَلَنا اْبُن َأِب ُعَمَر َعْن َمْرَواَن اْلَفَزارِيِ  َعْن َيزِيَد ْبِن َكْيَساَن   احلديث الثاين واخلمسون:  قال اإلمام مس  : َ،دَّ

ْ اَلُم    َعْن َأِب   ( 3) َعْن َأِب َ،ازِمٍ  اإْلِ َعَ ْيِه َوَ  ََّ : ))َبَدأَ  ُهَريْلَرَة رضي   عنه َقاَل: َقاَل َرُ وُل ِ  َص َّ   ُ 
 .  ( 4) َغرِيًبا، َوَ يَلُعوُد َكَما َبَدأَ َغرِيًبا، َفُطوََب لِْ ُغَرََبِء(( 

  

 
ْعٍد عن خالد بن معدان، قال    ( 1)  هذا احلديث موجود يف مسللللللللللند أمحد د للللللللللناده ومتنه، ورواه الرتمذي من طريق ِبَِرِي ْبِن  للللللللللَ

،سٌن صحيح، وقال أبو نُلَعيٍ  ااصبهاّن يف أول كتابه املستخرج ع   صحيح اإلمام مس  : َهَذا َ،ِديٌث  الرتمذي: هذا ،ديثٌ 
 َجيِ ٌد ِمْن َصِحيِح َ،ِديِث الشَّاِميِ نَي.       

ٍ  َعْن ِزرِ  ْبِن ُ،َبيٍش َعنْ    ( 2)  ُعوٍد، فقد    ورواه النسللامحي يف السللنن الكربى من طريق أِب َبْكِر ْبِن عيَّاٍش َعْن َعاصللِ َعْبِد ِ  ْبِن َمسللْ
اْخُتِ َف ع   عاصللٍ  يف هذا احلديث، فرواه بعضلله  عن عاصلل  عن أِب وامحل، ورواه بعضلله  عن عاصلل  عن ِزرِ  ْبِن ُ،َبيٍش، وهذا  
، اخلالف َل يضللللر، فكالمها ثقة من أصللللحاب ابن مسللللعود، وقد ذكر احلافأب الدارقطين يف كتابه الع ل هذا اخلالف ع   عاصلللل  

 وقال: ولعل عاصما ،فظه عنهما، و  أع  .        
 ،  بعي ثقة.        هو   مان ااشجعي الكويف    ( 3) 
وري عن ثَي بن معني عن مروان الفزاري به، ورواه ابن  مسلللللل   عن عباس الدُّ صللللللحيح  ورواه أبو عوانة يف مسللللللتخرجه ع       ( 4) 

يد بن  لللعيد عن مروان الفزاري به، وقد رواه عن أِب هريرة غري وا،د من أصلللحابه، وَ ماجه وأبو يع   املوصللل ي عن شللليخهما  لللُ 
ورواه عن النِب صلل     ع يه و لل   مجاعة من الصللحابة كعبد   بن عمر كما يف صللحيح مسلل  ، وعبد   بن مسللعود كما يف  

         نن الرتمذي.     
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     ئد مهمة: وا ف 
 من اا انيد املشهورة عند أهل احلديث:    الفائدة األوىل: 

 إمساعيل بن أِب خالد عن قيس بن أِب ،ازم عن أِب بكر الصديق.   •
الزهري عن  او بن عبد   بن عمر عن ابن عمر عن عمر، وزيد بن أ    عن أبيه أ    موىل   •

 . بن اخلطاب   عمر عن عمر 
 عثمان عن عثمان بن عفان. الزهري عن عطاء بن يزيد ال يثي عن مُحران موىل   •
عن ع ي بن أِب طالب، وحممد بن  ريين عن    بن ع ي   الزهري عن ع ي بن احلسني عن احلسني  •

، واحلسن بن حممد بن ع ي بن أِب طالب وأبو جعفر حممد  َعبيدة الس ماّن عن ع ي بن أِب طالب 
كاتب ع ي عن ع ي    بن ع ي بن احلسني وعبد الرمحن بن هرمز ااعرج عن عبيد   بن أِب رافع 

      .  بن أِب طالب 
الزهري عن  عيد بن املسيب عن أِب هريرة، والزهري عن أِب   مة بن عبد الرمحن بن عوف عن   •

