
ملثاين: كتاب  وا   اآلحاد 
لشيباين : املؤلف  ا بكر  بو  الضحاك أ بن عمرو بن   أمحد 

  اجمللد األول

أخربنا سيدنا اإلمام العامل احلافظ الناقد تقي الدين شيخ اإلسالم سيد احلفاظ أَُبو موسى ُمَحمد بن أيب بكر بن أيب 
د بن احلسن املقرىء احلداد َحدَّثََنا أَُبو القاسم َعْبد الرمحن عيسى املديين رمحة اهللا قال أَخَْبَرَنا أَُبو علي احلسن بن أمح

بن ُمَحمد بن َعْبد الرمحن َحدَّثََنا أَُبو بكر َعْبد اهللا بن ُمَحمد بن ُمَحمد بن فورك القباب َحدَّثََنا أَُبو بكر أمحد بن 
  َعْمرو بن أيب عاصم النبيل القاضي قال

   عنهذكر الصِّدِّيق َرِضَي اهللا تعاىل ١

هو َعْبد اهللا بن عثمان بن عامر بن َعْمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وأمه أم اخلري بنت 

لم أبواه يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صخر بن عامر بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي وأس
  ويقال امسه عتيق بدري مهاجري أويل

  ومن صفته وسنه وأيام خالفته ووفاته

َحدَّثََنا هشام بن خالد َحدَّثََنا ضمرة بن ربيعة َحدَّثََنا الليث بن سعد قال إمنا مسي أَُبو بكر عتيقا جلمال وجهه  -١
  وامسه َعْبد اهللا بن عثمان

َحدَّثَين ابن أيب عمر َحدَّثََنا سفيان بن ُعَيْينة عن عتبة عن رجل من أهل املدينة أنه َسِمع ابن الزَُّبري يقول كان  -٢
  اسم أيب بكر الصديق َرِضَي اهللا تعاىل عنه َعْبد اهللا بن عثمان

شَرِيك الَْمكِّّي َحدَّثََنا ابن أيب ُملَْيكة عن َعْبد اهللا بن  َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن َعْمرو َحدَّثََنا أَُبو ُنعَيم َحدَّثََنا ُمَحمد بن -٣
  الزَُّبري قال مسيت باسم جدي وكنيت بكنيته

َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن َعْمرو َحدَّثََنا َسعِيد بن منصور َحدَّثََنا صاحل بن موسى َحدَّثََنا معاوية بن إسحاق عن عائشة  -٤
َرِضَي اهللا تعاىل عنها قالت اسم أيب بكر الذي مساه أهله به َعْبد اهللا بن عثمان بن  بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني

  عامر بن َعْمرو ولكن غلب عليه اسم عتيق َرِضيَ اهللا تعاىل عنه
 َحدَّثََنا حسن بن حسني يعين املروزي َحدَّثََنا حجاج بن أيب منيع َعن َجدِِّه عن الزُّْهرِّي قال اسم أيب بكر عتيق -٥

  واسم أيب قحافة عثمان

َحدَّثََنا هارون بن سفيان َحدَّثََنا إسحاق بن منصور َحدَّثََنا ُمَحمد بن سليمان العبدي عن هارون بن سعد عن  -٦
عمران بن ظبيان عن أيب حتىي قال مسعت عليا َرِضَي اهللا تعاىل عنه حيلف باهللا تعاىل أنزل اسم أيب بكر من السماء 

  الصديق



د بن حيىي يقول َحدَّثََنا سفيان قال ما رأيت أحدا أثبت من زياد بن سعد وكان ال يكتب احلديث إال مسعت حام -٧
إمالء فحدثين زياد بن سعد عن بن عجالن عن عامر بن َعْبد اهللا بن الزَُّبري أن أباه مسع من النيب صلى اهللا عليه 

  وسلم أربعة أحاديث

، ذَكََر أَنَّ َحاِمَد ْبَن َيحَْيى َحدَّثَُه ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن زَِياِد ْبنِ سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ،  َحدَّثَنِي كَْهلٌ ِمْن أَْصَحابَِنا -٨
انَ ، فَقَالَ لَهُ كَانَ اْسُم أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْبَد اِهللا ْبَن ُعثَْم: َعْن َعاِمرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الزُّبَْيرِ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  أَْنَت َعِتيُق اِهللا َتعَالَى ِمَن النَّارِ فَُسمَِّي َعِتيقًا: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
َحدَّثََنا أمية بن بسطام َحدَّثََنا يزيد بن زريع عن بن عون عن بن سريين عن عقبة بن أوس قال كنا عند َعْبد اهللا  -٩

   عنه فقال أَُبو بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه أصبتم امسهبن َعْمرو َرِضَي اهللا تعاىل

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا أَُبو أسامة عن هشام عن ُمَحمد بن سريين عن عقبة بن أوس عن َعْبد اهللا  -١٠
  بن َعْمرو حنوه

ن بن يزيد بن جابر حدثين عمري بن هانئ َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا الوليد بن مسلم عن َعْبد الرمح -١١
النعمان بن بشري بن سعد قال أيت رجل منا يقال له خارجة بن زيد فسجينا عليه ثوبه ووقفت عليه فسمعته يقول 
  َعْبد اهللا أَُبو بكر أمري املؤمنني الضعيف يف جسمه القوي يف أمر اهللا عز وجل هو يف الكتاب األول صدق صدق

َسيَّب أن رجال دَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ َحدَّثََنا َبِقيَّةُ َحدَّثََنا الزبيدي عن الزُّْهرِّي عن َسِعيد بن املَُح -١٢
من األنصار تويف فلما كفن فاتاه القوم حيملونه تكلم فقال ُمَحمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أَُبو بكر الصديق 

  يف الفنت القوي يف أمر اهللا عز وجل عمر بن اخلطاب القوي األمني عثمان على منهاجهما الضعيف
َعْن َسعِيِد ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيِث ، قثنا َخاِلُد ْبُن يَزِيَد ، -١٣

َسِمْعُت عَْبَد اِهللا ْبَن َعْمرٍو ، : ةَ ْبنِ َسْيٍف ، أَنَُّه َحدَّثَُه أَنَّهُ َجلََس َيْوًما َمعَ ُشفَيٍّ اَألصَْبِحيِّ ، فَقَالَ ِهاللٍ ، َعْن َربِيَع
دِّيُق ال َيلَْبثُ َيكُونُ فِيكُُم اثَْنا َعَشرَ َخِليفَةً ، أَُبو َبكْرٍ الصِّ: َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َيقُولُ 

  َبْعِدي إِال قَِليال

َحدَّثََنا إمساعيل بن َعْبد اهللا أَُبو بشري العبدي َحدَّثََنا شهاب بن عباد َحدَّثََنا إبراهيم بن محيد الرؤاسي َحدَّثََنا  -١٤
 بن مسعود فقرأها إمساعيل بن أيب خالد قال جاء بن النعمان بن بشري بصحيفة إىل معن بن َعْبد الرمحن بن َعْبد اهللا

بسم اهللا الرمحن الرحيم من النعمان بن بشري إىل أم َعْبد اهللا بنت هاشم سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله 
إال هو أما بعد فإنك كتبت إيل ألكتب إليك بشأن زيد بن خارجة وإنه كان من شأنه أخذه وجع يف حلقه وهو 

بني صالة األوىل وصالة العصر فغشيته بربدين وكساء وأضجعته لظهره فأتاين آت  يومئذ من أصح أهل املدينة فتويف
وأنا أسبح بعد املغرب فقال إن زيدا قد تكلم بعد وفاته فجئت مسرعا فأتيته وقد حضره رهط من األنصار وهو 

نع الناس أن يأكل يقول أو يقال علي لسانه األوسط أجلد القوم الذي ال خياف يف اهللا عز وجل لومة الئم كان مي
بعضهم بعضا َعْبد اهللا أمري املؤمنني عمر صدق صدق وكان يف الكتاب األول مث عثمان أمري املؤمنني وهو يعاتب 

  الناس من ذنوب كثرية خلت ليلتان وبقيت أربع اختلف الناس



ب اهللا تعاىل وقدره وأكل بعضهم بعضا فال تضام أبيحت األمحاء ودنت الساعة مث ادعو أمري املؤمنني وقالوا كتا
وكان أمر اهللا قدرا مقدورا مث خفت صوته فسألت الرهط عما سبقين فأخربوين أهنم مسعوه يقول انصتوا انصتوا أمحد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامت النبيني السالم عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته أَُبو بكر الصديق كان 
  اهللا عز وجل كان ذلك يف الكتاب األول صدق صدقضعيفا يف جسمه قويا يف أمر 

وذكر بعض أصحابنا عن النفيلي عن زهري عن إمساعيل بن أيب خالد أن الوليد بن النعمان بن بشري جاء  -١٥
  بصحيفة كتب هبا النعمان بن بشري فقرأها عليهم مث استنسخها إمساعيل بسم اهللا الرمحن الرحيم مث ذكر مثله

حيىي يقول َحدَّثََنا سفيان قال ما رأيت أحد أثبت من زياد بن سعد كان ال يكتب احلديث إال مسعت حامد بن  -١٦
إمالء فحدثين زياد بن سعد عن بن عجالن عن عامر بن َعْبد اهللا بن الزَُّبري أن أباه َرِضَي اهللا تعاىل عنه مسع من النيب 

  صلى اهللا عليه وسلم أربعة أحاديث

ِمْن أَْصَحابَِنا ، ذَكََر أَنَّ َحاِمَد ْبَن َيحَْيى َحدَّثَُه ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن زَِياِد ْبنِ سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ  َوَحدَّثَنِي َرُجلٌ -١٧
َمانَ ، فَقَالَ لَهُ كَانَ اْسُم أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْبَد اِهللا ْبَن ُعثْ: َعْجالنَ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  أَْنَت َعِتيُق اِهللا َتعَالَى ِمَن النَّارِ فَُسمَِّي َعِتيقًا: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا عقبة بن خالد َحدَّثََنا شعبة عن اجلريري عن أيب نضرة عن أيب َسعِيد قال ملا  -١٨

ِضيَ اهللا تعاىل عنه تثاقل الناس عن بيعته قال ألست أحق الناس هبا ألست أول من أسلم ألست رأى أَُبو بكر َر
  صاحب كذا ألست صاحب كذا

َحدَّثََنا ابن أيب عمر َحدَّثََنا عَْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر عن الزُّْهرِّي عن أنس بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال فبايع  -١٩
  د من يوم تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب بيعة العامالناس أبا بكر الغ

َحدَّثََنا كثري بن عبيد احلذاء َحدَّثََنا ُمَحمد بن حرب َحدَّثََنا الزبيدي عن الزُّْهرِّي عن أنس حنوه ورواه عن  -٢٠
  الزُّْهرِّي شعيب وعقيل وابن إسحاق وابن أخي الزُّْهرِّي

بن أيب عمر بن َعْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر عن الزُّْهرِّي عن أنس قال رأيت عمر بن اخلطاب َرِضَي  َحدَّثََنا ُمَحمد -٢١
  اهللا تعاىل عنه يزعج أبا بكر إىل املنرب إزعاجا

محن بن القاسم َحدَّثََنا ُمَحمد بن إمساعيل البخاري َحدَّثََنا أَُبو بكر بن شيبة َحدَّثََنا ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن َعْبد الر -٢٢
بن أيب بكر قال قال موسى بن عقبة ال نعلم أربعة أدركوا النيب صلى اهللا عليه وسلم هم وأبناءهم إال هؤالء األربعة 

  أَُبو قحافة وأبو بكر وعبد الرمحن بن أيب بكر وأبو عتيق بن َعْبد الرمحن بن أيب بكر واسم أيب عتيق ُمَحمد
ب بن خالد َحدَّثََنا إبراهيم بن حيىي بن هانئ عن أبيه عن حازم بن احلسني عن َعْبد اهللا َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن شبي -٢٣

  بن أيب بكر عن الزُّْهرِّي عن عبيد اهللا بن َعْبد اهللا بن عباس عن أبيه َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال أسلمت أم أيب بكر

سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال َحدَّثََنا الشافعي وعبد األعلى بن محاد قاال َحدَّثََنا  -٢٤
وفدت إىل أيب بكر مع أيب فدخلنا عليه يف مرضه الذي مات فيه فرأيته رجال أمسر خفيف اللحم ورأيت امرأة بيضاء 

  موشومة اليدين تذب عنه
ن تدرس عن أمساء بنت أيب بكر قالت َحدَّثََنا حامد بن حيىي َحدَّثََنا سفيان بن ُعَيْينة عن الوليد بن كثري عن ب -٢٥



كان خيرج أَُبو بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه من عندنا وان له لغدائر ثالث فرجع إلينا وما ميس منها شيئا إال جاء معه يف 
  قصة ذكرها

اهللا تعاىل عنه كان َحدَّثََنا ُمَحمد بن أيب عمر َحدَّثََنا سفيان عن الزُّْهرِّي عن عروة عن عائشة أن أبا بكر َرِضَي  -٢٦
  خيضب باحلناء والكتم

َحدَّثََنا أَُبو الربيع َحدَّثََنا محاد بن زيد عن ثابت عن أنس قال خضب أَُبو بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه باحلناء  -٢٧
  والكتم
اهللا تعاىل عنه أنه أنبأهم أن  َحدَّثََنا العباس بن الوليد َحدَّثََنا يزيد بن زريع َحدَّثََنا َسعِيد عن قتادة عن أنس َرِضَي -٢٨

  أبا بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه كان خيضب باحلناء والكتم

َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا الوليد بن مسلم عن ُمَحمد بن راشد عن مكحول عن موسى بن أنس عن أبيه  -٢٩
  قال خضب أَُبو بكر رضي اهللا عنه باحلناء والكتم

رو بن عثمان َحدَّثََنا عَْبد امللك بن ُمحَمد عن ثابت بن عجالن عن سليم بن عامر قال رأيت أبا َحدَّثََنا َعْم -٣٠
  بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه ورأسه كالعرجون يريد أنه خيضب باحلناء والكتم

ُبو بكر خيرج إلينا َحدَّثََنا أَُبو بكر أيب شيبة َحدَّثََنا ُمحَمد بن فضل عن حصني عن قيس بن أيب حازم قال كان أَ -٣١
  ورأسه كالعرجون يريد به شدة احلمرة وقال أَُبو بكر بن أيب شيبة رواه جرير عن إمساعيل عن قيس مثله

َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا عَْبد امللك بن ُمحَمد عن ثابت بن عجالن عن سليم بن عامر قال رأيت أبا  -٣٢
احلناء والكتم قال أَُبو بكر وروى حديثه عن إمساعيل عن قيس بن أيب حازم أن أبا بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه خيضب ب

  بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه كان خيضب
َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا مسلم بن إبراهيم َحدَّثََنا أشعث بن جابر عن احلسن قال ويل أَُبو بكر َرِضيَ اهللا  -٣٣

  ل أَُبو بكر وكانت خالفة أيب بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه سنتني وشهرين وعشرة أيامتعاىل عنه عشرين شهرا قا

َحدَّثََنا أَُبو بكر عن غندر عن شعبة عن أيب إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن جرير أنه مسع معاوية َرِضيَ  -٣٤
وستني وأبو بكر وعمر َرِضَي اهللا اهللا تعاىل عنه حيطب يقول تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث 

  تعاىل عنهما
حدثين إسحاق بن سليمان البغدادي َحدَّثََنا شجاع بن الوليد عن َعْبد الرمحن بن زياد َحدَّثََنا عمارة بن غراب  -٣٥

  أن عما له أخربه أنه مر بأيب بكر الصديق َرِضَي اهللا تعاىل عنه يف خالفته فأبصر حليته قانية من اخلضاب

ذكر ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن منري أن عبدة بن سليمان حدثهم عن رجل من بين أسد قال رأيت أبا بكر َرِضَي  -٣٦
اهللا تعاىل عنه حليته هلب العرفج أبيض خفيف اجلسم ورواه جرير عن إمساعيل عن قيس بن أيب حازم أن أبا بكر 

يقول ويل أَُبو بكر الصديق َرِضيَ اهللا تعاىل عنه سنتني َرِضَي اهللا تعاىل عنه كان خيضب مسعت أبا بكر بن أيب شيبة 
  ونصف
َحدَّثََنا بُْندار عن ُمَحمد بن جعفر َحدَّثََنا شعبة عن زياد بن عالقة عن رجل من قومه قال رأيت أبا بكر  -٣٧

  الصديق َرِضَي اهللا تعاىل عنه خيضب باحلناء والكتم



بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن أخي عن أمساء بنت عميس قالت إن َحدَّثََنا َحدَّثََنا يونس بن بكري عن  -٣٨
  أبا بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه عهد إيل أن فالنا يف قربي

ُت ِعكْرَِمةَ ، َسِمْع:  َحدَّثََنا رِْزُق اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ْبُن َسوَّارٍ ، َعْن َعْبِد اَألْعلَى ْبنِ أَبِي الُْمَساوِرِ قَالَ -٣٩
بَاَت َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِعْنِدي لَْيلَةَ : أَْخبََرْتنِي أُمُّ َهانِئٍ بِْنُت أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت : َيقُولُ 

َج إِلَى قُرَْيشٍ فَأُخْبَِرُهْم ، فَأَخَْبَرُهْم فَكَذَُّبوُه ، وَإِنِّي أُرِيُد أَنْ أَخُْر: أُسْرَِي بِِه ، فَذَكََر أَمَْرُه َوكَْيَف أُْسرَِي بِِه قَالَ 
  َوَصدَّقَُه أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَُسمَِّي ِمْن َيْوَمِئٍذ الصِّدِّيَق

اسَْتكَْملَ أَُبو : ِمْعُت َسعِيًدا ، َيقُولُ َس: َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد قَالَ  -٤٠
لم َوُهَو اْبُن َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، بِِخالفَِتَه ِسنَّ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ُتوُفَِّي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وس

  ثَالٍث َوِستَِّني َسنَةً
الرَّزَّاق َعن َمْعَمر عن الزُّْهرِّي عن عروة عن عائشة َرِضَي اهللا تعاىل عنها قالت  َحدَّثََنا أَُبو مسعود َحدَّثََنا عَْبد -٤١

  قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني وأبو بكر وعمر َرِضَي اهللا تعاىل عنهما

مسع القاسم بن ُمَحمد يقول كفن  َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا الوليد بن مسلم عن حنظلة بن أيب سفيان أنه -٤٢
  أَُبو بكر َرِضيَ اهللا تعاىل عنه يف ريطتني ريطة بيضاء وريطة معصفرة

لرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ الُْعثَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْبِد ا -٤٣
ِفي كَْم كَفَّْنُتْم َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه : قَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : ْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َع

  َعُه ثَوَْبْينُِخذُوا ثَْوبِي َهذَا فَاغِْسلُوُه وَاْجَعلُوا َم: ِفي ثَالثَِة أَثْوَابٍ ، فَقَالَ : وسلم ؟ فَقَالَْت 

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا شيخ لنا عن جمالد عن الشعيب قال سئل بن عباس َرِضيَ اهللا تعاىل عنه أو  -٤٤
  سألت بن عباس من كان أول إسالما فقال أما مسعت قول حسان بن ثابت

  فأذكر أخاك أبا بكر مبا فعال... إذا تذكرت يوما من أخي ثقة 
  بعد النيب وأوفاها مبا محال... الربية أتقاها وأعقلها خري 

  وأول الناس منهم صدق الرسال... والثاين التايل احملمود شيمته 

َحدَّثََنا أَُبو احلكم العياض الليثي حدثين جدي عن أبيه عن الزُّْهرِّي عن َسِعيد بن املَُسيَّب قال دفن أَُبو بكر  -٤٥
  َرِضَي اهللا تعاىل عنه ليال

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا مسلم بن إبراهيم َحدَّثََنا أشعث بن جابر عن احلسن قال ويل أَُبو بكر صلى اهللا  -٤٦
  عليه عشرين شهرا وكانت خالفة أيب بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه سنتني وشهرين وعشرة أيام

أيب إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن جرير أنه مسع  َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة عن غندر عن شعبة عن -٤٧
معاوية َرِضَي اهللا تعاىل عنه خيطب يقول تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني وأبو بكر وعمر 

  رضي اهللا بن َعْبد اهللا بن هالل بن عامر بن صعصة بن معاوية تويف وهو ابن إحدى عنهما



بكر َحدَّثََنا الفضل بن دكني َحدَّثََنا زهري عن أيب إسحاق قال إمترا َعْبد اهللا بن عتبة ورجل من  َحدَّثََنا أَُبو -٤٨
مهدان فقال اهلمداين أَُبو بكر أكرب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال َعْبد اهللا بن عتبة ال بل رسول اهللا صلى 

اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني سنة وتويف أَُبو بكر  اهللا عليه وسلم أكرب من أيب بكر تويف رسول اهللا صلى
َرِضَي اهللا تعاىل عنه وهو ابن ثالث وستني سنة فقال عامر بن سعد البجلي أنا أقضي بينكما حدثين جرير بن َعْبد اهللا 

ُبو بكر َرِضيَ البجلي أنه ذكر عند معاوية فقال تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني وتويف أَ
  اهللا تعاىل عنه وهو ابن ثالث وستني وقتل عمر وهو ابن ثالث وستني

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا احلسن بن موسى َحدَّثََنا أَُبو هالل عن قتادة أن أبا بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه تويف وهو  -٤٩
  ابن مخس وستني سنة

بدة بن سليمان عن حيىي بن َسِعيد عن َسِعيد بن املُسَيَّب قال استكمل أَُبو بكر َرِضَي َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا ع -٥٠
  اهللا تعاىل عنه خبالفته سن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتويف وهو ابن ثالث وستني

نِ الشَّهِيِد ، َعْن َمْيُموِن ْبنِ ِمْهَرانَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن َحبِيبِ ْب -٥١
ال ، َبلْ أَْنَت أَكَْبُر : أََنا أَكَْبُر أَوْ أَْنَت ؟ قَالَ : اَألَصمِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َألبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  ِمنِّي ، َوأََنا أََسنُّ ِمْنَك ِمنِّي ، َوأَكَْرُم ِمنِّي ، َوَخْيٌر
َحدَّثََنا ُمَحمد بن مسكني َحدَّثََنا ُمَحمد بن يوسف الفريايب عن األعمش قال قال القاسم بن َعْبد الرمحن تويف  -٥٢

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهم بنو ثالث وستني سنة

م َحدَّثََنا األوزاعي َحدَّثََنا أَُبو عبيد عن عقبة بن وساج عن أنس َرِضَي اهللا َحدَّثََنا دحيم َحدَّثََنا الوليد بن مسل -٥٣
  تعاىل عنه قال قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وكان أسن أصحابه أَُبو بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه

عن رجل من بين أسد قال رأيت حدثين ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن منري أن عبدة بن سليمان حدثهم عن إمساعيل  -٥٤
  أبا بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه كأن حليته هلب العرفج أبيض خفيف اجلسم

اِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةُ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َع -٥٥
َيْوَم االثَْنْينِ ، : أَيُّ َيْومٍ ُتُوفَِّي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ؟ قُلُْت : لَمَّا ثَقُلَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ : الَْت قَ

فََماتَ : َك َوَتعَالَى ِفيَما َبيْنِي َوَبْيَن اللَّْيلِ قَالَْت فَإِنِّي أَْرُجو ِمَن اهللاِ َتَباَر: َيْوُم االثَْنْينِ قَالَ : أَيُّ َيْومٍ َهذَا ؟ قُلُْت : فَقَالَ 
  ِمَن اللَّْيلِ َوُدِفَن لَْيلَةَ الثُّالثَاِء

َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا ُمَحمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال أَُبو بكر الصديق وامسه  -٥٦
  بن كعب بن سعد بن تيمَعْبد اهللا بن عثمان بن عامر بن عوف 

َحدَّثََنا احلسني بن احلسن َحدَّثََنا حجاج بن منيع َعن َجدِِّه عن الزُّْهرِّي قال اسم أيب بكر َرِضيَ اهللا تعاىل عنه  -٥٧
  عتيق واسم أيب قحافة عثمان

ن أيب قحافة بن عامر بن َعْمرو َحدَّثََنا احلسني بن احلسن َحدَّثََنا حجاج َعن َجدِِّه عن الزُّْهرِّي قال أَُبو بكر ب -٥٨
بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ومسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول تويف أَُبو 

  بكر الصديق َرِضَي اهللا تعاىل عنه من مهاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ثنيت عشرة ونصف



مسعت أبا مسهر يقول تويف أَُبو بكر َرِضيَ اهللا تعاىل عنه سنة ثالث عشرة َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو قال  -٥٩
  وتوىف ليلة الثالثاء لثمان بقني من مجادى األويل سنة ثالث عشرة

َحدَّثََنا دحيم َحدَّثََنا الوليد بن مسلم َحدَّثََنا األوزاعي َحدَّثََنا أَُبو عبيد عن عقبة بن وساج عن أنس َرِضَي اهللا  -٦٠
  اىل عنه قال قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وكان أسن أصحابه أَُبو بكرتع

ثََنا جَُويْرَِيةُ ، َعْن َماِلِك َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَْسَماَء أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ اْبُن أَِخي ُجوَْيرَِيةَ ْبنِ أَْسَماَء ، َحدَّ -٦١
لَمَّا ُتُوفِّيَ : َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َماِلكِ ْبنِ أَْوسِ ْبنِ الَْحَدثَاِن ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  ْبنِ أََنسٍ ،

إِنَّا ال ُنوَرثُ ، :  قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه 
  .َما َتَركَْناهُ َصَدقَةٌ

اْبُن إِْسحَاَق ، وَاْبُن أَِخي َوَرَواُه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َمْعَمٌر ، َوَعْمُرو ْبُن ِدينَارٍ ، َوُعقَْيلٌ ، َوُمحَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َحلَْحلَةَ ، َو
قَْد كَانَ ُمَحمَّدُ ْبُن : ِتيقٍ ، وَاْبُن ُنفَْيعٍ ، وَلَُهْم ِفيِه أَلْفَاظٌ ُمسَْنَدةٌ ، َوقَالَ الزُّْهرِيُّ الزُّْهرِيِّ ، َوأَُبو أُوَْيسٍ ، َواْبُن أَبِي َع

  .ُجَبْيرٍ ، ذَكَرَ ِلي ِمْنُه ِذكًْرا ، َعْن َماِلِك ْبنِ أَْوسٍ ، فَأََتْيُت مَاِلكًا ، فََحدَّثَنِي
ْهرِيُّ ، َوِعكْرَِمةُ ْبُن خَاِلٍد ، وَُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َعطَاٍء ، َوَماِلُك ْبُن أَْوسٍ ِثقَةٌ َجلِيلُ َوَرَواُه َعْن َماِلكِ ْبنِ أَْوسٍ الزُّ

  الْقَْدرِ ، وَأَُبوُه ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاِذ ْبنِ ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي -٦٢
أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّكُمْ َتقَْرُءونَ َهِذِه اآلَيةَ وََتَضعُوَنَها َعلَى غَْيرِ : َحازِمٍ ، َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ 

ى اهللا عليه وسلم يَأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُمْ أَْنفَُسكُْم ال َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اهَْتَديُْتْم ، َوإِنَّ َرُسولَ اهللاِ صل: ا َمَواضِِعَه
  َوَجلَّ بِِعقَابٍ إِنَّ النَّاَس إِذَا َرأَوِا الُْمْنكَرِ فَلَْم ُيَغيُِّروهُ ُيوِشُك أَنْ َيُعمَُّهُم اللَُّه َعزَّ: ، َيقُولُ 

اِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، وَأَُبو أَُساَمةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخ -٦٣
َيأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا : يَُّها النَّاُس ، إِنَّكُْم تَقَْرُءونَ َهِذِه اآلَيةَ َيا أَ: َحازِمٍ ، َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

إِنَّ الَِّذيَن : َيقُولُ َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم ال َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اْهَتَدْيُتْم ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، 
  ًما لَْم يَأُْخذُوا َعلَى َيَدْيِه ُيوِشُك أَنْ َيُعمَُّهُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِِعقَابٍإِذَا َرأَْوا ظَاِل

ِثريٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثَنِي ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َسْعِد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثَنِي َعمِّي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن كَ -٦٤
َحدَّثَُهْم ، أَنَّهُ َسِمَع أََبا مِ ْبنِ شَرِيٍك الثَّقَِفيُّ ، أَنَّ إِْسَماعِيلَ َموْلَى خِرَاشٍ َحدَّثَُهْم ، أَنَّ قَْيَس ْبَن أَبِي َحازِمٍ الَْبَجِليَّ ُمْسِل

َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّكُمْ : لم ، َيقُولُ َبكْرٍ الصِّدِّيَق َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوُهَو َعلَى ِمْنَبرِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وس
ولَ اهللاِ َيأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم ال َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اْهَتَديُْتْم ، فَإِنََّما َسِمْعُت َرُس: َسَتقَْرُءونَ َهِذِه اآلَيةَ 

لْمُْنكَُر َبْيَن ظَْهرَاَنْي قَْومٍ ال ُيَغيِّرُوَنُه إِال أَْوَشَك أَنْ َيُعمَُّهُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ال َيكُونُ ا: صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ 
  .بِِعقَابٍ

،   عليه وسلمَوَرَواُه ُمَجاِلُد ْبُن َسعِيٍد ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا
َسنِهِْم لُِقيا ِمْن أَْصَحابِ َوإِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي خَاِلٍد ِمْن أَثَْبِت أَْهلِ الْكُوفَِة ، َواْسُم أَبِي َخاِلٍد ُهْرُمُز ، َوقَْيٌس ِثقَةٌ ِمْن أَْح

ْبٍد ، َوقَْد َرأَى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوكَانَ ُعثَْمانِيا ، َواْسُم أَبِي حَازِمٍ َعْوُف ْبُن َع
  وسلم



  ذكر الفاروق عمر بن اخلطاب ٢

ابن نفيل بن َعْبد العزى بن رياح بن َعْبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
ه حنتمة بنت هاشم بن املغرية مالك بن النضر بن كنانة أَُبو حفص رمحةُ اهللا ورضوانه عليه مهاجري أويل بدري وأم

بن َعْمرو بن خمزوم تويف سنة ثالث وعشرين من مهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانت خالفته عشر سنني 
  وسبعة أشهر وأربع ليال

ْبد َحدَّثََنا أمية بن بسطام العيشي َحدَّثََنا يزيد بن زريع بن عون عن ُمَحمد بن سريين عن عقبة بن أوس عن َع -٦٥
  اهللا بن َعْمرو َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال الفاروق قرن من حديد أصبتم امسه

َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا الوليد بن مسلم عن بن جابر عن عمري بن هاين حدثين النعمان بن بشري بن  -٦٦
ذ مسعت ضوضاء فانصرفت فإذا أنا سعد قال أيت رجل منا يقال له خارجة بن زيد فسجينا عليه ثوبا مث قمت أصلي إ

به يتحرك فلما وقفت عليه إذا هو يقول أجلد القوم أوسطهم َعْبد اهللا عمر أمري املؤمنني القوي يف جسمه القوي يف 
  أمر اهللا عز وجل ال تأخذه يف اهللا تعاىل لومة الئم هو يف الكتاب األول صدق صدق

ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َحدَّثَنِي خَاِلُد ْبُن َيزِيَد ، َعْن َسِعيِد َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّ -٦٧
اِهللا ْبَن َعْمرٍو  َسِمْعُت َعْبَد: ْبنِ أَبِي ِهاللٍ ، َعْن رَبِيَعةَ ْبنِ َسْيٍف أَنَُّه َحدَّثَُه ، أَنَُّه َجلََس َيوًْما َمَع ُشفَيٍّ اَألصَْبِحيِّ قَالَ 

َسَيكُونُ بَْعِدي اثَْنا َعَشرَ َخِليفَةً ، أَُبو َبكْرٍ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ 
َمْن ُهَو َيا : مِيًدا َوَيُموُت شَهِيًدا ، ِقيلَ الصِّدِّيُق ال َيلَْبثُ بَْعِدي إِال قَِليال ، َوصَاِحُب َرَحى َداَرِة الَْعَربِ يَِعيُش َح

  ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َرسُولَ اِهللا ؟ فَقَالَ 

َحدَّثََنا ُمَحمد بن مسكني َحدَّثََنا َعْمرو بن خالد عن يعقوب وهو ابن َعْبد الرمحن بن ُمَحمد بن َعْبد اهللا عن  -٦٨
شهاب قال قال عمر بن َعْبد العزيز أليب بكر بن سليمان بن أيب حثمة من أول من كتب من موسى بن عقبة عن بن 

َعْبد اهللا أمري املؤمنني فقال أخربتين الشفاء وكانت من املهاجرات األول أن لبيد بن ربيعة وعدي بن حامت قدما 
ا على أمري املؤمنني فقال أنتما واهللا أصبتما املدينة فأتيا املسجد فوجدا َعْمرو بن العاص فقاال يا بن العاص استأذن لن

امسه هو األمري وحنن املؤمنون فدخل َعْمرو على عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنهما فقال السالم عليك يا أمري املؤمنني فقال 
  له عمر ما هذا فقال أنت األمري وحنن املؤمنون فجرى الكتاب من يومئذ

َحمد بن جعفر َحدَّثََنا شعبة قال مسعت عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش قال كنت َحدَّثََنا بُْندار َحدَّثََنا ُم -٦٩
باملدينة فإذا رجل آدم أعسر أيسر ضخم أجلح مشرف على الناس كأنه على دابة يعين عمر بن اخلطاب َرِضَي اهللا 

  تعاىل عنه
بن اخلطاب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ادم  وأحسب أبا الربيع َحدَّثََنا محاد بن زيد عن عاصم عن زر قال رأيت عمر -٧٠

  مشرفا على الناس كأنه راكب أيسر أعسر



َحدَّثََنا بُْندار َحدَّثََنا أَُبو داود شعبة عن مساك عن َعْبد اهللا بن هالل قال رأيت عمر بن اخلطاب َرِضَي اهللا تعاىل  -٧١
  عنه رجال ضخما كأنه من رجال بين سدوس

ا أَُبو داود عن شعبة عن مساك عن مسلم بن قحيف قال رأيت عمر بن اخلطاب َرِضَي اهللا وقال ُبْندار َحدَّثََن -٧٢
  تعاىل عنه ضخما إن شاء اهللا تعاىل

َحدَّثََنا ُمَحمد بن َعْبد األعلى أَْخبََرَنا َعْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر عن ثابت وقتادة عن أنس أن عمر َرِضَي اهللا تعاىل  -٧٣
  تاعنه خضب باحلناء حب

سُِئلَ : يَن قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِ -٧٤
ال َيِسًريا ، وَلَِكنَّ أََبا َبكْرٍ ، لَْم َيكُُن َشاَب إِ: أََنُس َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن ِخَضابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  َوُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما ، َخَضَبا بِالِْحنَّاِء َوالْكََتمِ

َحدَّثََنا ابن مصفى َحدَّثََنا سويد بن َعْبد العزيز عن محيد عن أنس قال كان عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه خيضب  -٧٥
  باحلناء
بن عثمان قاال َحدَّثََنا بقية عن حبري عن خالد بن معدان قال حدثين َعْبد اهللا بن عمر  َحدَّثََنا ابن مصفى وعمرو -٧٦

  عن عمر أنه عرضت عليه موالة له أن يصبغ حليته فقال ما أريد أن يطفيء نوري كما أطفأ فالن نوره

ثين عمي َعْبد الرمحن بن يسار َحدَّثََنا يوسف بن موسى َحدَّثََنا سلمة بن الفضل َحدَّثََنا ُمحَمد بن إسحاق حد -٧٧
  قال شهدت موت عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه وانكسفت الشمس يومئذ

َحدَّثََنا ُمَحمد بن فضيل َحدَّثََنا معن َحدَّثََنا مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن َعْبد اهللا بن الزَُّبري عن أبيه قال  -٧٨
  بهكان عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه إذا غضب فتل شار

َحدَّثََنا ُمَحمد بن إدريس َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن يوسف َحدَّثََنا ُمَحمد بن محري َحدَّثََنا ثابت بن عجالن قال مسعت  -٧٩
  أبا عامر يقول رأيت أبا بكر الصديق َرِضَي اهللا تعاىل عنه يغري باحلناء والكتم ورأيت عمر ال يغري شيئا بشيء

سُِئلَ : َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن  -٨٠
كْرٍ ، لَْم َيكُُن َشاَب إِال َيِسًريا ، وَلَِكنَّ أََبا َب: أََنُس َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن ِخَضابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  َوُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما ، َخَضَبا بِالِْحنَّاِء َوالْكََتمِ

َحدَّثََنا سلمة بن شيب َحدَّثََنا َعْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر عن الزُّْهرِّي عن ُمَحمد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال إنا  -٨١
مسعت رجال يقول يا خليفة فقال أعرايب من خلفي من آل  لواقفون مع عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه على اجلبل بعرفة إذ

هلب ما هلذا الصوت قطع اهللا عز وجل هجته واهللا ال يقف أمري املؤمنني بعد هذا العام أبدا قال فسببته وأذيته قال 
فلما رأيت اجلمر مع عمر جاءت على حصاة فأصابت رأسه ففتحت عرقا من رأسه فسال الدم فقال الرجل أشعر 

املؤمنني أما واهللا ال يقف أمري املؤمنني بعد هذا العام ها هنا أبدا فالتفت فإذا هو ذلك اللهيب قال فواهللا ما خرج  أمري
  عمر َرِضيَ اهللا تعاىل عنه بعدها



سامل بن أيب اجلعد  َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا إمساعيل ابن ُعلَيَّة َحدَّثََنا سَِعيد بن أيب َعرُوبة عن قتادة عن -٨٢
عن معدان بن أيب طلحة أن عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه خطب يوم اجلمعة فقال رأيت كأن ديكا نقرين نقرة أو نقرتني 

  وال أرى ذلك إال حلضور أجلي خطب يوم اجلمعة وأصيب يوم األربعاء بقني من ذي احلجة

بقية َحدَّثََنا الزبيدي عن الزُّهْرِّي عن إبراهيم بن َعْبد الرمحن بن َحدَّثََنا احلوطي َعْبد الوهاب بن جندة َحدَّثََنا  -٨٣
أيب ربيعة عن أم كلثوم بنت أيب بكر أهنا أخربته أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربهتا أن عمر أذن 

يَ اهللا تعاىل عنه ألزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم أن حيججن يف آخر حجة عمر فلما ارحتل عمر بن اخلطاب َرِض
من احلصبة آخر الليل أقبل رجل يسري وأنا أمسع فقال أين كان قول أمري املؤمنني فقال له قائل وأنا أمسع كان هذا 

  منزله فأناخ يف منزل عمر مث رفع عقريته فقال

  عليك سالم من إمام وباركت
  يد اهللا يف ذاك األدمي املخرق

  فمن يسع أو يركب جناحي نعامة
  ما قدمت باألمس يسبقليدرك 

  قضيت أمورا مث عادت بعدها
  بوائح يف أكمامها مل تفتق

قالت فلما مسعت بذلك قلت لبعض أهلي اعملوا يل من هذا الرجل قال فانطلقوا ليسألوه فلم جيدوه يف مناخه قالت 
عاىل عنه فنحل الناس هذه عائشة َرِضيَ اهللا تعاىل عنها فواهللا إين ألحسبه من اجلن حيت إذا قتل عمر َرِضَي اهللا ت

