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 2 مكدمة العيخ حييى بً علي احلحوري

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ

 العيخ حييى بً علي احلحوري مكدمة
فٔقم ال ريٛ ؾٔف, وأصٓد أن الإفف إال اهلل وحده ال ذيكؽ  جٚمع افْٚساحلّد هلل 

ٍِ ﴿فف افَٚئؾ:   ـْ َأِخٔفِ َيْقَم َي ِف َوَأبِٔفِ  * رُّ اْدَْرُء ِم كؾِّ اْمكِرٍئ *  َوَصكِٚحَبِِِف َوَبِْٔكفِ *  َوُأمِّ ُُ فِ

ِْٔفِ  ٌْ ٌْٖن ُي ْؿ َيْقَمِئٍذ َص ُٓ , وأصٓد أن حمّكًدا ظبكده ورشكقفف صكذ اهلل ظِٔكف وظكذ ][﴾ِمْْ

 أصحٚبف وتٚبًٔف. 

ؾ أبكق ظّكرو ٚضكأمٚ بًد ؾَد ؿرأت افثالث افرشٚئؾ افِل أرشِٓٚ إيل افنكٔ  افٍ

رشٚفٜ حتذير أهؾ افٍجقر مكـ : افُريؿ احلجقري حٍيف اهلل فالضالع ظِٔٓٚ وهلظبد

بـ ا فِحّٔديجريّٜ صٓٚدة افزور, ورشٚفٜ افبٚب ادٍِقح ظذ اجلّع بغ افهحٔحغ 

ؾٔٓٚ مٚ وهؿ ؾٔف اإلمٚم احلّٔدي رمحف اهلل يف ـِٚبف اجلّع بغ افهكحٔحغ  أبٚن ,ؾِقح

من قرأ » :ٚين يف ذحف وتًَِٔف ظذ حديٞ ابـ مسًقدًْؼ رشٚفٜ افهيف افًزو, وحتَٔ

مكع ييِكف فِّحَكؼ ظِٔٓكٚ ؾرأيكٝ هكذه افكثالث  ,«حرًفا من كتاب اهلل فؾه عرش حسـات

افرشٚئؾ ـِٓٚ مٍٔدة ٕٚؾًٜ ـام هق افنٖن يف بحقث افنٔ  أيب ظّرو احلجقري حٍيف 

  خًرا وٍٕع بف. ؾجزاه اهلل ؛اهلل مـ حٔٞ ظْٚيِف بجّع األدفٜ ظذ يفؽ

 هك   0241حمرم  42حئك بـ ظع احلجقري يف  :ـِبف



 3 الباب املفتوح

 

 مكدمة
ْٚ س ـ ذور إٍٔ هلل م قي ٚب ٍره, وًٕ ْٔف وٕسٌِ حّده وٕسًِ ,  ,إن احلّد هللٕ  ٚك ت أظامْف ٔٚئ وشك

ـ يوِؾ ؾال هٚدي فف, وأصٓد أن ال إفف إال اهلل وحده ال ذيكؽ  ـ هيده اهلل ؾال موؾ فف, وم م

 ًّدا ظبده ورشقفف.فف, وأصٓد أن حم

ُْفَ  ﴿ َّاُس اتَُّؼوا َربَُّؽُم الِذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن َكْػٍس َواِحَدةٍ َوَخؾََق ِمـَْفا َزْوَجَفا َوَبثثَّ ِمـث َا اـل َيا أَُّيه

 .[0]افْسٚء:﴾َرقِقباً  ِرَجاالً َكثِراً َوكَِساًء َواتَُّؼوا اهللَ الِذي تََساَءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اهللَ َكاَن َعَؾقُْؽمْ 

َا الِذيَن آَمـُوا اتَُّؼوا اهللَ َحقَّ ُتَؼاتِِه َوال ََتُوتُنَّ إاِل َوأَْكتُْم ُمْسؾُِؿونَ ﴿  .[014ظّران: ]آل﴾َيا أَُّيه

َا الِذيَن آَمـُوا اتَُّؼوا اهللَ َوُقولُوا َقْوالً َشِديداً ﴿ لَُؽْم ُذكُوَبُؽْم  ُيْصؾِْح لَُؽْم أَْعَ لَُؽْم َوَيْغِػرْ  * َيا أَُّيه

 [.00-01]األحزاب:﴾َوَمْن ُيطِِع اهللَ َوَرُشولَُه َفَؼْد َفاَز َفْوزاً َعظِق ً 

, وذ ؾ٘ن أصدق احلديٞ ـِٚب اهلل, وخر اهلكدى هكدى حمّكد  أمٚ بًد:

 األمقر حمدثٚهتٚ, وـؾ حمدثٜ بدظٜ, وـؾ بدظٜ ضالفٜ.

د: ِٚب ؿد  ٕ٘فؾ  وًب ٜ ظذـ  ًٚف يرة مى ٝ يلٕ  ٕٚ ّٔكدي ـ م  احل اجلّكع بكغ افهكحٔحغ اإلمٚك

ٍٚدة مْف, ؿبؾ حقايل ثامن شْقات  ٚ يُ ؾفالشِ ٚبف هذا م ـِ ِٔف يف  ف ظ ٝ ٕأ ٛ أو رأي َ ٚ بًِ ف, إم ِٔف ٔؾ د ظ َِْ

ّٔدي,  ِٚب احل ام ظذـ  ٝ أخذت افهحٔحغ وظرضِٓ ز إن يرس اهلل بقؿ ٝ يف ٍٕ َِ اشِدراك؛ ؾ

ٚ وهؿ ؾٔف, وجؾ   ٝ ظذ م ٕٓب ٚتف, و ٚ ؾ  ـ ال يسٓق!م ؾذـرت م

ـ ٚد مل حيهؾ ادَهقد فؤؼ افقؿٝ  َِكغ يف  وُف ٜ اد ٚب ٞ افهكح ٞ يف أحٚديك ـٚن يل بح , و

ل,  كقْت ٚئكدة مْكف فككام ؿكد ٍي ء اٍف افهحٔحغ؛ أحبٝب أن أمر ظذ اجلّع بكغ افهكحٔحغ رجٚك

 ٝ َِ ٚبف مـ األوهٚم؛ ؾ ـِ ف يف  ـٚن ممٚ رأِي شِذـرت مٚ  ٚ ؿٔؾ –ٚؾ ـِف ال يسك -م ٚ ال يدرك  ِف, ج: م



 4 ترمجة اإلماو احُلَنيِدي

ٖؾرد ب  تؾ ح افٚب قن هذا ِؾ َٜٔ ُي َِغ, وافب ٜٚب اد رس مجًف اآلن مـ أوهٚمف يف أحٚدٞي افهح مٚ ٔت

ٗفػ  مٚ يلإ ري بجّع م ٚ ٌف ام شقى يفؽ, وإم ِٔف ٔؾ ّ ت ابُِ ٚ ٚؾ كف ظكذ حيقي م ْٔب ّٔدي مع اِف حل

ؼ.أوهٚمف, وب قٔؾ  ٚهلل اِف
 

 ييِدَناحُلاإلماو  مجةتر
َـ احلٚؾظ صٔ  ادحدثغ أبق ظبداهلل حمّكد بكـ أيب اإلمٚم افَدوة األثري ادِ هق

ٕك ؾِقح بـ ظبداهلل بـ ؾِقح بكـ محٔكد بكـ يهكؾ األادي احلّٔكدي األٕدفزك 

  .ادٔقرؿل افٍَٔف افيٚهري

 وفد ؿبؾ شْٜ ظؼيـ وأربع مٚئٜ.

 (:01/040افذهبل يف افسر )اإلمٚم ؿٚل 

ـ ترٔت  .ٛومجع وصْػ وظّؾ اجلّع بغ افهحٔحغ ورتبف أحس

(: ؿككٚل حمّككد بككـ ضرخككٚن: اصككٌِؾ احلّٔككدي 01/041وؿككٚل يف افسككر )

 .بٚفهحٔحغ إػ أن مٚت

تقيف يف شٚبع ظؼ يي احلجٜ شْٜ ثامن وثامٕغ وأربع مئٜ ظـ بوع وشِغ شْٜ 

أو أـثر وصذ ظِٔف أبق بُر افنٚر, ودؾـ بَّزة بٚب أبرا ثكؿ إمكؿ َِٕكقه بًكد 

 ْد بؼ احلٚيف.شِْغ إػ مَزة بٚب حرب, ؾدؾـ ظ

 (. 040-01/041ترمجِف يف شر أظالم افْبالء )
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 لُحَنيِديلاجلنع بني الصحيحني كتاب ملاىة  

د  ِٚب اجلّع ظَْل َف ًِامء ُب ّٔدي  اف ح ـ  رمحف اهلل بغ افهحٔحغ ِف  يفؽ:ٕاميج ؾّ

نػ ادنُؾ (110اـب اجلقاي )ت*  ـ مـ حدٞي افهحٔحغ   يفـ  ؾ مك ف ادنُك ذح ٔؾ

ِٚب اجلّ ّٔدي.ـ ح  ع بغ افهحٔحغ ِف

ـ األثر اجلزري )ت * ٜ جٚمع األصقل)616اب ل يف مَدم  (: 0/00( يف جٚمع األصقل ٚؿ

ّٔكدي م أبكق ظبكد اهلل احل ٚ مجًف اإلمٚك ِٚيب افبخٚري ومسِؿ ظذ م ــ  ؾ م دت يف افَْ يف  واظِّ

كك يف مجكع  ِْٓ كف اد ٚتكف, وإٔف لك إيكراد رواي ـ يف يـكر ضرؿكف, واشَِ ٕ٘ف أحسك ٚبف؛ ؾ ـ ـِ هكذي

ٚبغ ُِ  اهك.اف

س ظذ إضالؿف,  الم ٔف : وهذا اُف كف يف ؿِٝ ٛ مِث ٔبكف مل يرتك ـ ترت ُْف يف حسك ًِقم, ف ـام هق م

   مقضقظف.

ٜ األذاف)ت اإلمٚم  *  ـثر.( 2/400) يفـام  (,024ادزي يف حتٍ  وؽرهؿ 

ٚئدة  ـ ؾ ف م ٚ ٔؾ ِٚب مع م ـ اُف كف رمحكف اهلل؛ وفكذفؽ وُف ٍٗف م د ف أوهٚك ٝ ٔؾ ف حهِ كده إال ٕأ َٕ

ـ يفؽ: ًِامء, ؾّ  اف

 .اد احلّٔدي مٔزاا وفٔٝ إي :يف أفٍِٔفافًراؿل افزيـ ؿقل * 

 (.01( مع ؾِح ادٌٔٞ )ص46أفٍٜٔ افًراؿل رؿؿ افبٔٝ)

يًْل أن أبٚ ظبد اهلل احلّٔكدي ااد يف ـِٚبكف اجلّكع بكغ افهكحٔحغ  :ؿٚل يف ذحٓٚ

 . اهكٚ فٔسٝ يف واحد مْٓام مـ ؽر متٔٔزأفٍٚطً 



 6 بعض العلناء املتتبعني ألوٍاو علناء

ومجع وصْػ وظّؾ اجلّع بغ افهحٔحغ ورتبف (: 01/040ذهبل يف افسر )وؿٚل اف

ـ ترتٛٔ  .أحس

 بعض العلناء املتتبعني ألوٍاو علناء 
 فَد ٕبف افًِامء ظذ أوهٚم حهِٝ فبًض افًِامء ؾّـ يفؽ:

 .األحُٚم فَِّدديف ـِٚب واإلهيٚم ( يف بٔٚن افقهؿ 646ابـ افَىٚن )ت* 

يف األضراف بٖوهكٚم األضكراف تِبكع ؾٔكف ( 646ًراؿل )تأمحد بـ ظبد افرحٔؿ اف* 

 ذاف.أوهٚم ادزي يف حتٍٜ األ

 ظذ افهحٔحغ, وهذا افبٚب ـثر. افِِبع( يف 021افدارؿىْل )ت* 

( يف اجلقهر افَْل ظذ شْـ افبَٔٓل. )ضبكع بحٚصكٜٔ شكْـ 021ابـ افسـامين )ت* 

 افبَٔٓل(. 

 ؽرهؿو أوهٚم احلٚـؿ يف ادسِدرك.تِبع ( 0244صٔخْٚ مَبؾ رمحف اهلل )ت* 

  ِ َُّ وهذا فٔس بٚب افرد ؾٓق ـثر, ومل أؿهده, وفُـ بٚب اف ٛ وافِْبٔكف ظكذ افكقهؿ ً

واخلىٖ احلٚصؾ, وافٍرق بْٔٓام طٚهر, وهذا أيًوٚ يف بٚب افِهْٔػ ادٍرد ال ادكذـقر 

 ضّـ ـِٚب ؾٓق ـثر جًدا, وفٔس هذا مراًدا هْٚ.

ظامفْٚ خٚفهٜ فقجٓف افُريؿ مقجبٜ فٍِقا يف اجلْٚت افًْكٔؿ ال واهلل ٕسٖل أن جيًؾ أ 

 ؿهد دء, واحلّد هلل رب افًِّغ.ال ريٚء ؾٔٓٚ وال شًّٜ و

 ـِبف أبق ظّرو ظبد افُريؿ بـ أمحد احلجقري افًّري.

 .0241 ي افًَدةاخلٚمس مـ ي
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 ُأَبي بً كعب رضي اهلل عيُ مصيد
ٍٔد اخْلُْدِريِّ ؿَ 

ًِ ـْ َأيِب َش َْٕهكِٚر إِْي َجكَٚء َأُبكق َظ ـْ ََمَكٚفِِس اأْلَ ُٝ يِف ََمِِْكٍس ِمك ْْ ـُ َٚل 

كَٚل َمكٚ  ََ ُٝ َؾ ك ًْ َيْن يِل َؾَرَج ْٗ ْؿ ُي َِ َر َثاَلًثٚ َؾ َّ ُٝ َظَذ ُظ ْٕ َي ْٖ َِ َٚل اْش ََ ُف َمْذُظقٌر َؾ  ٕ َٖ ـَ ُمقَشك 

ُٝ َوَؿك ك ًْ َيْن يِل َؾَرَج ْٗ كْؿ ُيك َِ ُٝ َثاَلًثكٚ َؾ ْٕ َي ْٖ َِ ُٝ اْشك ِْ َؽ ُؿ ًَ إَِذا » :َٚل َرُشكقُل اهللِ َمَْ

ِجعْ  َٚل  .شاْشَتْلَذَن َأَحُدُكْم َثََلًثا َفَؾْم ُيْمَذْن َلُه َفْؾَرْ ََ ٍٜ  :َؾ َِّْٔك ِْٔف بَِب َِ ـ  َظ َّ ٔ
َِ ُِ ْؿ  َواهللِ َف ُُ َأِمكْْ

ـَ  ُف ِم ًَ
ِّ كَؽ إاِل  أَ  افْ بِلِّ  َأَحٌد َش ًَ قُم َم َُ ٍٛ َواهللِ اَل َي ًْ ـَ ـُ  َٚل ُأيَبُّ ْب ََ كْقِم َؾ ََ ُر اْف ٌَ ْصك

َر َأن  افْ بِل   َّ ُت ُظ َْٖخَزْ ُف َؾ ًَ ُٝ َم ّْ َُ ْقِم َؾ ََ َر اْف ٌَ ُٝ َأْص ْْ ُُ   .َؿَٚل َيفَِؽ  َؾ

ري بككرؿؿ  ؿ بككرؿؿ (6245)رواه افبخكٚك ّٔككدي يف اجلّككع بككغ و ,(2154)ومسكِك يـككر احل

ِٔف200-0/201افهحٔحغ ) ؼ ظ ـ ادٍِ ٞ يف أؾراد مسِؿ وهق م ام ت( هذا احلدي  .رى,ـ 



 8 مصيد ُأشيد بً حطري رضي اهلل عيُ

  رضي اهلل عيُمصيد ُأشيد بً حطري
ـْ   ٍٔد اخْلُْدِريِّ  أيَِب ظ

ًِ َرُأ يِف ِمْربَِدهِ   ,َش َْ ًٜ َي َِ ْٔ ْْٔاََم ُهَق َف ـَ ُحَوْرٍ َب ْٝ َؾَرُشفُ  ,أَن  أَُشَْٔد ْب َٚف َرأَ  ,إِْي َج ََ َؾ