وثَي بن أِب  والزهري عن أِب بكر بن عبد الرمحن بن احلار  بن هشام عن أِب هريرة،  أِب هريرة،  
ند عن ااعرج عن أِب هريرة،  ، وأبو الز ِ عن أِب هريرة بن عبد الرمحن بن عوف  كثري عن أِب   مة  

وعبد  وااعمش عن أِب صاا عن أِب هريرة، وهشام بن ،سان عن حممد بن  ريين عن أِب هريرة،  
الصنعاّن عن مَ  اللُمْجِمر عن أِب  ام عن أِب هريرة ر عن مَهَّ مَ عْ الرزاق  نُلَعي   ، ومالك بن أنس عن 

ي عن أِب هريرة، واحلسن البصري وبكر بن عبد  وااعمش عن أِب ،ازم   مان ااشجع هريرة،  
ومالك بن أنس وال يث بن  عد    املزّن وَثبت الُبناّن عن أِب رافع نُلَفيع الصامحغ عن أِب هريرة،  

وُعبيد   بن عمر الُعمري وحممد بن عبد الرمحن بن أِب ِذمحب عن  عيد بن أِب  عيد املْقرُبي عن  
   أِب هريرة.  

ابن عمر   مالك عن نفع عن  • والزهري عن  او عن  بن عمر،  الثوري  عبد    ، وشعبة و فيان 
و فيان بن عيينة ومالك بن أنس وإمساعيل بن جعفر عن عبد   بن دينار عن عبد   بن عمر،  

 وهشام بن عروة بن الزبري عن أبيه عن ابن عمر.         
بيد   بن عمر  أبيه عن عامحشة، وعُ   الزهري عن عروة بن الزبري عن عامحشة، وهشام بن عروة عن  •

،  عن عامحشة، وعبد الرمحن بن القا   عن أبيه عن عامحشة بن حممد بن أِب بكر  ري عن القا    مَ العُ 
والزهري وثَي بن  عيد اانصاري وأبو الر ِجال حممد بن عبد الرمحن اانصاري عن َعْمرة بنت عبد  

خاله اا ود بن يزيد بن قيس النخعي عن عامحشة، وإبراهي   ، وإبراهي  النخعي عن  الرمحن عن عامحشة 
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النخعي وعامر بن شرا،يل الشعِب ومنصور بن املعتمر وأبو وامحل شقيق بن   مة وأبو الضح   
   .  مس   بن صبيح عن مسروق بن ااجدع الوادعي عن عامحشة 

ة عن  عيد بن  ابن ُجريَّ عن عطاء بن أِب رَب  عن ابن عباس، وأبو ِبشر جعفر بن أِب و،شي  •
ابن عباس، وعبد   بن   السَّْخِتياّن عن عكرمة عن  َ يمة  ابن عباس، وأيوب بن أِب  ُجبري عن 
ُعتيبة   طاوس عن أبيه طاوس بن كيسان اليماّن عن ابن عباس، ومنصور بن املعتمر واحَلَك  بن 

ِب الشَّْعثاء جابر  وابن أِب ََنيح عن َماهد بن جرب عن ابن عباس، وعمرو بن دينار وقتادة عن أ 
 بن زيد عن ابن عباس. 

وزيد بن أ    عن عطاء بن يسار عن أِب  الزهري عن عطاء بن يزيد ال يثي عن أِب  عيد اخلدري،   •
عن أِب  تبة بن مسعود  والزهري عن عبيد   بن عبد   بن عُ  عيد اخلدري وعبد   بن عباس،  

    . بن عباس ا و  عيد اخلدري  
وابن ُجَريَّ والزهري عن  ،  بن عبد   اانصاري   عمرو بن دينار عن جابر    فيان بن عيينة عن  •

عبد  و   و فيان الثوري و فيان بن عيينة وشعبة ومالك وااوزاعي عطاء بن أِب رَب  عن جابر،  
يَّ وعبيد   بن عمر العمري عن حممد بن املنكدر عن  رَ العزيز بن أِب   مة املاجشون وابن جُ 

  الضِب و يار أبو احلك   قسَ وإمساعيل بن أِب خالد ومطرف بن طريف احلارثي ومغرية بن مِ جابر،  
بِ  اليامي وااعمش وعاص  اا،ول  وزكرَي بن أِب زامحدة وأبو  بيان بن بشر وزُبيد بن احلار   شر 