  األبيات مشاخ بن ضرار الغطفاين أو أخا مشاخ

  َحدَّثََنا أَُبو َسِعيد األشج َحدَّثََنا أَُبو أسامة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع قال قتل عمر وله سبعة ومخسون سنة -٨٤
ّي عن إبراهيم بن َعْبد الرمحن بن َعْبد اهللا بن أيب َحدَّثََنا أَُبو مروان العثماين َحدَّثََنا إبراهيم بن سعد عن الزُّْهرِ -٨٥

ربيعة حدثتين أمي أم كلثوم بنت أيب بكر عن عائشة أهنا أخربته أن عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه أذن ألزواج النيب صلى 
  اهللا عليه وسلم فذكر حنوه وقال رفع عقريته يتغىن فقال

  عليك سالم من إمام وباركت
  دمي املخرقيد اهللا يف ذاك األ

َحدَّثََنا معمر بن سهل َحدَّثََنا جعفر بن عون َحدَّثََنا إبراهيم وهو ابن إمساعيل َحدَّثَين ابن شهاب حدثين إبراهيم  -٨٦
  بن أيب ربيعة عن أمه أم كلثوم عن عائشة َرِضَي اهللا تعاىل عنها حنوه وقال

  عليك سالم من إمام وباركت
لت فكنا نتحدث أنه من اجلن فقدم عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه من تلك احلجة فطعن يد اهللا يف ذاك األدمي املمزق قا

  فمات

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا ُمحَمد بن بشر َحدَّثََنا مسعر عن َعْبد امللك بن عمري عن السقر بن َعْبد اهللا  -٨٧
  على عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه قبل أن يقتل بثالثبن عروة عن عائشة َرِضَي اهللا تعاىل عنها أن اجلن بكت 



  أبعد قتيل باملدينة أصبحت
  له األرض هتتز العضاة بأسوق

  فمن يسع أو يركب جناحي نعامة
  ليدرك ما قدمت باألمس يسبق
  قضيت أمورا مث غادرت بعدها

  نوائح يف أكمامها لو تفتق
  وما كنت أخشى أن تكون وفاته

  قبكفي سببا أزرق العني مطر

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن إدريس عن ليث عن معروف بن أيب معروف باملوصل قال ملا  -٨٨
  أصيب عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه مسع صوت

  ليبك على اإلسالم من كان باكيا
  فقد أوشكو هلكى وما قدم العهد

  وأدبرت الدنيا وأدبر خريها
  وقن بالوعدوقد ملها من كان ي

َحدَّثََنا أَُبو َسِعيد األشج َحدَّثََنا حييي بن واضح املزوري َحدَّثََنا شيخ كان خيتلف معنا إىل ُمحَمد بن إسحاق  -٨٩
  قال ملا أصيب عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه مسع صوتا من اجلن

  تبكني نساء اجلن يبكني شجيات
  وخيمشن وجوها كالدنانري نقيات

  د بعد القصبياتويلبسن ثياب السو

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا َعْبد الوهاب َحدَّثََنا حييي بن َسعِيد قال مسعت َسعِيد بن املُسَيَّب يقول ملا صدر  -٩٠
عمر َرِضيَ اهللا تعاىل عنه عن مىن أناخ باألبطح مث كوم من كوم بطحاء مث طرح عليها طرف ثوبه مث مد يديه إىل 

للهم كربت سين وضعفت قويت وانتشرت رغبيت فاقبضين إليك غري مضيع وال مقصر مث قدم املدينة السماء فقال ا
  فما انسلخ شهر ذي احلجة حيت طعن

َحدَّثََنا علي بن حسن َحدَّثََنا أمية بن خالد َحدَّثََنا شعبة عن أيب جوزة عن سويد عن قدامة قال حججت يف  -٩١
 تعاىل عنه فسمعته يقول رأيت كأن ديكا أمحر نقرين نقرة أو نقرتني فما كان إال العام الذي قتل فيه عمر َرِضيَ اهللا

  مجعة حىت أصيب
َحدَّثََنا يوسف بن موسى َحدَّثََنا سلمة بن الفضل َحدَّثََنا ُمحَمد بن إسحاق حدثين عمي َعْبد الرمحن بن سيار  -٩٢

  ت الشمس يومئذقال شهدت موت عمر بن اخلطاب َرِضَي اهللا تعاىل عنه وانكسف

َحدَّثََنا احلسن بن البزار َحدَّثََنا شبابة بن سوار عن مبارك بن فضالة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن  -٩٣
عمر قال ملا طعن عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه وكانتا طعنتني فخشي أن يكون له ذنب إىل الناس وال يعلمه فدعا بن 



ب أن تعلم عن مأل من الناس كان هذا فخرج بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه مث عباس وكانت حيبه ويتمنه فقال أح
رجع إليه فقال يا أمري املؤمنني ما أتيت على مأل من املسلمني فيكون كأهنم فقدوا اليوم أبناءهم قال فمن قتلين قال 

مد هللا الذي مل يقتلين رجل حياجين بال إله أَُبو لؤلؤة اجملوسي َعْبد املغرية بن شعبة قال فرأينا البشر يف وجهه وقال احل
  إال اهللا يوم القيامة

َحدَّثََنا أَُبو َسِعيد األشج َحدَّثََنا أَُبو أسامة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع قال قتل عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه وله  -٩٤
  سبع ومخسون سنة

َحدَّثََنا أيب عن صاحل بن كيسان عن بن شهاب قال حدثين َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا يعقوب بن إبراهيم  -٩٥
رجل من املهاجرين كان من أهل العلم وابن املَُسيَّب أن عمر بن اخلطاب َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال يف آخر حجة 

حجها حني نفر من مىن فنزل باحملصب فطفق الناس ميرون عليه يتصارخون وهو متكيء على كومة من البطحاء فلما 
رأى كثرة الناس وكثرة أصواهتم قال اللهم إن الرعية قد انتشرت وإين قد أنست من نفسي ببعض الضعف اللهم 

  فتوفين إليك غري حاجز وال مقصر

َحدَّثََنا حسني املروزي َحدَّثََنا حجاج بن أيب منيع َعن َجدِِّه عن الزُّْهرِّي قال قال عمر بن اخلطاب بن نفيل بن  -٩٦
  ن رياح بن َعْبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهرَعْبد العزى ب

َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا ابن فليح عن موسى بن عقبة عن الزُّْهرِّي قال عمر بن اخلطاب بن نفيل بن َعْبد  -٩٧
  العزى بن رياح بن َعْبد اهللا بن قرط بن زراح بن عدي بن كعب

أَبِي َرِضيَ  ي أَْحَمُد ْبُن خَُزْيَمةَ ، َحدَّثََنا َحبِيٌب ، َحدَّثََنا اْبُن أَِخي الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيِّبِ ، َعْنَحدَّثَنِ -٩٨
ْسالُم بَْعَدَك َعلَى َمْوتِ ِلَيْبكِ اِإل: قَالَ ِلي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه
بكر َحدَّثََنا ابن أيب عمر َحدَّثََنا عَْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر عن الزُّْهرِّي عن َسِعيد بن املَُسيَّب أن عَْبد الرمحن بن أيب  -٩٩

اهللا تعاىل عنه إين رأيت اهلرمزان وجفينة وأبا  َرِضَي اهللا تعاىل عنه مل جيرب عليه كذب قط قال حني قتل عمر َرِضَي
لؤلؤة وهم جني فبغتهم فثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان نصابه يف وسطه قال َعْبد الرمحن فانظروا مبا قتل 

  عمر َرِضيَ اهللا تعاىل عنه فنظروا فوجدوا اخلنجر على النعت الذي نعت َعْبد الرمحن

ن َحدَّثََنا بشر بن شعيب َحدَّثََنا أيب عن الزُّهْرِّي عن َسِعيد بن املَُسيَّب عن َعْبد الرمحن َحدَّثََنا عمر بن عثما -١٠٠
  بن أيب بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه مثله وفيه عن الزُّْهرِّي عن سامل عن بن عمر

وب عن نافع عن بن عمر قال وحدثنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا مسلم بن إبراهيم َحدَّثََنا جرير بن حازم عن أي -١٠١
  مات عمر عليه السالم وهو ابن مخس ومخسني وقال أسرع إيل الشيب من قبل أخوايل بين املغرية

وقال أَُبو مصعب َحدَّثََنا الدراوردي عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال عمر َرِضَي اهللا  -١٠٢
  الشيب من قبل أخوايل بين املغريةتعاىل عنه هو يل مخس ومخسني وامنا أسرع إيل 

َحدَّثََنا يوسف القطان َحدَّثََنا سلمة بن الفضل َحدَّثََنا ُمَحمد بن إسحاق حدثين عمي َعْبد الرمحن بن يسار  -١٠٣
  قال شهدت موت عمر بن اخلطاب َرِضَي اهللا تعاىل عنه فانكسفت الشمس يومئذ



بن شعيب َحدَّثََنا أيب عن الزُّهْرِّي قال قال سامل مسعت بن عمر يقول قال َحدَّثََنا عمر بن عثمان َحدَّثََنا بشر  -١٠٤
عمر َرِضيَ اهللا تعاىل عنه أرسلوا إيل طبيبا قال فجاء رجل من األنصار من بين معاوية فقال اسقوه نبيذا فسقوه لبنا 

  فخرج اللنب يصلد من الطعنة اليت حتت السرة
َنا َعْمرو بن الربيع بن طارق َحدَّثََنا حييي بن أيوب عن يونس عن الزُّْهرِّي عن عبيد اهللا َحدَّثََنا أَُبو نشيط َحدَّثَ -١٠٥

بن َعْبد اهللا بن عتبة أن بن عباس أخربه أن عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه طعن يف علية املسجد طعنه أَُبو لؤلؤة وكان 
  جموسيا

مسهر عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنهما  َحدَّثََنا املنجاب بن احلارث َحدَّثََنا علي بن -١٠٦
  قال طعن أَُبو لؤلؤة عمر عليه السالم أَُبو لؤلؤة غالم املغرية بن شعبة

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا أَُبو أسامة قال حدثين كهمس حدثين عَْبد اهللا بن شقيق َحدَّثََنا األقرع قال  -١٠٧
ل عمر بن اخلطاب َرِضَي اهللا تعاىل عنه إىل األسقف قال فهو يسأله وأنا قائم عليها أظلها من الشمس قال هل أرس

جتدنا يف كتابكم قال صفتكم وأعمالكم قال فما جتدين قال أجدك قرن حديد قال فقطب عمر رصي اهللا عنه وجهه 
دي قال خليفة صدق يؤثر قرابته قال يقول عمر وقال قرن حديد أمري شديد قال فكأنه فرح بذلك قال فما جتد بع

َرِضَي اهللا تعاىل عنه يرحم اهللا بن عفان قال فما جتد بعده قال صدع شديد قال ويف يد عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه 
ل شيء يقلبه قال فنبذه وقال يا ذفراه مرتني أو ثالثا قال فقال ال تقل ذلك يا أمري املؤمنني فإنه خليفة مسلم أو رج

  صاحل ولكنه يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق قال مث التفت إيل فقال أقم الصالة

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا يزيد بن هارون َحدَّثََنا هشيم عن علي بن زيد عن سامل قال تويف عمر َرِضَي اهللا تعاىل  -١٠٨
  عنه وهو ابن مخس ومخسني

َنا أيب عن َعْبد الرزاق عن بن جريج عن الزُّْهرِّي قال تويف عمر َرِضَي اهللا تعاىل َحدَّثََنا صاحل بن أمحد َحدَّثَ -١٠٩
  عنه على رأس مخس ومخسني سنة يعين وهو ابن مخس ومخسني

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا الفضل بن دكني عن زهري عن أيب إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن  -١١٠
  اهللا قال قال معاوية َرِضَي اهللا تعاىل عنه قتل عمر وهو ابن ثالث وستنيجرير بن َعْبد 

َحدَّثََنا ُمَحمد بن منصور الطوسي َحدَّثََنا إمساعيل بن عمر َحدَّثََنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب السفر عن  -١١١
هللا صلى اهللا عليه وسلم الشعيب عن جرير بن َعْبد اهللا قال كنت جالسا عند معاوية ذات يوم فقال قبض رسول ا
  وهو ابن ثالث وستني سنة وأبو بكر وهو ابن ثالث وستني وعمر وهو ابن ثالث وستني

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا احلسن بن موسى َحدَّثََنا أَُبو هالل عن قتادة قال قتل عمر َرِضيَ اهللا تعاىل  -١١٢
ر بن أيب شيبة يقول توىف عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه سنة ثالث وعشرين من عنه وهو ابن واحد وستني مسعت أبا بك

مهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومسعت أبا بكر يقول وكانت خالفته عشر سنني ونصف قلت أنا وكانت 
  خالفته عشر سنني وسبعة أشهر أربع ليال



قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا : َمةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجْمَهانَ ، َعْن َسِفيَنةَ قَالَ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلَ -١١٣
فَُخذْ َسنََتْينِ أَُبو َبكْرٍ ، َوَعشًْرا ُعَمُر ، : الِْخالفَةُ ثَالثُونَ َسَنةً ثُمَّ َيكُونُ َبْعَد ذَِلَك ُملْكًا قَالَ َسِفيَنةُ : عليه وسلم 
َوكَانَ أَْبَيَض َوإِنََّما تََغيََّر لَْوُنُه َعاَم الرََّماَدِة َحلََف أَنْ ال َيأْكُلَ إَِداًما َحتَّى : َعشَْرةَ ، َوَعِليٌّ ِستا قَالَ  َوُعثَْمانُ ِثْنَتْي

  َيْنكَِشَف ، َعنِ النَّاسِ فَِلذَِلَك َتَغيََّر لَْوُنُه َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َوِممَّا أَسَْندَُه

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، : َنا الشَّاِفِعيُّ إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَاْبُن أَبِي ُعَمَر ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، قَاال َحدَّثَ -١١٤
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ : قَالَ َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  فََواللَِّه َما َحلَفُْت بَِها ذَاكًِرا َوال آثِرًا: َيْنَهاكُْم أَنْ َتْحِلفُوا بِآَباِئكُْم قَالَ ُعَمُر 

يِّ ، َعْن َساِلمٍ ، أَنَّ اْبَن ُعَمَر َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْربٍ ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ ، َعنِ الزُّهْرِ -١١٥
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْنَهاكُْم أَنْ َتْحِلفُوا : أَخَْبَرُه ، َعْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  .ا َحلَفُْت بَِها ذَاكًِرا َوال آثًِرافََواللَِّه َم: بِآَباِئكُْم قَالَ ُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه 
ْيلٌ ، َوُعَمُر ْبُن َوَرَواُه عنِ الزُّْهرِيِّ ، عْن َساِلمٍ ، عنِ اْبنِ ُعَمَر ، عْن ُعَمَر ، َمْعَمٌر ، َوُشَعْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َوُعقَ

  .ِلمٍ ، عنِ اْبنِ ُعَمَر ، عْن ُعَمَرَسِعيٍد ، َوَزْمَعةُ ، فَرََواُه َيحَْيى ْبُن أَبِي إِْسحَاَق ، عْن َسا
  .َوَرَواُه ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُعَمَر

  .َوَرَواُه َعْبدُ الْكَرِميِ ، َعْن َناِفعٍ
  َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلمَوَرَواهُ ِسَماٌك ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه 

َعاِصمِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر ، َعْن -١١٦
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ رَبِيَعةَ ، َعْن

  تَابُِعوا َبْيَن الَْحجِّ َوالُْعمَْرِة ، فَإِنَّ ُمَتاَبَعةً َبيْنِهَِما َتنِْفي الْفَقَْر َوالذُّنُوَب: وسلم 

، َحدَّثََنا حَاِتُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالنَ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد -١١٧
 عليه قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا: َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

   خََبثَ الَْحِديِدتَابُِعوا َبْيَن الَْحجِّ َوالُْعمَْرِة ، فَإِنَّ ُمَتاَبَعةَ َبيْنِهَِما َتنِْفي الْفَقَْر َوالذُّنُوَب كََما َيْنِفي الِْكُري: وسلم 

ْيِد اِهللا ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَب -١١٨
تَابُِعوا َبْيَن الَْحجِّ َوالُْعْمَرةِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ِد ذُّنُوَب كََما َيْنِفي الِْكُري َخَبثَ الَْحِديِد ، َورَأَْيُتُه َعْن أَبِي َبكْرٍ ِفي ِكتَابِِه ِفي َمْوِضعٍ آَخَر َعْن َعْبفَإِنَُّهَما َتْنفَِياِن الْفَقَْر َوال
ْيِد اِهللا ِثقَةٌ َرَوى َعْنهُ ُعَباِهللا ْبنِ َعاِمرٍ ، َعْن ُعَمَر الَْمْحفُوِظ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعاِمرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر ، َوَعاِصُم ْبُن 

، َوُمَحمَّدُ ْبُن َعْجالنَ ، َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد األَْنَصارِيُّ ، َوَماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َوُشْعَبةُ ، وَاْبُن ُعَيْيَنةَ ، َوُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر 
  يٍَّوَيْحَيى ْبُن َسعِيٍد الْقَطَّانُ ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِد

  ومن ذكر ذي النورين عثمان بن عفان ٣



ابن أيب العاص بن أمية بن َعْبد مشس بن َعْبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
بن مالك بن النضر بن كنانة ويكىن أبا َعْمرو ويقال أبا عَْبد اهللا رمحه اهللا ورضوانه عليه مهاجري بدري أويل له 

ببدر بسهمة واحدة وله بيعة الرضوان ملبايعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له يف غيبته وأمه أروى  هجرتان وله
بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن َعْبد مشس وأمها البيضاء أم حكيم بنت َعْبد املطلب عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وسلم ويقال إهنا وأبوه توأم

شبيب َحدَّثََنا إبراهيم بن حيىي بن هانئ َحدَّثََنا أيب عن خازم بن حسني عن َعْبد اهللا بن أيب  َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن -١١٩
  بكر عن الزُّْهرِّي عن عبيد اهللا بن َعْبد اهللا عن بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال أسلمت أم عثمان

َنا الليث حدثين خالد بن يزيد عن َسِعيد بن أيب هالل َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا عَْبد اهللا بن صاحل َحدَّثَ -١٢٠
  عن ربيعة بن سيف أنه عظيم الكراديس بعيد ما بني املنكبني عظيم اللحية

َحدَّثََنا صلت بن مسعود اجلحدري َحدَّثََنا سفيان عن َعْبد امللك بن أعني قال قدم راكب فأناخ عند القصر  -١٢١
ل اطلبوه فطلب فلم يوجد فقال غثيم يريد اجلن قال سفيان كأنه يقدم يف يومه أو فنعى عثمان فبلغ اخلرب حذيفة فقا

  من الغد
َحدَّثََنا حيىي بن حكيم َحدَّثََنا سلم بن قتيبة عن بن أيب ذئب عن َعْبد الرمحن بن سعد قال رأيت عثمان بن  -١٢٢

  هو يبين الزوراء وقد صفر حليتهعفان َرِضيَ اهللا تعاىل عنه على بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و

، إَِماُم َمْسجِِد  َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ ، َحدَّثََنا َبشَّاُر ْبُن ُموَسى الَْخفَّاُف ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن زَِياٍد -١٢٣
: ْضُر ْبُن أََنسٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثَنِي النَّ: َسِمْعُت قَتَاَدةَ ، َيقُولُ : ُمَحمَِّد ْبنِ وَاِسعٍ قَالَ 

تََبَس َعلَى النَّبِيِّ َخَرَج ُعثَْمانُ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ُمَهاجًِرا إِلَى الَْحَبَشِة َوَمَعُه اْبَنةُ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَاْح
فَكَانَ َيخُْرُج َيَتَوكَُّف َعنُْهُم الَْخَبَر فََجاَءْتهُ اْمرَأَةٌ فَأَْخبَْرُتُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه وسلم خََبُرُهْم ،

  ُمالَصِحَبُهَما اللَُّه َتعَالَى إِنَّ ُعثَْمانَ ألَوَّلُ َمْن َهاَجَر إِلَى اِهللا تََعالَى بِأَْهِلِه َبْعدَ لُوٍط َعلَْيِه السَّ: وسلم 

َحدَّثََنا ابن كاسب َحدَّثََنا عَْبد اهللا بن موسى عن أسامة بن زيد عن الزُّْهرِّي عن عروة عن عبيد اهللا بن عدي  -١٢٤
بن اخليار أن عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال إن اهللا عز وجل بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم باحلق فكنت ممن 

  بعث به وهاجرت اهلجرتني مجيعااستجاب هللا تعاىل ولرسوله وآمنت ملا 
حدثين ُمَحمد بن عزيز َحدَّثََنا سالمة عن عقيل عن الزُّْهرِّي عن عروة عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار ذكر  -١٢٥

  عثمان فقال هاجر اهلجرتني األولتني

ر بن عفان اهلجرة َحدَّثََنا ابن كاسب َحدَّثََنا ُمَحمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال هاج -١٢٦
  األوىل إىل أرض احلبشة وامرأته رقية مث هاجر إىل املدينة

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا عفان َحدَّثََنا معتمر عن أبيه عن أيب عثمان قال قتل عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه يف  -١٢٧
  أوسط أيام التشريق



ا زيد بن احلباب عن بن هليعة حدثين يزيد بن َعْمرو قال مسعت أبا ثور َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََن -١٢٨
  يقول دخلت على عثمان َرِضيَ اهللا تعاىل عنه فسمعته يقول إين لرابع اإلسالم

ان َحدَّثََنا ابن مصفى َحدَّثََنا بقية َحدَّثََنا عبيد اهللا بن َعْمرو حدثين َعْبد اهللا بن ُمحَمد بن عقيل قال قتل عثم -١٢٩
  بن عفان َرِضيَ اهللا تعاىل عنه سنة مخس وثالثني من ذي احلجة

َحدَّثََنا أيوب الوزان َحدَّثََنا خلف بن متيم عن أيب خثيمة زهري بن معاوية قال َحدَّثََنا أَُبو كنانة قال كنت  -١٣٠
  فيمن محل احلسن بن علي جرحيا حني قتل عثمان َرِضيَ اهللا تعاىل عنه

َحمد بن مصفى َحدَّثََنا بقية عن أرطأة بن املنذر قال لقي علي بن أيب طالب ابنه احلسن وهو خارج َحدَّثََنا ُم -١٣١
من عند عثمان بن عفان َرِضَي اهللا تعاىل عنهم فقال يا بين أما يل عليك حق الوالد فقال احلسن َرِضَي اهللا تعاىل عنه 

  حق الولد مث قال احلسن حق اخلليفة أعظم من حق الوالد

َحدَّثََنا املُسَيَّب بن واضح َحدَّثََنا ابن املبارك عن يونس عن الزُّْهرِّي عن أيب سلمة قال قال عثمان َرِضَي اهللا  -١٣٢
  تعاىل عنه حني ضرب الرجل يده إهنا ألول يد خطت املفصل

عمري بن ربيعة حدثه أن  َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا أيب عن ُمَحمد بن مهاجر عن العباس بن سامل أن -١٣٣
مغيثا األوزاعي حدثه أن عمر بن اخلطاب َرِضَي اهللا تعاىل عنه أرسل إىل كعب فقال يا كعب كيف جتد نعيت قال 
أجد نعتك قرنا من حديد قال وما قرن احلديد قال ال تأخذه يف اهللا لومة الئم قال مث مه قال يكون بعدك خليفة 

  مث يقع البالءتقتله أمه ظاملة قال مث مه قال 

َحدَّثََنا أَُبو الربيع احلارثي َحدَّثََنا أَُبو داود عن شعيب بن صفوان َحدَّثََنا َعْبد امللك بن عمري أن ُمَحمد بن  -١٣٤
يوسف بن َعْبد اهللا بن سالم استأذن على احلجاج بن يوسف فأنكره البوابون فلم يأذنوا له فجاء عنبسة بن َسعِيد 

جاج فأذن له فجاء فتكلم فقال له احلجاج هللا أبوك أتعلم حديثا حدث به أبوك َعْبد امللك بن فاستأذن له على احل
مروان عن جدك َعْبد اهللا بن سالم قال أي حديث قال حديث املصريني قال نعم فحدثه به قال فقال َعْبد اهللا بن 

لقي اهللا عز وجل مقطوعة يده واعلموا  سالم ال تعجلوا على هذا الشيخ يقتل اليوم فواهللا ال يقتلن منكم رجل إال
أنه ليس لوالد على ولد حق إال وهلذا الشيخ عليكم مثله وأنه مل يقتل خليفة إال قتل به مخسة وثالثون ألف مقاتل 

  كلهم يقتل به

َرِضيَ اهللا تعاىل عنه  َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا احلسن بن موسى َحدَّثََنا أَُبو هالل عن قتادة أن عثمان -١٣٥
  قتل وهو ابن تسعني أو مثان ومثانني

  َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا أَُبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عثمان أوصى إىل الزَُّبري َرِضَي اهللا تعاىل عنه -١٣٦

ُمَحمد بن يزيد الرحيب َحدَّثََنا سهم بن  َحدَّثََنا َعْبد الوهاب بن الضحاك َحدَّثََنا إمساعيل بن عياش َحدَّثََنا -١٣٧
حبيش قال وكان ممن شهد قتل عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال فلما أمسينا قلت لئن تركتم صاحبكم حىت يصبح 
مثلوا به فانطلقوا به إىل بقيع الغرقد فأمكنا له من جوف الليل مث محلناه فغشينا سواد من خلفنا فهبناهم حىت كدنا 

ق عنه فنادي ال روع عليكم اثبتوا فإنا جئنا لنشهد معكم فكان بن حبيش يقول هم واهللا املالئكة عليهم أن نتفر
  السالم



َحدَّثََنا هشام بن عمار َحدَّثََنا ُمَحمد بن عيسى عن بن أيب ذئب عن الزُّهْرِّي عن َسِعيد بن املُسَيَّب قال ويل  -١٣٨
  حجة وذكر احلديث عثمان َرِضيَ اهللا تعاىل عنه اثنيت عشرة

نِ َموْلَى َرسُولِ اهللاِ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجْمَهانَ ، َعْن َسِفيَنةَ أَبِي َعْبِد الرَّْحَم -١٣٩
ِخالفَةُ ثَالثُونَ ثُمَّ َتكُونُ َبْعَد ذَِلكَ الْ: َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

فَُخذْ َسَنَتْينِ أَُبو َبكْرٍ ، َوَعشًْرا ُعَمُر ، َوِثْنَتْي َعشَْرةَ ُعثَْمانُ ، َوِستا َعِليُّ َرِضَي اللَُّه : ُملْكًا قَالَ َسِفيَنةُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
  َعْنُه

ي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا الْعَوَّاُم ْبُن َحْوَشبٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُجْمَهانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِ -١٤٠
فََحَسْبَنا :  الِْخالفَةُ ِفي أُمَِّتي ثَالثُونَ َسَنةً قَالَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َسِفيَنةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

أَْمرُ : إِنَّ َعِليا ال يَُعدُّ ِمَن الُْخلَفَاِء ، فَقَالَ : فَِقيلَ لَُه : فََوَجْدَنا أََبا َبكْرٍ َسَنَتْينِ ، َوُعَمَر َوُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعنُْهْم قَالَ 
  َبنِي الزَّْرقَاِء فَُهَو ُيَعدُّ ِمْن ذَِلَك

ْبنِ ْبُن كَْعبٍ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ يَزِيَد ْبنِ جَابِرٍ ، َوَعْبدِ الَْغفَّارِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ  -١٤١
ْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا ُعَبْيٍد ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُعبَْيٍد ، َعْن أَبِي َعْبِد اِهللا اَألشَْعرِيِّ ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء َرِضَي اللَُّه َع

أََجلْ ، َولَْسَت ِمْنُهْم ، : َسَيكْفُُر قَْوٌم َبْعَد إِميَانِهِْم قَالَ : َيا َرُسولَ اِهللا ، َزَعمُوا أَنََّك ، قُلَْت : قُلُْت : عليه وسلم قَالَ 
  ْنُهفَُتُوفَِّي أَُبو الدَّْرَداِء ، قَْبلَ قَْتلِ ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َع

، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن كُلَْيبِ ْبنِ َواِئلٍ  -١٤٢
ال ، َوإِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه : ا ؟ قَالَ أََشهَِد ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َبْدًر: قَالَ َرُجلٌ الْبنِ ُعَمَر : ُملَْيكَةَ قَالَ 
  فََضَرَب َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بَِسْهمِِه: اللَُّهمَّ إِنَّ ُعثَْمانَ ِفي حَاجَِتَك َوحَاَجِة َرسُوِلَك قَالَ : وسلم قَالَ 

ُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن كُلَْيبِ ْبنِ َواِئلٍ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْي -١٤٣
ال ، َوإِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه : أََشهَِد ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َبْدًرا ؟ قَالَ : قَالَ َرُجلٌ الْبنِ ُعَمَر : ُملَْيكَةَ قَالَ 
  فََضَرَب َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بَِسْهمِِه: مَّ إِنَّ ُعثَْمانَ ِفي حَاجَِتَك َوحَاَجِة َرسُوِلَك قَالَ اللَُّه: وسلم قَالَ 

يبِ ْبنِ أَبِي ، َعْن َحبَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن كُلَْيبِ ْبنِ َواِئلٍ  -١٤٤
إِنَّ : أََشهَِد ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َبْيَعةَ الرِّْضَواِن ؟ فَقَالَ اْبُن ُعَمَر : ُملَْيكَةَ ، أَنَّ َرُجال َسأَلَ اْبَن ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه 

اللَُّهمَّ : ، َوإِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َبَعثَهُ إِلَى اَألحَْزابِ ِلَيَواِدعُوَنا
  إِنَّ ُعثَْمانَ ِفي َحاجَِتَك َوحَاَجِة َرُسوِلَك ، ثُمَّ َمَسَح إِْحَدى َيَدْيِه َعلَى اُألْخَرى فَبَاَيَع لَُه

ُموَسى ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َعْن إَِياسِ ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن -١٤٥
َهنِيئًا ألَبِي َعْبِد اهللاِ : النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َباَيَع ِلُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِْحَدى َيَدْيِه َعلَى اُألْخَرى ، فَقَالَ النَّاُس 

  لَْو َمكَثَ كَذَا َوكَذَا َما طَاَف حَتَّى أَطُوَف: ا ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيطُوُف بِالَْبْيِت آِمًن



َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا أَُبو معاوية عن األعمش عن َعْبد اهللا بن سنان قال مسعت َعْبد اهللا يعين بن  -١٤٦
  هللا تعاىل عنه ما ألونا عن أعالها فوقمسعود يقول حني استخلف عثمان َرِضيَ ا

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا ُمحَمد بن بشر عن إمساعيل بن أيب خالد عن حكيم بن جابر قال مسعت َعْبد اهللا يقول  -١٤٧
  حني بويع لعثمان َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ما ألونا عن أعالها وأعالها ذا فوق

شيبة َحدَّثََنا عفان َحدَّثََنا معتمر عن أبيه عن أيب عثمان قال قتل عثمان َرِضَي اهللا تعاىل  َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب -١٤٨
  عنه يف أوسط أيام التشريق

، َعْن َيحَْيى  َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد: َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُودَ أَُبو الرَّبِيعِ ، وَُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ِحسَابٍ ، قَاال  -١٤٩
: كُْنُت ِعْنَد ُعثَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، ِفي الدَّارِ َوُهَو َمْحصُوٌر قَالَ : ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ سَْهلِ ْبنِ حَُنْيٍف قَالَ 

فََدَخلَ ُعثَْمانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيْوًما ِلحَاَجِتِه قَالَ : ِط قَالَ َوكُنَّا َنْدُخلُ ُمْدَخال إِذَا َدَخلْنَاُه َسِمْعَنا كَالًما ِمْن أََعلَى الَْبال
:  َيكِْفَيكَُهُم اللَُّه َيا أَِمريَ الُْمْؤِمنَِني قَالَ: فَقُلَْنا : إِنَُّهْم لََيتََواَعدُونِي بِالْقَْتلِ آنِفًا قَالَ : فََخَرج إِلَيَْنا ُمْسَتنِْقٌع لَْوُنُه ، فَقَالَ : 

: ال َيِحلُّ َدُم امْرِئٍ ُمْسِلمٍ إِال بِإِْحَدى ثَالٍث : َوِلَم َيقُْتلُونِي ؟ َوإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
ِه َما َزنَْيُت ِفي َجاِهِليٍَّة ، َوال إِْسالمٍ قَطُّ ، َرُجلٌ كَفََر َبْعدَ إِميَانِِه ، أَْو َزَنا بَْعَد إِْحَصانِِه ، أَْو قََتلَ نَفًْسا بِغَْيرِ َنفْسٍ ، فَوَاللَّ

  َوال َتَمنَّْيُت بِدِينِي َبَدال مُْنذُ َهَدانَِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَُه ، َوال قََتلُْت َنفًْسا ، فَبَِم َيقُْتلُونِي ؟

، َحدَّثَنِي يَزِيُد ْبُن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َسلََمةَ ،  َحدَّثََنا كَاِملُ ْبُن طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد -١٥٠
، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ َرِضيَ َوَناِفعِ ْبنِ ُجبَْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ التَّيِْميِّ ، َعْن ُحْمَرانَ َمْولَى ُعثَْمانَ 

ال ُيسْبِغُ َعْبٌد الُْوُضوَء إِال غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِهِ : َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ْنُه قَالَ اللَُّه َع
ليه وسلم ِفي الُْوُضوِء ، أَُبو َوَما َتأَخََّر ، َوقَدْ ُروَِي َعْن ُحْمَرانَ ، َعْن ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا ع

زِيَد ، َوُمْسِلمُ ْبُن َيسَارٍ ، َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ ، َوُموَسى ْبُن طَلَْحةَ ، وَأَُبو وَاِئلٍ ، َوَعطَاُء ْبُن َي
  ، َوالُْمطَِّلُب ْبُن َعْبدِ اِهللا ْبنِ َحْنطَبٍ ، َوالَْوِليُد أَُبو بِْشرٍ الَْعْنبَرِيُّ ، َوزِيُد ْبُن أَسْلََم 

بٍ ، َوُسلَْيَمانُ ْبُن َيَسارٍ ، َوَعطَاُء ْبُن أَبِي َرَباحٍ ، َوَمعَْبُد الْجَُهنِيُّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن الُْمْنكَِدرِ ، وَُمَجاِهٌد ، وَُمَحمَُّد ْبُن كَْع
، إِال ُمَحمًَّدا َخلَْت َعْنُه ، َوَرَوى َعْنُه غَْيُر َهُؤالِء أَْيًضا ، َوقَْد َسمَّيَْنا َمْن َرَوى الْقَلِيلَ َوقَْد َنقَلَ رَِواَيةَ ُحْمَرانَ الثِّقَاُت 

َمْولَى ُعقَْيلٍ ،  َوأَُبو مُرَّةَ ِمَن الَْحِديِث َوكَثَُر الرَّاُوونَ َعْنُه أََحدُُهْم ُحْمَرانُ ، َوعَْبُد اِهللا ْبُن الصَّاِمِت ، َوقََزَعةُ ، َوَورَّاُد ،
  َوإِبَْراهِيُم ْبُن ُحَنْينٍ ، َوُعَباَدةُ ْبُن الْوَِليِد ْبنِ ُعَباَدةَ ، َوطَلَْحةُ ْبُن ُعَبْيدِ اهللاِ ْبنِ كَِثريٍ

  ومن ذكر علي بن أيب طالب ٤

هللا تعاىل عنه ابن َعْبد املطلب بن هاشم بن َعْبد مناف بن قصي بن مرة بن كعب بن لؤي يكىن أبا احلسن َرِضَي ا
واسم أيب طالب َعْبد مناف بن َعْبد املطلب واسم َعْبد املطلب شيبة بن هاشم واسم هاشم َعْمرو بن عب مناف 

واسم َعْبد مناف املغرية بن قصي واسم قصي زيد بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي وكان آدم شديد األدمة ثقيل 
صلع دون الربعة عظيم اللحية رضوان اهللا عليه مهاجري أويل بدري العينني عظيمها وقد قالوا أعمش ذا بطن مسنا أ
  وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن َعْبد مناف



َحدَّثََنا هدبة بن خالد َحدَّثََنا أَُبو هالل عن سوادة بن حنظلة قال رأيت عليا َرِضيَ اهللا تعاىل عنه أصفر الرأس  -١٥١
صف عليا َرِضَي اهللا تعاىل عنه باخلضاب إال هذا ولعله أن يكون غري مرة واللحية قال بن أيب عاصم وال نعلم أحدا و

  فرآه كذلك
َحدَّثََنا أَُبو كامل الفضل بن حسني َحدَّثََنا الفضل بن سليمان َحدَّثََنا سفيان عن أيب إسحاق قال رأيت عليا  -١٥٢

  عليه السالم أصفر الرأس واللحية

ا َعْبد الرمحن بن مهدي َحدَّثََنا سفيان عن أيب إسحاق قال رأيت عليا َرِضيَ اهللا تعاىل َحدَّثََنا أَُبو موسى َحدَّثََن -١٥٣
  عنه أبيض الرأس واللحية قال سفيان أو ذكر أحدامها

ه َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثين َحدَّثََنا حيىي بن َسعِيد َحدَّثََنا إمساعيل عن الشعيب قال رأيت عليا َرِضيَ اهللا تعاىل عن -١٥٤
  أبيض الرأس واللحية قد أخذت ما بني منكبيه أصلع على رأسه زغيبات

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن نافع َحدَّثََنا أمية بن خالد َحدَّثََنا أَُبو حمصن َحدَّثََنا شعبة قال مرة عن َعْمرو بن دينار وقال  -١٥٥
قول علي فقال أمل تر إىل رأسه كالطست عن رجل عن أيب الطفيل قال فذكرت البن مسعود َرِضَي اهللا تعاىل عنه 

  وإمنا حوله كاحلفاف
َحدَّثََنا علي بن احلسن أَُبو احلسن الدرمهي َحدَّثََنا أمية بن خالد َحدَّثََنا شعبة َحدَّثََنا األسود بن قيس عن  -١٥٦

غضوين فأرحين جندب قال ازدمحوا على علي حىت وطئوا على رجله قال اللهم إين مللتهم وملوين وأبغضتهم وأب
  منهم وأرحهم مين

َحدَّثََنا أيوب الوزان َحدَّثََنا خلف بن متيم َحدَّثََنا أَُبو خيثمة يعين زهريا َحدَّثََنا أَُبو إسحاق قال رأيت عليا  -١٥٧
  َرِضَي اهللا تعاىل عنه خيطب أبيض اللحية أجلح

ل رأيت عليا َرِضيَ اهللا تعاىل عنه أخرج ذراعا له َحدَّثََنا الشافعي َحدَّثََنا سفيان عن مطرف عن الشعيب قا -١٥٨
  شعر فقال ال خري يهزها له

َحدَّثََنا يوسف بن محاد املعين َحدَّثََنا وهب بن جرير َحدَّثََنا أيب قال مسعت أبا رجاء العطاردي قال رأيت عليا  -١٥٩
  َرِضَي اهللا تعاىل عنه شيخا أصلع كثري الشعر كأهنا أقتاب إهاب شاة