ْٝ أُْخَرى َٚف ْٝ أَْيًوٚ ,ُثؿ  َج َٚف َرأَ ُثؿ  َج ََ َٖ حَئَْكؾَخَ  :ؿََٚل أَُشْٔدٌ  ,َؾ ُٝ أَْن تََى َِيا ِمْثكُؾ  ,ِنٔ ٚ َؾ٘ك ك َٓ ْٔ ُٝ إَِف ّْ َُ َؾ

ِج  ُ ٚ أَْمثَُٚل افرسُّ َٓ ِٜ َؾْقَق َرأِْد ؾِٔ  ِ ٚ أََراَهٚ ,افيُّ ِ ك َم ْٝ يِف اجْلَقِّ َح ٌََدْوُت َظَذ َرُشكقِل اهلل :ؿََٚل  ,َظَرَج  َؾ

  ُٝ ِْ َُ ـْ  :َؾ َٜ ِم ٚ اْفبَِٚرَح َٕ ْْٔاََم َأ ْٝ َؾكَرِد  َيٚ َرُشقَل اهلل َب َٚف ِِْٔؾ أَْؿَرأُ يِف ِمْربَِدي إِْي َج َل  ,َجْقِف اف ٚك ََ َؾ

 .شاْقَرْأ اْبَن ُحَضْرٍ » :َرُشقُل اهلل 

ْٝ أَْيًوٚ :ؿََٚل   َٚف َرأُْت ُثؿ  َج ََ َٚل َرُشقُل اهلل  ,َؾ ََ كَرأُْت ُثكؿ   :ؿََٚل  .«اْقَرْأ اْبَن ُحَضْرٍ » :َؾ ََ َؾ

ْٝ أَْيًوٚ َٚف َٚل َرُش  ,َج ََ ٚ  .شاْقَرْأ اْبَن ُحَضْرٍ »: قُل اهللَؾ ك َٓ ٚ ِمْْ َٔكك َؿِريًبك َن حَيْ ٚك ـَ ُٝ َو ْؾ َْٕٚكَ ؿََٚل َؾ

ٚ ََ ٚ َؾ ٚ أََراَه ِ ك َم ْٝ يِف اجْلَقِّ َح ِج َظَرَج ُ ٚ أَْمثَُٚل افرسُّ َٓ  ؾِٔ
ِٜ  ِ ُٝ ِمثَْؾ افيُّ َُٖه َؾَرأَْي ُٝ أَْن تََى َل َرُشقُل اهلل َخِنٔ

َوَلْو َقَرْأَت أَلَْصَبَحْت َيَراَها الـَّثاُس َمثا َتْسثَتِسُ  ,َكاَكْت َتْسَتِؿُع َلَك  تِْؾَك اْدَََلئَِؽةُ » :

 (.016رواه مسِؿ برؿؿ )  ش.ِمـُْفمْ 

ًٚ يـره و  .ط افريٚن( 6/660) افٍِح وإير(1106) رؿؿبافبخٚري مًَِ

( إٔف ظَِكف افبخكٚري, ومل 0/241وؿد يـر احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ )

 ه دسِؿ.يًز



 01 الباب املفتوح
 حصاٌ بً ثابت رضي اهلل عيُمصيد 

 :عذ حديث واحدالبخاري ومسؾم له  اتػق

ـْ أيَب ـِ  َظ َٜ ْب َّ َِ ٚ  َش ُد أََبك ِٓ  اأْلََْٕهِٚري  َيْسَِْنك
ٍٝ ٚبِ ـَ َث َٚن ْب َع َحس 

ِّ ٕ ُف َش ـِ َظْقٍف َأ ـِ ْب مْحَ َظبِْد افر 

َٝ اْف بِل   :ُهَرْيَرةَ  ًْ
ِّ قُل   إَُْٔنُدَك اهللَ َهْؾ َش َُ ْْ َعثْن َرُشثوِا اهلل » :َي اُن َأِجث  َيا َحسَّ

ْدُه بُِروِح اْلُؼُدسِ  ًَؿْ  ؟شالؾفمَّ َأيِّ َٕ  .ؿََٚل أَُبق ُهَرْيَرَة 

 .(2485)ومسِؿ برؿؿ  (453) برؿؿ افبخٚري رواه

ومل يٍرد فف احلّٔدي رمحف اهلل يف اجلّع بغ افهحٔحغ مسًْدا, ومل يذـر يف مسْد 

 ْد يـره إٔف فٔس فف ؽره.أيب هريرة ظ



 00 مصيد رافع بً خديخ رضي اهلل عيُ

 رافع بً خديخ رضي اهلل عيُ مصيد 

 :(9475, 9476)البخاري بحديث واحد برقماكػرد له 

 ٍٟ ـِ َخِدي ـْ َراؾِِع ْب َٜ  ,َظ َّ ـِ أيَِب َحْث ِؾ ْب ْٓ ؾٍ  ,َوَش ْٓ ـَ َش ًُقدٍ  ,أَن  َظبَْد اهلل ْب ـَ َمْسك َٜ ْب َِّٔه ٚ  ,َوحُمَ َٔك أََت

ٚ يِف  َؿ ٍَر  َِ ؾٍ  ,اْف ْخؾِ َخَْٔزَ َؾ ْٓ ـُ َش َِِؾ َظبُْد اهلل ْب َُ ؾٍ  ,َؾ ْٓ ـُ َش ـِ ْب مْحَ ُٜ  ,ؾََجَٚء َظبُْد افر  ُٜ  ,َوُحَقيَِّه َِّٔه َوحُمَ

ًُقدٍ إَِػ اْف بِلِّ  ٚ َمْس ؿْ   اْبَْ ِٓ قا يِف أَْمِر َصِٚحبِ ُّ  ِ َُ َِ ْقمِ  ,َؾ ََ َر اْف ٌَ َٚن أَْص ـَ ـِ َو مْحَ َل  ,َؾبََدأَ َظبُْد افر  ٚك ََ َؾ

ْ اْلُؽْزَ » :اْف بِلُّ  َففُ  َزُ  ش.َكزِّ ـْ اَلَم اأْلَ َُ ِْل فَِِٔعَ اْف ًْ ؿْ  ,َي ِٓ قا يِف أَْمِر َصِٚحبِ ُّ  ِ َُ َِ َل اْف بِكلُّ  ,َؾ ٚك ََ َؾ

وَن َقتِقَؾُؽمْ » : ؿْ  -َأَتْسَتِحؼه ُُ ُٚفقاش ؟ بَِلْيَ ِن ََخِْسنَي ِمـُْؽمْ  -أَْو ؿََٚل َصِٚحَب ٚ َرُشقَل اهلل  :َؿ َي

كَرهُ أَمْ  َٕ َل  .ٌر مَلْ  ُئُؽْم َُّيُثوُد ِ  َأْيثَ ِن ََخِْسثنَي ِمثـُْفمْ » :َؿٚك
ُٚفقا .«َفُتثْزِ ٚ َرُشكقَل اهلل َؿكْقٌم  :َؿك َيك

ٍ ٚرٌ  ـْ ؿِبَِِفِ  َؾَقَداُهْؿ َرُشقُل اهلل .ـُ   .ِم

ّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ.   ومل يذـره احل

ـِ  (1568)برؿؿ روى فف مسِؿ حديثًٚ  ـْ َراؾِِع ْب ٍٟ  َظ ُٝ اْف بِل   ,َخِدي ًْ
ِّ كقُل  ؿََٚل َش َُ   :َي

« ِْ ِْ  ,َمْفُر اْلَبِغيِّ  :ََشه اْلَؽْس امِ  ,َوَثَؿُن اْلَؽْؾ جَّ ُْ اْْلَ  ش.َوَكْس

 .ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ  



 01 الباب املفتوح
 زيد بً اخلطاب رضي اهلل عيُمصيد 

 :اتػؼا له عذ حديث واحد

َر َرِِضَ اهللُ َّ ـِ ُظ ـِ اْب اَم َظ ُٓ َع اْف بِل   , َظْْ
ِّ ٕ ف َش ُٛ َظَذ ادَِْْْزِ   َأ قُل  ,ََيُْى َُ قَّاِت » :َي  ,اْقُتُؾوا اْْلَ

َُ  َيْطِؿَساِن اْلَبَصَ  =َواأْلَْبَسَ  ,َواْقُتُؾوا َذا الطهْػَقَتنْيِ  َبَل  ,َفنَِّنَّ  ش.َوَيْسَتْسِؼَطاِن اْْلَ

َٕٚ ُأضَ  :َظْبُد اهلل َؿَٚل   َْْٔٚ َأ َٚؾَب َٓ َِ ُِ ًٜ أِلَْؿ  ٔ َٜ  ,ِٚرُد َح كٚ :َؾََْٚدايِن َأُبق ُفَبَٚب َٓ ِْ ُِ َْ ُٝ  ,اَل َت ك ِْ َُ إِن   :َؾ

ٔ ِٚت   َرُشقَل اهلل ِِْؾ احْلَ ََ ُٔقِت  :َؿَٚل  .َؿْد َأَمَر بِ ـْ َيَواِت اْفُب َد َيفَِؽ َظ ًْ ُف َمَك َب  ٕ َوِهَل  ,إِ

َقاِمرُ  ًَ  .اْف

ٍٜ وَ  ـُ اخْلَى ِٚب َؾَرآيِن َأبُ : َؿَٚل يِف ِرواَي َٜ َأْو َاْيُد ْب  .ق ُفَبَٚب

ٍٜ وَ   رَ يِف ِرواَي َّ ـِ ُظ ـِ اْب ـُ اخْلَى ِٚب  :َؿَٚل  ,َظ َٜ َوَاْيُد ْب   .َرآيِن َأُبق ُفَبَٚب

 .(130)برؿؿ ومسِؿ  (3299, 3297)برؿؿافبخٚري رواه 

أي أبكق  ...ؾَٚال( 2/0014)مسِؿصحٔح  وهق يف افبخٚري ظذ افنؽ فُـ يف

 .ايد بـ اخلىٚبفبٚبٜ و

ومل يذـر فف احلّٔدي مسًْدا مسَِاًل, ويـره ضّـ حديٞ أيب فبٚبٜ ومل يْكقه إٔكف 

 فٔس فف ؽره.

 



 02 مصيد شعيد بً زيد رضي اهلل عيُ

 د بً زيد رضي اهلل عيُيشعمصيد 

 :(2741)اكػرد له مسؾم بحديث واحد برقم 

  َٜ ـِ َحِٚرَث ـِ َاْيِد ْب َٜ ْب ـْ أَُشَٚم ـِ  ,َظ ِرو ْب ّْ ـِ َظ ـِ َاْيِد ْب ِٔد ْب
ًِ ٍَْٔؾٍ َوَش ـْ َرُشكقِل اهلل ,ُٕ ٚ َظك َث اَُم َحكد   أَم 

ٕ ُف ؿََٚل   َجاِا ِمَن اْلـَِّساءِ » :َأ   ش.َما َتَرْكُت َبْعِدي ِ  الـَّاِس فِْتـًَة َأََضَّ َعَذ الرِّ

 .(1116رواه افبخٚري برؿؿ ) ,وحديٞ أشٚمٜ مٍِؼ ظِٔف

شًٔد بـ ايد رِض ومل يذـر احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ هذا احلديٞ ظـ 

  اهلل ظْف.



 03 الباب املفتوح
 مصيد شلنة بً قيض اجلرمي رضي اهلل عيُ

 (:7635اكػرد له البخاري بحديث واحد برقم )

  َٜ ـْ أيَِب ؿاَِلَب َٜ  ,َظ َّ َِ ـِ َش ِرو ْب ّْ ـْ َظ َٜ  :ؿََٚل  ,َظ ُِكُف  :ؿََٚل يِل أَُبق ؿاَِلَبك َِٔ َِ َل َؾ ََٖفُف َؿٚك ُٚه َؾَِْسك ك ََ ِْ أاََل َت

ٚ ََ َْٖفُُِف َؾ سِ  :َل َؾَس  ٚ  مَمَر  اْف
ٍ
ٚ باَِمء  ْ بَٚنُ  ,ـُ ـْ ٚ افرُّ رُّ بَِْ ُّ َٚن َي ـَ سِ  ,َو  ِْٚ ٚ فِ سِ  ,َؾَْْسٖهَُلُْؿ َم ِْ ٚك ٚ فِ ٚ َهكَذا  ,َمك َمك

ُجُؾ  قُفقنَ  ؟افر  َُ َٔ كَذا :َؾ َُ كُظ َيفِكَؽ  ,َيْزُظُؿ أَن  اهللَ أَْرَشَُِف أَْوَحك إَِفِْٔف أَْو أَْوَحكك اهللُ بِ ٍَ ُٝ أَْح ْْك ُُ َؾ

رُّ يِف َصْدِريا ََ ٕ اَم ُي َٖ ـَ اَلَم َو َُ ٍََِْح  ,ْف ْؿ اْف ِٓ ُم بِِْ٘شاَلِم َرُب تََِق  ًَ  اْف
ِٝ َٕ ٚ ـَ قُفقنَ  ,َو َُ َٔ قُه َوَؿْقَمفُ  :َؾ ـُ  ,اْتُر

َٕبِلٌّ َصٚدٌِق  َق  ُٓ ْؿ َؾ ِٓ ْٔ َِ َر َظ َٓ ٕ ُف إِْن َط ـُؾُّ َؿقْ  ,ؾَِ٘ ٍَِِْح بََٚدَر  ُٜ أَْهِؾ اْف ًَ ْٝ َوْؿ َٕ ٚ ـَ ؿْ ؾَِاَم   ِٓ َوَبكَدَر  ,ٍم بِِْ٘شاَلِم

ؿْ  ِٓ ـْ ِظْْكِد اْف بِكلِّ  :ؿََٚل  ,ؾَِاَم  ؿَِدمَ  ,أيَِب َؿْقِمل بِِْ٘شاَلِم ْؿ َواهللِ ِم ُُ ُِ ٚك  ِجْئ ًَّ َل  ,َح ٚك ََ َصثؾهوا » :َؾ

ث ,َوَصؾهوا َصََلَة َكثَذا ِ  ِحثنِي َكثَذا ,َصََلَة َكَذا ِ  ِحنِي َكَذا ثََلُة ِت الَفثنَِذا َحَ َ صَّ

ُؽْم َأْكَثُرُكْم ُقْرآًكافَ  ْن َأَحُدُكْم َوْلَقُممَّ  ش.ْؾُقَمذِّ

بَٚنِ   ـْ ـَ اْفرُّ َ ك ِم َِ ُٝ أََت ْْ ـُ  ٚ َ
ٚ ِمِّْل دِ ًٕ ثََر ُؿْرآ ـْ ـْ أََحٌد َأ ُُ ُمقيِن َبْغَ أَْيِدهيِؿْ  ,َؾَْيَُروا ؾََِْؿ َي د  ََ ٚ  ,َؾ ك َٕ َوَأ

ٍّٝ أَْو َشبِْع ِشِْغَ  ـُ ِش ْٝ َظَع   ,اْب َٕ ٚ ـَ ْٝ َظِّْل َو ِ َه ََ ُٝ إَِيا َشَجْدُت َت ْْ ـُ ـَ  ,ُبْرَدٌة  ْٝ اْمكَرأٌَة ِمك َٚف ََ َؾ

ؿْ  :احْلَلِّ  ُُ َٝ ؿَِٚرِئ ٌَىُّقا َظْٚ  اْش ًٔهٚؾَْٚصَسَ  ,أاََل ُت ِّ ًُقا يِل َؿ َى ََ  َؾَرِحل بَِذفَِؽ  ,ْوا َؾ
ٍ
ء ُٝ بَِقْ ؾاََم َؾِرْح

ِّٔصِ  ََ  .اْف

 ( وؿٚل: ظـ أبٔف.4/264) ويـره احلّٔدي يف مسْده ظّرو بـ شِّٜ



 04 مصيد مسرة بً جيادة الصوائي رضي اهلل عيُ

 مصيد مسرة بً جيادة الصوائي رضي اهلل عيُ
 اتػؼا له عذ حديث واحد:

َرةَ َظـ  ُّ ٚبِر بْـ َش ُٝ اْف بِل   :ؿََٚل  ,َج ًْ
ِّ قُل   َش َُ ًٜ  ,شَيُؽوُن اْثـَا َعرَشَ َأِمًرا» :َي َّ

ِِ ـَ َٚل  ََ َؾ

ٚ َٓ ًْ َّ َٚل أيَِب  ,مَلْ أَْش ََ ٕ ُف ؿََٚل  :َؾ  ش.ُفْم ِمْن ُقَرْيشٍ ُكؾه » :إِ

(, ومل يككذـره 0640( ومسككِؿ بككرؿؿ )0444, 0444رواه افبخككٚري بككرؿؿ) 

احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ إال ضّـ مسْد جكٚبر بكـ شكّرة دون افِْبٔكف 

 ظِٔف. 