، وجعفر بن حممد  وعبد   بن عون ومنصور بن املعتمر عن عامر بن شرا،يل الشعِب عن جابر 
   .  ي بن احلسني عن أبيه عن جابر بن ع 

مر وُعقيل بن خالد وابن عيينة وشعيب بن أِب محزة ويونس بن يزيد ااي ي وااوزاعي  عْ مالك ومَ  •
اء عن أِب ِقالبة عبد    الزُّبَيديُّ عن الزهري عن أنس، حممد بن الوليد  و  وأيوب السختياّن وخالد احَلذَّ

ومحاد بن   مة ومحاد بن زيد و  يمان بن املغرية وشعبة عن      بن زيد اجلَرمي البصري عن أنس، 
وامحي وأبو  تُ  ْ ذي وهشام الدَّ وْ َثبت الُبناّن عن أنس، وشعبة و عيد بن أِب َعروبة ومهام بن ثَي العَ 

اليَ وانة الوضَّ عَ  ، وإمساعيل بن إبراهي  البصري املعروف  كري عن قتادة عن أنس شْ ا  بن عبد   
عبد الوار  بن  عيد البصري ومحاد بن زيد البصري وشعبة عن عبد العزيز بن ُصَهيب  َببن ُع يَّة و 
 . عن أنس 

إبراهي    • عن  يزيد  ااعمش  ع قمة بن  عن  النخعي   النخعي  قيس  مسعود،    بن  بن  عبد    عن 
إبراهي  النخعي عن خاليه اا ود بن يزيد وعبد الرمحن بن يزيد عن ابن مسعود،  ااعمش عن  و 

وااعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود، وااعمش ومنصور بن املعتمر عن أِب وامحل شقيق  
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، و  يمان بن َطْرخان التيمي عن أِب عثمان النَّهدي عن عبد   بن  بن مسعود ا بن   مة عن  
 وُأِب بن كعب وأ امة بن زيد و عد بن أِب وقاص. شعري  وأِب مو   اا مسعود  

منصور بن املعتمر عن أِب وامحل عن أِب مو   ااشعري، وأبو أ امة عن بُريد عن أِب بُردة عن   •
أِب مو  ،  بردة عن  أِب  ُعَمري عن  بن  امل ك  عبد  ُقدامة عن  بن  بن    أِب مو  ، وزامحدة  وعامر 

ة بن شرا،يل  رَّ ، وعمرو بن ُمرَّة املرادي الكويف عن مُ عن أِب مو     ِب عن أِب بردة عْ الشَّ را،يل  شَ 
 .  عن أِب مو     اْلمداّن 

وال يث  الزهري عن  عيد بن املسيب وأِب   مة بن عبد الرمحن عن عبد   بن عمرو بن العاص،   •
 بن عمرو  زّن عن عبد   عن يزيد بن أِب ،بيب عن أِب اخلري مرثد بن عبد   اليَ   املصري   بن  عد 

 . وعقبة بن عامر اجلُهين   بن العاص 
شعبة ويزيد بن ُزَريع ويزيد بن هارون وعبد الوار  بن  عيد عن احلسني بن ذكوان املع ِ   عن عبد   •

   بن بُريدة عن بريدة بن احُلصيب وِعمران بن احُلصني وعبد   بن ُمغفَّل. 
الثوري و فيان بن   • العزيز بن حممد  مالك ومحاد بن زيد و فيان  عيينة و  يمان بن بالل وعبد 

 الدراوردي وُوهيب بن خالد عن أِب ،ازم   مة بن دينار عن  هل بن  عد الساعدي. 
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 الفائدة الثانية:  
آخر من مات من الصحابة العشرة املبشرين َبجلنة:  عد بن أِب وقاص رضي   عنه، تويف َبملدينة   •

 هجرية.    55 نة  
رضي    لصحابة الذين شهدوا غزوة بدر: أبو الَيَسر كعب بن عمرو اانصاري آخر من مات من ا  •

 هجرية.   55  عنه، تويف َبملدينة  نة  
رضي    آخر من مات من أمهات امل منني زوجات النِب ع يه الصالة والسالم: أم   مة املخزومية  •

 هجرية.   62  عنها، توفت َبملدينة  نة  
هدوا بيعة العقبة: جابر بن عبد   اانصاري رضي   عنهما،  آخر من مات من الصحابة الذين ش  •