َحدَّثََنا أَُبو موسى َحدَّثََنا حيىي بن أيب بكري َحدَّثََنا شعبة عن عمارة بن أيب حفصة عن أيب جملز عن قيس بن  -١٦٠
عباد قال قدمت املدينة أطلب العلم والشرف فرأيت رجال عليه بردان وله ظفريتان قد وضع يده على عاتق عمر 

  فقلت من ذا قالوا علي َرِضَي اهللا تعاىل عنه
َحدَّثََنا ابن أيب عمر َحدَّثََنا سفيان عن جعفر بن ُمحَمد عن أبيه قال قتل علي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه وهو ابن  -١٦١

  مثان ومخسني وقتل هلا حسني ومات هلا علي بن حسني

ل يسأل جعفر بن َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا حسني اجلعفي عن سفيان يعين بن ُعَيْينة قال مسعت اهلذي -١٦٢
  ُمَحمد كم كان لعلي َرِضَي اهللا تعاىل عنه حني قتل فقال مثان ومخسني سنة

َحدَّثََنا يوسف بن محاد َحدَّثََنا أَُبو َعْبد الصمد َحدَّثََنا جابر عن الشعيب قال رأيت علي بن أيب طالب َرِضيَ  -١٦٣
  اهللا تعاىل عنه ورأسه وحليته كأهنا قطنة بيضاء



حجاج بن يوسف َحدَّثََنا عَْبد الرزاق عن بن جريح عن َعْبد الكرمي بن أمية عن قثم موىل الفضل  حدثين -١٦٤
قال ملا طعن بن ملجم عليا َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال حلسن وحسني وحممد عزمت عليكم ملا حسبتم الرجل فإن مت 

يه حسني وحممد َرِضَي اهللا تعاىل عنهما فقطعاه وحرقاه فاقتلوه وال متثلوا به قال فلما مات َرِضَي اهللا تعاىل عنه قام إل
  وهنامها احلسن

َحدَّثََنا ابن مصفى َحدَّثََنا بقية عن عبيد اهللا بن َعْمرو عن َعْبد اهللا بن ُمَحمد بن عقيل قال قتل علي َرِضيَ  -١٦٥
 تعاىل عنه سنة أربعني وكانت خالفته اهللا تعاىل عنه سنة أربعني ومسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول قتل علي َرِضَي اهللا

مخس سنني قال أَُبو بكر أمحد بن َعْمرو بن أيب عاصم وقتل يف سنة أربعني من مهاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
  شهر رمضان ليلة واحد وعشرين يوم اجلمعة ومات يوم األحد

مَاَت َرسُولُ : الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا -١٦٦
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َوأَُبو َبكْرٍ ، َوُعَمُر ، َوَعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ، أَْبَناَء ثَالٍث َوِستَِّني

ا شََباَبةُ ، َعْن قَْيسِ ْبنِ الرَّبِيعِ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن سَاِلمٍ ، َحدَّثََن -١٦٧
َدفََع َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َراَيةً إِلَى َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْوَم َبْدرٍ َوُهَو اْبنُ : اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ْشرِيَن َسنَةًِع

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا وكيع عن بسام عن أيب الطفيل عن علي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه قال كان ذو  -١٦٨
القرنني عبدا صاحلا نصح اهللا عز وجل فنصحه فضرب على قرنه األمين فمات فأحياه اهللا عز وجل مث ضرب على 

   عز وجل وفيكم مثلهقرنه األيسر فمات فأحياه اهللا

قَالَْت فَاِطَمةُ َرِضيَ اللَُّه : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق قَالَ  -١٦٩
زَوَّْجُتَك أَقَْدُم أُمَِّتي ُسلًَّما ، : أَْعَمُش الَْعْيَنْينِ ، فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، زَوَّْجتَنِي َحْمُش السَّاقَْينِ ، َعِظيُم الَْبطْنِ ، : َعْنَها 

  َوأَْعظَُمَها ِحلًْما ، َوأَكْثَرُُهْم ِعلًْما

اٍد ، َعْن أَبِي فَاِخَتةَ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن أَبِي زَِي: َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، وَاْبُن كَاِسبٍ ، قَاال  -١٧٠
أُْهِدَي إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُحلَّةٌ ُمَسيََّرةٌ بَِحرِيرٍ ، : َعْن َجْعَدةَ ْبنِ ُهَبْيَرةَ ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
ال : َما أَصَْنُع بَِها ، أَلَْبُسَها ؟ قَالَ : يه وسلم بَِها إِلَيَّ ، فَقُلُْت إِمَّا َسَداُؤَها َوإِمَّا لَْحَمُتَها ، فََبَعثَ النَّبِيُّ صلى اهللا عل

ِخَماًرا ِلفَاِطَمةَ بِْنِت أََسٍد َوِهيَ : أَْرَضى لََك َما أَكَْرُه ِلنَفِْسي ، اْجَعلَْها ُخمًُرا َبْيَن الْفََواِطمِ ، فََشقَقُْت ِمْنَها َألْرَبَعِة أَْخُمرٍ 
َرى ، َوِخَماًرا لِفَاِطَمةَ بِْنِت ُمَحمٍَّد صلى اهللا عليه وسلم ، َوِخَماًرا ِلفَاِطَمةَ بِْنِت َحْمَزةَ َوذَكََر فَاِطَمةً أُْخ أُمُّ َعِليٍّ
  فََنِسيُتهَا

ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن فَاِخَتةَ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َيزِيَد  -١٧١
أَْهَدى إِلَيَّ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُحلَّةٌ ِسيََراُء بَِحرِيرٍ ، إِمَّا َسَداَها أَوْ : ُهَبْيَرةُ ، َعْن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ال ، إِنِّي ال أَْرَضى لََك َما : َيا َرُسولَ اِهللا ، َما أَصَْنُع بَِها ، أَلَْبُسَها ؟ قَالَ : ، فَقُلُْت  لَْحمَُتَها ، فَأَْرَسلَ بَِها إِلَيَّ فَأََتْيُتُه
  وَلَِكنِ اْجَعلَْها ُخُمًرا َبْيَن الْفَوَاِطمِ: أَكَْرُه ِلنَفِْسي ، فَقَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 



ْحَيى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَْعَيَن ، َعْن أَبِي حَْربِ ْبنِ أَبِي اَألسَْوِد الدِّيِليِّ ، َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن َي -١٧٢
: ِفي الْغَْرزِ ، فَقَالَ أََتانِي َعْبُد اِهللا ْبُن َسالمٍ َوقَْد أَْدَخلْتُ رِْجِلي : َسِمْعُت َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ : َعْن أَبِيِه قَالَ 

وَاْيُم اِهللا لَقَْد : أََما إِنََّك إِنْ أََتيَْتَها أَصَاَبَك بَِها ذُبَاُب السَّْيِف قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : الْعَِراَق قَالَ : أَْيَن تُرِيُد ؟ قُلُْت 
إِنََّك إِنْ أَتَْيَت الِْعرَاَق أَصَاَبَك بَِها ذُبَابُ : بَِرنِي َعْبدُ اهللاِ ْبُن َسالمٍ أَخَْبرَنِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَْبلَ أَنْ ُيْخ

  فََعجِْبَنا ِمْن َرُجلٍ ُمحَارِبٍ ُيخَْبُر َعْن َنفِْسِه بِِمثْلِ َهذَا: قَالَ أَبِي : السَّْيِف قَالَ أَُبو حَْربٍ 

، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن رَاِشٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ -١٧٣
رِيًضا ، َخَرْجُت َمَع أَبِي إِلَى َيْنُبَع َعاِئًدا ِلعَِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوكَانَ َم: ْبنِ ُعقَْيلٍ ، َعْن فََضالَةَ ْبنِ أَبِي فََضالَةَ قَالَ 

ِة فَإِنْ َما ُيِقيُمكَ بَِهذَا الَْمْنزِلِ لَْو َهلَكََت لَْم َيِلَك إِال اَألعَْرابُ أَْعرَاُب ُجهَْيَنةَ ، اْحَتِملْ إِلَى الَْمِديَن: فَقَالَ لَُه أَبِي 
: ِمْن أَْهلِ َبْدرٍ ، فَقَالَ لَُه َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  أَصَاَبكَ بَِها أَْجلَُك وَِلَيَك أَْصَحاُبَك َوَصلَّْوا َعلَْيَك ، َوكَانَ أَُبو فَضَالَةَ

َرَب ، ثُمَّ إِنِّي لَْستُ بَِميٍِّت ِمْن َوَجِعي َهذَا ، إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعهَِد إِلَيَّ أَنْ ال أَُموتَ َحتَّى أُْض
  َيعْنِي َهاَمَتُه ، فَقُِتلَ أَُبو فَضَالَةَ َمَعُه بِِصفَِّنيُتْخَضَب َهِذِه ، َيْعنِي ِلْحَيَتُه ِمْن َهِذِه 

يَد ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َحدَّثَنِي َخاِلُد ْبُن يَزِ -١٧٤
: ُت َم ، أَنَّ أََبا سَِناٍن الدُّؤَِليَّ َحدَّثَُه ، أَنَُّه َعاَد َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي َشكَْوٍة اْشَتكَى ، فَقُلْأَبِي ِهاللٍ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلَ

ى َنفِْسي ِمْنُه ، َألنِّي ال ، َولَكِنِّي وَاللَِّه َما َتَخوَّفُْت َعلَ: لَقَْد َتَخوَّفَْنا َعلَْيَك َيا أََبا َحَسنٍ ِفي َشكْوَِتَك َهِذِه ، فَقَالَ 
إِنََّك َسُتضَْرُب َضْرَبةً َها ُهَنا ، فَضََرَبُه َها ُهَنا ، وَأََشارَ إِلَى ُصْدغَْيِه فََيسِيلُ َدُمَها : َسِمْعُت الصَّاِدَق الَْمْصُدوَق ، َيقُولُ 

  ُر النَّاقَِة أَْشقَى ثَُموَدَحتَّى ُتْخَضَب ِلْحيَُتَك وََيكُونُ صَاِحبَُها أَشْقَاَها كََما كَانَ َعاِق

، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن اَألقْطَعِ ، شَْيٌخ قَِدٌمي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق  -١٧٥
كُْنتُ أََنا : ي أَُبو َبكْرٍ َيزِيُد ْبُن ُخثَْيمٍ ، َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ قَالَ َيزِيَد ْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ ، َحدَّثَنِ

ُت لَوِ اْنطَلَقْ: ي َنْخلٍ لَُهْم ، فَقُلُْت َوَعِليٍّ َرِفيقَْينِ ِفي غَْزَوِة الُْعْسَرِة ، فََنَزلَْنا َمْنزِال فََرأَيَْنا أُنَاًسا ِمْن بَنِي ُمدِْلجٍ َيْعَملُونَ ِف
لنُّعَاُس ، فََعَمْدَنا إِلَى َصعِيٍد ، فَنِْمَنا إِلَى َهُؤالِء فََنظَْرَنا إِلَيْهِْم ، كَْيَف َيْعَملُونَ ؟ فَأََتْيَناُهْم فََنظَْرَنا إِلَيْهِْم َساَعةً ثُمَّ غَِشَيَنا ا

اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أَتَاَنا َيْغِمُز َعِليا بِرِْجِلِه َوقَْد َترِْبَنا  َما أَْيقَظََنا إِال َرسُولُ: َتْحَتُه ِفي َدقَْعاَء ِمَن التُّرَابِ ، فَقَالَ 
هِ قُْم أََبا ُترَابٍ ، أَال أُخْبُِرَك بِأَْشقَى النَّاسِ أَُحْيِمرُ ثَُموَد َعاِقُر النَّاقَِة وَالَِّذي َيْضرُِبَك َعلَى َهِذ: ِفي ذَِلَك التَُّرابِ ، فَقَالَ 

  ِمْنَها َهِذِه وَأََخذَ بِِلْحَيتِِه فََتْبَتلُ

َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا اهليثم بن أشعث َحدَّثََنا أَُبو حنيفة اليمامي عن عمري بن َعْبد امللك قال خطبنا  -١٧٦
  علي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه على منرب الكوفة فأخذ بلحيته مث قال مىت يبعث أشقاها حىت خيضب هذه من هذه

َحدَّثََنا ُمَحمد بن مرزوق َحدَّثََنا َعْبد العزيز بن اخلطاب َحدَّثََنا علي بن غراب َحدَّثََنا يوسف بن صهيب عن  -١٧٧
َعْبد اهللا بن بريدة أن خدجية أول من أسلم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلي بن أيب طالب َرِضَي اهللا تعاىل 

  عنه
ثََنا ابن منري عن العالء بن صاحل عن املنهال بن َعْمرو عن عباد بن َعْبد اهللا قال مسعت َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّ -١٧٨



عليا َرِضيَ اهللا تعاىل عنه يقول أنا َعْبد اهللا وأخو رسوله وأنا الصديق األكرب ال يقوهلا بعدي إال كذاب مفتري ولقد 
  صليت قبل الناس بسبع سنني

شيبة َحدَّثََنا شبابة عن شعبة عن سلمة بن كهل َعن َجدِِّه عن علي َرِضَي اهللا تعاىل عنه َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب  -١٧٩
  قال أنا أول رجل صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا وكيع َحدَّثََنا شعبة عن َعْمرو بن مرة عن أيب محزة عن زيد بن أرقم َرِضَي اهللا تعاىل -١٨٠
  عنه قال أول من أسلم مع النيب صلى اهللا عليه وسلم علي َرِضَي اهللا تعاىل عنه

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا معاوية بن هشام َحدَّثََنا قيس عن سلمة بن كهيل عن أيب صادق عن  -١٨١
صلى اهللا عليه وسلم أوهلا إسالما علي عكيم عن سلمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال أول هذه األمة ورودا على نبيها 

  بن أيب طالب َرِضَي اهللا تعاىل عنه
َحدَّثََنا ُمَحمد بن َعْبد الرحيم َحدَّثََنا ابن عائشة َحدَّثََنا حسني بن حسن األشقر عن بن ُعَيْينة عن بن أيب جنيح  -١٨٢

ع إىل موسى علي السالم وصاحب ياسني عن جماهد عن بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال السباق ثالثة سبق يوش
  إىل عيسى عليه السالم وعلي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

أَنَّ َرُجال : ْنُه َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد َرِضَي اللَُّه َع -١٨٣
أَقُولُ : فََضِحَك ، َوقَالَ : إِنَّ فُالًنا َألِمريِ ِمْن أَُمَراِء الَْمِديَنِة َيْدُعوَك ، فََتُسبَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ :  أََتاُه ، فَقَالَ
وسلم ، َواللَِّه َما كَانَ إِلَْيِه َما َسمَّاُه أَُبو تَُرابٍ إِال َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : َتقُولُ أَُبو تَُرابٍ ، َوقَالَ : َماذَا ؟ قَالَ 

فََدَخلَ َعِليٌّ َعلَى فَاِطَمةَ َرِضَي اللَّهُ : َيا أََبا الَْعبَّاسِ كَْيَف كَانَ ذَِلَك ؟ قَالَ : فَقُلُْت : اْسٌم أََحبَّ إِلَْيِه ِمْنُه قَالَ أَُبو َحازِمٍ 
ُهَو ذَا : أَْيَن َعِليٌّ ؟ فَقَالَْت : َخلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َعلَْيَها قَالَ َعْنَها ، ثُمَّ َخَرَج فَاْضطََجَع ِفي الَْمْسجِِد ، فََد

 صلى اهللا عليه ِفي الَْمْسجِِد ، فََخَرج فََوَجَد رَِداَءُه قَْد َسقَطَ َعْن ظَْهرِِه َوَخلَصَ التُّرَاُب إِلَى ظَهْرِِه ، فََجَعلَ النَّبِيُّ
اجِْلْس أََبا تَُرابٍ ، وَاللَِّه َما كَانَ لَُه ِمَن اْسمٍ أََحبَّ إِلَْيِه ِمْنُه ، َوَما أَْسَماهُ : َعْن ظَْهرِِه ، َوَيقُولُ  وسلم َيْمَسُح التَُّراَب

  إِيَّاهُ إِال هَُو

بن قيس عن َحدَّثََنا علي بن احلسني بن احلسن الدرمهي َحدَّثََنا أمية بن خالد َحدَّثََنا شعبة َحدَّثََنا األسود  -١٨٤
جندب قال ازدمحوا على علي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه حني وطئوا على رجله فقال اللهم إين قد مللتهم وملوين 

  وأبغضتهم وأبغضوين فأرحين منهم وأرحهم مين
اهللا تعاىل  َحدَّثََنا أمحد بن الفرات َحدَّثََنا َعْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس َرِضَي -١٨٥

  عنه قال أول من أسلم علي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه

َحدَّثََنا أَُبو موسى َحدَّثََنا نوح بن قيس عن رجل قد مساه ذهب عن أيب موسى امسه عن معاذ العدوية قالت  -١٨٦
أَُبو بكر َرِضيَ مسعت عليا َرِضَي اهللا تعاىل عنه خيطب على املنرب وهو يقول أنا الصديق األكرب آمنت قبل أن يؤمن 

  اهللا تعاىل عنه وأسلمت قبل أن يسلم
َحدَّثََنا أَُبو موسى َحدَّثََنا مسلم بن إبراهيم َحدَّثََنا نوح بن قيس َحدَّثََنا سليمان بن َعْبد اهللا احلارثي حدثين  -١٨٧

  معاذة العدوية قالت مسعت عليا َرِضَي اهللا تعاىل عنه على املنرب يقول مثله



َنا أمحد بن الفرات َحدَّثََنا َعْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل َحدَّثَ -١٨٨
  عنه قال أول من أسلم علي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه

ري َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو موسى َحدَّثََنا نوح بن قيس عن رجل قد مساه يعقوب بن سفيان َحدَّثََنا سَِعيد بن عف -١٨٩
حفص بن عمران بن الوسام عن السري بن حيىي عن بن شهاب قال قدمت دمشق وأنا أريد الغزو فأتيت َعْبد امللك 
ألسلم عليه فوجدته يف قبة على فرش تفوت القائم وحتته مساطني فسلمت عليه مث جلست فقال يل بن شهاب أتعلم 

لت نعم قال هلم فقمت من وراء الناس حىت أتيت خلف القبة ما كان يف بيت املقدس صباح قتل بن أيب طالب فق
وحول إيل وجهه فأحىن علي وقال ما كان فقلت مل يرفع حجر من بيت املقدس إال وجد حتته دم فقال مل يبق أحد مل 

  يعلم هذا غريي وغريك فال يسمعن منك فما حدثت به حىت تويف

خَاِلٍد الْقَْيِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َهانٍِئ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن زَْيِد ْبنِ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبِ ْبنِ -١٩٠
ْنتَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَفََّن فَاِطَمةَ بِ: َعِليٍّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن أَبِيِه 

  أََسِد ْبنِ َهاِشمٍ ِفي قَِميِصِه ، َواضْطََجَع ِفي لَْحِدَها َوجََزاَها َخْيرًا

 ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ -١٩١
أََصْبتُ َشارِفًا ِمْن َمْغَنمِ َبْدرٍ َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا : أَبِيِه ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ُحَسْينٍ ، َعْن 

ارِ أُرِيدُ أَنْ أَحِْملَ عليه وسلم ، َوأَْعطَانِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم شَارِفًا ، فَأََنْخُتُهَما ِعْندَ َبابِ َرُجلٍ ِمَن األَْنَص
اْسَتِعْن بِِه َعلَى َوِليَمِة فَاِطَمةَ ، َوَحْمَزةَ ْبنِ َعْبِد : َعلَْيهَِما إِذْخًِرا فَأَبِيَعُه ، َوَمِعَي َرُجلٌ صَاِئغٌ ِمْن َبنِي قَْينُقَاعٍ ، فَقَالَ 

أَال َيا َحْمُز ذَا الشُُّرِف النَِّواِء فَثَاَر إِلَْيهَِما بِالسَّْيِف فََجبَّ : فَقَالَْت  الُْمطَِّلبِ ِفي الَْبْيِت َيشَْرُب َوِعْنَدُه قَْيَنةٌ ُتغَنِّيِه ،
فََنظَْرُت إِلَى أَْمرٍ فَِظعَنِي ، فَأََتْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه : أَْسنِمََتُهَما ، َوَبقََر خََواِصَرُهَما ، َوأََخذَ ِمْن أَكَْباِدَهما قَالَ 

َعلَى َحْمَزةَ فََتَغيَّظَ  َمَعُه زَْيُد ْبُن حَارِثَةَ ، فَخََرَج َوَمَعُه زَْيُد ْبُن حَارِثَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوَخَرَجْت َمَعُه حَتَّى قَاَموسلم َو
لُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيقَْهِقُر َعْنُه ، َهلْ أَنُْتْم إِال أَْعُبدَ آلبَاِئي ، فََرَجَع َرسُو: َعلَْيِه ، فََرفََع َحْمَزةُ َبَصَرُه ، َوقَالَ 

  أَْعُبَد آبَاِئي: فَلَْم َيقُلِ الْحَِزاِميُّ 

،  َنا أَبِي ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌرَحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن النَّْضرِ ْبنِ الُْمنَْتِشرِ التَّْيِميُّ اَألْحَولُ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثَ -١٩٢
ال إِلََه إِال اللَّهُ : ِلَماِت َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َحفْصٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفَرٍ ، ِفي َشأِْن َهُؤالِء الْكَ

لَُّهمَّ اغِْفرْ ِلي ، اللَُّهمَّ اْرَحمْنِي ، اللَُّهمَّ اْعُف َعنِّي ، الَْحِليُم الْكَرُِمي ، سُْبَحانَ اِهللا الَْعِظيمِ ، الَْحْمُد للَِّه َربِّ الَْعالَِمَني ، ال
أَخَْبرَنِي َعمِّي ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : إِنََّك غَفُوٌر َرحِيٌم ، أَْو غَفُوٌر َعفُوٌّ قَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرٍ 

ى َهذَا الَْحدِيثُ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفَرٍ عَْبُد اِهللا ْبُن َشدَّاٍد ، َوَعِليُّ ْبُن ُحَسْينٍ ، َعنِ اْبَنِة َهُؤالِء الْكَِلَماِت ، َوقَْد َرَو
  َعْبِد اهللاِ ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِيَها ، َولَُه طُُرٌق

  ومن ذكر الزَُّبري بن العوام ٥

بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر أَُبو عَْبد اهللا  ابن خويلد بن أسد بن َعْبد العزى بن قصي بن كالب
حواري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن عمته وكان ربعة خفيف اللحم واللحية أمسر الشعر ال خيضب َرِضَي 



  اهللا تعاىل عنه وأمه صفة بنت َعْبد املطلب بن هاشم مهاجر هجرتني
َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن ِهَشامِ : جٍ السَّاِميُّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن ُعبَْيِد ْبنِ ِحسَابٍ ، قَاال َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحجَّا -١٩٣

َوالزَُّبْيرُ  ِلكُلِّ نَبِيٍّ حََوارِيٌّ ،: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الزُّبَْيرِ قَالَ 
  َحوَارِيَّ وَاْبُن َعمَِّتي

الُْمْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ -١٩٤
  الزُّبَْيُر اْبُن َعمَِّتي ، َوحََوارِيَّ ِمْن أُمَِّتي: ى اهللا عليه وسلم قَالَ ْبنِ َعْبِد اهللاِ اَألْنصَارِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صل

َحدَّثََنا السامي وابن حساب قاال َحدَّثََنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن  -١٩٥
  َعْبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال الزَُّبري بن عميت وحواري

َجاَء قَاَتلُ الزَُّبْيرِ ، َيْستَأِْذنُ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحجَّاجٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن زِرٍّ قَالَ  -١٩٦
َوَبشِّْر قاتل ابن صفية بالنار ، مسعت َرُسولَ ِلَيْدُخلْ : قَاَتلُ الزَُّبْيرِ بِالَْبابِ قَالَ : َعلَى َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَِقيلَ لَُه 

إِنَّ ِلكُلِّ نَبِيٍّ حََوارِيا ، َوحََوارِيَّ الزَُّبْيُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثََنا اَألْحَوُص ، َعْن : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  َعاِصمٍ ، َعْن زِرٍّ ، َعْن َعِليٍّ ، َوإِال فَال

  َنا األحوص عن عاصم عن زر عن علي وإال فالَحدَّثَ -١٩٧

َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا ُمَحمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال هاجر الزَُّبري بن العوام  -١٩٨
  َرِضَي اهللا تعاىل عنه إىل أرض احلبشة مث هاجر إىل املدينة

أسامة عن هشام بن عروة قال أسلم الزَُّبري َرِضَي اهللا تعاىل عنه وهو ابن ست  َحدَّثََنا ابن أيب شيبة َحدَّثََنا أَُبو -١٩٩
  عشرة سنة ومل يتخلف عن غزوة غزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقتل وهو ابن بضع وستني

ل مسعت َحدَّثََنا يعقوب بن الدورقي َحدَّثََنا معمر بن سليمان عن أبيه عن حصني عن َعْمرو بن جاوان قا -٢٠٠
األحنف بن قيس يقول الزَُّبري َرِضَي اهللا تعاىل عنه حواري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل بسفوان قتله بن 

  جرموز واستعان عليه بفضالة بن حابس ونفيع

  َحدَّثََنا يعقوب بن الدورقي َحدَّثََنا معمر حدثين رجل من موايل بين متيم أن عاتكة امرأة عمر قالت -٢٠١
  بن جرموز بفارس هبمة غدر

  يوم اللقاء وكان غري معرد
  يا َعْمرو لو نبهته لوجدته ال
  طائشا رعش اجلنان وال اليد
  شلت ميينك إن قتلت ملؤمنا
  حلت عليك عقوبة املتعمد

طلحة  َحدَّثََنا إبراهيم بن املنذر َحدَّثََنا ُمَحمد بن طلحة َحدَّثََنا إسحاق بن حيىي بن طلحة عن عمه موسى بن -٢٠٢
قال كان علي بن أيب طالب والزبري بن العوام وسعد بن أيب وقاص َرِضَي اهللا تعاىل عنه عذارى عام واحد مسعت أبا 



بكر بن أيب شيبة يقول قتل طلحة والزبري سنة ست وثالثني وقتله َعْمرو بن جرموز ومعه النفر بن صباح وأبو 
  فن هبااملضرحي ورجالن من بين متيم قتل بوادي السباع ود

ةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َبِقيَّةَ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن َبَيانِ ْبنِ بِْشرٍ ، َعْن َوَبَر -٢٠٣
َما َيْمَنُعَك أَنْ ُتَحدِّثَ ، َعْن َرسُولِ اِهللا صلى : نِ الْعَوَّامِ قُلُْت ِللزُّبَْيرِ ْب: َعْن َعاِمرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه َعْبِد اِهللا قَالَ 

أََما َواللَِّه لَقَْد كَانَ ِلي ِمْنُه َوْجٌه َومَْنزِلَةٌ ، وَلَِكنِّي َسِمَعْتُه ، َيقُولُ : اهللا عليه وسلم ، كََما ُيَحدِّثُ َعْنُه أَْصحَاُبَك ؟ قَالَ 
  مًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارَِمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَع: 

  طلحة بن عبيد اهللا ٦

من ذلك املوضع فاشتري له دار بسبعني ألف درهم وهي اليت فيها قربه حبضرة اهلجرتني وقد رأيت مجاعة من أهل 
أخربنا مشاخينا العلم وأهل الفضل إذا هم أخذهم أمر قصد إىل قربه فسلم عليه ودعا حبضرته وكان يعرف اإلجابة و

قدميا أهنم رأوا من كان قبلهم يفعله وكان آدم كثري الشعر رجال حسن الوجه رقيق الغرتني إذا مشى أسرع مل يبلغنا 
  يف خضابه شيء نعتمده

نِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَجاِلٌد ، َع -٢٠٤
َما ِلَي أَرَاَك قَْد َشِعثَْت َوأَغَْبْرَت مُْنذُ : َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ ِلطَلَْحةَ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا : قَالَ 

يُرِيدُ النَّبِيَّ : َمَعاذَ اِهللا ، إِنِّي َسِمْعُتُه ، َيقُولُ : لَُّه إِْمَرةُ اْبُن َعمِِّك ؟ فَقَالَ ُتُوفَِّي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، لََع
إِنِّي َألْعلَُم كَِلَمةً َيقُولَُها َرُجلٌ َيْحُضْرُه الَْمْوُت إِال َوَجدَ ُروُحُه لََها ُروًحا حَتَّى َتْخُرَج ِمنْ : صلى اهللا عليه وسلم 

، فَذَاكَ الَِّذي  َوكَاَنتْ لَُه ُنوًرا َيْوَم الِْقَياَمِة ، فَلَْم أَسْأَلْ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعْنَها وَلَْم ُيْخبُِرنِي بَِها َجَسِدِه ،
  الَِّتي قَالََها ِلَعمِِّه ِهَي: فَِللَِّه الَْحْمُد قَالَ : أََنا أَْعلَُمَها قَالَ : أَْنَحلَنِي ، فَقَالَ ُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه 

يلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ الْقَنَّاُد ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن إِْسَماِع -٢٠٥
َمرَّ ُعَمُر بِطَلَْحةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، فَذَكََر َنْحَوُه ، َحدَّثََنا : الَْت َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن أُمِِّه ُسْعَدى قَ

 إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، َعنِ ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو زَْيٍد َسعِيُد ْبُن الرَّبِيعِ َصاِحبُ الَْهَروِيِّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن
  َر َنْحوَُهالشَّْعبِيِّ ، َعْن َرُجلٍ ، َعْن ُسْعَدى امَْرأَِة طَلَْحةَ ، أَنَّ ُعَمَر َمرَّ بِطَلَْحةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما ، فَذَكَ

الد َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا أَُبو زيد سَِعيد بن الربيع صاحب اهلروي َحدَّثََنا شعبة عن إمساعيل بن أيب خ -٢٠٦
  عن الشعيب عن رجل عن سعدى امرأة طلحة أن عمر مر بطلحة َرِضَي اهللا تعاىل عنهما فذكر حنوه

َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن ُموَسى : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ِحَسابٍ ، وَالْفَُضْيلُ ْبُن ُحَسْينٍ ، قَاال  -٢٠٧
كُْنُت َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي بَْعضِ ِحيطَاِن الَْمِديَنِة ، فََرأَى قَْوًما ِفي : ْن أَبِيِه قَالَ ْبنِ طَلَْحةَ ، َع

َما أَظُنُّ : قَالَ َيأُْخذُونَ ِمَن الذَّكَرِ فََيَضُعونَ ِفي اُألنْثَى ، فَ: َما َيْصَنُعونَ َهُؤالِء ؟ قَالُوا : ُرُءوسِ النَّْخلِ ُيلَقُِّحونَ ، فَقَالَ 
إِنْ كَانَ َنفََعكُْم َشيْئًا : َهذَا ُيغْنِي شَْيئًا ، فََبلََغُهْم فََتَركُوُه ، فَذُِكَر ذَِلكَ ِلَرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

  لَْن أَكِْذَب َعلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَ: فَافَْعلُوا ، فَإِنََّما ظََنْنُت ظَنا ، وَإِذَا قُلُْت 



  ومن ذكر سعد بن أيب وقاص ٧

واسم أيب وقاص مالك بن وهيب بن َعْبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي يكىن أبا إسحاق 
  قصريا جداَرِضَي اهللا تعاىل عنه وأمه محنة بنت أسد بن أمية بن َعْبد مشس بن َعْبد مناف بدري مهاجري أويل كان 

َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا يزيد بن هارون َحدَّثََنا فطر عن َعْبد اهللا بن َشرِيك عن َعْبد اهللا بن األرقم قال  -٢٠٨
أتينا املدينة أنا وأناس من أهل الكوفة فلقينا سعد بن مالك فقال كونوا عراقيني وكنت من أقرب القوم فسأل عن 

عنه فقال كيف رأيتموه هل مسعتموه يذكرين قلنا أما بامسك فال ولكن مسعناه يقول اتقوا فتنة علي َرِضيَ اهللا تعاىل 
  األخينس قال مساين قلنا ال قال إن اخلنس يف الناس كثري

َحدَّثََنا مسروق بن املرزبان وابن أيب زائدة عن هاشم بن هاشم عن َسِعيد بن املَُسيَّب قال قال سعد بن أيب  -٢٠٩
  يَ اهللا تعاىل عنه ما أسلم أحد يف اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة وإين لسبع اإلسالموقاص َرِض

بِ ، َعْن َسْعِد ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ ُجْدَعانَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّ -٢١٠
أَْنَت َسْعُد ْبُن مَاِلكِ : َمْن أََنا َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه قَالَ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَبِي َوقَّاصٍ 

  ْبنِ ُوَهْيبِ ْبنِ َعْبِد َمَناِف ْبنِ زُْهَرةَ ، َمْن قَالَ غَْيَر ذَِلَك فََعلَْيِه لَْعَنةُ اِهللا َتعَالَى

: للَُّه َعْنُه قَالَ ثََنا بِْشُر ْبُن َخاِلٍد الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُمجَاِلٍد ، َعْن َعاِمرٍ ، َعْن َجابِرٍ َرِضَي اَحدَّ -٢١١
  َهذَا خَاِلي ، فَلْيُرِنِي اْمُرٌؤ َخالَُه: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلَسْعٍد 

إبراهيم بن املنذر ُمحَمد بن طلحة َحدَّثََنا إسحاق بن حيىي بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة قال  َحدَّثََنا -٢١٢
  كان علي بن أيب طالب والزبري بن العوام وسعد بن أيب وقاص َرِضَي اهللا تعاىل عنه عذارى عام واحد

كُنَّا ِعْنَد : ِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُمَجا -٢١٣
َهذَا خَاِلي ، فَلْيُرِنِي اْمُرٌؤ : النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَقَْبلَ َسْعدٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

  َخالَُه

ُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا حيىي بن أيب بكري عن شعبة عن أيب بكر بن حفص قال تويف سعد بن أيب َحدَّثََنا أَ -٢١٤
وقاص واحلسن بن علي بعد ما مضى من أمر معاوية عشر سنني قال بن أيب عاصم ومات سعد بن أيب وقاص َرِضيَ 

نة وقالوا بضع وسبعني وكان أسلم بن تسع عشرة اهللا تعاىل عنه بالعقيق ومحل فدفن باملدينة وهو ابن ثالث ومثانني س
وقالوا تويف سنة مخس ومخسني وقالوا سنة سبع ومخسني وحدث شعبة عن أيب بكر بن حفص أنه تويف سعد واحلسن 
َرِضَي اهللا تعاىل عنهما أعقال ومات احلسن سنة إحدى ومخسني وقالوا سنة مثان وأربعني وكان سعد َرِضَي اهللا تعاىل 

  ا آدم غليظ اهلامةعنه قصري

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، -٢١٥
، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن أَبِيِه َرِضَي  أَبِي ُسفَْيانَ ْبنِ الَْعالِء ْبنِ َجارَِيةَ الثَّقَِفيِّ ، َعْن ُيوُسَف ْبنِ الَْحكَمِ

  َمْن ُيرِْد َهَوانَ قُرَْيشٍ أَهَاَنُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُه قَالَ 



مٍَّد ، َعنِ اللَّْيِث ْبنِ سَْعٍد ، َعْن َيزِيدَ َيْعنِي اْبَن الَْهاِد ، َعْن إِبَْراهِيَم ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَح -٢١٦
ْيلٍ ، َعْن َسْعٍد َسْعٍد ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن ُيوُسَف ْبنِ أَبِي ُعقَ

  ُه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه ، وَلَْم َيذْكُْر ُمَحمََّد ْبَن سَْعٍدَرِضَي اللَّ

 َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه: َحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ ، وَأَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال  -٢١٧
إِنَّ ِلي َماال كَثًِريا ، َولَْيَس يَرِثُنِي إِال : َمرِْضتُ بَِمكَّةَ ، فَأَتَانِي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيُعوُدنِي ، فَقُلُْت : قَالَ 

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَِثريٌ : لُثُ ؟ قَالَ فَالثُّ: ال ، قُلُْت : فَالشَّطُْر ؟ قَالَ : ال ، قُلُْت : اْبنَِتي ، أَفَأُوِصي بِثُلُثَْي مَاِلي ؟ قَالَ 
َك لَْن ُتْنِفَق َنفَقَةً إِال أُجِْرَت ِفيَها أَْو كَبٌِري ، إِنََّك إِنْ َتَدْع َوَرثََتَك أَغْنَِياَء ، َخْيٌر ِمْن أَنْ َتَدعَُهْم َعالَةً يََتكَفَّفُونَ النَّاَس ، إِنَّ

إِنََّك لَْن ُتَخلََّف بَْعِدي َتْعَملَ : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَُخلَُّف َعْن ِهْجَرِتي ؟ قَالَ : ِفي اْمرَأَِتِك ، قُلُْت  َحتَّى اللُّقَْمةَ َتْرفَُعَها ِفي
َوَيضْرَِبَك آَخُرونَ ، قَْواٌم َعَمال ُترِيُد بِِه َوْجَه اِهللا َعزَّ َوَجلَّ إِال ازَْدْدَت بِِه َدَرَجةً ، َولََعلََّك ُتَخلََّف َحتَّى َيْنَتِفعَ بَِك أَ

ِثي لَُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا اللَُّهمَّ أَْمضِ َألْصحَابِي ِهْجرََتُهْم َوال َتُردَُّهْم َعلَى أَْعقَابِهِْم ، لَِكنِ الْبَاِئسُ َسْعُد اْبُن َخْولَةَ َيْر
  عليه وسلم إِنْ َماَت بَِمكَّةَ

دَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن أَبِيهِ َرِضيَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َح -٢١٨
  .اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

  .يُد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزَِورََواُه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َمْعَمٌر ، َوُعقَْيلٌ ، َوَسِع: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 
  .َوَرَواُه َعْن َعاِمرٍ أَْيًضا سَْعُد ْبُن إِْبَراهِيَم ، َوَهاِشُم ْبُن َهاِشمٍ

  .َوَرَواُه َعْن َسْعٍد ، ُمَحمَُّد ْبُن سَْعٍد ، َوُمْصَعُب ْبُن سَْعٍد ، َوَعاِئَشةُ بِْنُت سَْعٍد
  .َعْن ثَالثٍَة ِمْن َولَِد سَْعٍد ، َعْن َسْعٍدَوَرَواهُ ُحَمْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، 

  .َوَرَواُه أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ السَّلَِميُّ ، َوَعطَاُء ْبُن السَّاِئبِ ، َعْن َسْعٍد
سَأَالُه َعْن ذَِلَك فََحَمال النَّاسَ  َوَرَواُه مُوَسى ْبُن َعِليٍّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َسْعٍد ، أَنَّ أََبا َبكْرٍ ، َوُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ،

  َعلَْيِه

  ومن ذكر َعْبد الرمحن بن عوف ٨

ابن َعْبد غوث بن َعْبد احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي يكىن أبا ُمَحمد َرِضَي اهللا تعاىل عنه 
   مات وهو ابن مخس وسبعنيوأمه العنقاء وهي الشفاء بنت عوف بن َعْبد احلارث بن زهرة بدري مهاجر هجرتني

، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ ُمحَمٍَّد ، َحدَّثَنِي أَبِي -٢١٩
َد َعْمرٍو ، فََسمَّانِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َعْبدَ كَانَ اسِْمي َعْب: الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