 05 الباب املفتوح
 مصيد عبادة بً الصامت رضي اهلل عيُ

 :نيديثحاكػرد له مسؾم ب

ـِ اف( 4442برؿؿ ) األول: ـْ ُظبََٚدَة ْب ِٝ َظ ِٚم َٕبِكلُّ اهلل :ؿََٚل  ,ه  َن  ٚك ْٔكِف   ـَ َِ كِزَل َظ ْٕ إَِيا ُأ

ِرَب فَِذفَِؽ  ـُ فُ  ,اْفَقْحُل  ُٓ  .َوَتَرب َد َوْج

ين: ِٝ ( 4441برؿؿ ) افٚث ِٚم ـِ افه  ـْ ُظبََٚدَة ْب َٚن اْف بِلُّ  :ؿََٚل  ,َظ َِِْٔف اْفَقْحُل   ـَ إَِيا إُِْٔزَل َظ

َس َرأَْشفُ  َُ َس أَْصَحٚ ,َٕ َُ َٕ ؿْ َو ُٓ  .َرؾََع َرأَْشفُ  ,ؾَِاَم  أُتِْعَ َظْْفُ  ,ُبُف ُرُءوَش

ومل يذـر احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ هذيـ احلكديثغ, ظكذ إٔكف يُّكـ 

 ظدمهٚ حديًثٚ واحًدا. 



 06 مصيد عبد الرمحً بً أبسى رضي اهلل عيُ

 مصيد عبد الرمحً بً أبسى رضي اهلل عيُ 
 (:5588اكػرد له البخاري بحديث واحد برقم )

ـِ َأيِب   ِد ْب  ّ ـْ حُمَ ِْل َأُبق ُبْرَدةَ  :َؿَٚل  ,َُمَٚفِدٍ  َظ َِ ـِ  ,َأْرَش مْحَ اٍد إَِػ َظْبِد افر  ـُ َصد  َوَظْبُد اهلل ْب

ـِ َأْبَزى ـِ َأيِب َأْوَف  ,ْب َِِػ  ,َوَظْبِد اهلل ْب ـِ اْفس  اَم َظ ُٓ ُِ ْف َٖ ٚاَل  ؟َؾَس ََ َِٕٚؿ َمَع َرُشقِل  :َؾ ٌَ ُٛ اْدَ ُِهٔ  ٕٚ  ْ ـُ

َْٔ   اهلل ْٖتِ َٚن َي َُ ْٖمِ َؾ ْٕبَِٚط افن  ـْ َأ ْٕبٌَٚط ِم ِٜ  ,ٚ َأ َْْى ْؿ يِف احْلِ ُٓ ٍُ
ك ,َؾُْْسِِ  ّ ِٛ إَِػ أََجٍؾ ُمَس بِٔ ِر َوافز 

ًِ  .َوافن 

ُٝ  :ؿََٚل  ِْ ـْ هَلُْؿ َاْرعٌ  :ُؿ ُُ َٚن هَلُْؿ َاْرٌع أَْو مَلْ َي ـَ ـْ َيفَِؽ  :ؿَٚاَل  ؟َأ َْسٖهَُلُْؿ َظ  ٕٚ  ْ ـُ  ٚ  .َم

ّع بغ افهحٔحغ إال ضّـ مسكْد ظبكداهلل بكـ أيب ومل يذـره احلّٔدي يف اجل

 أوف, ومل يْبف ظِٔف. 
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 عيُ رضي اهللالرمحً بً عوف السٍري  مصيد عبد

 :(;5>6اكػرد له البخاري بحديث برقم )

ـْ َظْبدِ   ـِ  َظ ًْكك يِف  ,َظب ٚسٍ  اهلل ْب ِّ ـَ َظْقٍف َرَجَع إَِػ َأْهِِِف َوُهكَق بِ ـِ ْب مْحَ  َأن  َظْبَد افر 

رُ  َّ ٚ ُظ َٓ  َحج 
ٍٜ
ـِ  ,َؾَقَجَديِن  ,آِخِر َحج  مْحَ َٚل َظْبُد افكر  ََ ِمَِْغ إِن   :َؾ ْٗ ُٝ َيكٚ َأِمكَر اْدُك ك ِْ َُ َؾ

سِ  ُع َرَظَٚع افْٚ  َّ َٜ  ,َوَؽْقَؽَٚءُهؿْ  ,اْدَْقِشَؿ جَيْ َدَم اْدَِديَْ َْ ِ ك َت َؾ َح ِٓ ْ َٚ  ,َوإيِنِّ َأَرى َأْن مُت َؾِ٘م 

ْجرَ  ِٜ  ,ةِ َداُر اهْلِ  ْ ِٜ  ,َوافسُّ كاَلَم كفِ  ,َوافس  َْ ٍِ ُِكَص أِلَْهكِؾ اْف اِف افْ كٚسِ  ,َوََتْ َوَيِوي  ,َوَأْذَ

رُ  ,َرْأهِيِؿْ  َّ ِٜ  :َؿَٚل ُظ ٍٚم َأُؿقُمُف بِْٚدَِديَْ ََ ِل َم ـ  يِف َأو   .أَلَُؿقَم

ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ يف مسْد ظبد افكرمحـ بكـ ظكقف 

 ظْف. رِض اهلل 



 08 مصيد عبد الرمحً بً األشود بً عبد يغوث رضي اهلل عيُ

 رضي اهلل عيُ د الرمحً بً األشود بً عبد يغوث مصيد عب
 (:93:8-93:6البخاري بحديث واحد برقم) اكػرد له

ـْ  ـِ  َظْقِف َظ ِْٔؾ  ْب ٍَ ـِ افىُّ َٜ َاْوِج  -َمٚفِِؽ ْب ـُ َأِخكك َظِٚئَنك ـُ احْلَِٚرِث َوْهَق اْبك ُهَق اْب

ٚ  افْ بِكِّ  َٓ ْٝ  -ألُمِّ َث َٜ ُحدِّ  هللَِأن  َظْبَد ا َأن  َظِٚئَن
ٍ
ْٔكٍع َأْو َظَىكٚء َبْرِ َؿكَٚل ِف َب ـَ افكزُّ  ْبك

 ُٜ ُِْف َظِٚئَن كَٚوا :َأْظَى َٓ ْٔ َِ , َأْو ألَْحُجَرن  َظ ُٜ َغ  َظِٚئَن ِٓ َِ َِْْ ْٝ هللِ َف َٚفك ََ  ؟َأُهكَق َؿكَٚل َهكَذا :. َؾ

ؿْ  :َؿُٚفقا ًَ َٕ ْٝ َْٕذرٌ  :. َؿَٚف َؿ اُهَق هللِ َظَذ   ِِّ ـَ َبْرِ َأَبدً , َأْن الَ ُأ ـَ افزُّ ٍَ اْب َِْن َبْرِ . َؾْٚش ـُ افكزُّ َع اْب

ٚ َٓ ْٔ ْجَرةُ إَِف ِٝ اهْلِ ْٝ  ,, ِحَغ َضَٚف َٚف ََ ُع ؾِِٔف َأَبًداالَ َوا :َؾ ٍِّ َْٕذرِ , هللِ الَ ُأَص ُٞ إَِػ   ْ . يَوالَ َأحَتَ

ـَ َمْ  َؿ اْدِْسَقَر ْب  ِ ـَ َبْرِ  ـِ افزُّ َِام  َضَٚل َيفَِؽ َظَذ اْب َٜ َؾ ـَ  ,َرَم ـِ ْبك مْحَ ـِ  َوَظْبَد افر  األَْشكَقِد ْبك

ـْ َبِْك ُاْهَرةَ  ٚ ِم قَث, َومُهَ ٌُ اَم بِٚ :, َوَؿَٚل هَلاَُم َظْبِد َي ـُ ُنُد ْٕ َٜ  َد ٚ أَ هللَِأ ُِاَمِٕك َظَذ َظِٚئَنك ِْ  ؛ْدَخ

َٚ الَ حَيِؾُّ  ِِك َؾِ٘م  ًَ ٔ
َْٖؿَبَؾ بِِف اْدِْسَقرُ  ,هَلَٚ َأْن َتُْْذَر َؿىِ اَم  َؾ ِٓ َْٖرِدَيِِ ْغِ بِك َِ ِّ َِ ـِ ُمْن مْحَ  ,َوَظْبُد افر 

 َٜ َٕٚ َظَذ َظِٚئَن َي ْٖ َِ ِ ك اْش ٚالَ  ,َح ََ َْٕدُخُؾ  :َؾ ُٚتُف, َأ ـَ ُٜ اهللِ َوَبَر ِْٔؽ َوَرمْحَ َِ اَلُم َظ ْٝ  ؟افس  َؿَٚفك

 ُٜ ُِقا :َظِٚئَن َْٚ :َؿُٚفقا ,اْدُخ ُِّ ْٝ  ,ـُ كؿْ  :َؿَٚف ُُ ُِّ ـُ ُِكقا  ِؿ اْدُخ ًَ ـَ وَ  ,َٕ كاَم اْبك ُٓ ًَ كُؿ َأن  َم َِ ًْ الَ َت

 َٜ َََِْؼ َظِٚئَنك َجكَٚب, َؾكْٚظ َبْرِ احْلِ ـُ افكزُّ ُِقا َدَخَؾ اْبك َِام  َدَخ , َؾ َبْرِ كَؼ ُيَِْٚصكُدَهٚ  ,افزُّ ٍِ َوَض

ِْفُ  َّ  ِ ـَ ـِ ُيَِْٚصَداِمَٚ إاِل  َمٚ  مْحَ َؼ اْدِْسَقُر َوَظْبُد افر 
ٍِ ْٝ ِمْْ  ,َوَيْبُِك, َوَض َِ قالَنِ َوَؿبِ َُ  :ُف, َوَي

ٍؿ َأْن هَيُْجَر َأَخُٚه َؾكْقَق  إِن  افْ بِك  
ُف الَ حَيِؾُّ دُِْسِِ  ٕ ْجَرِة, َؾِ٘ ـَ اهْلِ  ِم

ِٝ
ّْ
َمَك َظام  َؿْد َظِِ

َٔٚلٍ  ِٟ  ,َثاَلِث َف ِ ْحِري ِ ْذـَِرِة َواف ـَ اف َٜ ِم َثُروا َظَذ َظِٚئَن ـْ َِام  َأ ٚ  ,َؾ ُرمُهَ ِـّ ْٝ ُتَذ ََ
ٍِ ْذَرَهَٚض َٕ, 

ََٕذْرُت, َوافْ ْذُر َصِديدٌ  ,َوَتْبُِك ِّٕك  قُل إِ َُ ِ  َوَت ْؿ َيَزاالَ ِِبَٚ َح َِ َبْرِ . َؾ ـَ افكزُّ  اْبك
ِٝ ك َّ  ِ ـَ , ك 

َْٕذرِ  ْٝ ِف  ََ َِ ًٜ َوَأْظ َغ َرَؿَب ًِ  .َهٚ َيفَِؽ َأْرَب

ِ ك َتبُؾ  دُ   َِبُِْك ,َح َد َيفَِؽ َؾ ًْ ٚ َب َْذَرَه ُرٕ  ـُ ْٝ تَْذ َٕ ٚ ـَ ٚ ِِخََٚرَهَٚو َٓ  .ُمقُظ
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ّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ مسًْدا.   ومل يذـرفف احل



 10 لسبري رضي اهلل عيُمصيد عبد اهلل بً ا

 عبد اهلل بً السبري رضي اهلل عيُ مصيد 
َبْرِ   ـِ افزُّ ـْ َظبِْد اهلل ْب َٕٚ :ؿََٚل  ,َظ ُٝ َأ ِْ

ًِ ُٝ َيْقَم اأْلَْحَزاِب ُج ْْ   ,ـُ
ِ
َِّسٚء َٜ يِف اْف َّ َِ ـُ أيَِب َش ُر ْب َّ  ,َوُظ

َٜ َؾَْيَْرُت ؾَِ٘  َُِِِػ إَِػ َبِْل ُؿَرْيَي َبْرِ َظَذ َؾَرِشِف ََيْ ٚفزُّ َٕٚ بِ َتْغِ أَْو ثاََلثًٚ ,َيا َأ ُٝ  ,َمر  ك ِْ ُٝ ُؿ ًْ ٚ  :ؾَِاَم  َرَج َيك

َُِِِػ  ِٝ َرأَْيَُِؽ ََتْ ٚ ُبَْل   أَوَ  :ؿََٚل  ,أََب َِِْل َي ُٝ  ؟َهْؾ َرأَْي ِْ ْؿ ؿََٚل  :ُؿ ًَ َٚن َرُشقُل اهلل :َٕ ْن مَ » :ؿََٚل   ـَ

ِهمْ  ُٝ  ش؟َيْلِت َبـِي ُقَرْيَظَة َفَقْلتِقـِي بَِخَزِ َْ َِ َْٕٚى ُٝ مَجَكَع يِل َرُشكقُل اهلل  ,َؾ ًْ  ,أََبَقْيكفِ  ق:ؾَِاَم  َرَج

َٚل  ََ ي» :َؾ  .شفَِداَك َأِِب َوُأمِّ

(, ومل يكذـره احلّٔكدي يف 4206( و مسِؿ برؿؿ )4041رواه افبخٚري برؿؿ)

د اهلل بـ افكزبر, وإٕكام اـٍِكك بكذـره يف مسكْد اجلّع بغ افهحٔحغ يف مسْد ظب

 افزبر دون اإلصٚرة إػ إٔف مـ مسْد ظبد اهلل أيًوٚ. 
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  رضي اهلل عيُمصيد عبد اهلل بً عتيم 

 (:7373اكػرد له البخاري بحديث واحد برقم )

ـِ     َظ
ِ
ـِ  اْفَزَاء ُٓ  ْب َٞ َرُشقُل اهلل :ؿََٚل  اَم,َظِٚاٍب َرِِضَ اهللُ َظْْ ًَ ـَ   َب إَِػ أيَِب َراؾٍِع َظْبكَد اهلل ْبك

ٍِِٔؽ  َٜ  ,َظ َِْب ـَ ُظ ؿْ  ,َوَظبَْد اهلل ْب ُٓ ًَ ٍَٕٚس َم ـِ  ,يِف  ْه ـَ احْلِ ِ ك َدَْٕقا ِم قا َح َُ َِ َْٕٚى ـُ  ,َؾ َٚل هَلُْؿ َظبُْد اهلل ْب ََ َؾ

ٍِِٔؽ  َْٖٕيُرَ  :َظ ٚ َؾ َٕ ِ ك إَْٔىََِِؼ َأ ُِْْٕؿ َح ثُقا َأ ُُ ُٝ  :ؿََٚل  ,اْم ٍْ ََِِى  ـَ  َؾ ْه ًرا هَلُكؿْ  ,أَْن أَْدُخَؾ احْلِ ٚك ُدوا مِحَ ََ ٍَ  ,َؾ

ُِبُقَٕفُ  :ؿََٚل  بٍَس َيْى ََ ُٝ أَْن أُْظَرَف  :ؿََٚل  ,ؾََخَرُجقا بِ ُٝ َرأِْد  :ؿََٚل  ,ؾََخِنٔ ْٔ ٌَى  يَنِّ  ,َؾ ٖك ـَ  ُٝ َوَجَِْسك