 هجرية.   78تويف  نة  
ل هجرة، ومات بعده    85آخر الصحابة مو  يف دمشق: واث ة بن اا قع رضي   عنه، تويف  نة   •

أبو أُمامة الباِه ي ُصَديُّ بن َعْجالن رضي   عنه، وآخر الصحابة مو     86بسنة يف محص  نة  
 . 88 الشام هو عبد   بن ُبسر رضي   عنهما، تويف  نة  يف 

 . 87آخر الصحابة مو  يف الكوفة: عبد   بن أِب أوىف رضي   عنهما، تويف  نة   •
بن  عد   • والسالم:  هل  الصالة  ع يه  النِب  رواية كثرية عن  مو  َبملدينة ِمن ْل   الصحابة  آخر 

 هجرية.   88 نة  الساعدي رضي   عنهما، تويف  
آخر الصحابة مو  َبملدينة ِمن رأى النِب ع يه الصالة والسالم يف صغره: حممود بن الربيع اخلزرجي   •

 هجرية.   99رضي   عنه، تويف  نة  
آخر من مات من الصحابة املكثرين من احلديث: أنس بن مالك اانصاري رضي   عنه خادم   •

 هجرية.   93لبصرة  نة  ا يف  النِب ع يه الصالة والسالم، مات  
تويف يف مكة  نة   • عنه،  ال يثي رضي    واث ة  بن  عامر  الطفيل  أبو  مو :  الصحابة    110آخر 

 هجرية.  
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 الصحابة املكثرون من رواية احلديث  بعة مجعه  السيوطي يف قوله:   الفائدة الثالثة: 
 ... أَبُو ُهَريْلَرَة يَِ يِه اْبُن ُعَمرْ   ِثُروَن يف رَِوايَِة ااَثَلرْ َواْلُمكْ 

 ِب ِ لللل ُة النَّ للللللل ٌر َوَزْوجَ للل ابِ للللللللل ْحُر َكاخْلُْدرِيِ  ... َوجَ لل ٌس َواْلبَ لللللل َوأَنَ 
وعبد   بن عباس امل قب البحر    ، وأنس بن مالك   ، بن اخلطاب   وعبد   بن عمر   ، أبو هريرة   : وه  

اخلدري، وجابر بن عبد   اانصاري، وعامحشة أم امل منني، رضي   عنه   لسعة ع مه، وأبو  عيد  
   أمجعني. 

 ومن املكثرين أيضا من الصحابة ِمن ه  دون أولئك السبعة يف كثرة الرواية: 
وعبد   بن عمرو بن العاص، وأبو أمامة ُصَدي بن عجالن  وع ي بن أِب طالب،  عبد   بن مسعود،  

قبة بن عامر  نادة، وعُ ب بن جُ ندُ فاري جُ وأبو مو   ااشعري عبد   بن قيس، وأبو ذر الغِ الباه ي،  
مران بن  وَير بن عامر اانصاري، وعمر بن اخلطاب، و،ذيفة بن اليمان، وعِ رداء عُ هين، وأبو الدَّ اجلُ 
 عد الساعدي،  صيب، و عد بن أِب وقاص، و هل بن  يدة بن احلُ رَ صني، وعبادة بن الصامت، وبلُ ،ُ 

 مة أم امل منني، رضي   عنه  أمجعني.  َ وأبو قتادة احلار  بن رِبعي اانصاري، وأم  َ 
شيوخ اإلمام مس   الثمانية الذين روى عنه  غالب أ،اديث صحيحه، وأكثر الرواية    الفائدة الرابعة: 

ن ثَي التميمي النيسابوري،  عنه  جدا: أبو بكر بن أِب شيبة الكويف، وُزَهري بن ،رب النسامحي، وثَي ب 
  ، وقُتيبة بن  عيد الثقفي الكويف   ، وحممد بن عبد   بن َُّنري الكويف   وأبو ُكَريب حممد بن العالء اْلمداّن 

الَعَنزي أبو مو    ، و الب خي  ، وإ حاق بن إبراهي  احلنظ ي، صا،ب املسند  البصري   حممد بن املثق 
 املشهور َّبسند إ حاق بن راهويه. 