 َوكَانَ طَوِيال ، َحَسنِ الَْوْجِه ، ُمشَْرَب ُحْمَرٍة ، َرِقيَق الشَّْعرِ ، ال ُيغَيُِّر رَأَْسُه وَِلْحَيِتِه ، َوُتوُفَِّي: الرَّْحَمنِ قَالَ أَُبو َبكْرٍ 
  ، كَانَ َمْوِلُدهُ َبْعَد الْفِيلِ بَِعْشرِ ِسنَِني ، َوَماتَ َسَنةَ إِْحَدى َوثَالثَِني َوُهَو اْبُن َخْمسٍ َوَسْبِعَني

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا أَُبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن َعْبد اهللا بن مسعود وعثمان واملقداد بن  -٢٢٠
   الزَُّبري بن العوام َرِضَي اهللا تعاىل عنهماألسود وعبد الرمحن بن عوف ومطيع بن األسود أوصوا إىل



 ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق -٢٢١
قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  ُمَحمَِّد ْبنِ جَُبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه

  شَهِْدُت َمَع ُعُموَمِتي ِحلَْف الُْمطَيَّبَِني وَأََنا غُالٌم َوَما َيُسرُّنِي ُحُمُر النََّعمِ َوأَنِّي أَْنكُثُُه: وسلم 

 ْهبٍ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا َخاِلٌد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّدَحدَّثََنا زَْيُد ْبُن َو -٢٢٢
 عليه وسلم ، ِمثْلَُه اهللاْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى 

  َهذَا َوْهٌم ، ِحلُْف الُْمطَيَّبَِني كَانَ أَيَّاَم قَُصيٍّ: قَالَ أَُبو َبكْرٍ 

ْبِد ْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي الْكَِرامِ ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن  -٢٢٣
ْوفَلٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن الَْحِميِد ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ زَْيِد ْبنِ الَْخطَّابِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ اِهللا ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ َن

إِذَا َسِمعُْتْم بِِه بِأَْرضٍ َوأَْنُتمْ : عليه وسلم ، َيقُولُ  َسِمْعُت النَّبِيَّ صلى اهللا: َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  بَِها فَالَ َتخُْرُجوا مِْنَها ، َيعْنِي الطَّاُعونَ

نِ َعْبدِ ِميِد ْبَحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد الَْح -٢٢٤
اسٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الرَّْحَمنِ ْبنِ َزْيدِ ْبنِ الَْخطَّابِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ َنْوفَلٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّ

  َعْوٍف ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

  ومن ذكر َسِعيد بن زيد ٩

َعْمرو بن نفيل بن َعْبد العزى بن رياح بن َعْبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن ابن 
فهر أَُبو األعور ويقال أَُبو ثور مهاجري أويل بدري بسهمة واحدة تويف سنة إحدى ومخسني وكان طويال آدم أشعر 

  َرِضَي اهللا تعاىل عنه

قَِدَم َسعِيُد : َمْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ قَالَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُح -٢٢٥
، فَقَالَ ِفي َسْهِمِه  ْبُن َزْيٍد ِمَن الشَّامِ بَْعَد َمقَْدمِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َبْدرٍ ، فَكَلََّم النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم

  َوأَجُْرَك: وَأَْجرِي َيا َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ : لََك َسهُْمَك قَالَ : 

َحدَّثََنا وهبان بن بقية َحدَّثََنا خالد بن َعْبد اهللا عن عطاء بن السائب عن حمارب بن دثار عن َسِعيد بن زيد  -٢٢٦
وان بن احلكم باملدينة ليبايع البنه يزيد فقال رجل من بن َعْمرو بن نفيل قال بعث معاوية َرِضيَ اهللا تعاىل عنه إىل مر

  أهل الشام ما حيبسك قال حىت جييء َسِعيد بن زيد فيبايع فإنه أنبل أهل البلد وإنه إذا بايع بايع الناس

ْيَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَي: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَالشَّاِفِعيُّ ، قَاال  -٢٢٧
الْكَْمأَةُ ِمَن الَْمنِّ ، : َعْمرِو ْبنِ ُحَرْيٍث ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َزْيدٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  َوَماُؤَها ِشفَاٌء ِللَْعيْنِ
 ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُحَرْيٍثَحدَّثََنا أَُبو مُوَسى  -٢٢٨

  ، َعْن َسِعيِد ْبنِ زَْيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه



َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعنِ الَْحَسنِ الْعَُرنِيِّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٢٢٩
الْكَْمأَةُ ِمَن : َسِمْعُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َسِمْعُت َسعِيَد ْبَن َزْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ : ُحرَْيٍث قَالَ 

  فَلَمَّا َحدَّثَنِي الَْحكَُم َعنِ الَْحَسنِ الُْعرَنِيِّ لَْم أُْنِكْرُه ِمْن َحِديِث َعْبدِ الَْمِلِك: َوَماُؤَها ِشفَاٌء ِللَْعْينِ قَالَ ُشْعَبةُ  الَْمنِّ

َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن طَلَْحةَ ْبنِ  َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، َعْن: َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ ، وَاْبُن َمْهِديٍّ ، قَاال  -٢٣٠
عَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْوٍف ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ سَْهلٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ زَْيٍد َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َسِم

طُوِّقَُه ِمْن َسْبعِ أََرِضَني ، َوُتوُفَِّي َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوُهَو اْبُن بِْضعٍ َوَسْبِعنيَ َمْن سََرَق ِشْبًرا ِمَن اَألْرضِ : وسلم ، َيقُولُ 
  َسنَةً

  ومن ذكر أيب عبيدة ١

وهو عامر بن َعْبد اهللا بن اجلراح بن هالل بن أهيب بن ضبة بن احلارث بن فهر بن مالك بن النضر مهاجري أويل 
بة يقول أَُبو عبيدة عامر بن َعْبد اهللا بن اجلراح ومات أَُبو عبيدة سنة سبع عشرة يف بدري مسعت أبا بكر بن أيب شي

  طاعون عمواس بالشام وهو ابن مثان ومخسني سنة وكان خيضب باحلناء والكتم وأمه من بين احلارث بن فهر

عياض األشعري قال قال أَُبو عبيدة َحدَّثََنا أَُبو موسى َحدَّثََنا ُمحَمد بن جعفر َحدَّثََنا شعبة عن مساك عن  -٢٣١
َرِضَي اهللا تعاىل عنه من يراهنين فقال شاب أنا إن مل تغضب قال فسبقه قال فرأيت عقيصيت أيب عبيدة تنقزان وهو 

  خلفه على فرس عريب

ُمحَمٍَّد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُحَمْيٍد ، َعْن أَبِيهِ َحدَّثََنا َخِليفَةُ ْبُن َخيَّاٍط ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن  -٢٣٢
أَُبو َبكْرٍ ِفي الَْجنَِّة ، َوُعَمُر ِفي : ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

ٍف ِفي الَْجنَِّة ، َوَسْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاصٍ ِفي الَْجنَِّة ، َوأَُبو ُعبَْيَدةَ ْبُن الَْجرَّاحِ ِفي الَْجنَِّة قَالَ الَْجنَِّة ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْو
  َعْشَرةٌ ِفي الَْجنَِّة وَأَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن الْجَرَّاحِ: َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ ، َعْن ُشْعَبةَ ِفي َحِديِث َسعِيِد ْبنِ زَْيٍد 

ِد اِهللا ْبنِ شَِقيقٍ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاُء ، َعْن َعْب -٢٣٣
صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه ذَكََر الدَّجَّالَ  َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ سَُراقَةَ ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ْبنِ الْجَرَّاحِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه النَّبِيِّ

أَْو َخْيٌر ، َوَعْبدُ اهللاِ : كَالَْيْومِ ، َوقَالَ : َيا َرُسولَ اِهللا ، فَكَْيَف قُلُوُبَنا َيْوَمِئٍذ ؟ قَالَ : فََحالُه بِِحلَْيةٍ ال أَْحفَظَُها ، قَالُوا 
  بَةٌْبُن ُسَراقَةَ َرُجلٌ ِمْن قُرَْيشٍ لَُه ُصْح

 ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َمْيُموٍن َمْولَى آلِ َسُمَرةَ -٢٣٤
آِخُر َما َتكَلَّمَ بِِه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : ُه قَالَ َسْعِد ْبنِ َسُمَرةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ْبنِ الْجَرَّاحِ َرِضَي اللَُّه َعْن

  أَخْرُِجوا الَْيهُوَد َوالنَّصَاَرى ِمْن َجزِيَرِة الَْعَربِ: عليه وسلم 

، َحدَّثَنِي سَْعُد ْبُن  َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َمْيُموٍن: َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، وَأَُبو ُموَسى ، قَاال  -٢٣٥
آِخُر َما َتكَلََّم بِِه َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا : َسُمَرةَ ْبنِ جُْنُدبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ْبنِ الْجَرَّاحِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

جَزِيَرةِ الْعََربِ ، َواْعلَُموا أَنَّ ِمْن ِشرَارِ النَّاسِ الَِّذيَن  أَخْرُِجوا َيُهوَد الِْحجَازِ ، َوأَْهلَ َنْجَرانَ ِمْن: عليه وسلم قَالَ 



  َيتَِّخذُونَ قُُبوَر أَْنبَِيائِهِْم َمسَاجَِد
  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، ِمثْلَُه ، -٢٣٦
ٌع ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َمْيُموٍن ، َحدَّثَنِي َسْعدُ ْبُن َسُمَرةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكي -٢٣٧

  ُعَبْيَدةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَ َحِديثِ َيْحَيى ِفي أَْهلِ َنجَْرانَ

  ومن ذكر َعْبد اهللا بن مسعود َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١١

غافل بن حبيب بن فار بن مشخ بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل بن مدركة  ابن
وأمه أم َعْبد بنت احلارث بن زهرة ويكىن أبا َعْبد الرمحن مهاجر هجرتني بدري وهو من النقباء النجباء تويف باملدينة 

  و ابن بضع وستني سنة وكان خفيفا قصريا آدم محش الساقنيسنة ثنتني وثالثني وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع وه

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا ُمحَمد بن أيب عبيدة عن أبيه عن األعمش عن القاسم بن َعْبد الرمحن عن أبيه قال قال  -٢٣٨
  لم غريناَعْبد اهللا بن مسعود َرِضيَ اهللا تعاىل عنه لقد رأيتين وأنا سادس ستة ما على ظهر األرض مس

أََمرَ : َسِمْعُت َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعْن أُمِّ ُموَسى قَالَْت  -٢٣٩
َيُه بَِشْيٍء ِمنَْها ، فََنظََر أَْصحَاُبُه إِلَى ُحمُوَشِة َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْبَد اِهللا ْبَن َمْسعُوٍد أَنْ َيْصَعَد َشجََرةً فََيأِْت

َما ُيْضِحكُكُْم ؟ لَرِْجلُُه ِعْنَد اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِفي الِْميَزاِن أَثْقَلُ ِمْن : َساقَْيِه فََضِحكُوا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
  أُُحٍد

ٍد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق ، َعْن شَرِيٍك ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعنِ اَألْزَهرِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُهو -٢٤٠
َعلَ صَِعْدتُ أََراكَةً َألْجنَِي ِمْنَها أََراكًا أَْو َبرِيًرا أَْو أََحَدُهَما ، فََج: ْبنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعْبِد اِهللا َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َما َتْعَجُبونَ ؟ فََوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَْهَو أَثْقَلُ : أَْصحَابِي َيَتَعجَُّبونَ ِمْن ِخفَِّتي ، فَقَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
  ِفي الِْميَزاِن َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن أُُحٍد

ُبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كان َعْبد اهللا َرِضيَ َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا أَ -٢٤١
  اهللا تعاىل عنه يشبه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف هديه ودله ومسته

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا حيىي بن آدم عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن َعْبد الرمحن بن يزيد عن حذيفة قال أال  -٢٤٢
قرب الناس شبها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هديا ودال ومستا قلنا بلى قال َعْبد اهللا فإنه أقرب أخربكم بأ

  الناس من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هديا ومستا ودال حىت يتوارى عين يف بيته

عن علقمة قال كان َعْبد اهللا يشبه  َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا أَُبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم -٢٤٣
  بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف هديه ودله ومسته

قَالَ : نِ َنَجَبةَ قَالَ َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن كَِثريٍ النَّوَّاِء ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس ، َعنِ الُْمسَيَّبِ ْب -٢٤٤
إِنَّ كُلَّ َنبِيٍّ أُعِْطَي َسْبَعةَ ُنَجَباَء ُرفَقَاَء ، أَوْ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : اِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعِليُّ ْبُن أَبِي طَ

  ْسُعوٍدَوَعْبُد اِهللا ْبُن َم: َمْن ُهْم ؟ فَذَكََرُهْم ، َوقَالَ : ُنقََباَء ، َوأُْعِطيُت أَرَْبَع َعْشَرةَ ، قُلَْنا : قَالَ 



َسِمْعتُ : النَِّواِء قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا ِفطٌْر ، َعْن كَِثريٍ َبيَّاعِ  -٢٤٥
إِنَُّه لَْم َيكُنْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َسِمْعُت َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ : َعْبَد اهللاِ ْبَن ُملَْيلٍ ، َيقُولُ 

رٍ ، َوُعَمُر ، َوَعِليٌّ ، َوَجْعفٌَر ، َنبِيٌّ إِال أُْعِطيَ َسْبَعةَ ُرفَقَاَء ُنَجَباَء ُوَزَراَء ، وَإِنِّي أَْعطِيُت أَْرَبَعةَ َعَشَر ، َحمَْزةُ ، َوأََبْو َبكْ
  ْم، َوَعْبُد اِهللا ْبُن َمْسُعوٍد ، َوأَُبو ذَرٍّ ، َوَعمَّاُر ْبُن َياِسرٍ ، َوالْمِقَْداُد ، َوَسلَْمانُ َرِضَي اللَُّه َعنُْه َوالَْحَسُن ، وَالُْحَسْيُن

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب قال قرئ علينا كتاب عمر بن  -٢٤٦
تعاىل عنه أما بعد فإين قد بعثت إليكم بعمار بن ياسر أمريا وعبد اهللا بن مسعود وزيرا ومها من  اخلطاب َرِضَي اهللا

  النجباء من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن هبرية قال كان لعبد اهللا َرِضَي اهللا تعاىل عنه  -٢٤٧

  عه على أذنيهشعر يض

ْبنِ َمْسُعودٍ َرِضَي اللَُّه َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ثَابٌِت الُْبنَانِيُّ ، َعْن أََنسٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا  -٢٤٨
ةَ َرُجلٌ َيْمِشي َعلَى الصِّرَاِط َمرَّةً ، وََيكُْبو آِخُر َمْن َيْدُخلُ الَْجنَّ: َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َنجَّانِي : الَ أُخَْرى ، َوَيْمِشي مَرَّةً وََيْحُبو أُْخَرى ، وََتْصفَُعُه النَّاُر مَرَّةً ، فَإِذَا َجاَوَزَها الَْتفَتَ إِلَْيَها ، فَقَ
: َوُتْرفَعُ لَُه َشَجَرةٌ ، فََيقُولُ : ْم ُيْعطَهُ أََحٌد ِمَن اَألوَِّلَني ، َولَْن ُيْعِطَيُه أََحًدا ِمَن اآلخِرِيَن قَالَ ِمْنِك لَقَدْ أَْعطَانِي َشيْئًا لَ

ْعطَْيُتكََها أَنْ َتْسأَلَنِي غَْيَرَها لََعلِّي إِنْ أَ: أَْي َربِّ ، أَدْنِنِي ِمْن َهِذِه الشَّجََرِة َألسَْتِظلَّ بِِظلَِّها َوَألشَْرَب ِمْن َماِئَها ، فََيقُولُ 
هُ َألنَُّه َيَرى َما ال َصْبَر لَُه َعلَْيِه ، ؟ فَُيَعاِهُدُه أَنْ ال َيْسأَلَُه غَْيَرَها َوَربُُّه َعزَّ َوَجلَّ َيْعلَُم أَنَُّه َسَيفَْعلُ ، َوَربُُّه َتَعالَى يَْعِذُر

  فََيشَْرُب ِمْن َماِئَها وََيْسَتِظلُّ بِِظلَِّها ، فَُيْدنِيِه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمنَْها

أَْي َربِّ ، أَْدنِنِي ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة فََألْستَِظلَّ بِِظلَِّها : فَُتْرفَُع لَُه َشَجَرةٌ أُْخَرى ِهيَ أَْحَسُن ِمَن اُألولَى ، فََيقُولُ 
َبلَى ، أَْي َربِّ ، وَلَِكْن َهِذهِ : ، أَلَْم ُتَعاِهدْنِي أَنْ ال َتسْأَلَنِي غَْيرََها ، فََيقُولُ  َيا اْبَن آَدَم: َوَألشَْرْب ِمْن َماِئَها ، فََيقُولُ 

ُع لَُه َشجََرةٌ ُب ِمْن َماِئَها ، فَُتْرفَفَأَْدنِنِي ال أَْسأَلَُك غَْيَرَها فََألْسَتِظلَّ بَِها وَأَشَْرْب ِمْن َماِئَها ، فَُيدْنِيِه ِمْنَها فََيْسَتِظلُّ وََيشَْر
أَْدنِنِي ِمْن َهِذِه فََألْسَتِظلَّ بِِظلَِّها َوَألْشَرْب ِمْن َماِئَها ، : أُخَْرى َعلَى َبابِ الَْجنَِّة ِهَي أَْحَسُن ِمَن األُولََيْينِ ، فََيقُولُ 

َبلَى َيا َربِّ ، َولَِكْن َهِذِه فََألْستَِظلَّ بِِظلَِّها َوأَشَْربْ : َيقُولُ َيا اْبَن آَدَم ، أَلَْم تَُعاِهْدنِي أَنْ ال َتسْأَلَنِي غَْيَرَها ، فَ: فََيقُولُ 
ُرهُ سََيسْأَلُُه غَْيَرَها ، َوَربُّهُ َتَعالَى يَْعِذ ِمْن َماِئَها ال أَْسأَلَُك غَْيَرَها ، فَُيَعاِهُدُه أَنْ ال َيْسأَلَُه غَْيرََها ، َوَربُُّه َعزَّ َوَجلَّ َيْعلَُم أَنَُّه
  َألنَُّه يََرى َما ال َصْبَر لَُه َعلَْيِه ، فَُيْدنِيهِ اللَُّه َتعَالَى ِمنَْها فََيْسَمُع أَْصوَاَت أَْهلِ الَْجنَِّة ،

آَدَم ، أَيُْرِضيَك أَنْ أُْعِطَيكَ  َيا اْبَن: َيا َربِّ أَْدِخلْنِي الَْجنَّةَ ، َيا َربِّ أَْدِخلْنِي الَْجنَّةَ ال أَسْأَلَُك غَْيَرَها ، فََيقُولُ : فََيقُولُ 
أَيْ َربِّ ، أََتسَْتْهزُِئ بِي وَأَْنَت َربُّ الَْعالَِمَني ، فََيْضَحُك اْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنهُ : ِمثْلَ الدُّْنَيا َوِمثْلََها َمَعَها ؟ فََيقُولُ 

َهكَذَا فََعلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : وَِممَّ َضِحكُْت ؟ فَقَالَ :  أَال َتْسأَلُونِي ِممَّا َضِحكُْت ؟ قَالُوا: ، َوقَالَ 
: ِمْن َضِحِك َربِّ الْعَالَِمَني ، فََيقُولُ : َوِممَّ َتْضَحكُ َيا َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ : أَال َتسْأَلُونِي ِممَّ أَْضَحُك ؟ قَالُوا : فَقَالَ 

  وَلَِكنِّي َعلَى َما أََشاُء قَِديٌر إِنِّي ال أَْسَتْهزُِئ مِْنَك
لَْعالِء ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، وَا -٢٤٩

  ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد



لَْحَسنِ ، َعْن ِعْمَرانَ َوَحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ُزرَْيعٍ ، َحدَّثََنا سَِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ ا -٢٥٠
َد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ذَاَت لَْيلَةٍ َتَحدَّثَْنا ِعْن: ْبنِ ُحَصْينٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

 عليه وسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ َحتَّى أَكْثَرَْنا الَْحِديثَ ثُمَّ َترَاَجْعَنا إِلَى الُْبيُوِت ، فَلَمَّا أَصَْبْحَنا غَدَْوَنا إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا
بَِياُء َعلَْيهُِم السَّالُم اللَّْيلَةَ بِأَْتَباعَِها ِمْن أَُمِمهِْم ، فَجََعلَ َيجِيُء النَّبِيُّ َوَمَعُه ُعرَِضْت َعلَيَّ األَْن: صلى اهللا عليه وسلم 

قَْوِمِه أََحٌد ، حَتَّى أُِتيَ لَْيَس َمَعُه ِمْن الثَّالثَةُ ِمْن قَْومِه ، َوالنَّبِيُّ َوَمَعُه الِْعصَاَبةُ ، َوالنَّبِيُّ َوَمَعُه النَّفَُر ِمْن قَْوِمِه ، َوالنَّبِيُّ 
  َعلَى ُموَسى ْبنِ ِعْمَرانَ صلى اهللا عليه وسلم ، ِفي كَْبكََبٍة ِمْن َبنِي إِسَْرائِيلَ فَلَمَّا َرأَْيُتُهمْ أَْعَجبُونِي ،

َربِّ ، : َتبَِعُه ِمْن َبنِي إِْسرَاِئيلَ ، قُلُْت َهذَا أَُخوَك مُوَسى ْبُن ِعْمَرانَ َعلَْيِه السَّالُم َوَمْن : َمْن َهُؤالِء ؟ فَقَالَ : فَقُلُْت 
َربِّ ، َمْن َهُؤالِء ؟ : انْظُْر َعْن َيِمينَِك ، فَإِذَا الظَِّراُب ظَِراُب َمكَّةَ قَْد ُسدَّ بُِوُجوهِ الرِّجَالِ ، فَقُلُْت : فَأَْيَن أُمَِّتي ؟ قَالَ 

انْظُْر َعْن َيَسارَِك ، فَإِذَا اُألفُُق قَْد ُسدَّ بُِوُجوهِ : َرِضيُت ، ثُمَّ قِيلَ : فَقُلُْت َهلْ َرِضيَت ؟ : أُمَُّتَك ، فَقِيلَ : فَِقيلَ 
 فَأَْنَشأَ ُعكَّاَشةُ ْبُن ِمْحَصنٍ: إِنَّ َمَع هَُؤالِء َسْبِعَني أَلْفًا َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ بِال ِحسَابٍ َعلَْيهِْم قَالَ : الرَِّجالِ ، ثُمَّ ِقيلَ ِلي 

ثُمَّ : اللَُّهمَّ اْجَعلُْه ِمْنُهْم قَالَ : َيا َنبِيَّ اِهللا ، اْدعُ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ َيْجَعلَنِي ِمنُْهْم قَالَ : أَُخو بَنِي أََسِد ْبنِ ُخَزْيَمةَ ، فَقَالَ 
لَقَْد َسبَقََك بَِها ُعكَّاَشةُ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْ َيْجَعلَنِي مِْنُهْم قَالَ  َيا نَبِيَّ اِهللا ، اْدُع َربََّك َعزَّ َوَجلَّ: أَْنَشأَ َرُجلٌ آَخَر ، فَقَالَ 

  ِفَداٌء لَكُْم أَبِي َوأُمِّي ، إِِن اْسَتطَعُْتْم أَنْ َتكُونُوا ِمَن السَّْبِعَني أَلْفًا فَكُونُوا ،: َنبِيُّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

ًسا ونُوا ِمْن أَْهلِ الظَِّرابِ ، فَإِنْ َعجَْزُتْم َوقَصَّْرُتْم فَكُوُنوا ِمْن أَْهلِ اُألفُقِ ، فَإِنِّي رَأَْيُت ثَمَّ أَُنافَإِنْ َعَجْزُتْم َوقَصَّرُْتْم فَكُ
: ِة فَكَبَّْرَنا ، ثُمَّ قَالَ إِنِّي أَْرُجو أَنْ َتكُونَ أُمَِّتي ُرْبَع أَْهلِ الَْجنَّ: َيَتَهاَوُشونَ كَِثًريا ، َوقَالَ َنبِيُّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

: ثُلَّةٌ ِمَن األَوَِّلَني َوثُلَّةٌ ِمَن اآلِخرِيَن قَالَ : إِنِّي أَْرُجو أَنْ َتكُونُوا الشَّطَْر فَكَبَّْرَنا ، فََتال نَبِيُّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أَتَُراُهمْ أَبَْناَءَنا وُِلُدوا ِفي اِإلْسالمِ ثُمَّ َما زَالُوا َيْعَملُونَ بِِه َحتَّى مَاُتوا : فََراَجَع الُْمْسِلُمونَ َعلَى َهُؤالِء السَّْبِعَني ، فَقَالُوا 

لَْيَس َولَكِنَُّهُم الَِّذيَن ال َيكَْتُوونَ َوال : َعلَْيِه ؟ فََنَمى َحِديثُُهْم ذَِلكَ إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
  .َوال َيَتطَيَُّرونَ َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ َيْسَتْرقُونَ ،

  َوَرَواُه ُهَشْيٌم ، َوغَْيُرُه ، َعْن قََتادَةَ

  ومن ذكر زيد بن حارثة ١٢

ابن شراحيل بن كعب بن َعْبد العزى بن امرئ القيس بن عامر النعمان بن عامر بن َعْبد ود بن كعب موىل رسول 
  واستشهد يف غزوة مؤتة َرِضَي اهللا تعاىل عنه اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحبه

َسِمْعُت الْمَُنبِّهِيَّ ُيَحدِّثُ ، أَنَّ َعاِئَشةَ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َعْن َواِئلِ ْبنِ َداُوَد قَالَ  -٢٥١
بِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َزْيدَ ْبَن َحارِثَةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ِفي َجْيشٍ قَطُّ إِال َما َبَعثَ النَّ: َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، كَاَنْت َتقُولُ 

  أَمََّرُه َعلَْيهِْم ، َولَْو كَانَ بَِقَي بَْعَدُه اسَْتْخلَفَُه

ةَ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َحدَّثََنا الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فُلَْيحٍ ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن ُعقَْب -٢٥٢
فَطََعَن َبْعُض النَّاسِ ِفي إِمَاَرِة أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَاَم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

إَِماَرةِ أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، فَقَْد كُْنُتْم َتطَْعُنونَ ِفي إَِماَرِة أَبِيِه ِمْن قَْبِلِه ، َواْيُم اِهللا َتَعالَى  إِنْ كُنُْتْم َتطَْعُنونَ ِفي: وسلم ، فَقَالَ 



لَيَّ َبْعَدُه فَاْستَْوُصوا بِهِ اسِ إِإِنْ كَانَ َخِليقًا ِلِإلَماَرِة ، َوإِنْ كَانَ ِلِمْن أََحبِّ النَّاسِ كُلِّهِْم إِلَيَّ ، َوإِنَّ َهذَا لَِمْن أََحبِّ النَّ
فََما كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْستَثْنِي : َخيًْرا ، فَإِنَُّه ِمْن ِخَيارِكُْم قَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  فَاِطَمةَ

عقبة عن سامل عن بن عمر عن زيد بن حارثة قال َحدَّثََنا املقدمي َحدَّثََنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن  -٢٥٣
  }ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا { ما كنا ندعوه إال زيد بن ُمحَمد حىت نزل القرآن 

  َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا عفان َحدَّثََنا وهب عن موسى بن عقبة عن سامل موىل بن عمر مثله -٢٥٤

َدَخلَ َعلَيَّ : َحةَ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َحدَّثََنا كَاِملُ ْبُن طَلْ -٢٥٥
فًا إِلَى زَْيِد أَلَْم َترِ إِلَى ُمجَزِّزٍ الُْمدِْلجِيِّ َنظََر آنِ: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْسرُوًرا َتبُْرُق أََسارِيُر َوْجهِِه ، فَقَالَ 

إِنَّ َهِذِه األَقَْداَم بَْعُضَها ِمْن َبْعضٍ َورََواُه اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َوَمْعَمٌر ، َوإِبَْراهِيُم ْبُن َسْعٍد ، : ْبنِ َحارِثَةَ َوأَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد ، فَقَالَ 
  ةُ آَدَم َشِديدَ اَألَدمَِةَوكَانَ َزْيدٌ َرِضَي اللَُّه عْنُه أَبَْيَض أَْحَمَر ، َوكَانَ أَُساَم

ْخَبرَنِي أَبِي ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسعِيٍد الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُحَسْينِ ْبنِ َواِقٍد ، أَ -٢٥٦
ِلَمْن أَْنتِ َيا : َدَخلُْت الْبَارَِحةَ الَْجنَّةَ فَإِذَا أََنا بِجَارَِيٍة ، فَقُلُْت :  ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ

  لَِزْيِد ْبنِ حَارِثَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فََبشََّرُه بَِها ِحَني أَصَْبَح: َجارَِيةُ ؟ قَالَْت 

ُهَو اْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َوَعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلٌد َو -٢٥٧
َخَرجَ َرسُولُ اِهللا :  قَالَ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحاِطبٍ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َزْيِد ْبنِ َحارِثَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

تَّى إِذَا َنِضَجِت ى اهللا عليه وسلم َوُهَو ُمْرِدِفي إِلَى ُنُصبٍ ِمَن اَألْنَصابِ ، فَذََبْحَنا لَُه شَاةً ، ثُمَّ َصَنْعَناَها ِفي اِإلَرِة َحصل
مُْرِدِفي ِفي َيْومٍ حَارٍّ ِمْن أَيَّامِ  اسَْتخَْرْجَناَها فََجَعلَْناَها ِفي ُسفَْرٍة ، ثُمَّ أَقَْبلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َوُهَو َيِسُري
ِحيَِّة الَْجاِهِليَِّة ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ َمكَّةَ َحتَّى إِذَا كُنَّا بِأَْعلَى الَْواِدي لُِقَيُه َزْيدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ ، فََحيَّا أََحُدُهَما اآلَخَر بَِت

أََما وَاللَِّه إِنَّ ذَاكَ ِلَغْيرِ ثَائَِرٍة كَاَنْت مِنِّي : مِّ ، َماِلي أََرى قَْوَمَك قَدْ َشنَّفُوَك ؟ فَقَالَ َيا اْبَن َع: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  ِفيهِْم ، َولَِكنِّي كُْنتُ أََراُهْم َعلَى َضاللٍ ، فَخََرْجُت أَْبَتِغي َهذَا الدِّيَن ،

َما َهذَا بِالدَّْينِ الَِّذي أَبِْغي ، : ْم يَْعُبُدونَ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ وَُيْشرِكُونَ بِِه ، فَقُلُْت فَأََتْيُت َعلَى أَْحَبارِ َيثْرَِب فََوَجْدُتُه
نِ الَِّذي أَبِْغي َما َهذَا بِالدَّْي: فََخَرْجُت حَتَّى أَتَْيُت أَْحَبارَ َخْيَبَر فََوَجدُْتُهْم يَْعُبُدونَ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ وَُيْشرِكُونَ بِِه ، فَقُلُْت 
َما َهذَا بِالدَّْينِ الَِّذي :  ، فََخَرْجتُ َحتَّى أَتَْيُت أَْحَبارَ الشَّامِ فََوَجدُْتُهْم يَْعُبُدونَ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ وَُيْشرِكُونَ بِِه ، فَقُلُْت

ِدينٍ َما َنْعلَُم أََحًدا ُيعُْبُد اللََّه َتعَالَى بِِه إِال شَْيًخا بِالَْجزِيَرِة ،  إِنَّكَ لََتْسأَلُ َعْن: أَبِْغي ، فَقَالَ ِلي َحْبٌر ِمْن أَحَْبارِ الشَّامِ 
: إِنَّ كُلَّ َمْن َرأَْيُت َعلَى َضاللٍَة فََمْن أَْنَت ؟ قُلُْت : فََخَرْجُت فَقَِدْمُت َعلَْيِه ، فَأَْخَبْرُتهُ بِالَِّذي خََرْجُت لَُه ، فَقَالَ ِلي 

فَإِنَُّه قَْد خََرَج ِفي َبلَِدَك نَبِيٌّ أَْو ُهَو خَارٌِج قَْد خََرَج َنْجُمُه : ْهلِ َبْيِت اِهللا تََعالَى َوِمَن الشَّْوِك َوالْقََرِظ قَالَ أََنا ِمْن أَ
ذََبْحَناَها : َما َهذَا ؟ فَقُلَْنا : السُّفَْرةَ ، فَقَالَ فَاْرجِْع فَاقِْصْدُه وَاتَّبِْعُه َوآِمْن بِِه ، فََرَحلُْت فَلَْم أُْخبِرْ بَِشْيٍء ، فَقَدَّْمَنا إِلَْيِه 

  ِلُنُصبٍ ِمَن األَْنَصاب



َما آكُلُ َشْيئًا ذَُبحَ ِلَغْيرِ اِهللا تََعالَى ، فََتفَرَّقَْنا فََجاَء َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَطَاَف : قَالَ زَْيٌد َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
إِسَاٌف َونَاِئلَةٌ ُمْسَتقْبِلَ الِْقْبلَةِ : َوأََنا َمَعُه َوكَانَ َصَنٌم ِمْن ُنَحاسٍ ، ُيقَالُ لَُه : َزْيدُ ْبُن َحارِثَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  بِالَْبْيِت قَالَ

: َمسَُّهَما َوال َتَمسَّْح بِهَِما قَالَ زَْيٌد ال َت: َيَتَمسَُّح بِهَِما النَّاَس ، إِذَا طَافُوا بِالَْبْيِت ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
أَلَْم ُتْنَه ؟ فَالَ : ألََمسُُّهَما حَتَّى أَنْظَُر َما َيقُولُ ، فََمَسْسُتَها ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : فَقُلُْت ِفي َنفِْسي 

ُه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيِه الِْكَتاَب ، َومَاَت زَْيُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ قَْبلَ اِإلْسالمِ ، َوالَِّذي أَكَْرَمُه َما َمَسْسُتُهَما َحتَّى أَنَْزلَ اللَّ
  .يَأِْتي أُمَّةً َوْحَدُه: فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلزَْيٍد 

  رٍوَوَرَواُه َعْبدُ الَْوهَّابِ ، وَأَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْم

ُعْرَوةَ ، َعْن أَُساَمةَ َحدَّثََنا كَاِملُ ْبُن طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا ُعقَْيلُ ْبُن َخاِلٍد ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن  -٢٥٨
 عليه وسلم ِفي أَوَّلِ َما أََتاُه جِْبرِيلُ صلى اهللا ْبنِ َزْيٍد ، َعْن أَبِيِه زَْيِد ْبنِ حَارِثَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا

  فَْرجِِهعليه وسلم ، فَأََراُه الُْوُضوَء َوالصَّالةَ ، فَلَمَّا فََرغَ ِمَن الُْوُضوِء أََخذَ غُْرفَةً ِمْن َماٍء فََنَضَح بَِها ِفي 

دَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا ُعقَْيلُ ْبُن خَاِلٍد ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى ، َح -٢٥٩
يَ إِلَْيِه أََتاهُ جِبْرِيلُ ُعْرَوةَ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيِد ْبنِ َحارِثَةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي أَوَّلِ َما أُوِح

  يه وسلم ، فََعلََّمُه الُْوُضوَء فَلَمَّا فََرغَ ، فَذَكََر َنْحوَُهصلى اهللا عل

  ومن ذكر بالل بن رباح ١٣

أيب َعْبد اهللا موىل أيب بكر الصديق َرِضَي اهللا تعاىل عنهما مهاجري أويل بدري مات سنة عشرين من مهاجر رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بة َحدَّثََنا وكيع عن َعْبد العزيز املاجشون عن ُمَحمد بن املنكدر عن عامر قال قال َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شي -٢٦٠
  عمر أَُبو بكر سيدنا فأعتق سيدنا يعين بالل َرِضيَ اهللا تعاىل عنه

ممن كان  َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا أَُبو معاوية عن هشام عن أبيه قال أعتق أَُبو بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه سبعة -٢٦١
  يعذب يف اهللا عز وجل بالل وعامر بن فهرية

َحدَّثََنا ابن أيب عمر َحدَّثََنا سفيان عن عتبة رجل من أهل املدينة عن َعْبد اهللا بن الزَُّبري قال كان أَُبو بكر  -٢٦٢
  هري أريدَرِضَي اهللا تعاىل عنه يعتق الضعفة فقال له أبوه أَُبو قحافة لو أعتقت من مينع ظهرك قال منع ظ

بَُرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َواِقٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن -٢٦٣
: بِاللٌ ، فَأَخَْبَرُه ، َوقَالَ : ْن َهذَا ؟ فَقَالُوا َم: َسِمْعتُ َحَشفَةً أََماِمي ، فَقُلُْت : َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، َما أَْحَدثْتُ إِال تََوضَّأُْت ، َوال تََوضَّأُْت إِال رَأَْيُت أَنَّ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ : بَِم َسبَقَْتنِي إِلَى الَْجنَِّة ؟ قَالَ 
  بِهَا: َركَْعَتْينِ أَُصلِّيهَِما قَالَ 

بَُرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َواِقٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن -٢٦٤
: بِاللٌ ، فَأَخَْبَرُه ، َوقَالَ : فَقَالُوا  َمْن َهذَا ؟: َسِمْعتُ َحَشفَةً أََماِمي ، فَقُلُْت : َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 



َيا َرسُولَ اِهللا ، َما أَْحَدثْتُ إِال تََوضَّأُْت ، َوال تََوضَّأُْت إِال رَأَْيُت أَنَّ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ : بَِم َسبَقَْتنِي إِلَى الَْجنَِّة ؟ قَالَ 
  بِهَا: َركَْعَتْينِ أَُصلِّيهَِما قَالَ 

ْبنِ أَبِي لَْيلَى  َنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمَحيَّا َيْحَيى ْبُن َيْعلَى ، َعْن لَْيٍث ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنَِحدَّثَ -٢٦٦
ِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، كَاُنوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، وَأََبا َبكْرٍ ، َوُعَمَر َر: ، َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ ، َعْن بِاللٍ 
  َيْمَسُحونَ َعلَى الُْخفَّْينِ َوالِْخمَارِ

أَنَّ النَّبِيَّ صلى :  َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن بِاللٍ -٢٦٧
َعْمُرو ْبُن : ْيَن الَْعُموَدْينِ ِتلْقَاَء َوْجهِِه ِفي َجْوِف الْكَْعَبِة َوِممَّْن َروَاُه َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن بِاللٍ اهللا عليه وسلم َصلَّى َب

َبْيِد اِهللا ، َوَحسَّانَ ْبنِ َوُع ِدينَارٍ ، َوسَاِلٌم ، وَُمَجاِهٌد ، وَاْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ ، وََيحَْيى ْبُن َجْعَدةَ ، وَروَاُه َعْن َناِفعِ ْبنِ َعْوٍن ،
  َعِطيَِّة ، َوغَْيرِِهْم

  ومن ذكر عمار بن ياسر ١٤

حليف بين خمزوم يكىن أبا اليقظان َرِضيَ اهللا تعاىل عنه وكان آدم طواال أشهل العينني بعيد ما بني املنكبني مل يبلغنا 
يف ربيع األول سنة سبع وثالثني مهاجري  عنه تغري شيب قتل بصفني ودفن هبا وهو ابن ثالث وتسعني وكانت صفني

  بدري

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن املثىن وبندار قالوا َحدَّثََنا ُمَحمد بن جعفر عن شعبة عن َعْمرو بن مرة  -٢٦٨
  ترعد قال مسعت َعْبد اهللا بن سلمة يقول رأيت عمار بن ياسر يوم صفني شيخا آدم طواال أخذ احلربة بيده ويده