 ًٜ ُٛ اْفبَِٚب  ,أَؿِِْض َحَٚج ََٕٚدى َصِٚح ِْ  :ُثؿ   ـْ أََراَد أَْن َيْدُخَؾ َؾ كفُ  ,َْٔدُخْؾ َم ََ ُٝ  ,َؿبَْؾ أَْن أُْؽِِ ِْ  ,َؾكَدَخ

ـِ  ْه َِبَُْٖت يِف َمْربِِط مِحٍَٚر ِظَْْد بَِٚب احْلِ ْقا ِظَْْد أيَِب َراؾِعٍ  ,ُثؿ  اْخ ًَن  َِ ٌٜ  ,َؾ َظ ْٝ َشٚك ِ ك َيَهَب ُثقا َح َوحَتَد 

ِْٔؾِ  ـَ اف ًُقا إَِػ ُبُٔقهِتِؿْ  ,ِم ُٝ  ,اُت ؾَِاَم  َهَدأَِت اأْلَْصكقَ  ,ُثؿ  َرَج ًٜ َخَرْجك ك ـَ ُع َحَر َّ َل  ,َواَل أَْشك  :َؿٚك

ةٍ  ق  ـَ ـِ يِف  ْه
ََِٚح احْلِ ٍْ ُٞ َوَضَع ِم ْٔ َٛ اْفبَِٚب َح ُٝ َصِٚح ـِ  ,ؾَََٖخْذُتفُ  ,َوَرأَْي ْه ُٝ بِِف بََٚب احْلِ ٍََِْح  ,َؾ

ُٝ  :ؿََٚل  ِْ ؾٍ  :ُؿ َٓ ُٝ َظَذ َم َْ َِ َْى ْقُم ٕا ََ َِذَر يِب اْف ْدُت إَِػ  ,إِْنٕ  َّ ـْ  ُثؿ  َظ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٓ ُِ َْ  ِ ٌَ أَْبَقاِب ُبُٔقهِتِْؿ َؾ

ِ ؿٍ  ,طَِٚهرٍ  اُجكفُ  ,ُثؿ  َصًِْدُت إَِػ أيَِب َراؾٍِع يِف ُش كَِس ِاَ ٍِ ُٝ ُميِِْكٌؿ َؿكْد َض ْٔ ـَ  ,ؾََِ٘يا اْفَب كْؿ أَْدِر أَْيك َِ َؾ

ُجُؾ  ُٝ  ,افر  ِْ َُ ـْ َهَذا :ؿََٚل  ؟َيٚ أَبَٚ َراؾِعٍ  :َؾ دْ  :ؿََٚل  ؟َم َّ ًَ ْقِت َؾ َْحَق افه  ُبفُ  ,ُتٕ  ؾََِْؿ  ,َوَصَٚح  ,ؾََْْٖضِ

ْٔئًٚ ـِ َص ٌْ ٔثُفُ  :ؿََٚل  ,ُت ٖيَنِّ أُِؽ ـَ  ُٝ ُٝ  ,ُثؿ  ِجْئ ِْ َُ ُت َصكْقِ   :َؾ ْ ٚ َراؾِكٍع َوَؽكر  ٚ أََبك ٚ َفَؽ َي َل  ؟َم ٚك ََ أاََل  :َؾ

ِْٔػ  ٚفس  َبِْل بِ ُبُف أُْخَرى  :ؿََٚل  ,أُْظِجبَُؽ أِلُمَِّؽ اْفَقْيُؾ َدَخَؾ َظَع  َرُجٌؾ َؾََضَ ٚ ؾََْْٖضِ ْدُت َفُف أَْيًو َّ ًَ َؾ

ْٔئًٚ ـِ َص ٌْ ِٞ  :ؿََٚل  ,َوؿََٚم أَْهُِفُ  ,ؾََهَٚح  ,ؾََِْؿ ُت ٌِٔ ِٜ اْدُ َْٔئ َٓ ـَ ُت َصْقِ   ْ ُٝ َوَؽر  ٍَِِْؼ  ,ُثؿ  ِجْئ ؾََِ٘يا ُهَق ُمْس

ِرهِ  ْٓ َْٔػ يِف بَىِْْفِ  ,َظَذ َط ُِس  ,ؾَََٖضُع افس  ٍِ َُ ْٕ ًَيْؿِ  ُثؿ  َأ ُٝ َصْقَت اْف ًْ
ِّ ِ ك َش َِِْٔف َح ُٝ  ,َظ ُثكؿ  َخَرْجك

ُط ِمْْفُ  َُ ِ َؿ أُِريُد أَْن إَِْٔزَل ؾََْٖش ُٝ افسُّ ْٔ ِ ك أََت ٚ َح ٚ ,َدِهًن َٓ ُِ َهْب ًَ ْٝ ِرْجِع َؾ ًَ َِ َْٕٚخ ُٝ أَْصَحٚيِب  ,َؾ ْٔ ُثؿ  أََت

ُٝ  ,أَْحُجُؾ  ِْ َُ قا :َؾ َُ ْىَِِ وا َرُشقَل اهلل ,ٕا ُ َٜ   َؾبَؼِّ َٔ ِظ  ٚ َع اْف َّ ِ ك أَْش َن يِف  ,ؾَ٘يِنِّ اَل أَْبَرُح َح ٚك ـَ ؾَِاَم  



 12 مصيد عبد اهلل بً عتيم رضي اهلل عيُ

 ُٜ َٔ ِظ  ٚ بِْح َصًَِد اْف َٚل  ,َوْجِف افهُّ ََ ٚ َراؾِعٍ  :َؾ ًَك أََب ْٕ ٌٜ  .َأ ََِب ٚ يِب َؿ ُٝ أَْمِق َم ّْ َُ ُٝ أَْصَحٚيِب  ,ؿََٚل َؾ ـْ ؾََْٖدَر

ُْٖتقا اْف بِل   ُتفُ   َؿبَْؾ أَْن َي ْ  .َؾبَؼ 

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ. 



 13 الباب املفتوح
 رضي اهلل عيُ  األىصارياخلطني عبد اهلل بً يسيد مصيد 

 اتػؼا له عذ حديث واحد:

َْٕهكِٚرىُّ    ـُ َيِزيَد األَ ـْ َأبِك إِْشَحَٚق َخَرَج َظْبُد اهللِ ْب ـُ  ,َظ اُء ْبك كُف اْفكَزَ ًَ َوَخكَرَج َم

ـُ َأْرَؿَؿ  ,َظِٚاٍب  ِْٔف َظَذ َؽْرِ ِمَْْزٍ ُٓ ْْ ظَ  اهللُ ِضَ رَ َوَاْيُد ْب َِ َٚم ِِبِْؿ َظَذ ِرْج ََ ك, َؾ ََ َِْس ؿ َؾْٚش

َراَءةِ  َِ ُر بِْٚف َٓ  جَيْ
َِْغِ ًَ ـْ َر, ُثؿ  َصذ  َر ٍَ ٌْ َِ ْؿ.  ,َؾْٚش َِ ْن, َومَلْ ُي يِّ َٗ  َومَلْ ُي

ـُ َيِزيَد افْ بِك   :َؿَٚل َأُبق إِْشَحَٚق   . َوَرَأى َظْبُد اهللِ ْب

 (.0412برؿؿ  4/0220( ومسِؿ برؿؿ )0144رواه افبخٚري برؿؿ) 

( إٔف مـ أؾراد افبخٚري 064وادظك احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ برؿؿ) 

 وتًَبف احلٚؾظ يف افٍِح.



 14 مصيد عجناٌ بً طلحة احلحيب رضي اهلل عيُ

  رضي اهلل عيُ يبعجناٌ بً طلحة احلحمصيد 
 (:>465برقم ) بحديث واحدله مسؾم  اكػرد

َر أَن    َّ ـِ ُظ ـِ اْب ُٜ  َرُشقَل اهللَظ َم َٜ ُهَق َوأَُشٚك َب ًْ َُ َٜ  ,َوبِكاَلٌل  ,َدَخَؾ اْف ـُ ضََِْحك َوُظكثاَْمُن ْبك

َِْٔفِ  ,احْلََجبِلُّ  ٚ َظ َٓ ََ َِ ٚ ,ؾََْٖؽ َٓ َٞ ؾِٔ َُ رَ  ,ُثؿ  َم َّ ـُ ُظ ٚ َصََْع َرُشقُل  :ؿََٚل اْب ُٝ باَِلاًل ِحَغ َخَرَج َم َْٖف َؾَس

ـْ  :ؿََٚل   اهلل ـِ َظ قَدْي ُّ َؾ َظ ًَ ِْٔفِ  ,َيَسِٚرهِ  َج ِّ ـْ َي قًدا َظ ُّ َدةٍ َوَراَءهُ  ,َوَظ ِّ َٜ أَْظ ُٝ  ,َوثاََلَث ْٔ َٚن اْفَب ـَ َو

َدةٍ  ِّ ِٜ أَْظ  ِ  . ُثؿ  َصذ   ,َيْقَمئٍِذ َظَذ ِش

 ِٜ َْٖخ  اهللِ : َؿَٚل َظْبدُ 412َويِف ِرَواَي َر: َؾ َّ ـُ ُظ يِن باَِلٌل ْب َٜ َأن   َأْو ُظْثاَمنُ  ,َزَ َِْحك ـُ َض ْبك

َْٔغِ  ُشقَل اهللِ رَ 
َٔاَمِٕ ـِ اْف قَدْي ُّ ًَ  َبْغَ اْف

ِٜ َب ًْ َُ  .َصذ  يِف َجْقِف اْف

َْٖخ  افنٚهد ؿقفف :  يِن باَِلٌل َؾ َٜ  َأْو ُظْثاَمنُ  ,َزَ َح ِْ ـُ َض  ... .ْب

ِؼ ظَ  ٍَ  ِ ِٜ اُد َواَي اَم يف افرِّ ـَ ُف باَِلٌل ُدوَن َصٍؽ,   ٕ  َأ
ِٜ ُٜ اجلاََمَظ اِجُح ِرَواَي َِكَٔس َوافر  كٚ؛ َؾ َٓ ٔ َِ

ُؿ. َِ اِجِح. َواهللُ َأْظ َِٔحِغ َظَذ افر  ٌٞ يف افَهِح َٜ َحِدي َح ِْ ـِ َض ْثاَمَن ب ًُ
 فِ

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ. 



 15 الباب املفتوح
 عجناٌ بً عفاٌ رضي اهلل عيُ مصيد 

 ِٛ  ٔ ـِ ادَُْس ِٔد ْب
ًِ ـْ َش َََِِػ َظِعٌّ َوُظثاَْمُن َرِِضَ اهللُ :ؿََٚل  ,َظ اَم اْخ ُٓ ٍَٚنَ  , َظْْ ْس ًُ ٚ بِ ِٜ  ,َومُهَ ك ًَ ِْ  ,يِف اْدُ

َٚل َظِعٌّ  ََ َُِف اْف بِلُّ  :َؾ ًَ ـْ أَْمٍر َؾ ك َظ َٓ ٚ ُتِريُد إاِل  أَْن َتْْ ٚ  َم ًً  .ؾَِاَم  َرأَى َيفَِؽ َظِعٌّ أََهؾ  ِِباَِم مَجِٔ

( ومل يكذـره احلّٔكدي يف 0444ومسِؿ بكرؿؿ ) (0161رواه افبخٚري برؿؿ) 

 اجلّع بغ افهحٔحغ يف مسْد ظثامن. 

 (:46برؿؿ )بحديث واكػرد له مسؾم 

ـْ ُظثاَْمنَ   ثُه اَل إَِلثَه إاِلَّ » ق:ؿََٚل َرُشقُل اهلل  :ؿََٚل  ,َظ َدَخثَل  اهللَمْن َماَت َوُهثَو َيْعَؾثُم َأكَّ

ـَّةَ   ش.اجْلَ

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ.  



 16 مصيد عدي بً حامت رضي اهلل عيُ

 اهلل عيُ رضيمصيد عدي بً حامت 
 :(7>76برقم ) اكػرد له البخاري بحديث

ٚتِؿٍ   ـِ َح ـْ َظِديِّ ْب َر يِف َوؾْدٍ  :ؿََٚل  ,َظ َّ َْٚ ُظ ْٔ َؾ َيْدُظق َرُجاًل  ,أََت ًَ ؿْ  ,َرُجاًل  ,ؾََج ِٓ ٔ ِّّ ُٝ  ,َوُيَس ك ِْ َُ  :َؾ

ِمِْغَ  ْٗ ِرُؾِْل َيٚ أَِمَر اْدُ ًْ ٍَُروا ,بََذ  :ؿََٚل  ؟أََمٚ َت ـَ َٝ إِْي  ّْ َِ َٝ إِْي أَْدَبكُروا ,أَْش ِْ َٝ إِْي َؽكَدُروا ,َوأَْؿَب ْٔك  ,َوَوَؾ

ُروا َُ ْٕ َٝ إِْي َأ َٚل َظِديٌّ ؾاََل أُبَٚيِل إًِيا ,َوَظَرْؾ ََ  .َؾ

 .بـ حٚتؿ ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ يف مسْد ظدي 



 17 الباب املفتوح
 رضي اهلل عيُمصيد عروة بً اجلعد البارقي 

 (:6975قم )بر واحد اكػرد له البخاري بحديث

ـْ ُظْرَوةَ   ي َفُف بِِف َصٚةً  ,َأْظَىُٚه ِديًَْٚرا  َأن  افْ بِل   ,َظ ى َفُف بِكِف َصكَٚتْغِ  ,َيْنَسِ  ,َؾْٚصَسَ

ٚ بِِديَْٚرٍ  فِ  ,َوَجَٚءُه بِِديٍَْٚر َوَصٚةٍ  ,َؾَبَٚع إِْحَدامُهَ ًِ ْٔ  يِف َب
ِٜ ـَ ى  ,َؾَدَظٚ َفُف بِْٚفَزَ كَٚن َفكْق اْصكَسَ ـَ َو

 َ  . اَب َفَربَِح ؾِٔفِ افسُّ

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ. 



 18 مصيد عنر بً أبي شلنة رضي اهلل عيُ

 عنر بً أبي شلنة رضي اهلل عيُ مصيد 
 (:;443اكػرد له مسؾم بحديث واحد برقم )

  َٜ َّ َِ ـِ أيَِب َش َر ْب َّ ـْ ُظ ٕ ُف َشََٖل َرُشقَل اهلل ,َظ ٚئِؿُ   َأ بُِّؾ افه  ََ َٚل َفُف َرُشكقُل اهلل  ؟أَُي ََ  :َؾ

َٜ  ,شَشْل َهِذهِ » َّ َِ ْتُف أَن  َرُشقَل اهلل ,أِلُمِّ َش كَر  ,َيْهَُْع َيفَِؽ   ؾََْٖخَزَ ٍَ ٚ َرُشقَل اهلل َؿكْد َؽ َٚل َي ََ َؾ

رَ  َخ  ٚ َتٖك ْٕبَِؽ َوَمك ـْ َي َم ِم د  ََ َل َفكُف َرُشكقُل اهلل  ,اهلل َفَؽ َمٚ َت ٚك ََ  هللإِِّنِّ أَلَْتَؼثاُكْم  هللَأَمثا َوا» ق:َؾ

 .شُكْم َلهُ َوَأْخَشا

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ. 