 أشهر شيوخ اإلمام البخاري الذين روى عنه  كثريا من أ،اديث صحيحه:   : امسة اخل   الفائدة 
ُمَسدَّد بن ُمَسرهد البصري، وع ي بن املديين، وهو ع ي بن عبد   البصري، وقتيبة بن  عيد الثقفي  
  الب خي، وأبو اليمان احلك  بن نفع احلمصي، وأبو نعي  الفضل بن دُكني الكويف، وحممد بن يو ف 
الِفْرََيِب، وعبد   بن يو ف التِ نِ يِسي املصري، وعبد   بن مس مة القعنِب البصري، وآدم بن أِب إَيس  
اخلرا اّن، و  يمان بن ،رب البصري قاضي مكة، وحممد بن بشار البصري امل قب بُندار، وأبو النعمان  

مان بن َجبَلَ َة املروزي امل قب َعْبدان،  حممد بن الفضل السدو ي البصري امل قب عارِم، وعبد   بن عث 
التلَّبُلْوذَِكيُّ البصري، وثَي بن عبد   بن ُبكري املصري، ويُ  نسب إىل  ومو   بن إمساعيل أبو  َ َمة 

جده ثَي بن ُبكري، وأبو الوليد هشام بن عبد امل ك الطيالسي، وعبد   بن حممد اجلُعفي البخاري  
 امل قب َبملسَندي. 
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البخاري ومس   وأبو داود والرتمذي    : املشايس التسعة الذين اشرتك يف الرواية عنه    ة: سادس ة ال الفائد 
 والنسامحي وابن ماجه بال وا طة:  

وأبو  عيد عبد  وقتيبة بن  عيد الثقفي،  حممد بن املثق، وحممد بن بشار، وأبو ُكريب حممد بن العالء،  
بن   الكويف، ونصر  الكندي  ااشَّ  بن  عيد  الفالس     ع ي  بن  البصري، وعمرو  اجلهضمي  ع ي 

 ويعقوب بن إبراهي  الدورقي البغدادي.  وأبو اخلطاب زَيد بن ثَي احلساّن البصري،  البصري،  
عبد   من الصحابة يف السند املكي هو ابن عباس، ويف السند املدّن هو ابن عمر    : السابعة   الفائدة 

   عمرو بن العاص، ويف السند الكويف هو ابن مسعود. بن اخلطاب، ويف السند املصري هو ابن  
يفرق بني  فيان الثوري و فيان بن عيينة َّبا  إذا جاء يف السند  فيان من غري نسبة،    الفائدة الثامنة: 

القطان،   العبدي، وقبيصة بن عقبة، وثَي بن  عيد  الثوري يروي عنه: حممد بن كثري  ي ي:  فيان 
بن املبارك، وعبد الرمحن بن مهدي، وخالد بن ثَي، وأما  فيان بن عيينة  ووكيع بن اجلرا ، وعبد   

ميدي، وعبد   بن حممد املسندي اجلعفي، وع ي بن عبد   املديين،  فريوي عنه: عبد   بن الزبري احلُ 
م البيكندي، ومسدد بن مسرهد، و عيد بن منصور. ويوجد ،افظان  وقتيبة بن  عيد، وحممد بن  اَل 

كني وحممد بن يو ف الفرَيِب، فإذا قاَل:  عن السفيانني، ومها أبو نعي  الفضل بن دُ   ن روَي ي هوران  مش 
 ،دثنا  فيان فهو الثوري، وإذا روَي عن ابن عيينة نسباه إىل أبيه. 

  يمان يف السند املدّن هو ابن بالل، ويف السند الكويف هو ااعمش، ويف السند    الفائدة التاسعة: 
 رخان التيمي. بن طَ البصري هو ا 

العاشرة:  وأما    الفائدة  ُع يَّة،  ابن  هو  البصري  السند  ويف  جعفر،  ابن  هو  املدّن  السند  يف  إمساعيل 
 . الكويف   إمساعيل عن قيس بن أِب ،ازم فهو إمساعيل بن أِب خالد 

ااعمش وشعبة عن عمرو هو عمرو بن مرة الكويف، و فيان بن عيينة عن    الفائدة احلادية عشرة: 
    عمرو هو عمرو بن دينار املكي، وعبد   بن وهب عن عمرو هو عمرو بن احلار  املصري. 