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا حيىي بن أيب بكري َحدَّثََنا زائدة عن عاصم عن زر عن َعْبد اهللا قال أول من  -٢٦٩
  أظهر إسالمه سبعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه وصهيب وبالل واملقداد رضي اله عنهم

ميمون َحدَّثََنا عَْبد اهللا بن جعفر عن عيسى بن يونس عن إمساعيل بن أيب خالد قال َحدَّثََنا ُمَحمد بن علي بن  -٢٧٠
  مسعت حيىي بن عابس عن قيس بن أيب حازم قال قال عمار بن ياسر َرِضَي اهللا تعاىل عنه ادفنوين يف ثيايب فإين خماصم

، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعمَّارِ ْبنِ يَاِسرٍ ،  َحدَّثََنا اْبُن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن الَْماجُِشوِن -٢٧١
  أَنَّ آِخرَ َزاِدي ِمَن الدُّْنَيا َمذْقَةُ لََبنٍ: َحدَّثَنِي َحبِيبِي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ قَالَ 

لَمَّا كَانَ : َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َعْن أَبِي الَْبْخَترِيِّ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ،  -٢٧٢
تُ َرسُولَ اِهللا إِنِّي َسِمْع: ائُْتونِي بَِشرَابٍ أَْشَرُبُه ، ثُّم قَالَ : َيْوُم ِصفَِّني َواْشَتدَِّت الْحَْرُب قَالَ َعمَّاٌر َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  ثُمَّ َتقَدََّم فَقُِتلَ َرِضَي اللَُّه َعنُْه: إِنَّ آِخَر َشْرَبٍة َتْشرَُبَها لََشْرَبةُ لََبنٍ قَالَ : صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
رثي وهو ذو َحدَّثََنا سلمة بن شبيب َحدَّثََنا َعْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر عن زياد بن جبل عن أيب بن كعب احلا -٢٧٣

األداوة قال قدمت املدينة فدخلت على عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه فجاء رجل طوال أصلع يف مقدم رأسه شعرات 
  ويف قفاه شعرات فقلت من هذا قالوا ياسر بن عمار َرِضَي اهللا تعاىل عنه



شيبان عن أيب نوفل قال كان عمار بن ياسر َحدَّثََنا حسني بن أيب كبشه َحدَّثََنا أَُبو عامر َحدَّثََنا األسود بن  -٢٧٤
  طويل السكوت قليل الكالم وكان يقول عائذ باهللا من فتنة ويف احلديث كالم

َحدَّثََنا إبراهيم بن حجاج َحدَّثََنا مرثد بن عامر اهلنائي َحدَّثََنا كلثوم بن جرب قال كنا بواسط القصب يف  -٢٧٥
د األعلى بن َعْبد اهللا بن عامر يف أناس إذ جاء إذن القوم فقال إن قاتل عمار منزل عنبسة بن َسِعيد القرشي وفينا عَْب

بالباب قال فكره بعض القوم فقال أدخلوه فدخل فإذا شيخ طوال جير مقطعات له فسلم مث قال لقد أدركت النيب 
ة كيف كان أمر عمار قال صلى اهللا عليه وسلم وإين ألنفع أهلي وأرد عليهم الغنم قال فقال بعض القوم يا أبا غادي

كنا نعد عمارا فينا حنانا حىت إذا كان يوم صفني استقبلين يقود الكتيبة رجال فاختلف أنا وهو ضربتني فبدرته ضربة 
  فكب لوجهه مث اتبعته بالسيف فقتلته قال أَُبو بكر واسم أيب غادية ياسر بن سبع مدين

ةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َوَشرِيٌك ، َعْن أَبِي هَاِشمٍ ، َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -٢٧٦
ِتمَّ أَلَْم أُ: صَلَّى بَِنا َعمَّاٌر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َصالةً كَأَنَُّهمْ أَْنكَُروَها ، فَقَالُوا لَُه ِفي ذَِلَك ، فَقَالَ : قَْيسِ ْبنِ ُعَباٍد قَالَ 

: أََما إِنِّي قَْد َدَعْوُت بُِدَعاٍء ، َسِمَعْتُه ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َبلَى قَالَ : الرُّكُوَع وَالسُُّجوَد ؟ قَالُوا 
  َتَوفَّنِي إِذَا َعِلْمَت الَْوفَاةَ َخْيًرا ِلي ،اللَُّهمَّ بِِعلِْمَك الَْغْيَب َوقُْدَرِتَك َعلَى الَْخلْقِ أَْحيِنِي َما كَاَنِت الَْحَياةُ َخيًْرا ِلي ، َو

َك ِفي الَْغْيبِ وَالشََّهاَدةِ اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك كَِلَمةَ اِإلْخالصِ ِفي الرَِّضا َوالَْغَضبِ ، وَالْقَْصَد ِفي الِْغَنى َوالْفَقْرِ ، َوَخْشيََت
َك َنِعيًما ال َينْفَذُ َوقُرَّةَ َعْينٍ ال َتْنقَِطُع ، وَلَذَّةَ الَْعْيشِ َبْعَد الَْمْوِت ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى ، َوأَسْأَلَُك الرَِّضا بِالْقََدرِ ، وَأَْسأَلُ

َمياِن ، وَاْجَعلَْنا ُهَداةً يَنِة اِإلَوْجهَِك َوَشْوقًا إِلَى ِلقَاِئَك ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن ضَرَّاَء ُمِضرٍَّة ، َوِفْتَنٍة ُمِضلٍَّة ، اللَُّهمَّ َزيَّنَّا بِزِ
  ُمْهَتِديَن

صَلَّى بَِنا َعمَّاُر ْبُن َياِسرٍ : َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا َعطَاُء ْبُن السَّاِئبِ ، َعْن أَبِيِه قَالَ  -٢٧٧
  لى اهللا عليه وسلم ، َنحْوَُهَرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَذَكََر َعنِ النَّبِيِّ ص

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍد ، َواْبُن أَبِي ُعَمَر ، قَاال  -٢٧٨
  ا َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى الْمََناِكبَِتَيمَّْمَن: َعْن أَبِيِه ، َعْن َعمَّارٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ومن ذكر خباب بن األرت ١٥

يكىن أبا َعْبد اهللا وتويف سنة سبع وثالثني وهو ابن ثالث وسبعني وقال قوم هو من بين متيم من بين سعد وقال 
  آخرون هو موىل أم أمنار وقالوا هو حليف لبين زهرة مهاجري بدري

ثََنا ابن املثىن َحدَّثََنا حيىي بن أيب بكري َحدَّثََنا زائدة عن عاصم عن زر عن َعْبد اهللا قال أول من أظهر َحدَّ -٢٧٩
  إسالمه سبعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه وصهيب وبالل واملقداد َرِضيَ اهللا تعاىل عنهم

ُبو أمحد َحدَّثََنا سفيان عن منصور عن جماهد قال أول من أظهر إسالمه سبعة َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا أَ -٢٨٠
  فذكرهم وقال خباب



َحدَّثََنا أَُبو بكر وأبو سَِعيد األشج قاال َحدَّثََنا ابن فضيل عن أبيه قال مسعت كردوسا يقول خباب سادس  -٢٨١
  ستة له سدس اإلسالم

، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َصاِلحٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ  -٢٨٢
لى اهللا َرَمقُْت َرُسولَ اهللاِ ص: َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الْحَارِثِ ْبنِ َنْوفَلٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُخبَابٍ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، : َألْنظَُرنَّ كَْيَف ُيَصلِّي اللَّْيلَةَ ، فََصلَّى ثُمَّ اْنَصَرَف ، جِئُْت ِمْن َبْينِ َيَدْيِه ، فَقُلُْت : عليه وسلم ، فَقُلُْت 
الةُ َرغَبٍ َورََهبٍ ، فََسأَلُْت رَبِّي ِفيَها ثَالثًا َهِذهِ َص: رَأَْيُتَك اللَّْيلَةَ َصلَّْيتَ َصالةً َما رَأَْيتُ َصلَّْيَت َمثَلََها ، فَقَالَ 

طَانِيَها ، َوسَأَلُْتُه أَنْ ال ُيَسلِّطَ َعلَْيَنا فَأَْعطَانِي اثَْنَتْينِ َوَمَنعَنِي وَاِحَدةً ، َسأَلُْتهُ أَنْ ال ُيهِْلكََنا بَِما أَهْلََك بِِه األَُمَم قَْبلََنا فَأَْع
  .ا ، َوسَأَلُْتُه أَنْ ال َيلْبَِسَنا ِشَيًعا فََمَنَعنِيَهاَعُدوا فَأَْعطَانِيَه

ُشَعْيٌب ، َوالزَُّبْيِديُّ ، َوَمْعَمٌر ، َوالنُّْعَمانُ ، : َورََواُه َعنِ الزُّهْرِيِّ : قَالَ أَْحَمدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ أَبِي عَاِصمٍ َرِحَمُه اللَُّه 
  عَْبُد اِهللا ْبُن الْحَارِِث ، ِمْن َسْعدِ ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ َواْبُن أَبِي أَُوْيسٍ ، َوقَْد َسِمَع

َسَيكُونُ بَْعِدي أَُمَراُء ، : َوَرَوى ِسَماُك ْبُن َحْربٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َخبَّابٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
  ابِ َولَمْ ُيَسمُّوُهأَْصحَاُب النََّهرِ أَبَْناُء الَْخبَّ: َوِقيلَ 

َرُجلٌ ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ َحدَّثََنا َشيَْبانُ ْبُن فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد ْبُن ِهاللٍ ، َحدَّثََنا  -٢٦٣
ابِ النََّهرِ ثُمَّ كَرِْهتُ أَْمَرُهمْ َحتَّى َخِشيتُ أَنْ َيقُْتلُونِّي ، فََبْيَنا لَِحقُْت بِأَْصَح: َوكَانَ ُيجَاِلُسَنا ِفي الَْمْسجِِد الَْجاِمعِ قَالَ 

، فَقَالُوا فَخََرَج َرُجلٌ ِمَن الْقَْرَيِة َمْرُعوًبا آِخذًا بِثَْوبِِه : أََنا َمَع طَاِئفٍَة ِمنُْهْم إِذْ أََتْيَنا َعلَى قَْرَيٍة وََبْيَنَنا َوَبْيَن الْقَْرَيِة نََهٌر قَالَ 
أَْنتَ : فَقَطَُعوا إِلَْيِه النََّهَر فََعَرفُوُه فَلَْم أَْعرِفُْه ، فَقَالُوا : ال رَْوٌع َعلَْيَك قَالَ : أََجلْ ، قَالُوا لَُه : كَأَنَّا َروَّْعنَاِك ؟ قَالَ : لَُه 

  اْبُن َخبَّابٍ َصاِحبِ َرسُولِ اِهللا ؟

إِنَّ ِفْتَنةً َجاِئَيةٌ الْقَاِعُد ِفيَها خَْيٌر ِمَن الْقَاِئمِ ، : َحدِّثُ ، َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنَعْم ، َسِمْعتُ أَبِي ُي: قَالَ 
قْتُولَ ، فَالَ َتكُْن  اِهللا الَْمَوالنَّاِئُم ِفيَها َخْيٌر ِمَن الْقَاِعِد ، وَالَْماِشي ِفيَها َخْيٌر ِمَن السَّاِعي ، فَإِِن اْسَتطَْعتَ أَنْ َتكُونَ عَْبَد

بِالَْماِء ، َوال اْخَتلَطَ بِِه ، فَأَْتَبْعتُهُ  َعْبَد اهللاِ الْقَاِتلَ فَكُْن ، فَقَرَّبُوُه فََضَربُوا َرأَْسُه فَرَأَْيُت َدَمُه َحتَّى سَالَ ِفي النََّهرِ َما اْمذَقَرَّ
: ِفَي َعلَيَّ ، ثُمَّ َدعَْوا بُِسرِّيٍَّة لَُحبْلَى فََبقَُروا َعمَّا ِفي َبطْنَِها قَالَ أَُبو َبكْرٍ َبصَرِي ِفي الَْماِء كَأَنَّهُ ِشرَاٌك أَْحَمرُ َحتَّى َخ
  َولََعلَّ اْبَن َخبَّابٍ َهذَا اْبٌن آَخُر غَْيُر َعْبدِ اللَِّه

يدُ ْبُن َعطَاٍء ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أََبانَ أَُبو ِعْمَرانَ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا يَزِ -٢٨٤
  كُْنُت أَْركَزُ الْحَْرَبةَ لَِرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَُيَصلِّي إِلَْيهَا: قَالَ َخبَّاٌب َرِضَي اللَُّه َعْنُه : ْبنِ أَبِي َحازِمٍ قَالَ 

  ومن ذكر صهيب بن سنان ١٦

ْمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن خزمية بن كعب بن أسلم بن أوس بن مناة بن النمر قاسط بن ربيعة ابن مالك َع
حليف َعْبد اهللا بن جدعان التيمي يكىن أبا حيىي مات باملدينة يف شوال ودفن بالبقيع وهو ابن سبعني سنة وكان أمحر 

  عاىل عنهليس بالطويل خيضب باحلناء مهاجري أويل بدري َرِضَي اهللا ت



َحدَّثََنا َسعِيد بن حيىي األموي َحدَّثََنا أيب عن ُمَحمد بن َعْمرو حدثين حيىي بن َعْبد الرمحن بن حاطب عن أبيه  -٢٨٥
قال قال عمر بن اخلطاب َرِضَي اهللا تعاىل عنه لصهيب ما وجدت عليك يف اإلسالم إال ثالثا إنك تدعي أنك من 

وممن أنعم اهللا عز وجل عليه فقال أما قولك إين أدعي إىل النمر بن قاسط فإن  النمر بن قاسط وأنت من املهاجرين
العرب كانت تسيب بعضها بعضا فسباين طائفة من العرب بعد أن عرفت أهلي ومولدي فباعوين بسواد الكوفة 

  فأخذت بلساهنم ولو كنت من ورثة النتسبت إليها

َسأَلْتُ ُصهَْيًبا : ةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -٢٨٦
  كَانَ ُيِشُري بَِيدِِه: ، كَْيَف كَانَ َرُسولُ اهللاِ َيصَْنُع َحْيثُ كَاُنوا ُيَسلُِّمونَ َعلَْيِه ؟ قَالَ 

َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن ُصَهْيبٍ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن  -٢٨٧
ا ِكَبَر كَانَ َمِلٌك ِفيَمْن كَانَ قَْبلَكُْم َوكَانَ لَُه َساِحٌر ، فَلَمَّ: َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

 ِفي الطَّرِيقِ إِذَا إِنِّي قَْد كَبِْرُت فَابَْعثْ إِلَيَّ غُالًما َحتَّى أَُعلَِّمُه السِّْحَر ، فََبَعثَ إِلَْيِه غُالَمُه فََعلََّمُه ، َوكَانَ: قَالَ ِللَْمِلِك 
ا أََتى السَّاِحَر ضََرَبُه ، فَإِذَا َرَجَع ِمْن ِعْنِد السَّاِحرِ قََعَد إِلَى َسلََك َراِهٌب فَقََعَد إِلَْيِه فََسِمَع كَالَمُه َوأَْعَجَبُه ، فَكَانَ إِذَ

: إِذَا احَْتَبَسْت َعلَى السَّاِحرِ ، فَقُلْ : الرَّاِهبِ فََسِمَع كَالَمُه ، فَإِذَا أََتى أَْهلَُه َضَرُبوُه فََشكَى ذَِلكَ إِلَى الرَّاِهبِ ، فَقَالَ 
َحَبَسنِي السَّاِحُر ، فََبْيَنَما ُهَو كَذَِلَك إِذْ أََتى َعلَى دَابٍَّة َعِظيَمٍة قَْد : إِذَا احَْتَبَسْت َعلَى أَْهِلَك ، فَقُلْ َحَبسَنِي أَْهِلي ، َو

  الَْيْوَم أَْعلَمُ السَّاِحُر َخْيٌر أَمِ الرَّاِهُب ،: َحَبَسِت النَّاَس ، فَقَالَ 

اسُ ُهمَّ إِنْ كَانَ أَْمُر الرَّاِهبِ أََحبَّ إِلَْيَك ِمْن أَْمرِ السَّاِحرِ فَاقُْتلْ َهِذِه الدَّابَّةَ َحتَّى َيْمِضيَ النَّاللَّ: فَأََخذَ َحجًَرا ، ثُمَّ قَالَ 
لَْيْوَم أَفَْضلُ ِمنِّي قَدْ َبلَغَ ِمْن أَْي ُبَنيَّ ، أَْنَت ا: ، فََرَمى بَِها فَقََتلََها َوَمَضى النَّاُس ، فَأََتى الرَّاِهَب فَأَخَْبَرُه ، فَقَالَ الرَّاِهُب 

َمَه َواَألْبَرَص وَُيَداوِي النَّاسَ أَْمرَِك َما قَْد أََرى ، وَإِنََّك َسُتْبَتلَى ، فَإِذَا اْبُتلِيَت فَالَ َتُدلَّ َعلَيَّ ، َوكَانَ الُْغالُم يُْبرُِئ اَألكْ
لََك َهذَا إِنْ أَْنَت شَفَْيتَنِي ، فَقَالَ : ِلِك قَْد كَانَ َعِمَي فَأََتاُه بَِهدَاَيا كَِثَريٍة ، فَقَالَ ِمْن َساِئرِ اَألْدَواِء ، فََسِمَع َجلِيٌس ِللَْم

بِاللَِّه َتعَالَى َشفَاَك ، فَآَمَن إِنِّي ال أَشِْفي أََحًدا إِنََّما َيشِْفي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ فَإِنْ ، آَمْنَت بِاللَِّه َدَعْوُت اللََّه َعزَّ َوَجلَّ فَ: 
بُِدَعاِء : بَِما ُشفِيَت ؟ قَالَ : فََشفَاُه اللَُّه ، فَأََتى الَْمِلكَ َيْمِشي فََجلََس إِلَْيِه كََما كَانَ َيجِْلُس ، فَقَالَ لَُه الَْمِلُك َوسَأَلَُه 

  قَْد َبلَغَ ِمْن ِسحْرَِك َما ُيْبرِئُ اَألكَْمُه وَاَألْبَرَص َوَتفَْعلُ َوَتفَْعلُ أَْي بَُنيَّ ،: الُْغالمِ ، فَأَْرَسلَ إِلَى الُْغالمِ ، فَقَالَ لَُه الَْمِلُك 

َعلَى الرَّاِهبِ ، فَجِيَء  إِنِّي ال أَْشِفي أََحًدا إِنََّما َيشِْفي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوْحَدُه ، فَأََخذَُه فَلَْم َيَزلْ يَُعذُِّبهُ َحتَّى َدلَّ: قَالَ 
اُه ، اْرجِْع َعْن ِدينَِك ، فَأََبى فََدَعا بِالْمِْنَشارِ فََوَضَع الْمِْنشَاَر ِفي َمفْرِقِ رَأِْسِه فََشقَُّه َحتَّى َوقََع شِقَّ: بِ ، فَِقيلَ لَُه بِالرَّاِه

اذَْهُبوا بِِه إِلَى جََبلِ : أَْصَحابِِه ، فَقَالَ لَُهْم  اْرجِْع َعْن ِدينَِك ، فَأََبى ، فََدفََعُه إِلَى َنفَرٍ ِمْن: ثُمَّ جِيَء بِالُْغالمِ ، فَِقيلَ لَُه 
: ِعُدوا بِهِ الْجََبلَ ، فَقَالَ كَذَا َوكَذَا فَاصَْعُدوا بِِه فَإِذَا َبلَغَ ذُرَْوَتُه فَإِنْ َرَجَع َعْن ِدينِِه َوإِال فَاطَْرُحوُه ، فَذََهبُوا بِِه فََص

َما فََعلَ أَْصَحاُبَك ؟ : ، فََرَجَف بِهُِم الْجََبلُ فََسقَطُوا ، َوَجاَء َيْمِشي إِلَى الَْمِلِك ، فَقَالَ لَُه  اللَُّهمَّ اكِْفنِيهِْم كَْيَف شِئَْت
بِِه الَْبْحَر فَِلُجوا بِِه  اْحِملُوُه ِفي قُْرقُورٍ فََتَوسَّطُوا: أكَفَانِيُهمُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، فََدفََعُه إِلَى نَفَرٍ ِمْن أَْصحَابِِه ، فَقَالَ : فَقَالَ 

  ، فَإِنْ َرَجَع َعْن ِدينِِه وَإِال فَاقِْذفُوُه ِفيِه ، فَذََهُبوا بِِه ،

َما :  لَ لَُه الَْمِلُكاللَُّهمَّ اكِْفنِيهِْم بَِما ِشئَْت ، فَاْنكَفَأَْت بِهُِم السَِّفيَنةُ فََغرِقُوا ، فََجاَء َيْمِشي إِلَى الَْمِلِك ، فَقَا: فَقَالَ 
َما : إِنََّك لَْسَت بِقَاِتِلي َحتَّى َتفَْعلَ َما آُمُرَك بِِه قَالَ : أكَفَانِيُهُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَقَالَ ِللَْمِلِك : فََعلَ أَْصحَاُبَك ؟ قَالَ 



ذْ َسْهًما ِمْن ِكَناَنِتي ، ثُمَّ َضعِ السَّْهَم ِفي كَبِدِ َتْجَمُع النَّاَس ِفي َصعِيٍد َواِحٍد وََتْصلُُبنِي َعلَى جِذْعٍ ، ثُمَّ ُخ: ُهَو ؟ قَالَ 
اِحٍد بِْسمِ اِهللا َربِّ الُْغالمِ ، ثُمَّ اْرمِنِي ، فَإِنَّكَ إِذَا فََعلَْت ذَِلَك قََتلَْتنِي ، فََجَمَع النَّاَس ِفي َصِعيٍد َو: الْقَْوسِ ثُمَّ قُلْ 

ْهًما ِمْن ِكَناَنِتِه ثُمَّ َوَضَع السَّْهَم ِفي ُصْدِغِه فََوَضَع الُْغالُم َيَدُه ِفي مَْوِضعِ السَّْهمِ فََماَت ، َوَصلََبُه َعلَى جِذْعٍ ثُمَّ أََخذَ َس
َما كُْنَت َتْحذَُرُه قَدْ  أََرأَْيَت: آَمنَّا بَِربِّ الُْغالمِ ، آَمنَّا بَِربِّ الُْغالمِ ، ثَالثًا ثَالثًا ، فَأُِتَي الَْمِلُك ، فَقِيلَ لَُه : فَقَالَ النَّاُس 

   ،َواللَِّه نََزلَ بِكَ َحذَُرَك قَْد آَمَن النَّاُس كُلُُّهْم فَأََمَر اُألْخُدوَد بِأَفَْواِه السِّكَِك َوأَْضَرَم النَِّريانَ

َعلُوا ذَِلَك َحتَّى َجاَءِت اْمَرأَةٌ َوَمعََها صَبِيٌّ لََها اقَْتِحْم ، فَفَ: َمْن لَْم يَْرجِْع َعْن ِدينِِه فَاقِْذفُوُه ِفيَها ، أَْو ِقيلَ لَُه : َوقَالَ 
  َيا أُمَّْه ، اصْبِرِي فَإِنَِّك َعلَى حَقٍّ: فََتقَاَعَسْت أَنْ َتقََع ِفيَها ، فَقَالَ لََها الُْغالُم 

ْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َعْن ُصَهْيبٍ ، ِمثْلَُه َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَريِة ، َعْن ثَابٍِت ، َع -٢٨٨
  .َمْوقُوفًا

  َوَرَواُه َمْعَمٌر َمْرفُوًعا ،
  َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ -٢٨٩

  ومن ذكر املقداد بن األسود ١٧

بيعة بن مثامة بن مطرود بن َعْمرو بن دهري بن هبراء بن قضاعة يكىن أبا معبد ابن َعْمرو بن ثعلبة بن مالك بن ر
َرِضَي اهللا تعاىل عنه وتويف سنة ثالث وثالثني قال مسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول املقداد بن األسود أَُبو َعْمرو 

ر الرأس يصفر حليته أقىن طويل ودفن باملدينة وصلى عليه عثمان َرِضيَ اهللا تعاىل عنه وكان آدم أبطن كثري شع
  األنف تويف بن سبعني وكان ينسب إىل األسود بن َعْبد يغوث بدري مهاجري أويل

َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا بقية عن جرير عن عثمان حدثين عَْبد الرمحن بن مسرية احلضرمي َحدَّثََنا أَُبو راشد  -٢٩٠
َي اهللا تعاىل عنه فارس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالسا على تابوت احلرباين قال وافيت املقداد بن األسود َرِض

من توابيت الصيارفة قد أفضل عنها من عظمه يريد الغزو فقلت له لقد أعذر اهللا عز وجل إليك فقال أبت علينا 
  سورة البحوث انفروا خفافا وثقاال قال أَُبو بكر يريد سورة براءة

َحدَّثََنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم بن مهام بن احلارث قال ذكر املقداد قال كان َحدَّثََنا أَُبو بكر  -٢٩١
  رجال ضخما

َحدَّثََنا حسني بن حسن َحدَّثََنا ابن املبارك عن صفوان بن َعْمرو عن َعْبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه  -٢٩٢
جل طوىب هاتني العينني اللتني رأتا رسول اهللا صلى اهللا عليه أنه قال جلسنا إىل املقداد بن األسود يوما فقال له ر

  وسلم فذكر القصة

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا خالد بن خملد حدثين موسى بن يعقوب حدثين عميت قريبة بنت َعْبد اهللا  -٢٩٣
املقداد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  بن وهب عن أمها كرمية بنت املقداد بن َعْمرو عن ضباعة بنت الزَُّبري عن

  ذكرت حديثني قال أَُبو بكر ونسب إىل األسود ألن األسود تبناه وهو زوج ضباعة



ِد اِهللا زِيَد ، َعْن َعْبَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َي -٢٩٤
أََرأَْيتَ َيا َرُسولَ اِهللا ، إِِن اْخَتلَفُْت أََنا : قُلُْت : ْبنِ َعِديِّ ْبنِ الِْخيَارِ ، َعنِ الِْمقَْداِد ْبنِ اَألْسَوِد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َيا : َدْعُه ، قُلُْت : إِلََه إِال اللَُّه ، أَقُْتلُُه أَْم أََدُعُه ؟ قَالَ  ال: َوَرُجلٌ ِمَن الُْمْشرِِكَني فَقَطََع َيِدي ، فَلَمَّا َعلَْوُتُه بِالسَّْيِف قَالَ 
 فَإِنْ قََتلَْتُه َبْعَد أَنْ قَالََها فَأَْنَت ِمثْلُُه قَْبلَ أَنْ َيقُولََها ، َوُهَو ِمثْلَُك قَْبلَ أَنْ َيقْطَعَ َيَدَك: َرسُولَ اِهللا ، إِنَُّه قَطََع َيِدي قَالَ 

ُيوُنُس ْبُن يَزِيَد ، َوَعْبُد الَْحِميِد ْبُن َجعْفَرٍ ، َولَْيثُ ْبُن سَْعٍد َعلَى ، َنْحو َهِذهِ : رََوى َعنِ الزُّْهرِيِّ : أَُبو َبكْرٍ  قَالَ
  الرَِّوايَِة

يب معمر عن َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن جماهد عن أ -٢٩٥
  املقداد بن َعْمرو قال أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حنثوا يف وجوه املداحني التراب

ْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َع -٢٩٦
  .ي َمْعَمرٍ الِْمقَْداِد ْبنِ َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُهأَبِ

  نِ الْبَهِيِّ حَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحجَّاجٍ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن زِيَاٍد ، َعْن َواِئلِ ْبنِ َداُوَد ، َع -٢٩٧
َوقََف َركٌْب : ثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َواِئلِ ْبنِ دَاُوَد ، َعنِ الْبَهِيِّ قَالَ َوَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّ -٢٩٨

  التُّرَابِ فََحثَا بَِها ِفيَعلَى ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَأَثَْنْوا َعلَْيِه ، َوالْمِقَْداُد ْبُن اَألسَْوِد حَاِضٌر ، فَأََخذَ قَْبَضةً ِمَن
  إِذَا َسِمعُْتُم الَْمدَّاِحَني فَاْحثُوا ِفي ُوُجوهِهُِم التَُّراَب: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ُوُجوِههِْم ، َوقَالَ 

امِ ْبنِ الَْحارِِث ، أَنَّ َرُجال َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن َهمَّ -٢٩٩
َعلَ َيْحثُو ِفي َوْجهِهِ َجَعلَ يَْمَدُح ُعثَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فََعَمَد الِْمقَْداُد ، فََجثَا َعلَى رُكَْبِتِه َوكَانَ َرُجال َضْخًما فََج

إِذَا رَأَْيُتمُ الَْمدَّاِحَني فَاْحثُوا ِفي : َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ: َما شَأُْنَك ؟ فَقَالَ : الَْحصَاةَ ، فَقَالَ لَُه ُعثَْمانُ 
  ُوُجوِههِمُ التُّرَاَب

  ومن ذكر عتبة بن غزوان ١٨

ابن جابر بن وهب بن نسيب بن مالك بن احلارث بن مازن بن منصور بن قيس بن عيالن مازين مازن سليم ويكىن 
ان وكان طويال مجيال مات سنة سبع عشرة ويقال مخس عشرة وهو متوجه إىل البصرة يف أبا َعْبد اهللا وقال أَُبو غزو

  مرته الثانية ودفن يف بعض املياه وهو ابن مخس ومخسني سنة حليف بين نوفل بن َعْبد مناف بدري مهاجري أويل

دَّثََنا محيد بن هالل عن خالد بن َحدَّثََنا شيبان بن فروخ وهدبة بن خالد قاال َحدَّثََنا سليمان بن املغرية َح -٣٠٠
عمري قال خطبنا عتبة بن غزوان َرِضيَ اهللا تعاىل عنه فحمد اهللا تعاىل وأثىن عليه مث قال لقد رأيتين سابع سبعة مع 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما لنا طعام إال ورق الشجر حىت خرجت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيين وبني 
  سعد بن مالك

يُّوُب السِّْخِتيَانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَْزَهُر ْبُن َجمِيلٍ أَُبو الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الطُّفَاوِيُّ ، َحدَّثََنا أَ -٣٠١
ُه َعْنُه ، كَانَ أَوَّلَ أَِمريٍ َعلَى الَْبْصَرِة َوكَانَ َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهاللٍ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ ُعَمْيرٍ ، أَنَّ ُعْتَبةَ ْبَن غَْزَوانَ َرِضيَ اللَّ



أَال إِنَّ الدُّنَْيا قَْد َولَّْت َحذَّاَء وَلَْم َيْبَق ِمْنَها إِال ُصَباَبةٌ كَُصبَاَبِة اِإلَناِء ، يََتَصابَُّها : َبْدرِيا خَطََب ، فَقَالَ ِفي ُخطَْبِتِه 
َنا أَنَّ ونَ ِمْنَها ال َمحَالَةَ ، فَاْنَتِقلُوا ِمنَْها بَِخْيرِ َما بَِحْضرَِتكُْم إِلَى َدارٍ ال َزوَالَ لََها ، فَلَقَْد ذُِكَر لَأََحُدكُْم وَأَْنُتمْ َتْنَتِقلُ

َرَها وَاْيُم اِهللا لَتُْمَألنَّ ، َولَقَْد ذُِكرَ الَْحَجَر ُيرَْمى بِِه ِمْن َشِفريِ َجهَنََّم أَْو ِفي َجَهنََّم فََيهْوِي ِفيَها َسْبِعَني َخرِيفًا ، ال َيْبلُغُ قَْع
  لَْيَها َيْوٌم َوُهَو كَِظيظٌ ِمَن الزَِّحامِ ،لََنا أَنَّ َما َبْيَن ِمْصَراَعْينِ ِمْن َمَصارِيعِ الَْجنَِّة َمِسَريةَ أَْرَبِعَني َعاًما ، َواْيُم اِهللا لَيَأِْتَينَّ َع

َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َما لََنا طََعاٌم إِال َوَرُق الشََّجرِ حَتَّى قَرَِحتْ أَْشَداقَُنا َولَقَدْ  َولَقَْد كُْنُت َسابِعَ َسْبَعٍة
ِمٌري َعلَى ِمْصرٍ ِمَن اَألْمصَارِ ، ْوَم إِال أََوَجَد سَْعُد ْبُن َماِلٍك ُبرَْدةً فََشقََّها بَْينِي وََبْيَنُه ، إِزَاَرْينِ َوَما ِمنَّا أََحٌد أَيَُّها السَّْبَعةُ الَْي

فَأَُعوذُ بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ  َولَقَْد َبلَغَنِي أَنَّهُ لَْم َيكُْن ُنُبوَّةٌ قَطُّ إِال َتنَاَسَخْت ِخالفَةً َحتَّى َيكُونَ ِفي آِخرِ الزََّماِن ُملٌْك ،
َوَروَاُه أَُبو َنَعاَمةَ ، : ِظيًما ِفي َنفِْسي َصغًِريا ِفي أَْعَينِ النَّاسِ َوأَْعُينِكُْم َوسَُتجَرُِّبونَ اَألْمَر بَْعِدي قَالَ أَُبو َبكْرٍ أَكُونَ َع

َوِفيِه َوْهٌب ِلِقَتالِ النَّبِيِّ صلى اهللا  َعْن َخاِلِد ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َوُشوَْيسِ ْبنِ َحسَّانَ ، َوِفيِه َعْن ُعْتَبةَ كَالٌم َوأََسٌد مَْوِضَعْينِ ،
  عليه وسلم الَْعدُوَّ

ْبنِ ُعْتَبةَ ْبنِ غَْزَوانَ ،  َحدَّثَنِي َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َبِشريٍ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر أَُبو َحفْصٍ ، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ ْبُن إِْبَراهِيَم -٣٠٢
َهلْ ِفيكُْم َمنْ : ْبنِ غَْزَوانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َيْوًما ِلقَُرْيشٍ  َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعْتَبةَ
  ُهْماْبُن أُْخِت الْقَْومِ ِمْنُهْم َوَحِليفُ الْقَْومِ ِمْن: اْبُن أُْخِتَنا ُعْتَبةُ ْبُن غَْزَوانَ قَالَ : لَْيَس مِْنكُْم ؟ قَالُوا 

ْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسْعِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِدينَارٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َع -٣٠٣
الُْمَسيِّبِ ، َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ غَْزَوانَ ، َوَعْن  ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َوَسعِيِد ْبنِ

غََدْوُت إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَذَكَرَ : ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ غَْزَوانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  ُعْتبَةَ َحِديثًا طُوَاال ، وَلَْم َيْسَمعْ أََحٌد ِمْنُهْم ِمْن

  ومن ذكر زيد بن اخلطاب ١٩

أخي عمر بن اخلطاب ألبيه ويكىن أبا َعْبد الرمحن ويقال أَُبو ثور قتل يوم اليمامة وكان أسن من عمر َرِضَي اهللا تعاىل 
  عنه وأمه أمساء بنت حبيب بن وهيب بن َعْمرو بن عمري بن نصر بن أسد بن خزمية مهاجري بدري

 بُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ إِْسَماعِيلَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َساِلمٍ ،َحدَّثََنا َيْعقُو -٣٠٤
مَْهال َيا َعْبدَ : فَقَالَ َرآنِي زَْيُد ْبُن الْخَطَّابِ ، وَأَُبو لُبَاَبةَ ، وَأََنا أَطْلُُب َحيَّةً ِمْن ذََواِت الُْبيُوِت ، : َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ 

  اِهللا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َنَهى َعْن ذََواِت الُْبيُوِت

 كَْيَسانَ ، َعنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن صَاِلحِ ْبنِ َيزِيَد ْبنِ -٣٠٥
َرآنِي أَُبو لُبَاَبةَ ، َوزِيُد ْبُن الْخَطَّابِ ، وَأََنا أَطْلُبُ َحيَّةً ِمْن َحيَّاتِ : ْهرِيِّ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه قَالَ الزُّ

إِنَُّه قَْد نََهى َعْن قَْتلِ : قَْتِلهِنَّ ، فَقَاال إِنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََمَر بِ: الُْبيُوِت ، فََنهَانِي َعْن قَْتِلَها ، فَقُلُْت 
َهذَا أََحُد َما ُيَعدُّ ِمَن النَّاِسخِ َوالْمَْنُسوخِ ِمْن َحِديِث َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا : ذََواِت الُْبيُوِت قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ 

  عليه وسلم



  ومن ذكر أيب سلمة ٢

  َعْبد األسد بن هالل بن َعْبد اهللا بن عمر بن خمزوم بدري مهاجر هجرتنيوامسه َعْبد مناف بن 
َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا ُمَحمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال وممن شهد بدرا من  -٣٠٦

  اهللا بن عمر بن خمزوم بين خمزوم بن يقظة بن مرة أَُبو سلمة وامسه َعْبد مناف بن َعْبد األسد بن هالل بن َعْبد

وحدثين يعقوب َحدَّثََنا بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال هاجر إىل أرض احلبشة اهلجرة  -٣٠٧
األوىل وهاجر إىل املدينة يعين أبا سلمة وامرأته أم سلمة وولدت بأرض احلبشة عمر بن أيب سلمة بدري مهاجري 

  تويف يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم
لْجَُمِحيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك ْبُن قَُداَمةَ ا -٣٠٨

َما ِمْن ُمْسِلمٍ : النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َعْن ُعَمَر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنَّ أََبا َسلََمةَ أَخَْبَرَها ، أَنَّ 
إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيهِ رَاجُِعونَ ، اللَُّهمَّ ِعْنَدَك احَْتَسْبتُ : ُيصَاُب بُِمصِيَبٍة ، فََيفَْزعُ إِلَى َما أََمَرُه اللَُّه بِِه ِمْن قَْولِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ 

  نِي ِفيَها ، فَذَكََر الَْحِديثَُمِصيبَِتي فَأْجُْر

  ومن ذكر معيقيب بن أيب فاطمة الدوسي ٢١

  حليف بن َعْبد مشس من مهاجرة احلبشة بدري مهاجري ويقال موىل َسعِيد بن العاص
َيا : ِقيلَ : ْبنِ ُمَعْيقِيبٍ ، َعْن أَبِيِه قَالَ  َحدَّثََنا َشيَْبانُ ْبُن فَرُّوخٍ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ ْبُن َيْعلَى ، َعْن ُمَحمَِّد -٣٠٩

  َعلَى الَْهيِّنِ اللَّيِّنِ السَّْهلِ الْقَرِيبِ: َرسُولَ اِهللا ، َعلَى َمْن ُحرَِّمِت النَّاُر ؟ قَالَ 

ا ِهَشاٌم الدَّْستََواِئيُّ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيُع ْبُن الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََن -٣١٠
إِنْ : ذَكََر النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم الَْمْسَح ِفي الَْمْسجِِد َيْعنِي الَْحَصى ، فَقَالَ : َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن ُمَعْيِقيبٍ قَالَ 

َوكَانَ ُمَعْيِقيٌب َعلَى خَاَتمِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َوقَْد : َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ كُْنَت ال ُبدَّ فَاِعال فََواِحَدةٌ قَالَ أَُبو 
  ذَكَْرَنا ِصفََتُه ِفي ِكتَابِي الِْعلَلِ

  ومن ذكر سامل موىل أيب حذيفة ٢٢

  قتل يوم اليمامة وكانت سنة اثنيت عشرة وكان مهاجريا بدريا
الَْخطَّابِ ، ثبنا أَُبو َصاِلحٍ ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنْصرٍ ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ ُنَسيٍّ ، َعْن  َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن -٣١١