 21 الباب املفتوح
 رضي اهلل عيُمصيد عنرو بً العاص 

 (:4616برؿؿ ) لثراكػرد له مسؾم ب

ـْ أَبِٔفِ  ,ُمقَشك بْـ ُظَعٍّ  َظـ  ًَٚصِ  :ؿََٚل  ,َظ ـِ اْف ِرو ْب ّْ َرِرُّ ِظَْْد َظ َُ ُٝ  :ؿََٚل ادُْْسَِْقِرُد اْف ًْ
ِّ َشك

قُل يَ   َرُشقَل اهلل وُم َأْكَثُر الـَّاسِ » :َُ اَعُة َوالره ٌرو ش,َتُؼوُم السَّ ّْ َٚل َفُف َظ ََ قُل  :َؾ َُ ٚ َت  ,أَْبِكْ َم

ـْ َرُشقِل اهلل  :ؿََٚل  ُٝ ِم ًْ
ِّ ٚ َش  ق.أَُؿقُل َم

كٚ :َؿَٚل   ًً َهكٚاًل َأْرَب
ْؿ خَلِ ِٓ َٝ َيفَِؽ إِن  ؾِكٔ ِْ ـْ ُؿ ِْ  :َفِئ كُؿ افْ كِٚس ِظْْكَد ؾِ َِ ُكْؿ أَلَْح ٍٜ إِم   ,َْك

 ٍٜ َد ُمِهَٔب ًْ ًٜ َب ْؿ إَِؾَٚؿ ُٓ ُظ ةٍ  ,َوَأْاَ كَد َؾكر  ًْ ًة َب كر  ـَ ْؿ  ُٓ ُُ ُهْؿ دِِْسكُِغٍ  ,َوَأْوَصك  ,َوَيِِكٔؿٍ  ,َوَخكْرُ

ٍٔػ  ًِ ُِقكِ  ,َوَض ِؿ اْدُ ِْ ـْ ُط ْؿ ِم ُٓ ًُ ٌٜ َوَأْمَْ َِ ٌٜ مَجِٔ ٌٜ َحَسَْ  . َوَخِٚمَس

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ. 



 20 مصيد الفطل بً العباط بً عبد املطلربضي اهلل عيُ

 رضي اهلل عيُ الفطل بً العباط بً عبد املطلبمصيد 

ٌَِرةِ   ـِ اُد ـِ ِهَنِٚم ْب ـِ احلَِٚرِث ْب ـِ ب مْحَ ـِ َظبِْد افر  ِر ب ُْ ـْ أيَِب َب ـْ أَبِٔفِ , َظ َٜ  ,َظ َّ َِ َٜ َوأُم  َش ٚئَِن أَن  َظ

ُٚه أَن  َرُشقَل اهلل َت ـْ   أَْخَزَ ٌٛ ِم ٍَْجُر َوُهَق ُجُْ ُف اْف ـُ َٚن ُيْدِر َِِسكُؾ َوَيُهكقمُ  ,أَْهِِفِ  ـَ ٌْ َل  .ُثؿ  َي َؿٚك

ـِ احْلَِٚرِث  ـِ ْب مْحَ بِْد افر  ًَ
ـ  ِِبَٚ أَبَٚ ُهَرْيَرَة  :َمْرَواُن فِ َظ رِّ ََ ُِ ِٜ -أُْؿِسُؿ بِٚهلل َف َك  -َوَمْرَواُن َيْقَمئٍِذ َظَذ ادَِْدْي

رٍ  ُْ ـِ  :ؿََٚل أَُبق َب مْحَ ِرَه َيفَِؽ َظبُْد افر  َُ ِٜ ُثؿ  ؿُ  ,َؾ ك ٍَ ْٔ َِ َع بِِذي احْلُ
ِّ َِ َْج ٚ أَْنٕ  َر َفَْ ْٝ أِليَِب ُهَرْيكَرَة  ,دِّ ك َٕ ٚ ـَ َو

ٚفَِؽ أَْرٌض  ـِ أِليَِب ُهَرْيَرةَ  ,ُهَْ مْحَ َٚل َظبُْد افر  ََ ٌِر َفَؽ أَْمًرا َوَفْقاَل َمْرَواُن أَْؿَسَؿ َظكَع  ؾِٔكِف مَلْ  :َؾ إيِنِّ َيـا

ْرُه َفَؽ  ـُ ٚئِ  ,أَْي َر َؿْقَل َظ ـَ َٜ ؾََذ َّ َِ َٜ َوأُمِّ َش َٚل  ,َن ََ سٍ  :َؾ ـُ َظبٚ  ٍَْوُؾ ْب َثِْل اْف َذفَِؽ َحد  ـ  أَْظَِؿُ  ,ـَ  .َوُه

 (.0011( و مسِؿ برؿؿ )0146, 0141رواه افبخٚري برؿؿ) 

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ.  



 21 الباب املفتوح
  رضي اهلل عيُمصيد دلنع بً يسيد بً جارية 

 (:>9>9احد برقم)اكػرد له البخاري بحديث و

ِٚشؿِ   ََ ٌٜ  ,َظـ اْف ِٚرَهك ـَ كٚ َوِهكَل  َٓ ُّٔ
كٚ َوفِ َٓ َج ْٝ َأْن ُيَزوِّ َؾك ٍر ََتَق  ٍَ ًْ ـْ َوَفِد َج  ,َأن  اْمَرَأًة ِم

َْٕهٚرِ  ـَ اأْلَ َْٔخْغِ ِم  اػ َص
ِٝ َِ َْٖرَش ـِ  :َؾ مْحَ َٜ  ,َظْبِد افر  ٍع اْبَْْل َجِٚرَي ِّّ  ,َؾكاَل ََتَْنكْغَ  :َؿٚاَل  ,َوَُمَ

ٌٜ ؾَِ٘  ِٚرَه ـَ ٚ َوِهَل  ٚ أَُبقَه َٓ َح َُ ْٕ َٝ ِخَذاٍم َأ  .َيفَِؽ   َؾَرد  اْف بِلُّ  ,ن  َخَْْسَٚء بِْْ

َُٔٚن   ٍْ َواةِ –َؿَٚل ُش ـْ َأبِِٔف إِن  َخَْْسٚءَ : -َأَحُد افرُّ قُل َظ َُ ُُِف َي ًْ
ِّ ـِ َؾَس مْحَ ٚ َظْبُد افر   .َوَأم 

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ.



 22 مصيد ذلند بً مصلنة رضي اهلل عيُ

 ذلند بً مصلنة رضي اهلل عيُ مصيد 
 اتػؼا له عذ حديث واحد:

ـِ  َرةِ  َظ ٌِ ,  اْدُ َٜ َب ًْ ـِ ُص َر َرِِضَ اهللُ َظْْفُ ْب َّ ـْ ُظ ََِنكَٚرُهْؿ يِف إِْمكاَلِص اْدَكْرَأةِ  ,َظ كُف اْش  ٕ  ,َأ

َرةُ  ٌِ َٚل اْدُ ََ َٙ افْ بِلُّ  :َؾ ٍٜ  َؿ ِة َظْبٍد َأْو َأَم ر  ٌُ دَ  ,بِْٚف ِٓ َد افْ بِل   َؾَن ِٓ ُف َص  ٕ َٜ َأ َّ َِ ـُ َمْس ُد ْب  ّ  حُمَ

َٙ بِفِ    .َؿ

(, ومل يٍكرد فكف 0664( ومسكِؿ بكرؿؿ )6116, 6111رواه افبخٚري برؿؿ) 

 احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ مسًْدا, ويـره ضّـ مسْد ادٌرة. 



 23 الباب املفتوح
  رضي اهلل عيُمصيد ذلنود بً الربيع األىصاري 

بِِٔع اأْلََْٕهِٚريِّ  َظـ قد بْـ افر  ُّ ٚفٍِؽ  ,حَمْ ـَ َم ِْبََٚن ْب ـْ أَْصَحِٚب اْف بِكلِّ  ,أَن  ِظ َٚن ِم ـَ ـْ   َو مِم ك

ٕ ُف أَتَك َرُشقَل اهلل ـَ اأْلََْٕهِٚر َأ َد بَْدًرا ِم ِٓ َٚل   َص ََ كي :َؾ كْرُت َبَكِ َُ ْٕ ٚ  ,َيٚ َرُشقَل اهلل إيِنِّ َأ ك َٕ َوَأ

ْقمِ  ََ ْؿ مَلْ أَْشكَِىِْع أَْن آِ َ َمْسكِجَدُهْؿ  ,لأَُصعِّ فِ ُٓ َْْٔ ِْْٔل َوَب  اأْلَْمىَُٚر َشَٚل اْفَقادِي اف ِذي َب
ِٝ َٕ ٚ ـَ ؾََِ٘يا 

َ هَلُؿْ  ُِذُه ُمَهؾًّ  ,ؾََُٖصعِّ ِِْٔل ؾَََٖت  ٕ َؽ تَِْٖ  َؾَُِهعِّ يِف َب َل  ,َؾَقدِْدُت َيٚ َرُشقَل اهلل َأ ٚك ََ َشثَلْفَعُل إِْن » :َؾ

 ش.َء اهللَصا

ِْبَٚنُ   َدا َرُشقُل اهلل :ؿََٚل ِظ ٌَ ٚرُ   َؾ َٓ ٍََع اْف  ٍر ِحَغ اْرَت ُْ ََِْٖيَن اْف بِلُّ  ,َوأَُبق َب ُٝ   ؾَْٚش ك ْٕ ؾََِٖي

َٝ  ,َففُ  ْٔ ِ ك َدَخَؾ اْفَب َ ِمْن َبْقتَِك » :ُثؿ  ؿََٚل يِل  ,ؾََِْؿ جَيِِْْس َح ْه َأْن ُأَصِّلِّ
َٞ  ش؟َأْيَن ُُتِ , ...احَلَكِدي

 ُٞ َم َحِدي د  ََ ِْبَٚنَ َوؿَْد َت  .ِظ

(, ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع 44( ومسِؿ برؿؿ )1210رواه افبخٚري برؿؿ)

 بغ افهحٔحغ.  



 24 مصيد املصتورد بً ظداد الفَري رضي اهلل عيُ

 مصيد املصتورد بً ظداد الفَري رضي اهلل عيُ
 (:4416برؿؿ ) بحديثله  اكػرد

  َٜ ـْ َحِٚرَث َع اْف بِل   ,َظ
ِّ ٕ ُف َش  ش.ا َبنْيَ َصـَْعاَء َواْدَِديـَةِ َحْوُضُه مَ » :ؿََٚل   َأ

َٚل َفُف ادُْْسَِْقِردُ   ََ ُف ؿََٚل اأْلََوايِن  :َؾ ًْ َّ َٚل ادُْْسَِْقِردُ  .اَل  :ؿََٚل  ؟أمََلْ َتْس ََ ُتَرى فِقِه اْْلكَِقُة ِمْثثَل » :َؾ

 ِْ   ش.اْلَؽَواكِ

ًٚ برؿؿ ) (, ومل يكذـره 00/262( وإيكر افٍكِح )4114ويـره افبخٚري مًَِ

 ّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ يف مسْد ادسِقرد. احل



 25 الباب املفتوح
  رضي اهلل عيُمصيد أبي عنرو معاذ بً جبل 

ُٝ إَِػ افْ بِلِّ  ِْ ـْ َأيِب ُمقَشك َؿَٚل َأْؿَب ٚ  َظ َغ َأَحكُدمُهَ ِريِّ ًَ ـَ اأْلَْص ل َرُجاَلِن ِم
ًِ َوَم

ـْ َيَسِٚري ِْٔل َواآْلَخُر َظ
ِّ ـْ َي ََٖل َيْس  َوَرُشقُل اهلل  ,َظ ٚ َش كَٚل  ,َُِٚك َؾُاَِلمُهَ ََ َيثا » :َؾ

ُٝ  :َؿَٚل  ش؟ْبَن َقْقسٍ  هللَيا َعْبَد اَأْو  ,َأَبا ُموَشى ِْ ٚيِن َظَذ  :ُؿ ًَ َِ َثَؽ بِٚحْلَؼِّ َمٚ َأْض ًَ ِذي َب َواف 

اَم  ِٓ ِس ٍُ ْٕ َؾ  ,َمٚ يِف َأ َّ ًَ َبِٚن اْف ُِ اَُم َيْى ْرُت َأم  ًَ ُيُر إَِػ  ,َوَمٚ َص ْٕ َٖينِّ َأ َُ ِِِف َؾ ٍَ َٝ َصك ك ِف حَتْ
ِشَقاـِ

 ْٝ ََِه َٚل  ,َؿ ََ ْْ َأْكثَت َيثا َأَبثا  ,َعَذ َعَؿؾِـَا َمْن َأَراَدهُ  اَل َكْسَتْعِؿُل َأْو  َلنْ » :َؾ َوَلؽِْن اْذَهث

 .شْبَن َقْقٍس إََِل اْلَقَؿنِ  هللَيا َعْبَد اَأْو ُموَشى 

ـُ َجَبؾٍ   ُٚي ْب ًَ ُف ُم ًَ َب َِ  ,ُثؿ  ات  َِام  َؿِدَم َظ ك َفُف ِوَشكَٚدةً َؾ ََ كِزْل َوإَِيا َرُجكٌؾ  :َؿكَٚل  ,ِْٔف َأْف ْٕ ا

َِؿَ  :َؿَٚل  ؟َمٚ َهَذا :َؿَٚل  ,ِظَْْدُه ُمقَثٌؼ  َْٖش ٚ َؾ َٚن هَيُقِديًّ دَ  ,ـَ اَل  :َؿكَٚل  ,اْجِِْس  :َؿَٚل  ,ُثؿ  هَتَق 

اٍت  ََِؾ َؿَوُٚء اهلل َوَرُشقفِِف َثاَلَث َمر  َْ ِ ك ُي َمَر بِفِ  ,َأْجُِِس َح َٖ َِِؾ  َؾ َُ َٔكَٚم  ,َؾ َرا ِؿ ـَ ُثكؿ  َتكَذا

َٚل  ,ْٔؾِ فِا ََ َٕٚمُ  :َؾ َُٖؿقُم َوَأ ٚ َؾ َٕ ٚ َأ ٚ َأم  ْقَمِِل َمٚ َأْرُجق يِف َؿْقَمِِل ,َأَحُدمُهَ َٕ  .َوَأْرُجق يِف 

ـِكٚب اإلمكٚرة بكرؿؿ ( 0044) ( و مسكِؿ بكرؿؿ6144رواه افبخٚري برؿؿ) 

 افهحٔحغ يف ادٍِؼ ظِٔف, وظده )...(, ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ -(01)

 مـ أراد افبخٚري. 

ـْ  (016( برؿؿ)2/0062وإٍرد فف مسِؿ بحديٞ ) كٚيِ  َظك ًَ ـِ  ُم  :َؿكَٚل  ,َجَبكؾٍ  ْبك

اَلةَ   َخَرْجَْٚ َمَع َرُشقِل اهللِ ُع افه  َّ َٚن جَيْ َُ ْكَ  ,َظَٚم َؽْزَوِة َتُبقَك َؾ ًَ َر َواْف ْٓ َؾَهذ  افيُّ

ٚ ًً رِ  ,مَجِٔ ٌْ َٚواد ًً َنَٚء مَجِٔ
ًِ كَر  ,َب َواْف ْٓ اَلَة ُثؿ  َخَرَج َؾَهذ  افيُّ َر افه  َٚن َيْقًمٚ َأخ  ـَ ِ ك إَِيا  َح

ٚ ًً ْكَ مَجِٔ ًَ كٚ ,َواْف ًً َنكَٚء مَجِٔ
ًِ ِرَب َواْف ٌْ َد َيفَِؽ َؾَهذ  اد ًْ  :ُثكؿ  َؿكَٚل  ,ُثؿ  َدَخَؾ ُثؿ  َخَرَج َب



 26 مصيد أبي عنرو معاذ بً جبل رضي اهلل عيُ

ُؽْم َشَتْلُتوَن َغًدا إِْن َص » ُؽْم َلْن َتْلُتوَها َحتَّى ُيْضِحَي الـََّفارُ  ,اَء اهللُ َعنْيَ َتُبوكَ إِكَّ َفَؿْن  ,َوإِكَّ

كٚ َرُجكاَلنِ  ش,َجاَءَها ِمـُْؽْم َفََل َيَؿسَّ ِمْن َمائَِفا َصْقًئا َحتَّى آِتَ  َٓ ْٔ َْٚ إَِف ََ  ,َؾِجْئََْٚهٚ َوَؿكْد َشكَب

 
ٍ
ء اِك َتبِضُّ بَِقْ َ ْغُ ِمْثُؾ افؼِّ ًَ   َواْف

ٍ
ـْ َمٚء َٖهَلاَُم َرُشقُل اهللِ  :َؿَٚل  ,ِم َهْل َمَسْسُتَ  ِمثْن » ق:َؾَس

ؿْ  :َؿٚاَل  ش؟َمائَِفا َصْقًئا ًَ اَم افْ بِلُّ  .َٕ ُٓ قَل  ق,َؾَسب  َُ ُثؿ  َؽَرُؾقا  :َؿَٚل  ,َوَؿَٚل هَلاَُم َمٚ َصَٚء اهللُ َأْن َي

ـَ  ْيِدهيِْؿ ِم َٖ ِ   بِ ْغِ َؿِِٔاًل َؿِِٔاًل َح ًَ  َؿَٚل اْف
ٍ
ء َع يِف َرْ َّ َِ ؾِٔكِف   َوَؽَسكَؾ َرُشكقُل اهللِ :ك اْج

ُف ُثؿ   َٓ ٚ َيَدْيِف َوَوْج َٓ ٍر َأْو َؿَٚل  ,َأَظَٚدُه ؾِٔ ِّ َٓ  ُمْْ
ٍ
ْغُ باَِمء ًَ ُاَم -َؽِزيٍر  :َؾَجَرت اْف َصؽ  َأُبق َظِعٍّ َأهيُّ

ُس  -َؿَٚل  ك افْٚ  ََ َِ ِ ك اْش اُذ إِْن َضاَلْت بِثَك َحَقثاٌة َأْن َتثَرى َمثا ُيوِصُك َيا ُمعَ » :ُثؿ  َؿَٚل  ,َح

 ش.َهاُهـَا َقْد ُمؾَِئ ِجـَاًكا

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ. 