الثانية عشرة:  بن    الفائدة  بن عمر  بن عاص   بن عمر بن ،فص  عبيد    عبيد   عن نفع هو 
عبد   فهو ضعيف، فاملصغَّر ثقة، واملكربَّ ضعيف، وكل من ااخوين    اخلطاب، وهو ثقة، أما أخوه 

يقال عنه: الُعَمري، وإذا روى ثَي بن  عيد القطان عن عبيد   فهو عبيد   الُعمري، وإذا روى  
  الزهري عن عبيد   فهو عبيد   بن عبد   بن عتبة بن مسعود، وهو أ،د الفقهاء السبعة املذكورون 

 يف قول الناظ : 
 إذا قيل َمن يف الع    بعُة أِبٍر ... روايُته  ليست عن الع   خارِجة 
 فقل هلل  ُعبيُد   ُعللروُة قللللا لٌ  ...  علليٌد أبو بكٍر   يلماُن خلارِجة 
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عروة  تبة بن مسعود، و وه  فقهاء املدينة السبعة املشهورون يف زمن التابعني: عبيد   بن عبد   بن عُ 
بن الزبري بن العوام، والقا   بن حممد بن أِب بكر الصِ ديق، و عيد بن املسيب، وأبو بكر بن عبد  

 الرمحن بن احلار  بن هشام املخزومي، و  يمان بن يسار، وخارجة بن زيد بن َثبت اانصاري. 
وأيوب وثَي بن    هشام عن أبيه هو هشام بن عروة بن الزبري، وهشام عن قتادة   الفائدة الثالثة عشرة: 

ْ ُتوامحي، وهشام عن حممد بن  ريين و،فصة بنت  ريين وعكرمة هو هشام بن   أِب كثري هو هشام الدَّ
 ،سان الُقردو ي، وهشام عن معمر بن راشد وابن جريَّ هو هشام بن يو ف الصنعاّن. 

س عن الزهري  يونس عن احلسن وابن  ريين هو يونس بن ُعَبيد البصري، ويون   الفائدة الرابعة عشرة: 
، أما يونس بن عبد ااع   الصََّديف املصري، فهو متأخر يف الطبقة، فهو من  هو يونس بن يزيد ااَي ي 

 . تالميذ اإلمام الشافعي، ومن مشايس اإلمام مس   يف صحيحه 
ثَي بن  عيد القطان يف طبقته ثَي بن  عيد ااموي، ويوجد آخران أرفع    الفائدة اخلامسة عشرة: 

نهما: ثَي بن  عيد اانصاري، وثَي بن  عيد بن ،يان التيمي أبو ،يان، فمسدد وحممد بن  طبقة م 
املثق يروَين عن ثَي القطان، ومحاد بن زيد ومالك وابن عيينة يروون عن ثَي بن  عيد اانصاري،  

نت عبد  وثَي بن  عيد اانصاري هو قاضي املدينة النبوية، يروي كثريا عن أنس بن مالك وعمرة ب 
الرمحن، وهو الذي تفرد برواية ،ديث: )إَّنا ااعمال َبلنيات(، وثَي عن أِب زرعة بن عمرو بن عمرو  
بن جرير هو ثَي بن  عيد بن ،يان، وإذا روى  عيد بن ثَي بن  عيد عن أبيه فهو ثَي بن  عيد  

وشيخه أبو   مة بن عبد  ااموي، وإذا جاء يف اإل ناد: ثَي عن أِب   مة فهو ثَي بن أِب كثري،  
 الرمحن بن عوف. 

ال يث بن  عد املصري عن يزيد هو يزيد بن أِب ،بيب املصري، وقتيبة بن    الفائدة السادسة عشرة: 
 . البصري    عيد عن يزيد هو يزيد بن ُزريع 
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أبو ،ازم عن أِب هريرة هو   مان ااشجعي، وأبو ،ازم عن  هل بن  عد    الفائدة السابعة عشرة: 
 مة بن دينار. هو    

،دثنا  ق بينهما، فيقول:  فر ِ ،دثنا وأخربن  واء عند بعي ا دثني، وبعضه  يُ   الفائدة الثامنة عشرة: 
وطالبه   وهو  الشيس  ع    ُقرِئ  فيما  وأخربن  طالبه،  ع    الشيس  بقراءة  الشيس  لفأب  من  مسعه  فيما 