لى اهللا عليه َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ ص: َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ غَْنمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ اَألْرقَمِ ، َعْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  إِنَّ َساِلًما َشِديُد الَْحبِّ ِللَِّه َتعَالَى: َوذَكََر سَاِلَم َموْلَى أَبِي ُحذَْيفَةَ ، فَقَالَ : وسلم ، َيقُولُ 

ةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَتْ َحدَّثََنا َسلََمةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَش -٣١٢
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ سَاِلًما ُيدَْعى : َجاَءْت َسْهلَةُ بِْنُت سَُهْيلِ ْبنِ َعْمرٍو إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَْت : 

َوَروَاُه َعنِ الزُّْهرِيِّ : وُهمْ آلبَائِهِْم قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ اْدُع: ألَبِي ُحذَْيفَةَ ، َوقَْد أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي ِكتَابِِه 



اْبُن ُعَيْيَنةَ ، : ُعْرَوةُ ، َوأَُبو عَابٍِد َيْعقُوُب ْبُن ُحمَْيٍد ، َوقَالُوا : ، ُعقَْيلٌ ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن خَاِلٍد ، وَأَُبو َمنِيعٍ ، فَقَالُوا 
  َبيَّنَّا اخِْتالفَُهْم ِفي ِكتَابِ ِعلَلِ الَْحدِيِث َوقَْد

َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا ُمَحمد بن فليح َحدَّثََنا موسى بن عقبة عن الزُّْهرِّي وذكر سامل موىل أيب حذيفة  -٣١٣
  يف اهلجرة وبدر

ا َعْبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن عطاء اخلرساين َحدَّثََنا ُمَحمد بن مصفى َحدَّثََنا الوليد بن مسلم َحدَّثََن -٣١٤
حدثتين ابنة ثابت بن قيس قالت مسعت أيب يقول وذكر قصة فلما استنفر أَُبو بكر الناس إىل أهل الردة واليمامة 

ومسيلمة الكذاب فسار ثابت بن قيس فيمن سار فلما لقوا مسيلمة وبين حنيفة هزموا املسلمني ثالث مرات قال 
امل موىل أيب حذيفة ما هكذا كنا نقاتل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحفر ألنفسهما حفرة ودخال ثابت وس

  فيها فقاتال حىت قتال وعن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر يف قصة سامل ومهاجره

  ومن ذكر أيب مرثد الغنوي ٢٣

بن طريف حليف محزة بن َعْبد املطلب مات وهو  كناز بن حصني بن يربوع بن َعْمرو بن يربوع بن خرشة بن سعد
  ابن ستة وستني سنة يف سنة ثنيت عشرة مهاجري بدري

  َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا ُمَحمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال كان يوم بدر وذكره -٣١٥

ُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيزِيَد ْبنِ جَابِرٍ ، َحدَّثَنِي ُبْسُر ْبُن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْب -٣١٦
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا : َسِمْعُت أََبا َمرْثٍَد الَْغَنوِيَّ ، َيقُولُ : َسِمْعُت وَاِثلَةَ ْبَن اَألْسقَعِ ، َيقُولُ : ُعَبْيِد اِهللا قَالَ 

  .ال ُتَصلُّوا َعلَى الْقُُبورِ ، َوال َتْجِلسُوا َعلَْيَها: ، َيقُولُ عليه وسلم 
َسِمْعُت َواِثلَةَ ْبَن اَألْسقَعِ ، : َعْن ُبْسرٍ قَالَ : َورََواُه أَيُّوُب ْبُن سَُوْيٍد ، َوالَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، فَقَاال : قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 
َعنِ الَْولِيِد أَْيًضا ِمثْلَُه وَأَْخطَأَ قَالَ : َعْن ُبْسرٍ ، َسِمْعُت أََبا إِْدرِيَس الْخَْوالنِيَّ ، َعْن َواِثلَةَ ، َوقَالَ :  َوقَالَ اْبُن الُْمَباَرِك

  ُدَحْيمٍَسِمَعْتُه ِمْن : َوَصَدقَةُ ِمْن أَثْبَِتهِْم ِفي اْبنِ جَابِرٍ قَالَ أَُبو ُمْسهِرٍ : أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  ومن ذكر مرثد بن أيب مرثد وكان بدريا ٢٤

ى ، َعنِ الْقَاِسمِ َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َيْعلَى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُموَس -٣١٧
: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، َوكَانَ َبْدرِيا َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  الشَّاِميِّ ، َعْن َمْرثَدِ ْبنِ أَبِي َمْرثَدٍ الَْغنَوِيِّ

  كُْم َعزَّ َوَجلَّإِنْ َسرَّكُْم أَنْ ُتقَْبلَ َصالُتكُْم فَلَْيُؤمَّكُْم خَِيارُكُْم ، فَإِنَُّهْم ُوفُودُكُْم ِفيَما َبيَْنكُْم وََبْيَن رَبِّ

  بن مظعون ومن ذكر عثمان ٢٥

بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح بن َعْمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب يكىن أبا السائب بدري 
مهاجري هجرتني وأمه زينب بنت العنبس بن وهب بن حذافة مات يف ذي احلجة ودفن بالبقيع فقال له النيب صلى 

  عاىل عنهاهللا عليه وسلم سلفنا الصاحل عثمان بن مظعون َرِضَي اهللا ت



َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا ُمَحمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال أول من هاجر إىل  -٣١٨
أرض احلبشة مث قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهد بدرا عثمان بن مظعون قال عن الزُّْهرِّي وممن شهد بدرا 

  مظعون وقدامة بن مظعونمن بين مجح عثمان بن مظعون وعبد اهللا بن 

أَبِي صَاِلحٍ ، َعنِ َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُعَبْيِد الَْحذَّاُء ، َحدَّثََنا اْبُن ُحَسْينٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َمْرَوانَ ، َعْن  -٣١٩
ُه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيَتعَوَّذُ ، السَّاِئبِ ، أَوِ اْبنِ أَبِي السَّاِئبِ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َمظُْعوٍن َرِضَي اللَّ

  أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َشرِّ الْعََواِمِد َوالَْعامَِّة ، َيْعنِي بِالْعََواِمِد َما َعَمَد إِلَْيِه ِفي خَاصٍَّة: َيقُولُ 

  ومن ذكر َعْمرو بن عوف ٢٦

   عنه وقالوا موىل سهيل بن َعْمرو بدري مهاجريحليف لبين عامر بن لؤي َرِضَي اهللا تعاىل
َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا ُمَحمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال وقال بن شهاب يف تسمية من شهد  -٣٢٠

  بدرا من بين عامر بن لؤي َعْمرو بن عوف موىل سهيل بن َعْمرو بدري مهاجري

الَْحذَّاُء ، َحدَّثََنا اْبُن ُحَسْينٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َمْرَوانَ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعنِ  َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُعَبْيِد -٣٢١
عَوَّذُ ، ه وسلم كَانَ َيَتالسَّاِئبِ ، أَوِ اْبنِ أَبِي السَّاِئبِ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َمظُْعوٍن َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا علي

  أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َشرِّ الْعََواِمِد َوالَْعامَِّة ، َيْعنِي بِالْعََواِمِد َما َعَمَد إِلَْيِه ِفي خَاصٍَّة: َيقُولُ 

  ومن ذكر عامر بن ربيعة ٢٧

صى ابن مالك بن عامر بن ربيعة بن حجر بن سالمان بن ربيعة بن رفيدة بن عنز بن وائل بن قاسط بن هنب بن أف
بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار حليف اخلطاب يكىن أبا عَْبد اهللا َرِضَي اهللا تعاىل عنه تويف سنة ثنتني 

  وثالثني بدري مهاجري هجرتني
َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن شيب َحدَّثََنا ذؤيب بن عمامة بن َعْمرو السهمي حدثين َعْبد العزيز بن ُمَحمد عن بن  -٣٢٢
لزُّْهرِّي عن الزُّهْرِّي عن َعْبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال ما قدمت املدينة ظعينة أول من ليلى بنت أيب أخي ا

  حثمة وكانت زوجته

َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال أول من هاجر إىل احلبشة مث  -٣٢٣
اهللا عليه وسلم عامر بن ربيعة وخرج معه عامر بامرأته إىل املدينة مهاجرة ويقال أول رجع إىل رسول اهللا صلى 

ظعينة قدمت املدينة أم َعْبد اهللا بنت أيب حثمة قالوا أم سلمة واهللا تعاىل أعلم يعين أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه 
  وسلم

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ : اِفِعيُّ ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَالشَّ ٣٢٤
تَّى إِذَا َرأَيُْتُم الَْجَناَزةَ فَقُوُموا لََها َح: ُعَمَر ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

َعْن َساِلمٍ ، َوَناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ : َوَرَواُه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َمْعَمٌر ، َوقَالَ : ُتَخلِّفَكُْم أَْو تُوَضَع قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ 



  .ُعَمَر
  َناِفعٍ َوَرَواُه اْبُن َعْوٍن ، َعْن َناِفعٍ ، َوُعَبْيُد اِهللا ، َوُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ ، َعْن

 ْبنِ رَبِيَعةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الطُّفَْيلِ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعبَْيِد اِهللا ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعاِمرِ -٣٢٥
ِه َحْمًدا كَِثًريا طَيًِّبا ُمَبارَكًا ِفيِه َحتَّى الْحَْمُد ِللَّ: َعطَسَ َرُجلٌ َخلَْف النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : أَبِيِه قَالَ 

أََنا َيا َرُسولَ اهللاِ : َمْن َصاِحبُ الْكَِلَماِت ؟ فَقَالَ َرُجلٌ : يَْرضى َربَُّنا َوبَْعَد الرَِّضى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
  ِدرُوَنَها أَيُُّهمْ َيكُْتُبَها ، كََتَبُه َعنِ اْبنِ الطُّفَْيلِ َسَنةَ ِتْسعٍ َوِعشْرِيَنلَقَْد َرأَْيُت اثَْنْي َعَشَر َملَكًا َيبَْت: ، فَقَالَ 

  ذكر أهل بدر وفضائلهم وعددهم

َحدَّثََنا عقبة بن مكرم الضيب َحدَّثََنا يونس بن بكري عن النضر بن عدي عن عكرمة عن بن عباس َرِضَي اهللا  -٣٢٦
  در بعدد أصحاب طالوت ثالمثائة وثالث عشر رجالتعاىل عنه قال كان عدة أهل ب

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا أَُبو عامر العقدي َحدَّثََنا سفيان عن أيب إسحاق عن الرباء َرِضيَ اهللا تعاىل عنه  -٣٢٧
شر على عدد قال كنا نتحدث أو يتحدث أن أصحاب ُمحَمد صلى اهللا عليه وسلم كانوا يوم بدر ثالمثائة وبضعة ع

  أصحاب طالوت من جاز معه النهر وما جاز معه إال مؤمن
َحدَّثََنا عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ َحدَّثََنا أيب عن أشعث عن احلسن قال كان عدة أهل بدر ثالمثائة وثالثة  -٣٢٨

  ارعشر رجال بضع وسبعون من املهاجرين منهم َحدَّثََنا عشر رجال من املوايل وبقيتهم من األنص

َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا ابن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال كان من شهد بدرا مع  -٣٢٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قريش واألنصار ثالمثائة وستة عشر رجال وكانت وقعة بدر على ستة عشر 

  شهرا من مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة
دَّثََنا َعْمرو بن مرزوق أنا سَِعيد عن أيب إسحاق أنه مسع الرباء يقول كان املهاجرون يومئذ يعين يوم بدر َح -٣٣٠

  نيفا على ستني وكانت األنصار يومئذ نيفا على املائتني واألربعني

ْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َع -٣٣١
َما ُيْدرِيَك ؟ لََعلَّ اللََّه : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َناِفعٍ ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  اْعَملُوا َما شِئُْتْم فَقَْد غَفَْرُت لَكُْم: فَقَالَ َتَعالَى اطَّلََع َعلَى أَْهلِ َبْدرٍ ، 

، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ  -٣٣٢
اْعَملُوا َما ِشئُْتْم : إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اطَّلََع َعلَى أَْهلِ َبْدرٍ ، فَقَالَ :  قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ُهَرْيَرةَ قَالَ 

  فَقَْد غَفَْرُت لَكُْم
ُسفَْيانَ ، َعْن  أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن -٣٣٣

َيا َرُسولَ اِهللا ، ال َيْدُخلُ َحاِطبُ الَْجنَّةَ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ : َجاَء غُالُم َحاِطبٍ ، فَقَالَ : َجابِرٍ ، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ قَالَْت 
  كَذَْبَت إِنَُّه قَدْ َشهِدَ َبْدًرا وَالُْحَدْيبِيَةَ: صلى اهللا عليه وسلم 



َيانَ ، َعْن ا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َعْمرٍو ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْحدَّثََن -٣٣٤
كَذَْبتَ : َجنَّةَ ، فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، ال َيْدُخلُ َحاِطٌب الْ: َجاَء غُالٌم ِلَحاِطبٍ ، فَقَالَ : َجابِرٍ ، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ قَالَْت 

  َشهَِد َبْدًرا وَالُْحدَْيبِيَةَ

َيانَ ، َعْن َجابِر ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفْ -٣٣٥
َيا َرُسولَ اِهللا ، لََيْدُخلَنَّ َحاِطٌب النَّاَر : صلى اهللا عليه وسلم ، َيشَْتِكي َحاطًِبا ، فَقَالَ أَنَّ َعْبَد َحاِطبٍ أََتى َرُسولَ اهللاِ 

  كَال ، إِنَّهُ َشهِدَ َبْدًرا وَالُْحَدْيبِيَةَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

ثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ عَْبَد َحاِطبٍ أََتى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٣٣٦
َوقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : َيا َرُسولَ اِهللا ، لََيْدُخلَنَّ َحاِطٌب النَّاَر قَالَ : النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َيشَْتِكي َحاطًِبا ، فَقَالَ 

  كَال ، إِنَُّه قَْد َشهَِد َبْدًرا وَالُْحدَْيبِيَةَ:  عليه وسلم اهللا

ُن إِْسَماعِيلَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخلٍَف أَُبو َنْصرٍ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا آَدُم ْبُن أَبِي إِيَاسٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -٣٣٧
: ُمْصَعبِ ْبنِ ُمصَْعبِ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه قَالَ  َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َزْيٍد ، َعْن

إِنَُّه قَدْ َشهِدَ َمْهال َيا طَلَْحةُ ، فَ: كَلََّم طَلَْحةُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا َعاِمَر ْبَن فَُهْيَرةَ بَِشْيٍء ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
  َبْدًرا كََما شَهِْدَت َبْدرًا

 ُمَعاِذ ْبنِ رِفَاَعةَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن -٣٣٨
أَفَْضلُ : كَْيَف أَْصَحابُ َبْدرٍ ِفيكُْم ؟ فَقَالَ : َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ أَنَّ َملَكًا أََتى : َراِفعٍ األَْنَصارِيِّ 

  كَذَِلَك َمْن شَهَِد َبْدًرا ِمَن الَْمالِئكَِة: النَّاسِ ، فَقَالَ الَْملَُك 

عن َسِعيد بن جبري عن بن عباس َرِضيَ َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا َعْبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن مساك  -٣٣٩
  اهللا تعاىل عنه قال كنتم خري أمة أخرجت للناس قال الذين هاجروا مع ُمَحمد صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة

ْيٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َحْمَزةَ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ َز -٣٤٠
إِنَّ ِللُْمَهاجِرِيَن لََمَنابَِر ِمْن ذََهبٍ َيجِْلُسونَ : َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  لَوْ َحَبْوتُ بَِها أََحًدا لََحبَْوُت بَِها قَْوِمي: و َسِعيٍد َعلَْيَها َيْوَم الِْقَياَمِة قَْد أَِمُنوا الْفََزَع ، َوَيقُولُ أَُب

ٌم ، أَْخبََرنِي اْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا سَاِل -٣٤١
: َوَما ُيْدرِيَك لََعلَُّه اطَّلََع إِلَى أَْهلِ َبْدرٍ ، فَقَالَ : ليه وسلم قَالَ ِفي ِقصَّةِ َحاِطبٍ ِلُعَمَر أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا ع

  اْعَملُوا َما ِشئُْتْم
َحدَّثََنا فضل بن سهل َحدَّثََنا رباح بن أيب معروف عن املغرية بن حكيم قال قلت لعبد اهللا بن سهل شهدت  -٣٤٢

  بدرا قال نعم

َحدَّثََنا ابن أيب عمر َحدَّثََنا سفيان قال مسعت الزُّهْرِّي يقول ما كان َعْبد اهللا بأقدم هجرة من أخيه عتبة  -٣٤٣
  ولكنه مات قبله

َحدَّثََنا أَُبو الربيع َحدَّثََنا ُمحَمد بن حازم َحدَّثََنا املسعودي عن القاسم بن َعْبد الرمحن قال مات عتبة بن  -٣٤٤



َرِضَي اهللا تعاىل عنه فلما أخرج جنازته قال انتظروا حىت جتيء أم َعْبد فتصلي عليه فلما جاءت أم  مسعود زمن عمر
  َعْبد صلى عليه

  تسمية من شهد بدرا من املهاجرين َرِضَي اهللا تعاىل عنهم
ن شهد بدرا َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا ُمَحمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال وكان مم -٣٤٥

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قريش واألنصار ثالمثائة وستة عشر رجال واهللا عز وجل أعلم منهم من بين 
  .هاشم بن َعْبد مناف مثانية أنفار

  .ُمَحمد سيد املرسلني صلى اهللا عليه وسلم وإمامهم الذي هداهم اهللا تعاىل به ١
  .ومحزة بن َعْبد املطلب ٢
  .أيب طالب وعلي بن ٣
  .وزيد بن حارثة ٤
  وأبو مرثد ٥

  .وابنه مرثد بن أيب مرثد ومها حليفان حلمزة بن َعْبد املطلب ٦
  .وأبو كبشة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٧
  .وأنسة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال بن أيب عاصم وقال بن إسحاق يف تسمية أهل بدر ٨
  .هو َعْبد مل يسهم له ومن بين املطلب بن َعْبد مناف أربعة أنفاروشقران شهد بدرا و ٩
  .عبيدة بن احلارث بن املطلب بن َعْبد مناف ١٠
  والطفيل بن احلارث بن املطلب ١١

  .واحلصني بن احلارث بن املطلب ١٢
  .ومسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب ومن بين َعْبد مشس بن َعْبد مناف مخسة عشر رجال ١٣
ثمان بن عفان ختلف باملدينة على امرأته رقيقة بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم وكانت وجعة فتوفيت قبل ع ١٤

  .قدوم أهل بدر املدينة فضرب له النيب صلى اهللا عليه وسلم بسهمه فقال وأجري يا رسول اهللا قال وأجرك
  .وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ١٥
  .وعبد اهللا بن جحش ١٦
  أيب حذيفة وسامل موىل ١٧

  .وشجاع بن وهب األسدي ١٨
  .وعقبة بن وهب أخو شجاع ١٩
  .ومالك بن َعْمرو ٢٠
  .وربيعة بن أكثم حليفان هلم ٢١
  .وعكاشة بن حمصن ٢٢
  .وحمرز بن وهب ويقال بن نضلة ٢٣
  .وإربد بن رقيش بن رئاب وقال بن إسحاق مكان إربد بن رقيش يزيد بن رقيش ٢٤



  .وأبو سنان بن حمصن ٢٥
  .وابنه سنان بن أيب سنان ٢٦
  .وثقيف بن َعْمرو ٢٧
  واملدجلي بن َعْمرو وهو من بين سليم من بين حجر ٢٩

ويقال أن صبيحا موىل أيب العاص جتهز إىل بدر مث مرض فحمل على بعريه أبا سلمة بن َعْبد األسد ومن بين  ٢٨
  .نوفل بن مناف رجالن

  .عتبة بن غزوان حليف هلم ٢٩
  .عتبة َرِضيَ اهللا تعاىل عنهما ومن بين أسد بن َعْبد العزى بن قصي ثالثة نفروخباب موىل  -٣٠
  .الزَُّبري بن العوام بن خويلد ٣١
  .وحاطب بن أيب بلتعة ٣٢
  .وسعد موىل حاطب ومن بين َعْبد الدار بن قصي رجالن ٣٣
  .مصعب بن عمري بن َعْبد مناف بن َعْبد الدار بن قصي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٤
وسويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عَُمَِيلَةَ بن السياف بن َعْبد الدار بن قصي ومن بين َعْبد بن قصي  ٣٥
  رجل

  .طليب بن عمري بن قصي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ومن بين زهرة بن كالب مثانية نفر ٣٦
  .َعْبد الرمحن بن عوف بن َعْبد عوف ٣٧
  .وسعد بن أيب وقاص ٣٨
  .هيب بن َعْبد مناف بن زهرةومالك بن و ٣٩
  .وعمري بن أيب وقاص -٤٠
  .واملقداد بن َعْمرو حليف هلم من هبراء ٤١
  .ومسعود بن ربيعة بن َعْمرو القاري حليف هلم ٤٢
  .وذو الشمالني بن َعْبد بن َعْمرو بن نضلة حليف هلم من غبشان ٤٣
  .وعبد اهللا بن مسعود بن أم َعْبد ٤٤
  هلم ومن بين تيم بن مرة بن كالب مخسة نفرخباب بن األرت حليف  ٤٥

  .أَُبو بكر الصديق َرِضَي اهللا تعاىل عنه وامسه َعْبد اهللا بن عثمان بن عامر بن َعْمرو بن كعب بن سعد بن تيم ٤٦
  .وبالل موىل أيب بكر الصديق َرِضَي اهللا تعاىل عنهما ٤٧
  .وصهيب بن سنان موىل النمر بن قاسط ٤٨
  .موىل أيب بكر وعامر بن فهرية ٤٩
وقدم طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن َعْمرو بن كعب بن سعد بن تيم من الشام بعد ما رجع النيب صلى اهللا  -٥٠

عليه وسلم من بدر فكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سهمه فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم لك سهمك قال 
  زوم بن يقظة بن مرة مخسة نفروأجري يا رسول اهللا قال وأجرك ومن بين خم



  .أَُبو سلمة وامسه عَْبد مناف بن َعْبد األسد بن هالل بن َعْبد اهللا بن عمر بن خمزوم ٥١
  .واألرقم بن أيب األرقم ٥٢
  .ومشاس بن عثمان بن الشريد بن سويد هرمي بن عامر بن خمزوم ٥٣
  .وعمار بن ياسر ٥٤
  .محراء حليف هلم ومن بين عدي بن كعب ثالثة عشر رجال ومعتب بن عوف بن عامر ويقال له معتب بن ٥٥
عمر بن اخلطاب بن نفيل بن َعْبد العزى بن رياح بن َعْبد اهللا بن قرظ بن زراح بن عدي بن كعب َرِضَي اهللا  ٥٦

  .تعاىل عنه
  .وزيد بن اخلطاب بن نفيل ٥٧
  .وعمرو بن سراقة ٥٨
  وعامر بن ربيعة حليف هلم ٥٩

  .اهللا حليف هلم من بين حنظلة من بين متيموواقد بن َعْبد  ٦٠
  .وخويل بن أيب خويل حليف هلم ٦١
  .ومهجع موىل عمر من أهل اليمن كان أول قتيل بني القوم رمي بسهم ٦٢
  .وهالل بن أيب خويل حليف هلم ومن بين سعد بن ليث حلفاء هلم ٦٣
  .عامر بن البكري ٦٤
  .وعاقل بن البكري ٦٥
  .وإياس بن البكري ٦٦
  .وخالد بن البكري بن َعْبد ليل بن ناشب بن غرية بن سعد بن ليث وقدم ٦٧
سعد بن زيد بن َعْمرو بن نفيل من الشام بعد مقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم من بدر فكلم النيب صلى اهللا  ٦٨

  .عليه وسلم يف سهمه فقال لك سهمك قال وأجري يا رسول اهللا قال وأجرك
  .خو َعْمرو ومن بين مجح بن هصيص بن كعب أربعة نفروعبد اهللا بن سراقة أ ٦٩
  عثمان بن مظعون ٧٠

  .وقدامة بن مظعون ٧١
  .وعبد اهللا بن مظعون ٧٢
  .ومعمر بن احلارث بن معمر بن حبيب ومن بين سهم بن َعْمرو بن هصيص رجل واحد ٧٣
  .ك بن حسل سبعة نفرخنيس بن حذافة بن قيس بن سهم ومن بين عامر بن لؤي بن غالب مث من بين مال ٧٤
  .أَُبو سربة بن أيب رهم بن َعْبد العزى بن أيب قيس بن َعْبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ٧٥
  .وعبد اهللا بن خمرمة بن َعْبد العزى بن أيب قيس بن َعْبد ود ٧٦
  .وعبد اهللا بن سهيل بن عمر فر يومئذ من أبيه أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما زعموا ٧٧
  .وعمري ويقال َعْمرو بن عوف موىل سهيل بن َعْمرو ٧٨
  ووهب بن سعد بن أيب سرح ٧٩



  .وسعد بن خولة ٨٠
  .وحاطب بن َعْمرو بن َعْبد مشس ومن بين احلارث بن فهر ستة نفر ٨١
  .أَُبو عبيدة بن اجلراح ٨٢
  .وسهيل بن بيضاء ٨٣
  .وصفوان بن بيضاء ٨٤
  .وعمر بن أيب سرح ٨٥
  .وعياض بن زهري ٨٦
وعمرو ويقال جابر بن احلارث فذلك من شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املهاجرين مث من  ٨٧

قريش ومن ضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه وأجره قال بن شهاب وكان عروة يقول قسمت 
  سهامهم مائة سهم واهللا تعاىل أعلم

  ومن بين هاشم
لب ويكىن أنا الفضل َرِضيَ اهللا تعاىل عنه وكان مجيال أبيض بضا له ضفريتان معتدل القناة وكان العباس بن َعْبد املط

مولده قبل الفيل بثالث سنني ومات وهو ابن مثان ومثانني سنة قال أَُبو بكر بن أيب شيبة يقول تويف العباس َرِضَي اهللا 
ا عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصنو أبيه قدمي تعاىل عنه يف خالفة عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه كان صيت

اإلسالم وأمه نقلة ويقال نتيلة أم الربيع بنت جناب بن كليب بن مالك بن َعْمرو بن زيد مناة بن عامر بن َسعِيد بن 
اخلزرج بن تيم اهللا بن النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة وقد قال بعض 

سابني فيقلة بنت كليب بن مالك بن جناب بن حطاب بن النمر بن قاسط قال كتب إىل أمحد بن مهدي يذكر الن
  عن علي بن صاحل عن صاحل عن القاسم بن معن

حدثين أمحد بن عبده َحدَّثََنا وهب بن جرير َحدَّثََنا أيب قال مسعت بن إسحاق حيدث قال حدثين حسني بن  -٣٤٦
ن بن عباس عن أيب رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال كنت غالما للعباس بن َعْبد اهللا عن عكرمة ع

  َعْبد املطلب َرِضَي اهللا تعاىل عنه وكنت قد أسلمت وأسلمت أم الفضل وأسلم العباس َرِضيَ اهللا تعاىل عنه
دَّثََنا أَبِي ، َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َمعَْبٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ ، َح -٣٤٧

َمْن لَِقَي الْعَبَّاسَ : َعْن َبْعضِ أَْهِلِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َيْوَم َبْدرٍ 
  ُه َخَرَج ُمسَْتكَْرهًافَلَْيكُفَّ َعْنُه ، فَإِنَّ

أَنَّ اَألْنَصاَر أَرَاُدوا أَنْ ُيكْرِمُوا : َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َجابِرٍ  -٣٤٨
ِهللا ْبنِ أَُبيٍّ فَكََساُه إِيَّاُه ، فَلَمَّا َماَت َعْبُد اِهللا ْبُن أَُبيٍّ أَلَْبَسهُ الَْعبَّاَس َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَلَْم َيصْلُْح َعلَْيِه إِال قَِميُص َعْبِد ا

  إِنَُّه بُِمكَافَأَةٍ ِلقَِميصِ الَْعبَّاسِ: ِقيلَ : النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَِميَصُه َوَتفَلَ َعلَْيِه ِمْن رِيِقِه قَالَ ُسفَْيانُ 
اْنطَلََق َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا : َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َزكَرِيَّا ، َعنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو  -٣٤٩

  تَ ِلي خَطَأً فَأَِشْر بِِه َعلَيََّيا َعمُّ ، إِذَا َرأَْي: عليه وسلم َوَمَعُه الَْعبَّاُس َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوكَانَ الَْعبَّاُس ذَا رَأْيٍ ، فَقَالَ 

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا جرير َحدَّثََنا مغرية عن أيب رزين قال قيل للعباس َرِضيَ اهللا تعاىل عنه أنت أكرب أم  -٣٥٠
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هو أكرب مين وأنا ولدت قبله



قاال َحدَّثََنا ُمَحمد بن َعْبد اهللا األنصاري َحدَّثََنا أيب عن مثامة عن أنس قال َحدَّثََنا أَُبو الربيع وأبو موسى  -٣٥١
كانوا إذا قحطوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استسقوا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فيستسقى هلم 

العباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه فيسقون فلما كان زمن عمر رضي اهللا عنه قحطوا فأخرج عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه ب
يستسقي به فقال اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبيك استسقينا به فسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال 

  فسقوا

َرِضَي اهللا َحدَّثََنا أَُبو الربيع َحدَّثََنا ُمحَمد بن حازم َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْبد اهللا عن نافع قال خرج عمر  -٣٥٢
  تعاىل عنه عام الرمادة بالعباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه ليستسقي به فقال جئناك بعم نبينا فاسقنا فسقوا

َحدَّثََنا علي بن ميمون َحدَّثََنا َسعِيد بن مسلمة عن ليث عن جماهد قال أعتق العباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه  -٣٥٣
  فة عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنهسبعني عبدا قال بن أيب عاصم ومات يف خال

ُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َسِعيِد ْبنِ َعْمرٍو َوكَانَ ِثقَةً ِمَن الصَّاِلِحَني إِنْ َشاَء اللَُّه َتعَالَى ، َحدَّثََنا َعْب -٣٥٤
َماٍك ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ اِهللا الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن ِس

ْنقُلُونَ ، وَالنَِّساُء َيْنقُلَْن كُنَّا َنْنقُلُ الِْحَجاَرةَ إِلَى الَْبْيِت ِحنيَ َبَنْت قُرَْيٌش الَْبْيَت ، َوأَفَْرَدْت قَُرْيٌش َرُجلَْينِ َرُجلَْينِ َي: 
لنَّاسُ اتََّزْرَنا ، فَبَْيَنا أََنا أَْمِشي لشِّيَد َوكُْنتُ أََنا َواْبُن أَِخي َوكُنَّا َنْنقُلُ َعلَى رِقَابَِنا وَأُُزُرَنا َتْحَت الِْحَجاَرِة ، فَإِذَا غَِشَيَنا اا

طََح َعلَى َوْجهِِه ، فَجِئْتُ أَسَْعى َوأَلْقَْيتُ فََخرَّ فَاْنَب: ، َوُمَحمٌَّد صَلَّى اهللا عليه وسلم ، قدامي ليس عليه يعين إزار قَالَ 
ُنهِيُت أَنْ أَْمِشيَ : فَقَاَم فَأََخذَ إَِزاَرُه ، َوقَالَ : َوَما َشأُْنِك ؟ قَالَ : َحَجرِي َوُهَو َيْنظُُر إِلَى السََّماِء َوقَفُْت ، فَقُلُْت 

  َمْجُنونٌ: فَةَ أَنْ َيقُولُوا فَكُْنُت أَكْتُُمَها النَّاَس َمَخا: ُعْرَياًنا قَالَ 

ْبُن الَْعالِء الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبنِ ُمطَرٍِّف أَُبو ُمطَرٍِّف ، َحدَّثََنا َيْحَيى  -٣٥٥
َسِمَعْتُه ُيَحدِّثُ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ : ِعكْرَِمةَ قَالَ  َحدَّثََنا ُشعَْيُب ْبُن خَاِلٍد ، َعْن ِسَماِك ْبنِ حَْربٍ ، َعْن

  كُنَّا َننْقُلُ الِْحجَاَرةَ ِحنيَ َبَنْت قُرَْيٌش الَْبْيَت ، فَذَكَرَ َنحْوَُه: َعْبِد الُْمطَِّلبِ َرِضيَّ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َمَر ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا الزُّهْرِيُّ ، َحدَّثَنِي كَِثُري ْبُن الْعَبَّاسِ ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُع -٣٥٦
ا لَهُ كُْنُت َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيْوَم ُحَنْينٍ ، وَرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى َبْغلٍَة لَُه أَْهَداَه: قَالَ 

َيا َعبَّاُس ، َناِد بِأَْصَحابِ السَُّمَرِة َيا : الُْجذَاِميُّ ، فَلَمَّا َولَّى الُْمْسِلُمونَ قَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
َيا َمْعَشرَ : اَألصَْواُت ، وَُهْم َيقُولُونَ  أَْصحَاَب ُسوَرِة الَْبقََرِة ، فََرَجعُوا َعطْفَةً كََعطْفَِة الَْبقََرِة َعلَى أَْوالِدَها ، َواْرَتفََعِت

َيا َبنِي الَْحارِِث ْبنِ الْخَْزَرجِ ، فََتطَاَولَ َرُسولُ : اَألْنصَارِ ، ثُمَّ قُِصَرِت الدَّْعَوةُ َعلَى َبنِي الَْحارِِث ْبنِ الْخَْزَرجِ ، فَنَاَدى 
قُّدًما َيا َعبَّاُس ، وَأََخذَ : َهذَا ِحنيَ َحِمَي الَْوطِيُس ، َوُهَو َيقُولُ : قَالَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َعلَى َبْغلَِتِه ، فَ

َوَربِّ : َوُربََّما قَالَ : انَْهَزُموا َوَربِّ الْكَْعَبِة قَالَ : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َحَصيَاٍت فََرَماُهْم بَِها ، ثُمَّ قَالَ 
  ُمَحمٍَّد

يَ اللَُّه َعْنُه ، َنا َحاِمُد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا الزُّهْرِيُّ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ الَْعبَّاسِ ، َعْن أَبِيِه َرِضَحدَّثَ -٣٥٧
  .َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه



اِلٍد ، َواْبُن إِْسحَاَق ، َوُمَحمَُّد ْبُن ِعْمَرانَ ْبنِ َبِشريٍ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َورََواُه َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َخ: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 
  َعْن كَِثريِ ْبنِ الَْعبَّاسِ ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

  ان اهللا عليهومن ذكر جعفر بن أيب طالب من مهاجر احلبشة رضو ٢٩

ْسحَاَق ، َعْن ُهَبْيَرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن أَبِي إِ -٣٥٨
أَْشَبْهتَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِلَجْعفَرٍ : َوَهانِِئ ْبنِ هَانٍِئ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َخلِْقي َوُخلُِقي

ِد ، َعْن ُمَحمٍَّد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْها -٣٥٩
أَمَّا أَْنَت َيا : ْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َناِفعِ ْبنِ ُعَج

  َجْعفَُر فَأَْشبَْهَت َخلِْقي َوُخلُِقي ، َوِمْن ِعْشَرِتي الَِّتي أََنا ِمْنهَا
ثَنَّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َخاِلٍد ، َعْن َرُجلٍ ، أَنّ َرسُول اِهللا صلى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْم -٣٦٠

  لَقَْد َرأَْيُتهُ َيْعنِي َجْعفًَرا ، ِفي الَْجنَِّة لَُه َجَناَحاِن ُمَضرََّجاِن بِالدَِّماِء ، َمصُْبوغُ الْقَوَاِدمِ: اهللا عليه وسلم قَالَ 

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا حيىي بن آدم َحدَّثََنا قطبة بن َعْبد العزيز عن األعمش عن عدي بن ثابت عن سامل بن  -٣٦١
أيب اجلعد قال أريهم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النوم فرأى جعفرا ملكا ذا جناحني مضرجا بالدماء وزيد مقابله 

  على سرير
ر َحدَّثََنا َعْبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن عامر أن جعفر بن أيب طالب َرِضيَ اهللا تعاىل َحدَّثََنا أَُبو بك -٣٦٢

  عنه قتل يوم مؤتة بالبلقاء

سُولُ اِهللا صلى أُِتيَ َر: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعنِ اَألْجلَحِ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ قَالَ  -٣٦٣
قَْد قَِدَم َجْعفٌَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِمْن ِعْنِد النَّجَاِشيِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا : اهللا عليه وسلم ِحنيَ افْتََتَح َخْيَبَر ، فَقِيلَ لَُه 

  فَْتحِ َخيَْبرٍ ، ثُمَّ َتلْقَاُه فَقَبَّلَ َما َبْيَن َعْيَنيِْهال أَْدرِي بِأَيِّهَِما أََنا أََشدُّ فََرًحا ، بِقُُدومِ َجْعفَرٍ أَْو : عليه وسلم 
، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ الَْحرَّانِيُّ ، َعْن َمْخلَدِ ْبنِ َيزِيَد  -٣٦٤

لَمَّا قَِدَم َجْعفٌَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ِمْن أَْرضِ الْحََبَشِة ، َتلْقَاُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه : بِيِه قَالَ َعْوِن ْبنِ أَبِي ُجَحْيفَةَ ، َعْن أَ
  وسلم ، فَقَبَّلَ َما َبْيَن َعْيَنيِْه

ْيمِ اهللاِ ْبنِ ثَْعلََبةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن إِْسحَاَق َحدَّثََنا اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِبَْراهِيَم التَّْيِميُّ ِمْن بَنِي َت -٣٦٥
كَانَ َجْعفَُر ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، : الَْمْخُزوِميُّ ، َعْن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيُّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ُس إِلَيْهِْم ُيَحدِّثُُهْم َوُيَحدِّثُوَنُه ، َوكَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَسمِّيِه أََبا الَْمَساكِنيُِيِحبُّ الَْمَساِكَني ، َيْجِل

ي ُبْرَدةَ ، ْن أَبَِحَدثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َع -٣٦٦
أََمَرَنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َنْنطَِلَق َمَع َجْعفَرٍ إِلَى أَْرضِ الْحََبَشِة ، : َعْن أَبِي ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َوَما : ال َنْسُجُد إِال ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ قَالَ النَّجَاِشيُّ : َما َمَنَعَك أَنْ َتْسُجَد ؟ قَالَ : فَلَمَّا اْنَتَهى إِلَى النَّجَاِشيِّ قَالَ ِلَجعْفَرٍ 



الُم بَِرسُولٍ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َبَعثَ ِفيَنا َرسُولَُه َوُهَو الرَُّسولُ الَِّذي َبشََّر بِِه ِعيَسى اْبُن مَْرَيَم َعلَْيِه السَّ: ذَاَك ؟ قَالَ 
، َوأََمرََنا  حَْمُد ، فَأََمَرَنا أَنْ َنْعُبدَ اللََّه َتعَالَى ، َوال ُنشْرَِك بِِه َشيْئًا ، َوُنقِيَم الصَّالةَ ، َوُنؤِْتي الزَّكَاةََيأِْتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أَ

  فَأَْعَجَب النَّجَاِشيَّ قَْولُُه: بِالَْمْعرُوِف ، َوَنهَاَنا َعنِ الُْمْنكَرِ قَالَ 