 27 الباب املفتوح
 مصيد معاوية بً أبي شفياٌ رضي اهلل عيَنا

 :(4061, 4062إٍرد فف افبخٚري بٖثر برؿؿ )

  َٜ َُ ْٔ َِ ـِ َأيِب ُم ـِ اْب ِٚويَ  :َؿَٚل  ,َظ ًَ ٍٜ َأْوَتَر ُم ك ًَ ـْ  بَِر
ِ
َنٚء ًِ َد اْف ًْ ـِ  ,ُٜ َب َوِظْْكَدُه َمكْقًػ اِلْبك

َٚل  ,َظب ٚسٍ  ََ ـَ َظب ٍٚس َؾ ََٖتك اْب َٛ َرُشقَل اهلل  ؛َدْظفُ  :َؾ ُف َؿْد َصِح  ٕ  . َؾِ٘

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ. 

 (:460برؿؿ ) ديثحواكػرد له مسؾم ب

ـِ َأيِب ُش   َٜ ْب ِٚوَي ًَ ـْ ُم َٔٚنَ َظ ُٝ َرُشكقَل اهلل  :َؿكَٚل  ,ٍْ ًْ
ِّ كقُل  َشك َُ ُكثوَن » :َي اْدَُمذِّ

 .شَأْضَوُا الـَّاِس َأْعـَاًقا َيْوَم اْلِؼَقاَمةِ 

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ. 



 28 مصيد ىوفل بً معاوية الديلي رضي اهلل عيُ

 مصيد ىوفل بً معاوية الديلي رضي اهلل عيُ 
 اتػؼا له عذ حديث واحد:

ـْ َأيب َشثَتُؽوُن فِثَتٌن اْلَؼاِعثُد » :َؿَٚل َرُشقُل اهلل  :َؿَٚل  , َظْْفُ ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللُ َظ

ُم فِقَفا َخْرٌ  ,َؼائِمِ ِمَن الْ فِقَفا َخْرٌ 
ثاِعيِمثَن الْ َواْدَاِي فِقَفا َخثْرٌ  ,اِي ِمَن ادَْ َواْلَؼائِ  ,سَّ

ْفهُ  ا َتْسَترْشِ ْف ََلَ  .شاًذا َفْؾَقُعْذ بِهِ َوَمْن َوَجَد َمْؾَجًل َأْو َمعَ  ,َوَمْن ُيرْشِ

ـْ   َٜ  َوَظ ِٚوَي ًَ ـِ ُم ْقَؾِؾ ْب ِٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َهَذا ,َٕ ٕ   ,ِمْثَؾ َحِدي ثََلِة  ِمثن»: َيِزيدُ  فُ إاِل  َأ الصَّ

َ  ُوتَِر َأْهَؾُه َوَماَلهُ   . َصََلٌة َمْن َفاَتْتُه َفَؽَلكَّ

احلّٔدي (, ويـره 4666( ومسِؿ برؿؿ )4614, 4610رواه افبخٚري برؿؿ)

( ضّـ مسْد أيب هريرة, ومل يْبف ظكذ إٔكف 14-4/10يف اجلّع بغ افهحٔحغ )

 ـًٚدتف.  , ومل يذـر فف مسًْدا فٔس فف ؽره



 31 الباب املفتوح
 األىصاري رضي اهلل عيُ  زيدمصيد أبي أيوب خالد بً 

ِْلِّ  َٓ ـْ َاْيد ْبـ َخٚفٍِد اجْلُ كٚنَ  ,َظ  ٍ ـَ َظ ََٖل ُظْثاَمَن ْبك ُف َش  ٕ كَٚل  ,َأ ََ َٝ إَِيا َجكَٚمَع أَ  :َؾ َرَأْيك

ـِ  ّْ ْؿ ُي َِ ُجُؾ اْمَرَأَتُف َؾ كَرهُ  :َؿَٚل ُظْثاَمنُ  ,افر  ـَ ِسُؾ َي ٌْ اَلِة َوَي ُٖ فِِه  ََِقض  اَم َي ـَ  ُٖ ََِقض  َؿكَٚل  ,َي

ـْ َرُشقِل اهلل  :ُظْثاَمنُ  ُُِف ِم ًْ
ِّ ٍٛ  ,َش ـَ َأيِب َضٚفِ ـْ َيفَِؽ َظِع  ْب ُٝ َظ ْف

َٖ َبْرَ بْ  ,َؾَس ـَ َوافزُّ

امِ  ق  ًَ ِْٔد اهلل ,اْف ـَ ُظَب َٜ ْب َح ِْ ؿْ  ,َوَض ُٓ ٍٛ َرِِضَ اهللُ َظْْ ًْ ـَ ـَ  ََٖمُروُه بَِذفَِؽ  ,َوُأيَب  ْب  .َؾ

ـْ  ـْ َرُشقِل اهلل  َأيِب َوَظ َع َيفَِؽ ِم
ِّ ُف َش  ٕ قَب َأ  .َأيُّ

 .(400 -0/401ومسِؿ برؿؿ ) (414رواه افبخٚري برؿؿ) 

 بغ افهحٔحغ.   ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع 



 30 مصيد أبي بلرة ىفيع بً احلارث الجكفي رضي اهلل عيُ

 مصيد أبي بلرة ىفيع بً احلارث الجكفي رضي اهلل عيُ 
ٍد َرِِضَ اهللُ َظْْفُ  ًْ ـْ َش ُٝ افْ بِل   :َؿَٚل  ,َظ ًْ

ِّ قُل  َش َُ َعى إََِل َغْرِ َأبِقثِه » :َي َمْن ادَّ

ـَُّة َعَؾْقِه َحَرامٌ  ُه َغْرُ َأبِقِه َفاجْلَ  .شَوُهَو َيْعَؾُم َأكَّ

َرةَ ْر أِلَ ـِ َؾذُ   ُْ َٚل  ,يِب َب ََ ََٕٚي  :َؾ ُِْف ُأُي ًَ
ِّ ٚ َش َٕ ـْ َرُشقِل اهلل  ,َوَأ بِل ِم ِْ  .َوَوَظُٚه َؿ

( ومل يذـره احلّٔدي 64( ومسِؿ برؿؿ )6060, 6066رواه افبخٚري برؿؿ) 

 يف اجلّع بغ افهحٔحغ. 



 31 الباب املفتوح
 مصيدأبي جَيه بً احلارث بً الصنة رضي اهلل عيُ 

 :(:66حد برقم )اكػرد له البخاري بحديث وا

ـْ    ْرٍ  َظ َّ ـِ َظب ٚسٍ  ُظ َٜ َاْوِج  :َؿَٚل  ,َمْقَػ اْب َٕ ق ُّ ْٔ ـُ َيَسٍٚر َمْقَػ َم َٕٚ َوَظْبُد اهلل ْب ُٝ َأ ِْ َأْؿَب

َْٕهِٚريِّ  افْ بِلِّ   اأْلَ
ِٜ
 ّ ـِ افهِّ ـِ احْلَِٚرِث ْب ِْٔؿ ْب َٓ َْٚ َظَذ َأيِب ُج ِْ ِ ك َدَخ كَٚل َأُبكق  ,َح ََ َؾ

ْٔؿِ  َٓ َْٕهِٚريُّ  اجْلُ َْٕحِق بِْئِر مَجَؾٍ  َأْؿَبَؾ افْ بِلُّ  :اأْلَ ـْ  ْٔفِ  ,ِم َِ َؿ َظ  ِ َُٔف َرُجٌؾ َؾَس
َِ َِ كْؿ  ,َؾ َِ َؾ

ِْٔف افْ بِلُّ  َِ اَلمَ  َيُرد  َظ ِْٔف افس  َِ ِف َوَيَدْيِف ُثؿ  َرد  َظ ِٓ َسَح بَِقْج َّ َداِر َؾ
ِ ك َأْؿَبَؾ َظَذ اجْلِ    .َح

ًٚ برؿؿ )ويـره مسِؿ مًِ ؿد ظده احلّٔدي يف اجلّع بغ افهكحٔحغ, (, و461َ

 وـذا مجٚظٜ ـثر مـ ادٍِؼ ظِٔف.  

 :  تْبٔٓٚن

 وؿع يف مسِؿ أبق اجلٓؿ بدل أيب جٓٔؿ. :األوا

 : وؿككع يف مسككِؿ ظبككد افككرمحـ بككـ يسككٚر بككدل ظبككد اهلل بككـ يسككٚر,  الثثثاِّن

 (.0/140وافهقاب ؾٔٓام روايٜ افبخٚري ـام يف افٍِح )



 32 مصيد أبي محيد الصاعدي رضي اهلل عيُ

 مصيد أبي محيد الصاعدي رضي اهلل عيُ
 (:004برؿؿ ) واكػرد له مسؾم بحديث

ْٔدٍ   ـْ َأيِب ُأَش ٍْٔد َأْو َظ ـْ َأيِب مُحَ إَِذا َدَخثَل َأَحثُدُكْم » :َؿكَٚل َرُشكقُل اهلل  :َؿَٚل  ,َظ

تَِك  :اْدَْسِجَد َفْؾَقُؼْل  ُؼْل الؾفمَّ إِِّنِّ َأْشَلُلَك ِمْن َوإَِذا َخَرَج َفْؾقَ  ,الؾفمَّ اْفَتْح ِِل َأْبَواَب َرْْحَ

  .شَفْضؾَِك 

 .يف مسْد أيب محٔد ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ



 33 الباب املفتوح
 مصيد أبي مالم األظعري رضي اهلل عيُ 

 اكػرد له مسؾم بحديثني:

ِريِّ ( 444بكرؿؿ ) األول: ًَ ـْ َأيِب َمٚفِككٍؽ اأْلَْصكك  :َؿككَٚل َرُشككقُل اهلل  :َؿككَٚل  ,َظكك

يَ نِ الطهفُ » ْؿُد هلل ََتََْلُ اْدِقَزانَ  ,وُر َصْطُر اْْلِ َِن َأْو ََتْثََلُ  ,َواْْلَ ًَ ْ ْؿُد هلل ََت َوُشْبَحاَن اهلل َواْْلَ

َ َواِت َواأْلَْرضِ  ََلُة ُكورٌ  ,َما َبنْيَ السَّ َدَقُة ُبْرَهانٌ  ,َوالصَّ ْزُ ِضَقاءٌ  ,َوالصَّ َواْلُؼْرآُن  ,َوالصَّ

ٌة َلَك َأْو   ش.ُكله الـَّاِس َيْغُدو َفَبايٌِع َكْػَسُه َفُؿْعتُِؼَفا َأْو ُموبُِؼَفا ,َعَؾْقَك ُحجَّ

ين:  ِريِّ  َأيبَظـ ( 142برؿؿ )افٚث ًَ تِثي » :َؿَٚل  َأن  افْ بِل   ,َمٚفٍِؽ اأْلَْص َأْرَبٌع ِ  ُأمَّ

ُكثثوََّنُنَّ  اِهؾِقَّثثِة اَل َيْسُ
 ,َوالطَّْعثثُن ِ  اأْلَْكَسثثاِب  ,َسثثاِب اْلَػْخثثُر ِ  اأْلَْح  :ِمثثْن َأْمثثِر اجْلَ

ثا ُتَؼثاُم َيثْوَم »: َوَؿَٚل  ,شَوالـَِّقاَحةُ  ,َوااْلْشتِْسَؼاُء بِالـهُجومِ  ْْ َقْبثَل َمْوِهَ َحُة إَِذا ََلْ َتُت
الـَّائِ

َباٌا ِمْن َقطَِراٍن َوِدْرٌع ِمْن َجَرٍب   ش.اْلِؼَقاَمِة َوَعَؾْقَفا ِِسْ

ـْ ومل يذـر احلّٔدي يف اجلّ  َأيِب ع بغ افهحٔحغ شقى حديٞ ادالهل وهق: َظك

ِريِّ  َظِٚمٍر َأْو َأيِب  ًَ َع افْ بِل   , َؿَٚل:َمٚفٍِؽ اأْلَْص
ِّ قُل   َش َُ تِثي َأْقثَواٌم »: َي َلَقُؽوَكنَّ ِمثْن ُأمَّ

رَ  ِريرَ , َيْسَتِحؾوَن اْْلِ ْؿرَ  ,َواْْلَ ِْ َعَؾثٍم َيثُروُح َوَلَقـْثِزَلنَّ َأْقثَواٌم  .َواْدََعاِزَف  ,َواْْلَ إََِل َجـْث

مْ  اَجةٍ  ,َعَؾْقِفْم بَِساِرَحٍة ََلُ  ,َفُقَبقُِّتُفْم اهللُ ,اْرِجْع إَِلْقـَا َغًدا :َفَقُؼوُلونَ  ,َيْلتِقِفْم َيْعـِي اْلَػِؼَر ِْلَ

 ش.إََِل َيْوِم اْلِؼَقاَمةِ  ,َوَيْؿَسُخ آَخِريَن قَِرَدًة َوَخـَاِزيرَ  ,َوَيَضُع اْلَعَؾمَ 

كٚ بكرؿؿ)يـ ًَ (, ووصكِف افىكزاين يف ادًجكؿ افُبكر 1111ره افبخكٚري تًِٔ

(, وابـ حبكٚن ـكام يف 166برؿؿ0/442(, ويف افنٚمٔغ )4200برؿؿ  4/464)

(, وافبَٔٓككككل يف افسككككْـ افُككككزى 6012بككككرؿؿ 01/012اإلحسككككٚن )



 34 مصيد أبي مالم األظعري رضي اهلل عيُ

 (.01/440و4/404)

 (. وهق حديٞ صحٔح.1/00وإير تٌِٔؼ افًِِٔؼ )

يف اجلّكع  ترى)ظـ أيب مٚفؽ أو أيب ظٚمر( يـره احلّٔدي وؿد جٚء بٚفنؽ ـام

 ( ومل يذـر هذيـ احلديثغ.4/266)بغ افهحٔحغ

 .ٚ ًَ  ظذ أن حديٞ ادالهل وإن ـٚن صحًٔحٚ ؾٕ٘ف إٕام يـره افبخٚري تًِٔ



 35 الباب املفتوح
 مصيد أمساء بيت عنيض اخلجعنية رضي اهلل عيَا 

 اتػؼا َلا عذ حديث واحد:

ـْ َأيِب ُمقَشك َرِِضَ  َْكٚ َمْكَرُج افْ بِكلِّ  :َؿكَٚل  , اهللُ َظْْكفُ َظ ٌَ َِ ـِ  َب َّ َٔ ـُ بِكْٚف َْٕحك  ,َو

ْٔفِ  ـَ إَِف ِٚجِري َٓ ُرُهؿْ  ,َؾَخَرْجَْٚ ُم ٌَ َٕٚ َأْص َٕٚ َوَأَخَقاِن يِل َأ ٚ َأُبق ُبْرَدةَ  ,َأ َواآْلَخُر َأُبكق  ,َأَحُدمُهَ