احلفاظ َل يكادون يقولون: ،دثنا،  وبعي  يستمعون ل قارئ الذي يقرأ اا،اديث اليت يرويها الشيس،  
  الوا طي   ، وُهشي  بن بشري الوا طي   بل يقولون: أخربن، مثل: عبد الرزاق الصنعاّن، ويزيد بن هارون 

، وثَي بن ثَي النيسابوري، وأبو الطاهر أمحد بن عمرو بن عبد   بن  ، وإ حاق بن راهويه البغدادي 
   . َي التُِّجيِب املصري م ة بن ث رْ عمرو بن الَسرْ  املصري، و،َ 

التابعني،  وا،د من  من    أكثر يرويه عن الصحاِب  قد  مث    صحاِب ال احلديث يرويه    الفائدة التاسعة عشرة: 
تكثر الرواَيت ل حديث  راو أو راوَين أو ثالثة أو أكثر، وهكذا    التابعني مث يرويه عن كل وا،د من  

احلديث ْلا مئات اا انيد مع أَنا آ،اد تدور ع    ، وبعي أ،اديث اْل،اد مجع بعي أهل  الوا،د 
النِب ع يه  صحاِب وا،د أو  بعي وا،د  ، وع ماء احلديث يعدون كل إ ناد ،ديثا،  واء كان عن 

الصالة والسالم، أو كان عن الصحابة أو التابعني أو  بعيه ، فكل رواية يعدوَنا ،ديثا ،َت الرواَيت  
والزهد وحنو ذلك ِما يروونه َبا انيد عن  والفتاوى  رواَيت التفسري    املكررة   انيد متعددة، وكذلك 
 .  الصحابة والتابعني ومن بعده  

احلُ و  أن  َند  احلديث  تدوين  زمن  رواية  فَّ يف  أو ع  غالبا  يكونون  املتأخرين  احلفاظ  لَل انيد  اظ  من 
، فتتسع  شيخا شيخا     يكتبون مجيع أ،اديث من تقدمه   أَن  املتأخرين  من عادة  املتقدمني عنه ؛ ان  

، كان ،ديث  وأبو إ حاق   ، فمثال أكرب ،فاظ التابعني ااربعة: الزهري وقتادة وااعمش جدا   روايته  
روى اخلطيب البغدادي يف كتابه اجلامع اخالق الراوي وآداب  كل وا،د منه  ألفي ،ديث تقريبا،  

زهري وقتادة وااعمش وأِب إ حاق،  السامع عن أِب داود الطيالسي قال: )وجدن احلديث عند أربعة: ال 
مث جاء من بعده  فروى أ،اديثه  وأ،اديث غريه   وو يكن عند وا،د من ه َلء إَل ألفني ألفني(،  

، و فيان بن عيينة كان ،ديثه  ،ديث   ، فمثال محاد بن زيد كان ،ديثه أربعة آَلف   فكثرت رواَيهت 
الثو  عشرة آَلف، و فيان  ألفا،  بعة آَلف، وشعبة كان ،ديثه  ثالثني  وا ع    ري كان ،ديثه  فهو 

قال احلافأب صاا    الرواية جدا، عدد شيوخه أكثر من مخس مامحة، وكان يروي عن الثقات والضعفاء، 
وعبد   بن املبارك كان  بن حممد: ) فيان الثوري ليس يتقدمه عندي أ،د، يب غ ،ديثه ثالثني ألفا(.  

عبد   بن املبارك صحيح احلديث، وكانت كتبه اليت    قال ثَي بن معني: )كان   ،ديثه عشرين ألفا، 
مث جاء بعد ه َلء يف القرن الثالث اْلجري أمحمة ،فاظ جهابذة،    ُثدِ   هبا عشرين ألف ،ديث(، 
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مجعوا أ،اديث كل الرواة الذين  بقوه ، وضموا ،ديث بعضه  إىل بعي، أمثال ع ي بن املديين وأِب  
يه وأمحد بن ،نبل والبخاري ومس   وأِب زرعة الرازي وأِب ،امت  بكر بن أِب شيبة وإ حاق بن راهو 

الرازي، فمثال اإلمام البخاري ،فأب وعمره  تة عشر عاما مجيع أ،اديث عبد   بن املبارك ووكيع بن  
اجلرا ، وفيها آَلف اا،اديث النبوية واْلَثر عن الصحابة والتابعني، فما َبلك َّبا مجعه بعد ذلك من  