  ومن ذكر عقيل بن أيب طالب ٣

  ىن أبا يزيد َرِضَي اهللا تعاىل عنه مات يف خالفة معاوية ومل يوقف على السنة اليت مات فيهايك
َعِقيلِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن  -٣٦٧

إِنَّ : بِالرِّفَاِء وَالَْبنَِني ، فَقَالَ : ُه َعْنُه ، أَنَُّه قَِدَم الْعَِراَق فََتزَوََّج ، فَقَاَم إِلَْيِه النَّاُس ُيَهنِّئُوَنُه ، َيقُولُونَ طَاِلبٍ َرِضَي اللَّ
  ى لَكُْم َوَباَرَك َعلَْيكُْمَباَركَ اللَُّه َتعَالَ: إِذَا َتَزوََّج أََحدُكُْم ، فَقُولُوا : َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

، َعْن َرُجلٍ ِثقٍَة ِمْن  َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َعنِ اْبنِ أَبِي فُدَْيٍك ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُحمَْيٍد الزَُّرِقيُّ ، َعْن َيْعقُوبَ ْبنِ ُحَمْيٍد -٣٦٨
َتَختََّم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : َعْنُه ، َتخَتََّم ِفي َيِمينِِه ، َوقَالَ أَْهلِ الْكُوفَِة ، أَنَّ َعقِيلَ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه 

  وسلم ِفي َيِمينِِه
 ُحَمْيٍد ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ أَبِي ُحمَْيٍد ، َعْن َيْعقُوَب ْبنِ -٣٦٩
  ِمْن أَْهلِ َمكَّةَ ِثقٍَة ، َعْن َعِقيلٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، ِمثْلَُه َرُجلٍ

  ومن ذكر الفضل بن العباس ٣١

ابن َعْبد املطلب يكىن أبا ُمَحمد َرِضَي اهللا تعاىل عنه وأمه أم الفضل لبابة بنت احلارث بن حزن بن جبري بن اهلزم بن 
  ل بأجنادين سنة ثالث عشرة وكان مجيالرويبة وعشرين سنة بطاعون عمواس ويقولون قت

َسْينٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعِليِّ ْبنِ ُح -٣٧٠
َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم لَْم يََزلْ ُيلَبِّي ، َحتَّى رََمى َجْمَرةَ  أَنَّ: َعبَّاسٍ ، َعنِ الْفَْضلِ ْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم 

  .الَْعقََبِة
  َولَُه طُُرٌق كَثَِريةٌ ِحَسانٌ: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

ْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِاللٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا أَِخي ، َع -٣٧١
َرُه ، أَنَُّه َسِمعَ اْبَن َعبَّاسٍ ُيَحدِّثُ ، َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو الزُّبَْيرِ الَْمكِّيُّ ، أَنَّ أََبا َمعَْبٍد َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَْخَب

لَمَّا كَانَ َيْوُم َعَرفَةَ َوالْفَْضلُ ْبُن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه رَِديُف : ِلبِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم ، أَنَُّه قَالَ َعْن َعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَّ
ْضلُ َسُيْخبُِرنِي الْفَ: َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وَالنَّاُس كَِثٌري حَْولَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قُلُْت 

لَمَّا َدفََع َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعِشيَّةَ َعَرفَةَ ، َوَدفََع : َعمَّا َصَنَع َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
أَيَُّها النَّاُس ، : ُيَناِدي النَّاُس َمَعُه ، فَجََعلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُشدُّ بَِرأْسِ َبِعريِِه ، وََيكُفُّ ِمْنُه َوَجَعلَ 

  َعلَْيكُُم السَِّكيَنةَ ،



ى الْفَْجَر ، ثُمَّ َوقََف بِالُْمزَْدِلفَِة فَلَمَّا َبلَغَ الُْمْزَدِلفَةَ َنَزلَ فََصلَّى الَْمغْرَِب َوالِْعَشاَء َجِميًعا ، ثُمَّ بَاَت بِالُْمْزَدِلفَةِ َحتَّى َصلَّ
 ، ثُمَّ َدفََع فََدفَعَ النَّاُس َمَعُه ، فَجََعلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُشدُّ بَِرأْسِ َبِعريِِه َيكُفُّ ِمْنُه ِعْنَد الَْمشَْعرِ الْحََرامِ

َعلَْيكُْم بَِحَصى : ولُ أَيَُّها النَّاُس ، َعلَْيكُمْ بِالسَِّكيَنِة ، حَتَّى َبلَغَ ُمَحسًِّرا أَْوَضَع شَْيئًا ، فَجََعلَ َيقُ: ، َوَيقُولُ ِللنَّاسِ 
  الَْخذِْف

  ومن ذكر َعْبد اهللا بن عباس ٣٢

يكىن أبا العباس َرِضيَ اهللا تعاىل عنه مسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول تويف بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه سنة مثان 
ا صفرة جسيما وسيما وستني قال وكان يصفر حليته وقالوا كان خيضب باحلناء له وفرة وكان أبيض طويال مشرب

  صبيح الوجه
َحدَّثََنا عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ َحدَّثََنا أيب َحدَّثََنا شعبة عن أيب إسحاق عن َسِعيد بن جبري عن بن عباس  -٣٧٢

  َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا بن مخس عشرة وقد ختنت

أيب بكر َحدَّثََنا خالد بن احلارث عن شعبة عن أيب إسحاق عن َسِعيد بن جبري أن بن عباس  َحدَّثََنا ُمَحمد مب -٣٧٣
  َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا بن مخس عشرة وقد ختنت

اق عن َسِعيد بن جبري عن بن َحدَّثََنا يوسف بن موسى َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن إدريس َحدَّثََنا أيب عن أيب إسح -٣٧٤
  عباس َرِضيَ اهللا تعاىل عنه قال قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ختني

 نِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَيَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلٌد ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َع -٣٧٥
  اللَُّهمَّ َعلِّْمُه الِْحكْمَةَ: َضمَّنِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى َصْدرِِه ، فَقَالَ : اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ُيوُنَس َوُهَو حَاِتُم ْبُن أَبِي َصِغَريةَ ، َعْن  -٣٧٦
أَتَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوُهَو ُيَصلِّي ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ : َعْن كَُرْيبٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ِحذَاَك َوأَْنتَ َرسُولُ اِهللا ، فََدَعا اللََّه َتعَالَى أَنْ َيزِيدَنِي  َما َيْنَبِغي َألَحٍد أَنْ َيقُوَم: بَِيِدي ، فَقُلُْت : فَكُْنُت َخلْفَُه ، فَقَالَ 
ا   فَْهًما َوِعلًْم

ُعَمَر أَُبو بِْشرٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي النَّْضرِ ، َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ هَاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء ْبُن -٣٧٧
أََتى النَّبِيُّ صلى اهللا عليه : َسِمْعُت َعْبدَ اهللاِ ْبَن أَبِي َيزِيَد ُيَحدِّثُ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ : قَالَ  الَْيْشكُرِيُّ

  اللَُّهمَّ فَهِّْمُه: اسٍ قَالَ اْبُن َعبَّ: َمْن فََعلَ َهذَا ؟ فَقَالُوا : وسلم ، الَْخالَء فََوَضْعُت لَهُ الُْوُضوَء ، فَلَمَّا َخَرَج قَالَ 

 ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا أَُبو كَُدْيَنةَ ، َعْن لَْيٍث ، َعْن ُمَجاِهٍد -٣٧٨
َمرََّتْينِ ، َوَدَعا ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أَنْ َيزِيدَنِي اللَُّه  َرأَْيُت جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم: َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  َتَعالَى الِْحكَْمةَ َمرََّتيْنِ

َعبَّاسٍ َرِضَي  نِ اْبنَِحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َع -٣٧٩
  أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَجْلََسُه ِفي ِحْجرِِه َوَدَعا لَُه بِالِْحكْمَِة: اللَُّه َعْنُه 



ْيمٍ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ ثََحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن سَاِلمٍ الصَّاِئغُ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُزهَْيٌر ، َعنِ اْبنِ ُخ -٣٨٠
اللَُّهمَّ : ْيِه ، فَقَالَ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوَضَع كَفَّْيِه َبْيَن كَِتفَ

  .فَقِّْهُه ِفي الدِّينِ ، َوَعلِّْمُه التَّأْوِيلَ
  َورََواُه َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

َبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبكَّارٍ الَْعْيِشيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم ْبُن ِهاللٍ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُج -٣٨١
َد َمْيمُوَنةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، فَقَاَم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيلِ بِتُّ ِعْن: َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  اللَُّهمَّ آِتهِ الِْحكْمَةَ: ، فَقُْمُت َعْن َيَسارِِه ، فَأََخذَ بَِيِدي فَأَقَامَنِي َعْن َيِمينِِه ، َوَمَسحَ َصْدرِي ، فَقَالَ 
: قَالَ ْمُرو ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا شَبِيٌب ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثََنا َع -٣٨٢

ْن َصَنَع َهذَا ؟ َم: َدَخلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، الَْخالَء فََوَجَد َتْوًرا ِمْن َماٍء قَْد غَطَّاُه اْبُن َعبَّاسٍ ، فَقَالَ 
  اللَُّهمَّ آِتِه َتأْوِيلَ الْقُْرآنَ: أََنا ، فَقَالَ : فَقُلُْت 

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا وكيع عن سفيان عن سامل بن أيب حفصة عن رجل يقال له كلثوم قال  -٣٨٣
  وم مات رباين العلممسعت بن احلنفية يقول يف جنازة بن عباس َرِضيَ اهللا تعاىل عنه الي

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا هشيم عن أيب محزة قال مات بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه ووليه بن  -٣٨٤
  احلنفية

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا ُمحَمد بن بشر عن إمساعيل بن أيب خالد عن شعيب بن يسار قال جاء طري أبيض  -٣٨٥
فن بن عباس حني ادرج مث مل ير بعد مسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول تويف بن عباس َرِضيَ اهللا تعاىل عنه فدخل يف ك

  سنة مثان وستني وقال أَُبو بكر بن أيب عاصم ومات مبكة وقالوا مات بالطائف ودفن هبا

ن كليب عن أبيه عن بن عباس َرِضَي اهللا َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن إدريس عن عاصم ب -٣٨٦
تعاىل عنه أن عمر سأل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شيء قال فسألين فأخربته فقال اعييتموين أن 

  تأتوا مبثل ما أيت به هذا الغالم الذي مل جيتمع شؤون رأسه
ن أبيه عن بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال عمر َحدَّثََنا ابن أيب عمر َحدَّثََنا سفيان عن عاصم بن كليب ع -٣٨٧

  البن عباس يف قصة أين ألعرفها شنشنة من أخزم قال يقول حجر من حجر

َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن ُمحَمد بن أمساء َحدَّثََنا جورية عن مالك عن الزُّْهرِّي عن عبيد اهللا بن َعْبد اهللا عن َعْبد  -٣٨٨
   تعاىل عنه قال كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع وقد ناهزت احللماهللا بن عباس َرِضيَ اهللا

َحدَّثََنا نصر بن علي َحدَّثََنا معتمر عن شعيب بن درهم عن أيب رجاء العطاردي قال رأيت بن عباس َرِضَي  -٣٨٩
  اهللا تعاىل عنه وبني ُعَيْينة مثل الشراك البايل من الدموع

زمحويه عن شَرِيك عن أيب إسحاق قال رأيت بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه أيام مىن طويل الشعر َحدَّثََنا  -٣٩٠
  وعليه إزار فيه بعض اإلسبال وعليه رداء أصفر

  َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا وكيع عن فطر عن حبيب بن أيب ثابت قال رأيت بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه له مجة -٣٩١



ثََنا حيىي بن حجر الشامي َحدَّثََنا علي بن منصور عن أمه عن أبيها قال كنت يف جنازة بن عباس َرِضيَ َحدَّ -٣٩٢
اهللا تعاىل عنه بالطائف قال فنظرت إىل طريين أبيضني عظيمني جاءا حىت التأما بالنعش فدخال فيه فلما وضعناه يف 

  حلده مسعت صوتا من اللحد يا أيتها النفس املطمئنة

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن مهدي عن محاد بن زيد عن حيىي بن َسِعيد قال ملا مات زيد بن  -٣٩٣
  ثابت قال أَُبو هريرة اليوم مات رباين هذه األمة ولعل اهللا عز وجل أن جيعل يف بن عباس مثله خلفا

 َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن وهب عن جبري بن حسني عن مالك عن َعْبد َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا أمحد بن صاحل -٣٩٤
اهللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب سأل بن عباس َرِضيَ اهللا تعاىل عنهم عن شيء فأجابه فقال جزاك اهللا خريا يا بن 

  أخي شفيتنا

بن عقبة عن كريب قال كان عندنا أو َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا موسى بن داود َحدَّثََنا زهري عن موسى  -٣٩٥
قال عندنا محل من كتب بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال بن أيب عاصم وقالوا ولد قبل اهلجرة بثالث سنني وهو 

  يف الشعب ومات مبكة وقالوا مات بالطائف ودفن هبا

يٍد ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن َوْهبِ ْبنِ كَْيَسانَ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِع -٣٩٦
َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه : ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َعطَاٍء قَالَ 

أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا : دَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوَح: َعْنُه قَالَ 
  عليه وسلم أَكَلَ لَْحًما ، ثُمَّ َصلَّى وَلَْم َيتََوضَّأْ

ا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، أَْخَبرَنِي كَِثُري ْبُن َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََن -٣٩٧
َركََعاٍت ،  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َصلَّى َيْوَم كُِسفَِت الشَّْمُس أَْرَبَع

  َسَجَداٍت َوأَْرَبَع

  ومن ذكر قثم بن العباس ٣٣

  قالوا مات يف والية عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه
َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا إمساعيل ابن ُعلَيَّة عن ُعَيْينة َعْبد الرمحن عن أبيه أن بن عباس َرِضيَ اهللا  -٣٩٨

رجع وأناخ عن الطريق وصلى ركعتني أطال فيهما اجللوس مث قام تعاىل عنه نعي إليه أخوه قثم وهو يف مسري له فاست
  }واستعينوا بالصرب والصالة وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني { فمشى إىل راحلته وهو يقرأ 

َحدَّثََنا يونس بن حبيب َحدَّثََنا أَُبو داود َحدَّثََنا قيس عن أيب إسحاق قال دخلنا على قثم بن العباس فسألناه  -٣٩٩
  عن علي فقال كان أشدنا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لزوقا وأولنا به حلوقا

َحدَّثََنا حيىي بن خلف أَُبو سلمة َحدَّثََنا وهب بن جرير َحدَّثََنا أيب عن ُمَحمد بن إسحاق حدثين إسحاق بن  -٤٠٠
ىل عنه قال آخر الناس عهدا برسول اهللا يسار عن َعْبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن علي بن أيب طالب َرِضَي اهللا تعا

  صلى اهللا عليه وسلم قثم بن العباس َرِضيَ اهللا تعاىل عنه يعين يف قربه



َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا عَْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر عن عثمان اجلزري عن مقسم عن بن عباس َرِضَي اهللا  -٤٠١
   تعاىل عنه ابنا له يقال له قثم فوضعه على صدره وهو يقولتعاىل عنه قال فأخذ العباس َرِضَي اهللا

  هىنء قثم شيبة ذي األنف األمت
  بني ذي النعم برغم أنف من رغم

قال أَُبو بكر وقد روى أَُبو إسحاق عن قثم حديثا أسنده وال يصح ومات قثم يف خالفة عثمان َرِضيَ اهللا تعاىل 
  عنهما

  ِضيَ اهللا تعاىل عنهومن ذكر عبيد اهللا بن العباس َر ٣٤

 ، َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن سَاِلمٍ الصَّاِئغِ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق -٤٠٢
ْيَصاَء ، َجاَءْت إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َتْشكُو ْبنِ َيسَارٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ الُْغَمْيَصاَء أَوِ الرَُّم

، َولَِكنََّها تُرِيدُ أَنْ تَُراجِعَ  َزْوَجَها َتْزُعُم أَنَُّه ال َيِصلُ إِلَْيَها َوَما كَانَ إِال َيسًِريا ، حَتَّى َجاَء زَْوُجَها َيْزُعُم أَنََّها كَاِذَبةٌ
  لَْيَس ذَِلَك لََها َحتَّى َيذُوَق ُعَسْيلََتَها َرُجلٌ آخَُر: لَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َزْوَجَها األَوَّلَ ، فَقَا

  ومن ذكر احلسن بن علي بن أيب طالب ٣٥

يكىن أبا ُمحَمد تويف باملدينة ودفن بالبقيع وصلى عليه َسِعيد بن العاص وتويف سنة تسع وأربعني وهو ابن مثان 
  ن اهللا عليهوأربعني سنة رضوا

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا َعْبد األعلى عن معمر عن الزُّْهرِّي عن أنس بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال  -٤٠٣
  كان احلسن بن علي عليهما السالم أشبههم وجها برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ْبد الرزاق وعبيد اهللا بن معاذ عن معمر عن الزُّْهرِّي عن أنس َحدَّثََنا يعقوب بن محيد بن كاسب َحدَّثََنا َع -٤٠٤
  َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال كان احلسن بن علي َرِضَي اهللا تعاىل عنهما أشبه أهل بيته برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 زياد عن البهي موىل َعْبد اهللا بن َحدَّثََنا ُمَحمد بن حبر اهلجيمي َحدَّثََنا َسعِيد بن سامل القداح عن يزيد بن أيب -٤٠٥
الزَُّبري قال دخل علينا َعْبد اهللا بن الزَُّبري وحنن نتذاكر من يشبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهله فقال أنا 

  أخربكم بأشبه أهله به وأحبهم إليه احلسن بن علي َرِضَي اهللا تعاىل عنه

دَّثََنا َعْبد اهللا بن إدريس عن إمساعيل بن أيب خالد قال مسعت أبا حجيفة َرِضيَ َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َح -٤٠٦
  اهللا تعاىل عنه يقول رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان احلسن بن علي يشبهه

لى َرِضَي اهللا َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن هانئ بن هانئ عن ع -٤٠٧
تعاىل عنه قال احلسن بن علي أشبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بني الصدر إىل الرأس واحلسني َرِضيَ اهللا تعاىل 

  عنه أشبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك

َحدَّثَْتنِي َزْيَنُب بِْنتُ : يِّ ْبنِ َحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن أَبِيِه قَالَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َعِل -٤٠٨
ُه َعْنُهَما أََباَها أَبِي َراِفعٍ ، َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنََّها أََتْت بِالَْحَسنِ َوالُْحَسْينِ َرِضَي اللَّ



أَمَّا : ُتَورِّثُُهَما َيا َرسُولَ اِهللا َشْيئًا ؟ فَقَالَ : يه وسلم ، ِفي َشكَْوِتِه الَِّتي َماَت ِفيَها ، فَقَالَْت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عل
  الَْحَسُن فَلَُه َهْيَبِتي َوسُْؤُدِدي ، َوأَمَّا الُْحَسْيُن فَلَُه ُجْرأَِتي َوُجوِدي

ُمحَمد بن َعْبد اهللا األسدي عمر بن َسِعيد بن أيب حسني عن بن أيب ُملَْيكة  َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا -٤٠٩
عن عقبة بن احلارث قال خرجت مع أيب بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحلسني 

  وهو يقول بن علي يلعب مع الصبيان فأخذه أَُبو بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه فوضعه على رقبته
  بأيب شبيه بالنيب

  وليس بشبيه علي وعلي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه يضحك

َحدَّثََنا هدبة بن خالد َحدَّثََنا العالء بن خالد الرياحي عن زاذان أيب منصور قال رأيت احلسن بن علي  -٤١٠
  خيضب باحلناء والكتم

يعقوب عن عنبسة عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعيب  َحدَّثََنا أسيد بن عاصم َحدَّثََنا عامر بن إبراهيم عن -٤١١
  عن احلسن َرِضيَ اهللا تعاىل عنه أنه كان خيضب بالسواد

َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا أيب َحدَّثََنا ابن هليعة عن َعْبد الرمحن بن فروخ قال كنت أنا مع احلسن  -٤١٢
  بالسواد إال أن احلسن يترك عنفقته بيضاءواحلسني َرِضَي اهللا تعاىل عنهما فكانا خيضبان 

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا حيىي بن أيب بكري عن شعبة عن أيب بكر بن حفص قال تويف سعد بن أيب وقاص  -٤١٣
واحلسن بن علي بعدما مضى من إمرة معاوية َرِضَي اهللا تعاىل عنه عشر سنني قال ومسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول 

  سن بن علي َرِضيَ اهللا تعاىل عنهما سنة مثان وأربعنيمات احل

َحدَّثََنا ابن مصفى َحدَّثََنا بقية َحدَّثََنا عبيد اهللا بن َعْمرو الرقي حدثين َعْبد اهللا ُمَحمد بن عقيل قال كانت  -٤١٤
  معاوية سنة أربعني الفتنة مخس سنني للحسن بن علي َرِضَي اهللا تعاىل عنه من ذلك أربعة أشهر وكانت اجلماعة على

ْبنِ أَبِي فُدَْيٍك ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبِ ْبنِ خَاِلٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ  -٤١٥
، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ أَبِي َحدَّثَنِي إِْسَماعِيلُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن ِهَشامٍ 

َعلََّمنِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أَنْ أَقُولَ إِذَا فََرغُْت ِمْن ِقَراَءِتي ِفي الْوِْترِ : طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه قَالَ 
اللَُّهمَّ اْهِدنِي ِفيَمْن َهَدْيَت ، َوَعافِنِي ِفيَمْن َعافَْيَت ، َوَبارِْك ِلي ِفيَما أَْعطَْيَت ، َوِقنِي َشرَّ : كُوُع فَلَْم َيْبَق َعلَيَّ إِال الرُّ

أَْسَتْغفُِرَك َوأَتُوبُ  َت ،َما قََضْيَت ، إِنََّك تَقِْضي َوال ُيقَْضى َعلَْيَك ، َوإِنَُّه ال َيِذلُّ َمْن َوالَْيَت ، َتَبارَكَْت رَبََّنا َوَتعَالَْي
  إِلَْيَك

َسِمْعتُ ُبرَْيَد ْبَن أَبِي َمرَْيَم ُيَحدِّثُ ، : َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ قَالَ  -٤١٦
: َما َتذْكُُر ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ؟ قَالَ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه  قُلُْت ِللَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ: َعْن أَبِي الْحَْوَراِء قَالَ 

َعَها َرسُولُ اِهللا صلى أَذَكَُر ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أَنِّي أََخذَُت َتمَْرةً ِمْن َتْمرِ الصََّدقَِة فََجَعلُْتَها ِفيَّ ، فََنَز
َيا َرُسولَ اِهللا ، َما كَانَ َعلَْيَك ِمْن َهِذِه التَّْمَرِة ِلَهذَا الصَّبِيِّ ، فَقَالَ : عَابَِها فََجَعلََها ِفي التَّْمرِ ، فَقِيلَ اهللا عليه وسلم بِلُ

  إِنَّا آلُ ُمَحمٍَّد ال َتِحلُّ لََنا الصََّدقَةُ: 



َك ، فَإِنَّ الَْخْيَر طُمَأْنِيَنةٌ ، َوإِنَّ الْكَِذَب رِيَبةٌ ، فَكَانَ ُيَعلُِّمَنا َهذَا َدْع َما يَرِيُبَك إِلَى َما ال يَرِيُب: فَكَانَ َيقُولُ : قَالَ 
أَْعطَْيَت ، إِنََّك  اللَُّهمَّ اْهِدنِي ِفيَمْن َهَدْيَت ، َوَعاِفنِي ِفيَمْن َعافَْيَت ، َوَتوَلَّنِي ِفيَمْن َتَولَّْيَت ، َوَبارِْك ِلي ِفيَما: الدَُّعاَء 

ثُمَّ قَالَ : َتبَاَركَْت َربََّنا َوتََعالَْيَت قَالَ ُشْعَبةُ : فَأَظُنُُّه قَالَ : قِْضي َوال يُقَْضى َعلَْيَك ، إِنَُّه ال َيِذلُّ َمْن َوالَْيَت قَالَ ُشْعَبةُ َت
: رََّجُه إِلَى الَْمْهِديِّ َبْعَد َمْوتِ أَبِيِه فَلَْم َيُشكَّ ِفي ثُمَّ إِنَّ ُشْعَبةَ َحدَّثَ بَِهذَا الَْحِديِث فََخ: َحدَّثَنِي َمْن َسِمَع ِمْنُه قَالَ : 

  لَْيَس ِفيِه َشكٌّ: إِنََّك كُْنَت َتُشكُّ ِفيِه ؟ فَقَالَ : َتَبارَكَْت َوَتعَالَْيَت ، فَقُلُْت ِلُشْعَبةَ 
َعْن ُبرَْيِد ْبنِ أَبِي مَْرَيَم ، َعْن أَبِي الَْحْوَراِء ، َعنِ الَْحَسنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ،  -٤١٧

  َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَذَكََر الَْحِديثَ

  ومن ذكر احلسني بن علي َرِضَي اهللا تعاىل عنهما ٣٦

عنه يف سنة إحدى وستني  ويكىن أبا َعْبد اهللا مسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول قتل احلسني بن علي َرِضيَ اهللا تعاىل
  يوم عاشوراء وهو ابن مثان ومخسني سنة كان خيضب باحلناء والكتم

َحدَّثََنا ابن أيب عمر َحدَّثََنا سفيان بن ُعَيْينة عن جعفر بن ُمحَمد بن علي بن حسني قال قتل علي وهو ابن  -٤١٨
هلا ُمَحمد بن علي بن حسني َرِضَي اهللا تعاىل مثان ومخسني وهلا قتل احلسني بن علي ومات هلا علي بن احلسني ومات 

  عنهم

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا حسني بن علي اجلعفي عن سفيان بن ُعَيْينة قال مسعت اهلذيل يسأل  -٤١٩
َرِضَي اهللا جعفر بن ُمَحمد كم كان لعلي َرِضَي اهللا تعاىل عنه حني قتل فقال مثان ومخسني وقتل هلا احلسني بن علي 

  تعاىل عنهما
َحدَّثََنا أَُبو َسِعيد األشج َحدَّثََنا حفص بن غياث قال مسعت جعفر بن ُمَحمد يذكر عن أبيه قال مل يكن بني  -٤٢٠

  احلسن واحلسني َرِضَي اهللا تعاىل عنهما إال طهر

حسني بن ُمَحمد عن جرير بن حازم عن َحدَّثََنا فضل بن سهل وأبو حيىي ُمَحمد بن َعْبد الرحيم قاال َحدَّثََنا  -٤٢١
ُمَحمد بن سريين عن أنس بن مالك َرِضيَ اهللا تعاىل عنه قال أيت عبيد اهللا بن زياد برأس احلسني َرِضيَ اهللا تعاىل عنه 

  وكان خيضب بالومسة
ال كان احلسني َحدَّثََنا بعض أصحابنا عن َعْمرو عن بن املبارك عن معمر عن الزُّْهرِّي عن علي بن حسني ق -٤٢٢

  بن علي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه خيضب بالسواد

ٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحجَّاجٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِل -٤٢٣
إِنْ : جِيَء بَِرأِْسهِ إِلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ زَِياٍد ، فَجََعلَ يَْنكُُت بِقَِضيبٍ َعلَى ثََناَياُه ، َوقَالَ  لَمَّا قُِتلَ الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ: قَالَ 

ال ُشئُوُنَك ، لَقَدْ رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ُيقَبِّلُ َمْوِضعَ : كَانَ لََحَسَن الثَّْغرِ ، فَقُلُْت ِفي َنفِْسي 
  َك ِمْن ِفيِهقَِضيبِ

لَمَّا أُِحيطَ بِالُْحَسْينِ ْبنِ : َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َحْمَزةَ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ زَْيٍد ، َعنِ الُْمطَِّلبِ قَالَ  -٤٢٤
َصَدَق النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، إِنََّما : ، فَقَالَ  كَْرَبالُء: َما اْسُم َهِذِه اَألْرضِ ؟ فَِقيلَ : َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما قَالَ 



  ِهَي أَْرُض كَْربٍ َوَبالٍء
َحدَّثََنا هدبة بن خالد َحدَّثََنا محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار عن أم سلمة َرِضَي اهللا تعاىل عنهما أهنا  -٤٢٥

  قالت مسعت اجلن تنوح على احلسني َرِضَي اهللا تعاىل عنه
َحدَّثََنا إبراهيم بن حجاج َحدَّثََنا محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار عن ميمونة قالت مسعت اجلن تنوح  -٤٢٦

  على احلسني َرِضَي اهللا تعاىل عنه

، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َنجِيٍّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثَنِي شَُرْحبِيلُ ْبُن ُمْدرٍِك الُْجعِْفيُّ  -٤٢٧
ُمْنطَِلٌق إِلَى ِصفَِّني ، فََناَدى  أَبِيِه ، أَنَُّه َسافََر َمَع َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َوكَانَ صَاِحَب ِمطْهََرِتِه ، فَلَمَّا َحاذَى نِينََوى َوُهَو

َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم : َماذَا أََبا َعْبِد اِهللا ؟ فَقَالَ : اِت ، فَقُلُْت َصْبًرا أََبا عَْبِد اهللاِ بِشَاِطِئ الْفَُر: َعِليٌّ 
ِمْن  َبلْ قَاَم جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم: َيا َرسُولَ اِهللا ، َما ِلَعيَْنْيَك تَِفيَضاِن ، أَغَْضَبكَ أََحٌد ؟ فَقَالَ : َوَعْيَناُه َتفِيَضاِن ، فَقُلُْت 

َنَعمْ : َهلْ لََك أَنْ أُرَِيَك ِمْن ُتْرَبِتِه ؟ فَقُلُْت : ِعْنِدي قَُبْيلُ ، فََحدَّثَنِي أَنَّ الُْحَسْيَن ْبَن َعِليٍّ ُيقَْتلُ بَِشاِطِئ الْفُرَاِت ، فَقَالَ 
  ي أَنْ فَاَضتَا، فََمدَّ َيَدُه فَقََبَض قَْبَضةً ِمْن تَُرابٍ فَأَْعطَانِيَها ، َما َملَكَْت َعيْنِ

قَالَْت أُمُّ :  قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُعَبْيِد ، َعْن ُموَسى الْجَُهنِيٍّ ، َعْن صَاِلحِ ْبنِ أَرَْبَد النََّخِعيِّ -٤٢٨
طَلَّْعُت فََرأَْيُت ِفي َيِد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َدَخلَ الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََت: َسلََمةَ 

إِنَّ : َيا َرسُولَ اِهللا ، َتطَلَّْعُت فََرأَْيُتَك ُتقَلِّبُ َشْيئًا َوُدُموُعكَ َتسِيلُ ، فَقَالَ : ، َشْيئًا ُيقَلَِّبُه َوُهَو نَاِئٌم َعلَى بَطْنِِه ، فَقُلُْت 
  تَانِي بُِترَْبِتِه الَِّتي ُيقَْتلُ َعلَْيَها ، فَأَخَْبرَنِي أَنَّ أُمَِّتي َيقُْتلُونَُهجِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم أَ

 ، َعْن َهاِشمِ ْبنِ َحدَّثََنا فَْضلُ ْبُن َسْهلٍ اَألعَْرُج ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن خَاِلِد ْبنِ ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َيْعقُوَب -٤٢٩
اضْطََجعَ  ْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َوْهبٍ ، أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َحدَّثَْتُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلمَهاِشمٍ ، َع

َبةٌ َحْمَراُء ُيقَلُِّبَها ِفي َيِدِه ، ذَاَت َيْومٍ ِللنَّْومِ ، فَاْسَتْيقَظَ َوُهَو َخائُُر النَّفْسِ ، ثُمَّ اضْطََجَع ، ثُمَّ اسَْتْيقَظَ َوِفي َيِدِه تُْر
أَخَْبرَنِي جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، أَنَّ َهذَا ُيقَْتلُ : َيا نَبِيَّ اِهللا ، َما َهِذِه التُّْرَبةُ ؟ قَالَ : فَقَالَْت أُمُّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها 
  ا جِْبرِيلُ ، أَرِنِي تُْرَبةَ اَألْرضِ الَِّتي ُيقَْتلُ ِفيَها َوِهَي َهذِِهَي: بِأَْرضِ الِْعرَاقِ لِلُْحَسْينِ ، فَقُلُْت 

نِ ، َحدَّثَنِي الُْحَسْينُ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْي -٤٣٠
إِنَّ بَنِي إِْسرَائِيلَ كَانَ لَُهْم َمِلٌك ، فَذَكََر ِفي قَْتلِ َيحَْيى ْبنِ َزكَرِيَّا َعلَْيِه : اللَُّه َعْنُهَما قَْبلَ قَْتِلِه بَِيْومٍ قَالَ  ْبُن َعِليٍّ َرِضَي

  السَّالُم َحِديثًا طَوِيال ،
ُموٍن الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َدَخلَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َمْي -٤٣١

  َعلَى أَبِيِه َرُجالِن ِمْن قُرَْيشٍ ، فَذَكََر َمقَْتلَ الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ َعلَْيهَِما السَّالُم بِطُولِِه

َسِمْعُت ُعَماَرةَ ْبَن غَزِيَّةَ : ثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِاللٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٤٣٢
قَالَ : َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن َعِليِّ ْبنِ ُحَسْينٍ ُيَحدِّثُ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ : اَألْنصَارِيَّ ، َيقُولُ 

  إِنَّ الَْبخِيلَ َمْن ذُكْرُِت ِعْنَدُه فَلَْم ُيَصلِّ َعلَيَّ: سُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َر



: َعْن أَبِيِه قَالَ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعيَاضٍ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن َعِليِّ ْبنِ ُحَسْينٍ ، -٤٣٣
إِنْ ِشئْتَ أَنْ تَْبُصَر رَِجالََنا : ْعرَابِيا كَانَ لَُه َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َمْوِعٌد ، فَقَِدَم َعلَْيِه َمَع أُنَاسٍ ، فَقَالُوا أَنَّ أَ

َمْوِعِدي ، فَقَالَ : عليه وسلم ، فَقَالَ َوَنذَْهُب فََنكِْفَيَك ، َوإِنْ ِشئَْت أَنْ َتذَْهَب ، فَذََهَب ُهَو فََجاَء إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا 
َما َضرَّ َهذَا :  عليه وسلم َنَعْم ، َسلْ َما ِشئَْت ، فَسَأَلَُه غََنًما َوإِبِال ، فَأَْعطَاُه َما سَأَلَُه ، فَلَمَّا أَْدَبَر قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا: 

َمْن َيُدلُّنِي َعلَى قَْبرِ أَِخي ُيوُسَف َعلَْيِه السَّالُم ؟ : قَْولُ ُموَسى َعلَْيِه السَّالُم لَْو قَالَ ، كََما قَالَْت َعجُوُز َبنِي إِسَْراِئيلَ ، 
لَتْ ُدلِّينِي َعلَى قَْبرِ أَِخي يُوُسَف َعلَْيِه السَّالُم قَا: َما َيْعلَُم أََحدٌ بِذَِلَك إِال ِقالَبةُ ِللَْعجُوزِ ، فَذََهَب إِلَْيَها ، فَقَالَ : قَالُوا 

أَْسأَلَُك أَنْ أَكُونَ َرِفيقََتَك ِفي : َوَما َتْسأَلُنِي ؟ قَالَْت : ال أَدُلَُّك إِال أَنْ ُتْعطَِينِي َما أَْسأَلَُك ، فَقَالَ ُموَسى َعلَْيِه السَّالُم : 
َوَجلَّ َمِعي َحْيثَُما كُْنُت ، َما َضرَّ َهذَا لَْو قَالَ  َوَما َضرَّنِي أَنْ َيْجَعلَِك اللَُّه َعزَّ: الَْجنَِّة ، فَقَالَ ُموَسى َعلَْيِه السَّالُم 
  ِمثْلََما قَالَِت َعُجوُز َبنِي إِسَْرائِيلَ

  ومن ذكر َعْبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٧

  ناءيكىن أبا جعفر وأمه أمساء بنت عميس مات سنة مثانني باملدينة وكان خيضب رأسه وحليته باحل
َسمِْعُت ُمَحمََّد ْبَن أَبِي َيْعقُوَب ُيَحدِّثُ ، : َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ  -٤٣٤

أَمَّا : ُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ أَتَاًنا َر: َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ سَْعٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َجعْفَرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  اِهللا ِفي َصفْقَِة َيِمينِِهُمَحمٌَّد فََشبِيُه َعمَِّنا أَبِي طَاِلبٍ ، َوأَمَّا َعْبُد اِهللا فََشبِيُه َخلِْقي َوُخلُِقي ، اللَُّهمَّ َبارِكْ ِلَعْبدِ 

َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفَرٍ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا  -٤٣٥
  كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيَتَختَُّم ِفي َيِمينِِه: قَالَ 
ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن الْفَْضلِ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا  -٤٣٦

  كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيَتَختَُّم ِفي َيِمينِِه: ْبنِ َعِقيلٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفَرٍ قَالَ 

نِ أَْسَماَء ، َحدَّثََنا َمْهِديُّ ْبُن َمْيُموٍن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َيْعقُوَب ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْب -٤٣٧
صلى اهللا  أَْرَدفَنِي َرُسولُ اِهللا: الَْحَسنِ ْبنِ سَْعٍد َمْولَى الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َجعْفَرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

سَْتِتُر بِِه َرُسولُ اهللاِ عليه وسلم ذَاَت َيْومٍ َخلْفَُه ، فَأََسرَّ إِلَيَّ َحِديثًا ال أَُحدِّثُ بِهِ أََحًدا ِمَن النَّاسِ ، فَكَانَ أََحبَّ َما َي
اِئطَ َرُجلٍ ِمَن اَألْنَصارِ فَإِذَا ِفيِه َجَملٌ صلى اهللا عليه وسلم ِلَحاَجِتِه َهَدٌف أَوْ َحاِئُش َنْخلٍ َيْعنِي َحاِئطَ َنْخلٍ ، فََدَخلَ َح

فَأََتاُه فََمَسَح سُرََّتُه إِلَى سََناِمِه ِقَراُه َوِذفَْراُه فََسكَنَ : ، فَلَمَّا َرأَى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، جَزَِع َوذََرفَْت َعْينَاُه قَالَ 
أَال َتتَّقِ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ : ُهَو ِلي َيا َرُسولَ اِهللا ، فَقَالَ : اَء فًَتى ِمَن اَألْنصَارِ ، َوقَالَ َمْن َربُّ َهذَا الَْجَملِ ؟ فََج: ، فَقَالَ 

  ُهِفي َهِذِه الَْبهِيَمِة الَِّتي َملَّكََك اللَُّه َتَعالَى إِيَّاَها ، فَإِنَُّه َيْشكُو إِلَيَّ أَنََّك ُتْدِئُبُه وَُتجِيُع

  ة بن احلارثومن ذكر ربيع ٣٨

ابن َعْبد املطلب بن هاشم يكىن أبا أروى وأم ربيعة وأم نوفل وأم أيب سفيان بن احلارث واحدة وهي غزية بنت 
قيس بن طريف من ولد احلارث بن فهر وتويف ربيعة سنة ثالث وعشرين باملدينة ومات نوفل بن احلارث ويكىن أبا 