ٚ َؿَٚل  ,ُرْهؿٍ  ٚ َؿَٚل يِف َثاَلثَ  ,بِْوعٌ  :إِم  ـْ َؿْقِملَوإِم   َوَِخِْسَغ َأْو اْثَْْغِ َوَِخِْسَغ َرُجاًل ِم
ٍٜ, 

 ًٜ َْٔ ٍِ ِٜ  ,َؾَرـِْبَْٚ َش َُِْٚ إَِػ افْ َجِٚرِّ بِٚحْلََبَن َْٔ ٍِ َِْْٚ َش ََ ْف َٖ ٍٛ  ,َؾ ـَ َأيِب َضٚفِك كَر ْبك ٍَ ًْ َْكٚ َج َْ َؾَقاَؾ

ٚ ًً ِ ك َؿِدْمَْٚ مَجِٔ ُف َح ًَ َْٚ َم ّْ َؿ َٖ َْٚ افْ بِ  ,َؾ َْ َْٔزَ  ل  َؾَقاَؾ ََِح َخ َِ ـَ  ,ِحَغ اْؾ ٌَٕٚس ِمك َٚن ُأ ـَ َو

 ِٜ َْٔ ٍِ ِْل أِلَْهِؾ افس  ًْ قُفقَن َفَْٚ َي َُ ِس َي ْجَرةِ  :اْفْٚ  ْؿ بِٚهْلِ ـُ َْٚ َْ  .َشَب

 َْٚ ًَ ـْ َؿِدَم َم ٍْٔس َوِهَل مِم  َّ ُٝ ُظ ْٝ َأْشاَمُء بِْْ َِ َٜ َاْوِج افْ بِكلِّ  ,َوَدَخ َهك ٍْ  َظَذ َح

ـْ َهكَٚجرَ وَ  ,َااِئَرةً  َّ ْٝ َهَٚجَرِت اػ افْ َجِٚرِّ ؾِٔ َٕ ٚ ـَ َٜ  ,َؿْد  َهك ٍْ كُر َظكَذ َح َّ  ,َؾكَدَخَؾ ُظ

ُر ِحَغ َرَأى َأْشاَمءَ  ,َوَأْشاَمُء ِظَْْدَهٚ َّ َٚل ُظ ََ ـْ َهِذهِ  :َؾ ْٝ  ؟َم ْٔسٍ  :َؿَٚف ك َّ ُٝ ُظ  ,َأْشكاَمُء بِْْك

رُ  َّ ُٜ  :َؿَٚل ُظ  ٔ ُٜ  ,احْلََبِن ْٝ َأْشاَمءُ هَ  ؟َهِذِه اْفَبْحِري  ؿْ  :ِذِه َؿَٚف ًَ ْجَرةِ  :َؿَٚل  .َٕ ْؿ بِكٚهْلِ ـُ َْٚ َْ  ؛َشَب

ـُ َأَحؼُّ بَِرُشقِل اهلل  ؿْ  َؾَْْح ُُ ْٝ  ,ِمْْ ِوَب ٌَ ْٝ  ,َؾ ال  َواهلل :َوَؿَٚف ُِْؿ َمكَع َرُشكقِل  ,ـَ ْْ ـُ

ؿْ  اهلل  ُُ ًَ ُؿ َجِٚئ
ًِ ؿْ  ,ُيْى ُُ َِ ُظ َجِٚه ًِ ْٚ  يِف َداِر َأْو يِف َأْرضِ  ,َوَي ـُ   َو

ِ
َوٚء ٌَ  اْفُب

ِ
َداء ًَ  ,اْفُب

ِٜ َوَيفَِؽ يِف اهلل اًبكٚ  َويِف َرُشقفِِف  ,بِٚحْلََبَن ُب َذَ ًٚمٚ َواَل َأْذَ ًَ ُؿ َض ًَ َواْيُؿ اهلل اَل َأْض

َٝ فَِرُشقِل اهلل  ِْ َر َمٚ ُؿ ـُ ِ ك َأْي َُٕخُٚف  ,َح َيى َو ْٗ ُٕ   ْٚ ـُ ـُ  ْح َٕ ُر َيفَِؽ فِِْ بِلِّ  ,َو ـُ ْي َٖ َوَش

ُففُ َوأَ   َٖ ِذُب  ,ْش ـْ ْٔفِ  ,َواهلل اَل َأ َِ َِام  َجَٚء افْ بِلُّ  ,َواَل َأِايُغ َواَل َأِايُد َظ ْٝ  َؾ َيٚ  :َؿَٚف

َذا ـَ َذا َو ـَ َر َؿَٚل  َّ بِل  اهلل إِن  ُظ ْٝ  ش؟َفَ  ُقْؾِت َلهُ » :َؿَٚل  ,َٕ َذا :َؿَٚف ـَ َذا َو ـَ ُٝ َفُف  ِْ : َؿَٚل  ,ُؿ



 36 مصيد أمساء بيت عنيض اخلجعنية رضي اهلل عيَا

ثِػقـَِة  ,َوَلُه َوأِلَْصَحابِِه ِهْجثَرٌة َواِحثَدةٌ  ,مْ َلْقَس بَِلَحقَّ ِِب ِمـْؽُ » َوَلُؽثْم َأْكثُتْم َأْهثَل السَّ

 .شِهْجَرَتانِ 

 ْٝ ُٝ َأَبٚ ُمقَشك :َؿَٚف ْد َرَأْي ََ َِ ـْ  ,َؾ َُٖفقيِن َظك ُْٖتقيِن َأْرَشكٚاًل َيْسك  َي
ِٜ َْٔ ٍِ َوَأْصَحَٚب افس 

 ِٞ ٌء ُهؿْ  ؛َهَذا احْلَِدي َٔٚ َرْ ْٕ ـَ اْفدُّ ْؿ مِمٚ  َؿَٚل هَلُْؿ افْ بِلُّ  ,بِِف َأْؾَرُح  َمٚ ِم ِٓ ِس ٍُ ْٕ َواَل َأْظَيُؿ يِف َأ

 (.4114, 4114( و مسِؿ برؿؿ )2440, 2441. رواه افبخٚري برؿؿ)

, ومل يْبف ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ يف ؽر مسْد أيب مقشك 

 ظذ إٔف فٔس هلٚ ؽره.



 37 الباب املفتوح
 يت عنر بً اخلطاب رضي اهلل عيَامصيد أو املؤميني حفصة ب

  :(6:74, 6:73)اكػرد َلا البخاري بحديث واحد برقم

َٜ َأن  افْ بِل   َه ٍْ ـْ ُأْخِِِف َح َر َظ َّ ـِ ُظ ـِ اْب  ش.إِنَّ َعْبَد اهلل َرُجٌل َصالٌِح » :َؿَٚل هَلَٚ َظ

 ظْد وظده احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ يف ادٍِؼ ظِٔف, ومل أره سحًيٚ إال

 افبخٚري وحده ظـ حٍهٜ. 



 38 مصيد أو أميً حاضية الييب ق رضي اهلل عيَا

 رضي اهلل عيَا مصيد أو أميً حاضية الييب 
 (:5787اكػرد َلا مسؾم بحديث واحد برقم)

َٕسٍ   ـْ َأ كَد َوَؾكِٚة َرُشكقِل اهلل  :َؿَٚل  ,َظ ًْ ٍر َرِِضَ اهللُ َظْْكُف َب ُْ كرَ  َؿَٚل َأُبق َب َّ ًُ
 :فِ

َُٕزوُرَهٚ ـَ  َّ َْٕىِِْؼ بَِْٚ إَِػ ُأمِّ َأْي َٚن َرُشكقُل اهلل  ا ـَ اَم  كٚ  ,َيُزوُرَهكٚ ـَ َٓ ْٔ َْْٔكٚ إَِف َٓ َِ ْٕ َِكام  ا َؾ

 ْٝ َُ ٚاَل هَلَٚ ,َب ََ ْٝ  ,َمٚ ِظَْْد اهلل َخْرٌ فَِرُشقفِِف  ؟َمٚ ُيْبُِِٔؽ  :َؾ َٚف ََ َمكٚ َأْبُِكل َأْن اَل  :َؾ

ُؿ َأن  َمٚ ِظَْْد اهلل َخْرٌ فَِرُشقفِِف  َِ قَن َأْظ ـُ ـْ َأْبُِ  ,َأ
ـَ َوَفُِ َىَع ِمك ََ ْٕ ل َأن  اْفَقْحَل َؿْد ا

 
ِ
اَمء ٚ ,اْفس  َٓ ًَ َِٔٚن َم

اَل َيْبُِ ًَ  َؾَج
ِ
ٚء َُ اَم َظَذ اْفُب ُٓ ِْ ٔ َج َٓ  .َؾ

ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ يف ؽكر مسكْد أيب بُكر رِض اهلل 

 ظْف. 



 41 الباب املفتوح
 مصيد أو يعكوب امرأة مً بين أشد رضي اهلل عيَا

 حٚبٜٔ! ورمز هلٚ فِبخٚري ؾَط .ؿٚل احلٚؾظ ـٖمٚ ص

 اتػؼا َلا عذ أثر واحد:

ـْ َظْبِد اهلل  قٍد, َظ ًُ ـِ َمْس ـَ اهلل اْفَقاِصاَمِت  :َؿَٚل ْب ًَ َهكِٚت  ,َواْدُقَتِنكاَمِت  ,َف ِّّ ََِْ  ,َواْدُ

ـِ  ُِْحْس َِِّجِٚت فِ ٍَ َِ َِْؼ اهلل ,َواْدُ اِت َخ َ رِّ ٌَ ـْ َبِْ  ,اْدُ َغ َيفَِؽ اْمَرَأًة ِم َِ ُٚل هَلَكٚ ُأمُّ َؾَب ََ ل َأَشٍد ُي

قَب  َُ ًْ ْٝ  ,َي َٚف ََ َٝ  :َؾَجَٚءْت َؾ ْٔك ـَ َٝ َو ْٔ ـَ  َٝ ْْ ًَ ٕ َؽ َف ِْل َظَْْؽ َأ ٌَ َِ ُف َب  ٕ كَٚل  ,إِ ََ َوَمكٚ يِل  :َؾ

ـَ َرُشقُل اهلل  ًَ ـْ َف ـُ َم ًَ َِِٚب اهلل َأْف ـْ ُهَق يِف ـِ ْٝ  ,َوَم َٚفك ََ كْد َؿكَرْأُت َمكٚ َبكْغَ  :َؾ ََ َف

قُل ْقَحْغِ فِا َُ ْد َوَجْدتِٔكفِ  :َؿَٚل  ,َؾاَم َوَجْدُت ؾِِٔف َمٚ َت ََ ِٝ َؿَرْأتِِٔف َف ْْ ـُ ـْ   :َأَمكٚ َؿكَرْأِت  ,َفِئ

ُشوُا َفُخُذوُه َوَما ََّنَاُكْم َعـُْه َفاْكَتُفوا﴿ ْٝ  ؟[0]احلؼ:﴾َوَما آَتاُكْم الرَّ  :َؿكَٚل  ,َبكَذ  :َؿَٚفك

ُف َؿْد َمَك َظْْفُ   ٕ ْٝ  ,َؾِ٘ فُ َؾ٘يِنِّ  :َؿَٚف َٕ ُِق ًَ ٍْ ََِؽ َي ُْٕيِري :َؿَٚل  ,َأَرى َأْه ْٝ  ,َؾْٚيَهبِل َؾكٚ َؾكَذَهَب

ًْٔئٚ ,َؾََْيَرْت  ٚ َص َٓ
ـْ َحَٚجِِ ْؿ َتَر ِم َِ َٚل  ,َؾ ََ ٚ :َؾ َٓ ُِ ًْ َذفَِؽ َمٚ َجَٚم ـَ  ْٝ َٕ ٚ ـَ  .َفْق 

 (.4041( و مسِؿ برؿؿ )2666رواه افبخٚري برؿؿ) 

إػ هذا بـ مسًقد ْد ظبد اهلل وأصٚر احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ يف مس 

 احلديٞ, ومل يٍرد هلٚ, وظزاه فِبخٚري ؾَط. 

 

 

 



 40 املبَنات

 املبَنات

 مصيد عني رافع بً خديخ رضي اهلل عيَنا
 اتػؼا َل  عذ حديث واحد:

كِد  ْٓ كُروَن اأْلَْرَض َظكَذ َظ ُْ ُٕقا ُي ٚ ـَ ُْؿ  َي َأم  َثِْل َظام  , َؿَٚل: َحد  ٍٟ ـِ َخِدي ـْ َراؾِِع ْب َظ

كك افْ بِكلُّ  بِلِّ افْ   َٓ ُٛ اأْلَْرِض, َؾَْ َِْثِِْٔف َصكِٚح  َيْس
ٍ
ء , َأْو َرْ

ِ
ٚء ًَ ُٝ َظَذ اأْلَْربِ باَِم َيُْْب

كٚ   َْٔس ِِبَ َٚل َراؾِكٌع: َفك ََ ْرَهِؿ؟ َؾ يَِْٚر َوافدِّ َْٔػ ِهَل بِٚفدِّ َُ َٔؾ فَِراؾٍِع: َؾ
َِ ـْ َيفَِؽ. َؾ َظ

ْرَهِؿ. يَِْٚر َوافدِّ ٌْٖس بِٚفدِّ  َب

 .(4/0060( و مسِؿ برؿؿ )4420, 4426ه افبخٚري برؿؿ)روا 

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ.



 41 الباب املفتوح

 (مصيد راكب )يف قصة دفً الييب 

 (:77:3اكػرد له البخاري بحديث واحد برقم)

كِدْمَْٚ اجْلُحْ   ََ ـَ َؾ كِٚجِري َٓ ـِ ُم َّ َٔ ـَ اْف ُف َؿَٚل:َخَرْجَْٚ ِم  ٕ , َأ َْٚبِِحلِّ ـِ اْفهُّ َْٖؿَبكَؾ َظ , َؾ َٜ ك ٍَ

َٚل: َدَؾْٚ  افْ بِل   ََ ؟ َؾ ُٝ َفُف اخْلََزَ ِْ َُ ٌٛ َؾ
ِٜ  َراـِ ك َِ ْٔ َٝ يِف َف ًْ

ِّ : َهْؾ َش ُٝ ِْ ُمُْْذ َِخٍْس, ُؿ

ُن افْ بِكلِّ  يِّ َٗ يِن بِكاَلٌل ُمك كْؿ َأْخكَزَ ًَ َٕ ًْٔئٚ؟ َؿَٚل:  ْدِر َص ََ ك  اْف ْؼِ ًَ كْبِع يِف اْف كُف يِف افس   ٕ َأ

 .اأْلََواِخرِ 

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ.

 



 42 مصيد مً صلى مع الييب ق يف ذات الرقاع

 يف ذات الرقاع مصيد مً صلى مع الييب 
 اتػؼا له عذ حديث واحد: 

َد َرُشقَل اهلل  ِٓ ـْ َص  ّ اٍت, َظ ـِ َخق  ـْ َصٚفِِح ْب َؿِٚع َصذ  َصكاَلَة  َظ َيْقَم َياِت افرِّ

 ٍَ ُف, َوَضِٚئ ًَ ْٝ َم  ٍ ًٜ َص ٍَ , ُثكؿ  اخْلَْقِف: َأن  َضِٚئ ًٜ ك ًَ ـْ كُف َر ًَ ِِل َم , َؾَهذ  بِكٚف  ُدوِّ ًَ ٌٜ ِوَجَٚه اْف

 ُٜ ك ٍَ ِٚئ , َوَجكَٚءِت افى  كُدوِّ ًَ قا ِوَجكَٚه اْف ٍُّ ُؾقا َؾَهك َْٕكَ ْؿ, ُثؿ  ا ِٓ ِس ٍُ ْٕ ُّقا أِلَ َٝ َؿِٚئاًم, َوَأمَت َثَب

ـْ َصاَلتِِف, ُثؿ   ْٝ ِم َٔ
َِ ِِل َب َٜ اف  ًَ ـْ ْؿ,  اأْلُْخَرى َؾَهذ  ِِبِْؿ افر  ِٓ ِس ٍُ ْٕ ُّقا أِلَ َٝ َجٚفًِسٚ, َوَأمَت َثَب

َؿ ِِبِْؿ.  ِ  ُثؿ  َش

 (.624( و مسِؿ برؿؿ )2041رواه افبخٚري برؿؿ) 

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ.