أي  - البخاري رمحه  : )صنفت اجلامع  اإلمام  قال    ذي ب غ عدده  ألفا و انني شيخا؟! مشابه ال 
من  تمامحة ألف ،ديث، يف  ت عشرة  نة، وجع ته ،جة فيما بيين وبني  (. وقال    - صحيحه 

اإلمام مس   عن كتابه الصحيح: )صنفت هذا املسند الصحيح من ثال امحة ألف ،ديث مسموعة(.  
)هذا    : مجعنا أمحد بن ،نبل أن وصاا وعبد   وقرأ ع ينا املسند، وقال لنا   : ،نبل بن إ حاق وقال  

داود: )كتبت عن ر ول   ص      وقال أبو   كتاب مجعته من أكثر من  بعمامحة ألف ومخسني ألفاً(. 
   ع يه و    مخسمامحة ألف ،ديث، انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن(. 

النبالء مع قا ع   قول أِب داود:  أب  احلاف قال   أعالم  هذه ،كاية صحيحة، وكانوا  ) الذهِب يف  ري 
     . ( يعدون ذلك َبملكرر وااثر وفتوى التابعي، وإَل فالصحا  َل تب غ معشار ذلك 

   : عشرون الفائدة ال 
أن يدرس ما تيسر له من    رواية ودراية   يف ع   احلديث والتو ع  ع   طالب الع   الذي يريد التخصص  
متنا، وثرص أوَل ع   قراءة شر   إ نادا و الصحيحني  أ،اديث  كتب ع وم احلديث، ويعتين بدرا ة  

أه  كتب   العسقالّن، وجيرد  الباري َلبن ،جر  فتح  ل مبتدمحني، مث  ل نووي، فقد وضعه م لفه  مس   
النسامحي، و ن  داود، و نن  أِب  الرتمذي، و نن  املسندة:  نن  الدارمي،  السنة  ماجه، و نن  ابن  ن 

مسند اإلمام أمحد بن  وموطأ مالك، وشر،ه التمهيد َلبن عبد الرب من أه  كتب اإل الم العظيمة، و 
،نبل هو أو ع كتاب جيمع اا،اديث املرفوعة املسندة عن النِب ص     ع يه و   ، عدد أ،اديثه  

ديث الوا،د من عدة طرق، وأو ع كتاب  ألف ،ديث، ويكرر فيه اإلمام أمحد رواية احل   27أكثر من  
جيمع اا،اديث املرفوعة واْلَثر املروية عن الصحابة والتابعني وأتباع التابعني َبا انيد هو مصنف ابن  

وهو أو ع من مصنف عبد الرزاق الصنعاّن ومن كتاب   ألف رواية،  ني أربع حنو  أِب شيبة، عدد أ،اديثه  
اَيت كل وا،د منهما عشرين ألف رواية، وهي رواَيت عن النِب  السنن الكربى ل بيهقي اليت تب غ رو 

ع يه الصالة والسالم وعن أصحابه والتابعني وأتباعه ، وكثري منها مكرر   انيد متعددة، ويف ذلك  
ف يحرص  فامحدة عظيمة ل متخصصني يف ع   احلديث، فجمع طرق احلديث الوا،د فيه فوامحد متعددة، 

من   اَل تفادة  ع    و الطالب  ا تطاعته،  بقدر  الكتب  أن  هذه  ُتريَّ  ع يه  بعي كتب  يف  يقرأ 
طريقة    ؛ اا،اديث  احلديث ليع    امل يئة    ع ماء  الكتب  أه   ومن  اا،اديث،  وتضعيف  تصحيح  يف 
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املهمة   املعاصرة  املراجع  ومن  ل مع مي،  والتنكيل  رجب،  ابن  ل حافأب  الرتمذي  ع ل  شر   َبلفوامحد: 
الدكتور  سند املصنف املع ل أتليف َمموعة من البا،ثني دشراف  ل طالب املتخصص يف احلديث: امل 

 .  ، وهو ضمن برنمَّ املكتبة الشام ة، واحلمد هلل رب العاملني بشار عواد 
 وكتب/ حممد بن علي بن مجيل املطري 

 اليمن   -   صنعاء 
 هل   1443مجادى الثانية  شهر  

Matari63@hotmail.com 
 777175927واتس:  
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