 43 الباب املفتوح
 مصيد مجاعة مً الصحابة رضي اهلل عيَه

 اتػؼا َلم عذ حديث واحد:

َد ِظْْ  ِٓ ـِ َظب ٍٚس, َؿَٚل: َص ـِ اْب كُر, َأن  َظ َّ ُّٔقَن, َوَأْرَضُٚهْؿ ِظِْْدي ُظ ِدي ِرَجٌٚل َمْرِض

ِ كك  افْ بِل   ك َح ْكِ ًَ كَد اْف ًْ ُس, َوَب ّْ َق افن  ِ ك َتْؼُ ْبِح َح َد افهُّ ًْ اَلِة َب ـِ اْفه  َمَك َظ

ُرَب  ٌْ  .َت

 (.646( و مسِؿ برؿؿ )160رواه افبخٚري برؿؿ) 

 ٔحغ.ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهح

 



 44 مصيد بعض أصحاب الييب ق رضي اهلل عيَه

 رضي اهلل عيَه مصيد بعض أصحاب الييب 
 اكػرد َلم البخاري بحديثني:

كٍد ( 4110برؿؿ ) األول:  ّ َثِْل َأْصكَحُٚب حُمَ  َرِِضَ اهللُ َظُْْف, َؿَٚل: َحكد 
ِ
اء ـِ اْفَزَ َظ

ـَ َجكُٚاوا مَ   كِذي َة َأْصَحِٚب َضكُٚفقَت اف  ُٕقا ِظد  ٚ ـَ ُْؿ  َد َبْدًرا, َأم  ِٓ ـْ َص كَر مِم  َٓ كُف افْ  ًَ

ـٌ  ِم ْٗ َر إاِل  ُم َٓ ُف افْ  ًَ اُء: اَل َواهلل َمٚ َجَٚوَا َم , َؿَٚل اْفَزَ
ٍٜ َٜ َظَؼَ َوَثاَلَث ِمَٚئ ًَ  .بِْو

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ. 

ـْ َأْصَحِٚب افْ   (6166برؿؿ ) الثاِّن: ُث َظ َٚن حُيَدِّ ـَ ُف   ٕ , َأ ِٛ  ٔ ـِ اْدَُس ـِ اْب  بِكلِّ َظ

ُئوَن َعـُْه, َفثَلُقوُا َيثا »َؿَٚل:  َأن  افْ بِل   ْوِض ِرَجاٌا ِمْن َأْصَحاِِب َفُقَحؾَّ َيِرُد َعَذ اْْلَ

وا َعَذ َأْدَبثاِرِهْم  ُْم اْرَتده َك اَل ِعْؾَم َلَك بَِ  َأْحَدُثوا َبْعَدَك= إَِّنَّ َربِّ َأْصَحاِِب, َفَقُؼوُا: إِكَّ

 .شاْلَؼْفَؼَرى

 واكػرد َلم مسؾم بحديثني:

ِض َأْصَحِٚب َرُشقِل اهلل 0121)برؿؿ  األوا: ًْ ـْ َب ـِ َيَسٍٚر, َظ ـْ ُبَنْرِ ْب  (: َظ

, َأن  َرُشقَل اهلل  َٜ َّ ـُ َأيِب َحْث ُؾ ْب ْٓ ْؿ َش ُٓ ـْ َأْهِؾ َداِرِهْؿ ِمْْ كِر  ِم َّ ْٔكِع افث  ـْ َب َمَكك َظك

ِر, َوَؿَٚل:  ّْ  ِ َبا»بِٚف ِٜ ش , تِْؾثَك اْدَُزاَبـَثةُ َذلَِك الرِّ ك َِ ِٜ افْ ْخ ك ِري  ًَ ْٔكِع اْف كَص يِف َب كُف َرخ   ٕ إاِل  َأ

ُِقَمَٚ ُرَضًبٚ ـُ ْٖ ٚ مَتًْرا, َي َٓ  بَِخْرِص
ِٝ
ْٔ ُْٖخُذَهٚ َأْهُؾ اْفَب َِْغِ َي َِ  .َوافْ ْخ

ِض َأْصَحِٚب َرُشقِل اهللِ ( 4/4421ظْد مسِؿ )الثاِّن: ًْ ـْ َب , َأن  َرُشكقَل َظ

َٚل:   اهللِ ج  َس افد  َر افْٚ  ُه َمْؽُتوٌب َبنْيَ َعْقـَْقِه َكافٌِر, َيْؼَرُؤُه َمْن َكِرَه »َؿَٚل َيْقَم َحذ  إِكَّ



 45 الباب املفتوح

ُه َعزَّ َوَجلَّ », َوَؿَٚل: شَيْؼَرُؤُه ُكله ُمْمِمنٍ », َأْو شَعَؿَؾهُ  ُه َلْن َيَرى َأَحٌد ِمـُْؽْم َربَّ ُؿوا َأكَّ َتَعؾَّ

 ش.َحتَّى َيُؿوَت 

 ومل يذـرمهٚ احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ.



 46 مصيد رجال مً كرباء قوو شَل بً أبي حجنة رضي اهلل عيَه

 مصيد رجال مً كرباء قوو شَل بً أبي حجنة رضي اهلل عيَه 
 (:>499واكػرد َلم مسؾم بحديث واحد برقم )

ؾِ  ْٓ ـْ َش  َؿْقِمِف, َأن  َظْبدَ  َظ
ِ
اء َزَ ـُ ـْ  ُه ِرَجٌٚل ِم ُف َأْخَزَ  ٕ َٜ َأ َّ ـِ َأيِب َحْث ٍؾ  اهللِ ْب ْٓ ـَ َشك ْبك

َْٖخَزَ َأن  َظْبكدَ  , َؾك ُٜ َِّٔهك ََٖتك حُمَ ْؿ, َؾك ٍد َأَصَِٚبُ ْٓ ـْ َج َْٔزَ ِم َٜ َخَرَجٚ إَِػ َخ َِّٔه ـَ  اهللِ َوحُمَ ْبك

كقُه, َؿكُٚفقا:  ُّ ُِ ِْ َِ ُِْؿ َواهللِ َؿ ك ْٕ كَٚل: َأ ََ َتك هَيُقَد َؾ
َٖ ٍر, َؾ َِ ٍؾ َؿْد ُؿَِِؾ َوُضِرَح يِف َظْغٍ َأْو َؾ ْٓ َش

 َْ ِْ َِ َر هَلُْؿ َيفَِؽ, ُثكؿ  َأْؿَبكَؾ ُهكَق َوَأُخكقُه َواهللِ َمٚ َؿ ـَ ِ ك َؿِدَم َظَذ َؿْقِمِف َؾَذ ُٚه, ُثؿ  َأْؿَبَؾ َح

ـِ  مْحَ َزُ ِمُْْف َوَظْبُد افر  ـْ ُٜ َوُهَق َأ َه كِذي  ُحَقيِّ َؿ َوُهكَق اف   ِ َُ َِ َٔك
ُٜ فِ َِّٔه َٛ حُمَ ٍؾ, َؾَذَه ْٓ ـُ َش ْب

َٚل َرُشقُل  ََ , َؾ َْٔزَ َٚن بَِخ :  اهللِ  ـَ َٜ َِّٔه َُح
ْ »دِ ْ َكزِّ , ش َكزِّ ُٜ َهك َؿ ُحَقيِّ  ِ َُ َِ , َؾ ـ  ُيِريُد افسِّ

َٚل َرُشقُل اهللِ  ََ , َؾ ُٜ َِّٔه َؿ حُمَ  ِ َُ ثا َأْن ُيْمِذُكثوا : »ُثؿ  َت ثا َأْن َيثُدوا َصثاِحَبُؽْم َوإِمَّ إِمَّ

َٛ َرُشقُل اهللِ ش, بَِحْرٍب  َِ َُ ْؿ يِف َيفَِؽ, ؾَ  َؾ ِٓ ْٔ كَٚل إَِف ََ َْكُٚه, َؾ ِْ َِ ٕ كٚ َواهللِ َمكٚ َؿ َُِبكقا إِ َُ

:  َرُشككقُل اهللِ  ـِ مْحَ َٜ َوَظْبككِد افككر  َِّٔهكك َٜ َوحُمَ َهكك وَن َدَم »حِلَُقيِّ ؾُِػثثوَن َوَتْسثثَتِحؼه َأَُتْ

َغ, َؾكَقاَداش َفَتْحؾُِف َلُؽْم َُّيُودُ »َؿُٚفقا: اَل, َؿَٚل: ش َصاِحبُِؽمْ  ِّ ْسكِِ ُّ ُْٔسكقا بِ ُه َؿكُٚفقا: َف

ْؿ َرُشكقُل اهللِ  َرُشقُل اهللِ  ِٓ ْٔ َٞ إَِف ًَ ـْ ِظِْْدِه, َؾَب ْٝ  ِم ك َِ ِ كك ُأْدِخ  َح
ٍٜ ََٕٚؿك  َٜ ِمَٚئك

َراُء.  ٌٜ مَحْ َٚؿ َٕ  ٚ َٓ ِِْْل ِمْْ َو ـَ ْد َر ََ َِ ٌؾ: َؾ ْٓ َٚل َش ََ اَر َؾ ؿ افد  ِٓ ْٔ َِ  َظ

بـ أيب حثّٜ  ( مـ حديٞ شٓؾ6024, 6024واحلديٞ رواه افبخٚري برؿؿ )

 , ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ.هلل ظْف, وحدهرِض ا
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 مصيد رجل مً الصحابة رضي اهلل عيُ

  (:44:اكػرد له مسؾم بحديث واحد برقم)

ـْ َظْبدِ  , َأن  َرُشقَل اهللِ اهللِ َظ َٜ َْْٔ ـِ ُبَح ـِ َمٚفٍِؽ اْب ْٝ   ْب َّ , َوَؿْد ُأِؿٔ َمر  بَِرُجٍؾ ُيَهعِّ

ْبِح  قُل: َمَٚيا َؿكَٚل َفكَؽ َصاَلُة افهُّ َُ َٕ ْؾَْٚ َأَحْىَْٚ  َْٕكَ َِام  ا َْٕدِري َمٚ ُهَق, َؾ  اَل 
ٍ
ء ُف بَِقْ َّ  ِ َُ , َؾ

ْبَح َأْرَبًعا»َرُشقُل اهللِ ق؟ َؿَٚل: َؿَٚل يِل:  َ َأَحُدُكم الصه  ش.ُيوِصُك َأْن ُيَصِّلِّ

ٜ ومل بحْٔك ( فُـ مـ حديٞ ظبكد اهلل بكـ664واحلديٞ رواه افبخٚري برؿؿ )

 .يروه ظْف ظْد افبخٚري

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ, هلذا افهحٚيب. 

 



 48 البصرة رضي اهلل عيُ مصيد رجل مً أٍل

 مصيد رجل مً أٍل البصرة رضي اهلل عيُ
 (:967اكػرد له مسؾم بحديث واحد برقم )

ـْ ُظاَمَرةَ  ُٝ َرُشقَل اهللِ َظ ًْ
ِّ , َؿَٚل: َش َٜ ـِ ُرَؤْيَب قُل:   ْب َُ َحٌد َصذَّ َلْن َيؾَِج الـَّاَر أَ »َي

ا ْؿِس َوَقْبَل ُغُروِِبَ ـْ َأْهكِؾ ش َقْبَل ُضُؾوِع الشَّ كَٚل َفكُف َرُجكٌؾ ِمك ََ ك. َؾ ْكَ ًَ ْجكَر َواْف ٍَ ِْل اْف ًْ َي

ـْ َرُشقِل اهللِ  َٝ َهَذا ِم ًْ
ِّ َٝ َش ْٕ ِة: آ ْؿ.اْفَبْكَ ًَ َٕ   ؟ َؿَٚل: 

ـْ َرُشقلِ  ُُِف ِم ًْ
ِّ ُد َأينِّ َش َٓ ٚ َأْص َٕ ُجُؾ: َوَأ َٕكَٚي َوَوَظكُٚه اهللِ  َؿَٚل افر  ُِْف ُأُي ًَ

ِّ , َشك

ِْبِل  .َؿ

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ.



 51 الباب املفتوح

 رضي اهلل عيُ مصيد ميادي رشول اهلل
 :(4173)اكػرد له البخاري بحديث واحد برقم 

َجَرَة, ؿََٚل: إيِنِّ أَلُوؿِ   َد افن  ِٓ ـْ َص َٚن مِم  ـَ , َو لِّ
ِّ َِ ـْ َااِهٍر اأْلَْش كِر, إِْي َظ ُّ ْدِر بُُِِحكقِم احْلُ

َِ َٝ اْف ُد حَتْ

َْٚدِي َرُشقِل اهلل ق: إِن  َرُشقَل  ِر. اهلل  ََٕٚدى ُم ُّ ـْ حُلُقِم احْلُ ْؿ َظ ـُ ٚ َٓ  َيْْ

 .وهذا افهحٚيب فف احلديٞ ادرؾقع, وؿهٜ اإليَٚد فزاهر األشِّل رِض اهلل ظْف

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ.



 50 مصيد امرأة رضي اهلل عيَا

 امرأة رضي اهلل عيَامصيد 
 (:657اكػرد َلا البخاري بحديث واحد برقم)

ْٝ اْمكَرَأٌة   كِدَم ََ , َؾ ـِ ٔكَدْي
ًِ ـَ يِف اْف كُرْج َْٚ َأْن ََيْ ََ

َُْع َظَقاتِ ّْ َٕ   ْٚ ـُ  : ْٝ , َؿَٚف َٜ َه ٍْ ـْ َح َظ

ٚ ؽَ  َٓ
َٚن َاْوُج ُأْخِِ ـَ ٚ, َو َٓ

ـْ ُأْخِِ ْٝ َظ َث ٍَِػ, َؾَحد  ْٝ َؿْكَ َبِْل َخ  َزا َمَع افْ بِكلِّ َؾََْزَف

كقُم  َُ َٕ كك, َو َّ ِْ َُ َُٕداِوي اْف   ْٚ ـُ  : ْٝ , َؿَٚف ٍّٝ ُف يِف ِش ًَ ْٝ ُأْخِِل َم َٕ ٚ ـَ َة َؽْزَوًة, َو َِْل َظَؼَ ثِْْ

ْٝ ُأْخِِل افْ بِل   َف َٖ َبٌٚب َأْن اَل  َظَذ اْدَْرَض, َؾَس ِْ ـْ هَلَٚ ِج ُُ ٌْٖس إَِيا مَلْ َي ٚ َب َٕ َأَظَذ إِْحَدا

, َوَدْعَوَة اْدُْسؾِِؿنيَ »ُرَج؟ َؿَٚل: ََتْ  ْرَ ا, َوْلَتْشَفد اْْلَ  ش.لُِتْؾبِْسَفا َصاِحَبُتَفا ِمْن ِجْؾَباِِبَ

 ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ.

 مصيد جارية حبعية رضي اهلل عيَا
 (:5338اكػرد َلا مسؾم بحديث واحد برقم)

َنْرِ   َُ ـِ َحْزٍن اْف ـْ ُثاَمَمٜ ْب ْٝ َظ ـِ افْ بِٔكِذ, َؾكَدَظ ٚ َظك َٓ ُِ ْف َٖ َٜ َؾَسك ُٝ َظِٚئَن ٔ
َِ , َؿَٚل: َف ىِّ

ْٝ َتْْبِكُذ فَِرُشكقِل اهللِ  َٕ ٚ ـَ  َٚ : َشْؾ َهِذِه َؾِ٘م  ْٝ َٚف ََ , َؾ ًٜ  ٔ ًٜ َحَبِن ُٜ َجِٚرَي ِٝ  َظِٚئَن َٚفك ََ َؾ

ِْٔؾ, َوُأوـِٔ ـَ افِ  ِم
ٍ
ٚء ََ بُِذ َفُف ِف ِش ْٕ ُٝ َأ ْْ ـُ  : ُٜ  ٔ َب ِمُْْف.احْلََبِن ُف, َؾَِ٘يا َأْصَبَح َذِ َُ ِِّ  ِف, َوُأَظ

  ومل يذـره احلّٔدي يف اجلّع بغ افهحٔحغ.
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