  وأمه احلارث باملدينة سنة مخس عشرة وهو أخوه ألبيه



َحدَّثََنا أزهر بن مروان َحدَّثََنا َعْبد األعلى َحدَّثََنا ُمَحمد بن إسحاق عن الزُّْهرِّي عن ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن  -٤٣٨
نوفل عن َعْبد املطلب بن ربيعة بن احلارث قال اجتمع ربيعة بن احلارث وعباس بن َعْبد املطلب ومع العباس ابنه 

أحدهم لآلخر ما مينعنا أن نبعث هذين الفتيني إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفضل وأنا مع أيب فقال 
فيستعملهما على بعض هذه األعمال اليت أستعمل عليها الناس فقال اآلخر ال شيء فبينما هم على ذلك إذ جاء 

  علي بن أيب طالب َرِضَي اهللا تعاىل عنه فقال ما يريد الشيخان

ل ال تفعال واهللا ما هو بفاعل فقاال مل تقل هذا يا علي تنفس علينا أن نصيب رسول اهللا صلى فأخرباه بالذي أرادا فقا
اهللا عليه وسلم معروفا وخريا فواهللا ما نفسنا عليك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما هو أعظم من ذلك من 

ل فأرسال وجربا وأَخَْبَرَنا أَُبو حسن صهره وصحبته ومكانك منه فقال واهللا ما ذاك يب ولكن قد عرفت أنه غري فاع
مسعت احلسن بن علي احللواين يقول روى الزُّْهرِّي هذا احلديث عن ثالثة أخوه ُمَحمد وعبيد وعبد اهللا وقد بينا قي 

  كتاب العلل ما اتفق كل طائفة
٣٩   

  ومن ذكر َعْبد املطلب بن ربيعة بن احلارث

  بن معاوية وكان تويف سنة إحدى وستني مات بدمشق وكان يسكن هبا وصلى عليه يزيد

ِد اِهللا ْبنِ الْحَارِِث ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن َعْب -٤٣٩
إِنَّا َنْسَمُع ِمْن قَْوِمَك ، َحتَّى : ْنَصارِ ، قَالُوا ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َعْن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ْبنِ َربِيَعةَ ، أَنَّ َناًسا ِمَن اَأل

أَيَُّها النَّاُس ، : فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : إِنََّما مَثَلُ ُمحَمٍَّد َنْخلَةٌ َنَبَتْت ِفي ِكَباٍء قَالَ : َيقُولَ الْقَاِئلُ ِمنُْهْم 
فََما َسِمْعَناهُ اْنتََمى : أََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ قَالَ : أَْنَت َرسُولُ اِهللا َعلَْيَك السَّالُم قَالَ : َنا ؟ قَالُوا َمْن أَ

ْم فَرِيقَْينِ فََجَعلَنِي ِمْن َخْيرِ الْفَرِيقَْينِ ، ثُمَّ َجَعلَُهْم أَال إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َخلََق َخلْقَُه ، ثُمَّ فَرَّقَُه: قَْبلََها قَطُّ ، ثُمَّ قَالَ 
  قََباِئلَ فََجَعلَنِي ِمْن َخْيرِِهْم قَبِيلَةً ، فَأََنا َخْيرُكُْم َبيًْتا َوَخْيرُكُْم نَفْسًا

ثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن كَْيَسانَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّ -٤٤٠
 الَْحارِِث ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، أَنَّ َعْبَد الُْمطَِّلبِ ْبنِ َربِيَعةَ ْبنِ

  َعْبدِ الُْمطَِّلبِ ، فذكر حنوهَوالَْعبَّاَس ْبَن 

  ومن ذكر املطلب بن ربيعة بن احلارث َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٤

ْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ الزُّ -٤٤١
َيا : ، قَاال  َحارِِث ْبنِ َنْوفَلٍ ، َعنِ الُْمطَِّلبِ ْبنِ َربِيَعةَ ْبنِ الَْحارِِث ، َوالْفَْضلِ ْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَمااِهللا ْبنِ الْ

إِلَْيَك َما ُيَؤدِّي النَّاُس ، وَُنِصيَب مِْنَها  َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ الَْعبَّاَس َورَبِيَعةَ أَْرَسالَنا إِلَْيَك لَِتْسَتْعِملََنا َعلَى الصََّدقَِة ، فَُنَؤدَِّي
إِنَّ َهِذِه أَْوَساُخ النَّاسِ ، وَإِنََّها ال َتِحلُّ لُِمَحمٍَّد ، َوال آللِ : َما ُيِصيبُ النَّاُس ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

زَوِّجِ اْبَنَتكَ الْفَْضلَ ْبَن الَْعبَّاسِ ، : الَ لَِمْحِمَيةَ ْبنِ َجْزٍء الزُّبَْيرِيِّ ُمَحمٍَّد ، ثُمَّ إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَ



لَى زَوِّجِ اْبنََتَك َعْبَد الُْمطَِّلبِ ْبَن َربِيَعةَ ، فََزوََّجاُهَما ، َوقَالَ ِلَمْحِمَيةَ َوكَانَ اْسَتْعَملَُه َع: َوقَالَ ِلَنْوفَلِ ْبنِ َعْبِد الْحَارِِث 
  اَألْخَماسِ َوأََمَرُه أَنْ َيصَّدََّق َعْنُهَما ، ِمَن الُْخُمسِ َشْيئًا لَْم ُيَسمِِّه َعْبُد اِهللا ْبُن الْحَارِِث

  ومن ذكر أيب سفيان بن احلارث ٤١

  ابن َعْبد املطلب بن هاشم وامسه املغرية َرِضَي اهللا تعاىل عنه تويف سنة عشرين
ةَ َيحَْيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََم -٤٤٢

ْبنِ الْحَارِثِ  الْتَفََت النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى أَبِي سُفَْيانَ: َعْن كَِثريِ ْبنِ الَْعبَّاسِ ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  َخْيرًا: اْبُن أُمَِّك َيا َرسُولَ اِهللا ، فَقَالَ لَُه : َمْن أَْنَت ؟ قَالَ : َيْوَم ُحَنْينٍ ِحَني اْنَهَزَم النَّاُس ، فَقَالَ لَُه 

  ومن ذكر يزيد بن ركانة ٤٢

  عاىل عنهماابن َعْبد بن يزيد بن هاشم بن َعْبد املطلب تويف يف خالفة معاوية َرِضَي اهللا ت
 َعْبِد اِهللا ْبنِ َعِليِّ ْبنِ أَْخبََرَنا أَُبو الرَّبِيعِ ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن َحازِمٍ ، َعنِ الزَُّبْيرِ ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن -٤٤٣

الَْبتَّةَ ، فَأََتى َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ  َيزِيَد ْبنِ ُركَاَنةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَُّه طَلََّق اْمَرأََتُه
  ِهَي َعلَى َما أََرْدَت: آللَِّه قَالَ : آللَِّه ، فَقَالَ : وَاِحَدةً َيا َرسُولَ اِهللا قَالَ : َما أَرَْدَت بَِها ؟ قَالَ : اِهللا 

ثََنا ُحَسْيُن ْبُن زَْيٍد ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َيزِيَد ْبنِ ُركَاَنةَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّ -٤٤٤
 اللَُّهمَّ َعْبُدَك ، وَاْبُن: َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، كَانَ إِذَا َصلَّى َعلَى الَْميِِّت كَبََّر ، ثُمَّ قَالَ 
كَانَ ُمِسيئًا فََتَجاَوْز َعْنُه  أََمِتَك ، اْحتَاَج إِلَى َرْحَمِتَك َوأَْنَت غَنِيٌّ َعْن َعذَابِِه ، فَإِنْ كَانَ ُمْحسًِنا فَزِْد ِفي إِْحسَانِِه ، َوإِنْ

  َوَيْدُعو بَِما َشاَء اللَُّه َتعَالَى أَنْ َيْدعَُو: قَالَ 

  زيدومن ذكر موىل بين هاشم أسامة بن  ٤٣

  ابن حارثة يكىن أبا َعْبد اهللا َرِضيَ اهللا تعاىل عنه وأمه أم أمين
: َعْن أَبِيِه قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ َخلَُف ْبُن ُيوُسَف ْبنِ خَاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ ، -٤٤٥

أََحبُّ أَهِْلي إِلَيَّ ، َمْن أَنَْعَم اللَّهُ : ِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَخَْبرَنِي أَُساَمةُ ْبُن زَْيٍد َر
  َتَعالَى َعلَْيِه ، َوأَْنَعْمُت َعلَْيِه ، ُألَساَمةَ ْبنِ َزْيدٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

ا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََن -٤٤٦
  أَُساَمةُ أََحبُّ النَّاسِ إِلَيَّ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْنُه قَالَ 
 عن َعْبد اهللا بن جعفر عن زيد بن أسلم عن بن عمر َحدَّثََنا احلسن بن علي احللواين َحدَّثََنا ُمحَمد بن بكري -٤٤٧

أنه كلم عمر يف ذلك فقال ال أجعل حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كحب نفسي يعين يف تفضيل أسامة بن 
  زيد َرِضَي اهللا تعاىل عنه



بن أسلم عن بن عمر عن عمر  َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا حيىي بن آدم َحدَّثََنا جنيح أَُبو معشر عن زيد -٤٤٨
  َرِضَي اهللا تعاىل عنه حنوه

َمانَ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيدٍ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاِذ ْبنِ ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ، قثنا أَُبو ُعثْ -٤٤٩
اللَُّهمَّ إِنِّي أُِحبُُّهَما فَأَِحبَُّهَما ، : هللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، كَانَ يَأُْخذُْه َوالَْحَسَن ، فََيقُولُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ ا

  أَْو كََما قَالَ

َحدَّثََنا الشافعي َحدَّثََنا احلارث بن عمري عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد َرِضَي اهللا تعاىل  -٤٥٠
ردف النيب صلى اهللا عليه وسلم من مجع قلت فكيف صنعتم حني أصبحتم قال كنت أسعى على  عنه قال كنت

  رجلي مع شبان قريش
َحدَّثََنا ُمَحمد بن منيع الدمشقي الصفار املعروف بالبكاء َحدَّثََنا الوليد بن مسلم عن بن منري عن الزُّْهرِيّ  -٤٥١

الس مع بن عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه دخل احلجاج بن أمين بن أم حدثين حرملة موىل أسامة بن زيد انه بينما هو ج
أمين فقال َعْبد اهللا بن عمر لو رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا ألحبه وذكر حبه كلما ولدت أم أمين 

  وكانت حاضنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوارِِث ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعاِمٌر اَألحَْولُ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ َحسَّانَ -٤٥٢
  إِنََّما الرَِّبا ِفي النَّسِيئَِة: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

اسٍ ، َحدَّثَنِي دَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبََّح -٤٥٣
النَِّسيئَِة قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي إِنََّما الرَِّبا ِفي : أَُساَمةُ ْبُن َزْيدٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

ٌس ، وَاْبُن أَبِي َوِممَّْن َرَوى َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُساَمةَ ُعبَْيُد اِهللا ْبُن أَبِي يَزِيَد ، َوأَُبو َصاِلحٍ السَّمَّانُ ، َوطَاُو: َعاِصمٍ 
  ُملَْيكَةَ ، َوَعطَاُء ْبُن َيَسارٍ

ُعثَْمانَ ،  َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ ُحَسْينٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنَِحدَّثََنا أَُبو  -٤٥٤
كَاِفَر ، َوال الْكَاِفرُ ال يَرِثُ الُْمْسِلُم الْ: َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

 ، وَاْبُن َوَروَاُه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َمْعَمٌر ، وَأَُساَمةُ ْبُن أَبِي َزْيٍد ، َومَاِلٌك ، وَاْبُن ُبَدْيلٍ ، َوُعقَْيلٌ ، َوُيوُنُس: الُْمْسِلَم قَالَ 
، َهُؤالِء َيْروُوَنُه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ ُحَسْينٍ ، َعْن الْهَاِد ، وََيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، وَاْبُن أَبِي حَفَْصةَ ، َوَزْمَعةُ 

ُعَمُر ْبُن ُعثَْمانَ ، َرَواُه ُسفَْيانُ ْبُن ُحَسْينٍ ، وَاْبُن َيسَارٍ : َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد ، إِال مَاِلٌك ، فَإِنَُّه قَالَ 
  تني كلتيهما ال َيرِثُ وََهلْ َتَركَ لََنا َعِقيلٌ ِمْن دَارٍ َوُمْنَزلٍ، وروى معمر القص

  ومن ذكر ثوبان ٤٤

موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكىن أبا عَْبد اهللا ويقال من أهل اليمن من محري سكن محص ويقولون أصابه 
  ع ومخسنيسبيا فاشتراه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعتقه ومات يف سنة أرب

َعْن ُشَرْيحِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َضْمَضمِ ْبنِ ُزْرَعةَ ،  -٤٥٥
َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَمََرنِي أَنْ  كُْنُت َمرَّةً َجاِلًسا ِعْنَد ثَْوَبانَ َموْلَى: ُعَبْيِد ، َعْن أَبِي بِْشرٍ الزَّعْبِيِّ قَالَ 



ِلعَْبِد اِهللا ْبنِ قُْرٍط ِمْن ثَْوَبانَ َموْلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َسالمٌ : أَكُْتَب لَُه ِكتَاًبا َوُهَو َوجٌِع ، فَأَْملَى َعلَيَّ 
ى إلِْبَراهِيَم ، أَْو ُموَسى َعلَْيهَِما السَّالُم َوجًِعا بَِحضَْرِتَك ُعْدَتُه ، ثُمَّ َسلََّم ِفي ِكتَابِِه ، َعلَْيَك ، أَمَّا َبْعُد ، فَإِنَّهُ لَْو كَانَ فًَت

مَّ اْنطَلََق َيْمِشي ْن ِعْنَدُه ، ثَُوَبَعثَ ِكَتاَبهُ إِلَى اْبنِ قُْرٍط ، وَإِنَُّه لَمَّا أََتى اْبَن قُْرٍط الِْكتَاُب َهبَّ ِفي َمْجِلِسهِ َحتَّى أَفَْزَع َم
أَال إِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ : َعْنُه  َحتَّى َدَخلَ َعلَْيِه َبْيَتُه فََجلََس ِعْنَدهُ َساَعةً ، فَلَمَّا أََراَد أَنْ َيقُوَم قَالَ لَُه ثَوَْبانُ َرِضَي اللَُّه

  ِتي َسْبِعنيَ أَلْفًا ال ُيَحاَسبُونَ َمَع كُلِّ أَلٍْف ِمْنُهْم َسْبُعونَ أَلْفًاإِنَّ رَبِّي َوَهَب ِلي ِمْن أُمَّ: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

اَء ، َعْن ثَْوَبانَ َرِضيَ َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي أَْسَم -٤٥٦
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َزَوى ِلي اَألْرَض فَرَأَْيُت َمشَارِقََها َوَمَغارَِبَها ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ  اللَُّه َعْنُه

نِّي سَأَلُْت َربِّي َعزَّ َوَجلَّ ُألمَِّتي أَنْ َوإِنَّ أُمَِّتي َسَيْبلُغُ ُملْكَُها َما َزَوى ِلي ِمْنَها ، َوأُْعِطيتُ الْكَنَْزْينِ اَألْحَمَر َواَألبَْيَض ، َوإِ
َيا : ، َوإِنَّ رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ قَالَ  ال ُيْهِلكََها بَِسَنٍة َعامٍَّة ، َوأَنْ ال ُيَسلَّطَ َعلَْيهِْم َعدُوا ِمْن ِسَوى أَنْفُسِهِْم فََيْسَتبِيَح َبْيضََتُهْم

هِمْ اًء فَإِنَُّه ال يَُردُّ َوإِنِّي أَْعطَيُْتَك ُألمَِّتَك أَنْ ال أُْهِلكَُهمْ بَِسَنٍة َعامٍَّة ، َوأَنْ ال أَُسلِّطَ َعلَْيُمَحمَُّد ، إِنِّي إِذَا قَضَْيُت قََض
ونَ بَْعُضُهمْ ُيْهِلَك بَْعًضا َعُدوا ِمْن ِسَوى أَنْفُسِهِْم فََيْستَبِيحَ َبْيَضَتُهْم ، َولَوِ اْجَتَمَع َعلَيْهِْم ِمْن َبْينِ أَقْطَارَِها َحتَّى َيكُ

 َحتَّى تَلَْحَق قََباِئلُ ِمْن َوَبْعضُُهْم َيْسبِي بَْعًضا ، َوإِنَّ أَْخَوَف َما أََخاُف َعلَى أُمَِّتي اَألِئمَّةُ الُْمِضلَِّني ، َوال َتقُوُم السَّاَعةُ
َسَيكُونُ ِفي أُمَِّتي ثَالثُونَ كَذَّاًبا كُلُُّهْم َيْزُعُم أَنَُّه نَبِيٌّ ، وَإِنَُّه ال نَبِيَّ َبْعِدي ،  أُمَِّتَي الُْمْشرِِكَني َوَحتَّى ُتْعَبدَ األَْوثَانُ ، وَإِنَُّه

  َوِهَي كَذَِلَك اِهللا َعزَّ َوَجلََّوإِنَُّه ال َتزَالُ طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي َعلَى الَْحقِّ ظَاهِرِيَن ال َيُضرُُّهْم َمْن َخذَلَُهْم حَتَّى َيأِْتَي أَْمرُ 

، َعْن أَبِي أَْسَماَء ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ِحَسابٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ -٤٥٧
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ زََوى ِليَ اَألْرَض ، فَذَكََر : م قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسل: َعْن ثَْوَبانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  .َوإِذَا ُوِضَع السَّْيُف ِفي أُمَِّتي لَْم ُيْرفَْع َعنُْهْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة: ِمثْلَُه قَالَ 
  اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه َوَرَواُه قََتاَدةُ ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي أَْسَماَء ، َعْن ثَْوَبانَ َرِضَي

ُن أَبِي عَاِصمٍ ، َوقََتاَدةُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ ْبُن ِهَشامٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن قََتاَدةَ قَالَ أَُبو َبكْرِ ْب -٤٥٨
  البَةَلَْم َيْسَمْعُه ِمْن أَبِي ِق: 

ُعَبْيِد اِهللا ، َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن َواِقٍد ، َحدَّثَنِي ُبْسُر ْبُن -٤٥٩
: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َسالمٍ اَألسَْوُد ، َعْن ثَْوَبانَ َمْولَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

َن الِْمْسِك ، أَكَْواُبهُ َحْوِضي كََما َبْيَن َعَدنَ إِلَى ُعَمانَ أََشدُّ َبيَاًضا ِمَن اللََّبنِ ، وَأَْحلَى ِمَن الَْعَسلِ ، وَأَطَْيُب َراِئَحةً ِم
َوَمْن : أْ بَْعَدَها أََبًدا ، َوأَكْثَُر النَّاسِ َعلَيَّ ُوُروًدا فُقََراُء الُْمَهاجِرِيَن ، قُلَْنا كَُنُجومِ السََّماِء ، َمْن َشرَِب ِمْنُه شَْرَبةً لَْم َيظَْم

السَُّددِ الشُّْعثُ ُرءُوًسا الدَّنَِسةُ ِثَياًبا ، الَِّذيَن ال يَْنِكُحونَ الْمَُتَنعَِّماِت ، َوال ُتفَْتُح لَُهْم أَبَْواُب : ُهْم َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ 
  ، الَِّذيَن ُيْعطُونَ الَْحقَّ الَِّذي َعلَْيهِْم َوال ُيْعطَْونَ الَِّذي لَُهْم

َبَعثَ : أَبِي َسالمٍ قَالَ َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمحَمٍَّد َشدَّاٌد الضَّرِيُر ، َعْن  -٤٦٠
اْدُنُه اْدُنْه ، حَتَّى كَاَدتْ ُركْبَِتي َتلَْزُق بُِركَْبِتِه قَالَ : ُعَمُر ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ فَقَِدْمُت إِلَْيِه ، فَلَمَّا َدَخلُْت َعلَْيِه قَالَ ِلي  إِلَيَّ
َسِمْعُت ثَْوَبانَ : ِفي الَْحْوضِ ، قُلُْت َحدِّثْنِي َحدِيثَ ثَوَْبانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

حَْوِضي َما َبْيَن َعَدنَ إِلَى ُعَمانَ ، فَذَكََر ِمثْلَُه قَالَ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُيَحدِّثُ ، َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 



َمِلِك ، َوأَمَّا السَُّدُد فَقَْد فُِتَحْت ِلي ، َواللَِّه ُألْشِعثَنَّ رَأِْسي َوُألدَنَِّسنَّ أَمَّا الُْمَتَنعِّمَاُت فَقَْد َنكَْحُت بِْنَت َعْبِد الْ: ُعَمُر 
  ِثَيابِي

  ومن ذكر أيب رافع ٤٥

موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أَُبو عَْبد الرمحن ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن منري حدثين رجل من أهل املدينة أن اسم 
  سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسلم َرِضَي اهللا تعاىل عنهأيب رافع موىل ر

رَّْحَمنِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبِد ال -٤٦١
َتزَوَّج َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْيُموَنةَ َحالال ، َوَبَنى بَِها َحالال ، َوكُْنُت : ْبنِ َيسَارٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ قَالَ 

  الرَُّسولَ َبْيَنُهمَا

لَْمى ، َعْن أَبِي ِتِه َسَحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َراِفعٍ ، َعْن َعمَّ -٤٦٢
لِّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ َراِفعٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، طَاَف َعلَى نَِساِئِه ُجَمَع ، فَاغَْتَسلَ ِعْنَد كُ

  ا أَزْكَى َوأَطَْيُبَهذَ: َيا َرسُولَ اِهللا ، لَْو َجَعلَْتُه غُْسال وَاِحًدا ، فَقَالَ : غُْسال ، فَقُلُْت 

  ومن ذكر صاحل موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٤٦

َسِعيدِ ْبنِ الُْمَسيِّبِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحجَّاجٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد ْبُن زِيَاٍد ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن  -٤٦٣
َوَوِلي َدفَْنُه ، وََتكِْفيَنُه َوجُنَُّتُه ُدونَ النَّاسِ َيعْنِي النَّبِيَّ صلى اهللا : بِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَالَ َعِليُّ ْبُن أَ: قَالَ 

  َعِليٌّ ، وَالَْعبَّاُس ، وَالْفَْضلُ ، َوصَاِلٌح َمْولَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: عليه وسلم ، كُلُُّهْم أَْرَبَعةٌ 

اِلحٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْهِديٍّ اُألبُلِّيُّ ِثقَةٌ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، َعْن َص -٤٦٤
ُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي قَِميصٍ غُسِّلَ َر: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ : َمْولَى التَّْوَءَمِة قَالَ 

  َواِحٍد ، َوَنَزلَ ِفي ُحفَْرِتِه َعِليٌّ ، وَالْفَْضلُ ْبُن الَْعبَّاسِ ، َوصَاِلٌح ، َوُشقَْرانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم

  ومن ذكر مهران موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٤٧

َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن أُمِّ كُلْثُومِ بِْنِت َعِليٍّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي -٤٦٥
عليه ِمْهَرانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا : َحدَّثَنِي َمْولَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ُيقَالُ لَُه : قَالَْت 

  إِنَّا آلَ ُمحَمٍَّد ، ال َتِحلُّ لََنا الصََّدقَةُ: وسلم قَالَ 

  ومن ذكر أيب عسيب موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ٤٨

: صَْيَرةَ قَالَ ُبو ُنأَْحِسبُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن ُعبَْيٍد أَ -٤٦٦
أَتَانِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه : قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : َسِمْعُت أََبا َعِسيبٍ َموْلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 



إِلَى الشَّامِ ، َوالطَّاُعونُ َشَهاَدةٌ ُألمَِّتي السَّالُم بِالُْحمَّى وَالطَّاُعوِن ، فَأَْمَسكُْت الُْحمَّى بِالَْمِديَنِة ، وَأَْرَسلْتُ الطَّاُعونَ 
  َوَرْحَمةٌ َورِْجٌز َعلَى الْكُفَّارِ

  ومن ذكر أيب مويهبة موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ٤٩

ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيحَْيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا -٤٦٧
لَْعاصِ ، َعْن أَبِي ُمَويْهَِبةَ اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُحَنْينٍ َمْولَى الَْحكَمِ ْبنِ الَْعاصِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ا

َيا أََبا ُمَويْهِبَةَ : بِيُّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوأََنا َمَعُه ِفي بَْعضِ ُبيُوِتِه قَالَ َن: َمْولَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
َيا أََبا ُمَويْهَِبةَ ، إِنِّي قَْد أُوِتيُت َمفَاِتيحَ َخزَاِئنِ اَألْرضِ ، : ، إِنِّي أُِمْرتُ أَنْ أَْسَتْغِفَر ألَْهلِ الَْبِقيعِ فَاْنطَلََق ، فَقَالَ ِلي 

بِأَبِي َوأُمِّي ُخذْ َمفَاِتيحَ : لُْخلَْد ِفيَها ، ثُمَّ الَْجنَّةَ ، َوُخيَِّرْت َبْيَن ذَِلَك َوَبْيَن ِلقَاِء َربِّي َعزَّ َوَجلَّ وَالَْجنَِّة ، فَقُلُْت َوا
لَقَِد اْختَْرُت ِلقَاَء رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ ، ثُمَّ اْسَتْغفَرَ َألْهلِ  ال َواللَِّه َيا أََبا مَُوْيهَِبةَ ،: اَألْرضِ َوالُْخلَْد ِفيَها ، ثُمَّ الَْجنَّةَ ، فَقَالَ 

  الَْبقِيعِ َواْنصََرَف

  ومن ذكر شقران موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٥

َحدَّثََنا حيىي بن خلف وزيد بن أخزم قاال َحدَّثََنا عثمان بن فرقد قال مسعت جعفر بن ُمحَمد عن أبيه قال  -٤٦٨
حلد قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أَُبو طلحة والذي ألقى القطيفة حتته شقران َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال جعفر أ

وَحدَّثَين ابن أيب رافع قال مسعت شقران يقول أنا واهللا طرحت القطيفة حتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القرب 
  شة ويسار وأبو هاشم وأبو السمحقال أَُبو بكر وبقي منهم أَُبو عبيد وأبو كب

  ومن ذكر أيب السمح موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٥١

َنا ُمِحلُّ ْبُن َخِليفَةَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثَ -٤٦٩
كُْنُت أَْخُدُم َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَإِذَا أََراَد أَنْ َيْغَتِسلَ : َحدَّثَنِي أَُبو السَّْمحِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ الطَّاِئيُّ ، 

أَوِ الُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، فَأُوِليِه قَفَاَي ، َوأَْنُشُر الثَّْوَب َيعْنِي اْسُتُرُه ، فَأُِتَي بِالَْحَسنِ : َولِّنِي قَفَاَك قَالَ : قَالَ 
  َهكَذَا ُيْصَنُع ، يَُرشُّ َبْولُ الذَّكَرِ ، َوُيْغَسلُ ِمْن َبْولِ اُألْنثَى: فََبالَ َعلَى َصْدرِِه ، فََدَعى بَِماٍء فََرشَُّه َعلَْيِه ، َوقَالَ 

  ومن ذكر أيب سلمى ٥٢

و بكر بن أيب عاصم يقولون أن اسم أيب سلمى َرِضَي اهللا تعاىل عنه راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أَُب
  حريث
ُد الرَّْحَمنِ ْبُن يَزِيَد ْبنِ َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الَْعالِء ْبنِ الزُُّبرِ ، َوعَْب -٤٧٠

قَالَ َرسُولُ : ثََنا أَُبو َسالمٍ اَألْسَوُد ، َحدَّثََنا أَُبو َسلَْمى َراِعي َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َحدَّ: َجابِرٍ ، قَاال 
ُد ِللَِّه ، ال إِلََه إِال اللَُّه ، َوسُْبَحانَ اِهللا ، وَالْحَْم: َبخٍ َبخٍ ، لََخْمٌس َما أَثْقَلَُهنَّ ِفي الِْميَزاِن : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  َواللَُّه أَكَْبُر ، َوالَْولَُد الصَّاِلحِ ِللَْمْرِء الُْمسِْلمِ فََيحَْتِسبَُه



  ومن ذكر أيب سالم خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم ٥٣

خَْبرَنِي أَُبو َعقِيلٍ ، َعْن َسابِقٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر ، أَ -٤٧١
َما ِمْن ُمْسِلمٍ أَْو إِْنَساٍن أَْو : أَبِي َسالمٍ َخاِدمِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

ا ، وَبِاِإلْسالمِ ِديًنا ، َوبُِمَحمَّدٍ صلى اهللا عليه وسلم َنبِيا ، إِال َرِضيُت بِاللَِّه َرب: َعْبٍد ، َيقُولُ ِحنيَ ُيْمِسي َوِحَني ُيْصبُِح 
  كَانَ َحقًّا َعلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ أَنْ ُيْرِضَيُه َيْوَم الْقَِيامَِة

  ومن ذكر أيب عبيد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٥٤

ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا أََبانُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن أَبِي ُعَبْيدٍ  َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم -٤٧٢
 َناَولَنِي الذَِّراَع ، فَذَكََر الَْحِديثَ قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن: طََبْخُت ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َبِقَي ِمنُْهْم أَُبو كَْبَشةَ ، وََيَساٌر ، َوأَُبو َهاِشمٍ ، وَأَُبو السَّْمحِ: أَبِي َعاِصمٍ 

  ومن بين نوفل بن َعْبد مناف

  جبري بن مطعم بن عدي ٥٥

ابن نوفل بن َعْبد مناف بن قصي ويكىن أبا ُمَحمد ويقولون أَُبو عدي مات سنة تسع ومخسني وأمه أم مجيل بنت 
  بن َعْبد اهللا بن أيب قيس بن َعْبد ود من بين عامر بن لؤيَسِعيد 
قَالَ َرسُولُ : ِه قَالَ َحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِي -٤٧٣

أََنا أَْحَمُد ، وَأََنا ُمحَمٌَّد ، َوأََنا الْمَاِحي الَِّذي َيْمُحو اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بَِي الْكُفَْر ،  إِنَّ ِلي أَْسَماَء: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  َوأََنا الَْحاِشُر الَِّذي ُيْحَشُر النَّاُس َعلَى قََدَميَّ

ْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيهِ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َع -٤٧٤
أََنا : َمْن َيكْلَؤَُنا اللَّْيلَةَ ال َنْرقُُد َعْن َصالِة الْفَْجرِ ؟ فَقَالَ بِاللٌ : ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي َسفَرٍ لَُه 

 فَضََرَب َعلَى آذَانِهِْم َحتَّى أَْيقَظَُهْم َحرُّ الشَّْمَس ، فَقَاُموا فََحلُّوا رََواِحلَُهْم ، ثُمَّ َنَزلُوا ، فََناَدى، فَاْسَتقَْبلَ الشَّْمَس 
  بِاللٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه بِاَألذَاِن ، ثُمَّ تََوضَّئُوا فََصلَّْوا َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َصلُّوا الْفَجَْر

  احلارث بن عامر بن نوفل بن َعْبد منافومن ذكر عقبة بن  ٥٦

نِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ ْبُن َعْبِد الَْمجِيِد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعنِ اْب -٤٧٥
نِ النَُّعْيَماِن إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َشارًِبا ، فَأََمَر َرُسولُ اهللاِ أُِتَي بِنَُعْيَمانَ أَوِ اْب: ُعقَْبةَ ْبنِ الَْحارِِث قَالَ 

  َوكُْنُت ِفيَمْن َضَرَبُه ، فََضَربَْناُه بِالنِّعَالِ َوالْجَرِيِد: صلى اهللا عليه وسلم َمْن كَانَ ِفي الْبَْيِت أَنْ َيْضرِبُوُه قَالَ 

،  ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َسعِيِد ْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -٤٧٦
هللاِ صلى اهللا عليه وسلم اْنَصَرَف َرُسولُ ا: َحدَّثَنِي َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ الْحَارِثِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 



ذَكَْرُت ِتبًْرا : ، فَقَالَ ِمْن َصالِة الَْعْصرِ ُمْسرًِعا ، فَتََعجََّب النَّاُس ِمْن ُسْرَعِتِه ، فَخََرج إِلَْيهِْم فََعَرَف الَِّذي ِفي ُوُجوهِهِْم 
  ِهِفي الْبَْيِت ِعْندََنا ، فََخِشيُت أَنْ يَبِيَت ِعْنَدَنا فَأََمْرُت بِقَْسِم

ُعقَْبةَ ْبنِ َحدَّثََنا اْبُن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن السَّرِيِّ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َسِعيٍد ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن  -٤٧٧
  ، فَذَكََر ِمثْلَُه َصلَّْيُت َمعَ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم الَْعْصَر بِالَْمِديَنِة: الَْحارِِث َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ومن ذكر قيس بن خمرمة أحد بين َعْبد املطلب بن َعْبد مناف ٥٧

َسِمْعُت ُمحَمََّد ْبَن إِْسحَاَق ُيَحدِّثُ ، َعنِ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ  -٤٧٨
وُِلْدتُ أََنا َوَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ِد اِهللا ْبنِ قَْيسِ ْبنِ َمْخَرَمةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ الُْمطَِّلبِ ْبنِ َعْب

  َعاَم الِْفيلِ

  ومن ذكر املطلب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٨

، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْبِد َربِِّه ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ  َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّد -٤٧٩
الُْمطَِّلبِ ، َعنِ النَّبِيِّ  أَبِي أََنسٍ ِمْن أَْهلِ ِمْصَر ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َناِفعِ ْبنِ الَْعْمَياِء ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ الَْحارِِث ، َعنِ

الصَّالةُ َمثَْنى َمثَْنى ، َوَتشَهَّْد ِفي كُلِّ َركَْعَتْينِ ، َوَتبَأَّْس َوتََمْسكَْن ، َوَتقَنَّعْ َيَدْيَك ، َوَتقُولُ : الَ صلى اهللا عليه وسلم قَ
  َهذَا َحِديثٌ ِفيِه اْخِتالٌف: اللَُّهمَّ ، فََمْن لَْم َيفَْعلْ فَهَِي ِخدَاٌج قَالَ أَُبو َبكْرٍ : 

  َرِضَي اهللا تعاىل عنه ومن ذكر زهري بن أمية ٥٩

 ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُمهَاجِرٍ -٤٨٠
َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، فَاسَْتأْذََنا َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه َجاَء ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ ، َوُزَهْيُر ْبُن أَُميَّةَ : السَّاِئبِ قَالَ 

  أََنا أَْعلَُم بِِه ِمْنكَُما كَانَ َشرِيِكي ِفي الَْجاِهِليَِّة: وسلم ، فَأَثْنََيا َعلَيَّ ِعْنَدُه ، فَقَالَ 

  ومن ذكر موايل مطعم بن عدي

  وحشي بن حرب احلبشي ٦

ن بن إسحاق َحدَّثََنا ُمَحمد بن َعْبد الوهاب عن سفيان عن أيب إسحاق قال كان عطاء وحشي َحدَّثََنا هارو -٤٨١
  الفني فشرب اخلمر فنقصه عمر مخس مائة

ُن حَْربٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َوْحِشيُّ ْب: َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوَعْمُرو ْبنِ ُعثَْمانَ ، قَاال  -٤٨٢
َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّا َنأْكُلُ : أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َوْحِشيِّ ْبنِ حَْربٍ ، أَنَّ أَْصَحاَب َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالُوا 

فَاْجَتِمُعوا َعلَى طََعاِمكُْم ، َواذْكُرُوا اْسَم اِهللا َعزَّ : الَ َنَعْم قَ: فَلََعلَّكُْم َتأْكُلُونَ وَأَْنُتْم ُمتَفَرِّقُونَ ؟ قَالُوا : َوال َنشَْبُع قَالَ 
  َوَجلَّ ُيَبارِْك لَكُْم



نِ ُد الرَّْحَمنِ ْبُن يَزِيَد ْبَحدَّثََنا أَُبو َسِعيِد عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراهِيَم ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن شَُعْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْب -٤٨٣
خََرْجُت أََنا َوُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعِديِّ ْبنِ : َجابِرٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ أَُميَّةَ الضَّْمرِيِّ ، أَُراُه َعْن أَبِيِه قَالَ 

كَانَ َوْحِشيٌّ بَِها قَْد َسكََنَها َوأَقَاَم بَِها ، فَقَالَ ِلي ُعَبْيُد اهللاِ الِْخيَارِ ، َزَمانَ ُمَعاوَِيةَ فَأَْدرَْبَنا ، فَلَمَّا قَفَلَْنا َمَرْرَنا بِِحْمَص َو
إِنْ ِشئَْت : فَقُلُْت لَُه : َهلْ لَكَ أَنْ نَأِْتَي َوْحِشيا فََنْسأَلَُه ، َعْن قَْتلِ َحْمَزةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه كَْيَف قََتلَُه ؟ قَالَ : ْبُن َعِديٍّ 
إِنَّكَُما سََتجَِدانَِه بِِفَناِء دَارِِه ، َعلَى ِطْنِفَسةٍ : ا نُرِيُدُه ، فَسَأَلَْنا َعْنُه بِِحْمَص ، فَقَالَ لََنا َرُجلٌ َوَنْحُن َنسْأَلُ َعْنُه ، فََخَرجَْن

يَداِن ِمْن حَْيثُ َتسْأَالنِِه َعْنُه ، َوإِنْ َتجِدَاُه ِفيِه لَُه ، فَإِنْ َتجَِداهُ لَْيسَ بِِه بَأٌْس ، َتجَِداُه َرُجال عََربِيا َتجَِداِن ِمْنُه الَِّذي ُترِ
  َبْعُض َما َيكُونُ فَاْنَصرِفَا َعْنُه ،

َنا فََسلَّْمَنا َعلَْيِه ال َبأْسَ بِِه ، فََوقَفْفَأَقَْبلَْنا َنْمِشي فَإِذَا شَْيٌخ كَبٌِري أَسَْوُد ِمثْلُ الُْبغَاِث َعلَى ِطْنِفَسةٍ لَُه بِِفَناِء دَارِِه ، وَإِذَا ُهَو
وَاللَِّه َما رَأَْيُتَك مُْنذُ َناَولُْتَك أُمََّك السَّْعِديَّةَ : َنَعْم قَالَ : اْبٌن ِلَعِديِّ ْبنِ الِْخيَارِ ؟ قَالَ : فََرفََع َرأَْسُه إِلَى ُعبَْيِد اِهللا ، فَقَالَ 

أََتْيَناكَ لُِتَحدِّثََنا : َها ، فَلَمَّا َوقَفَْت َعلَيَّ َعَرفُْتَك ، فََجلَْسَنا إِلَْيِه ، فَقُلَْنا لَُه الَِّتي أَْرَضعَْتَك بِِذي طًُوى ، َوِهَي َعلَى َبِعريِ
،  أََما أَنِّي َسأَُحدِّثُكَُما كََما َحدَّثُْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم: كَْيَف كَانَ قَْتلَُك َحْمَزةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ؟ فَقَالَ 

إِنْ قََتلَْت َحمَْزةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعمَّ ُمَحمَّدٍ : كُْنُت غُالًما ِلُجبَْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ َوكَانَ َعمُُّه طَُعْيَمةَ قُِتلَ َيْوَم َبْدرٍ ، فَقَالَ ِلي 
َما أُخِْطئُ ، فَخََرْجُت َمَع النَّاسِ َوَجاءَ  صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَْنَت ُحرٌّ ، َوكُْنُت َصاِحبَ َحْرَبٍة أَقِْذُف بَِها فَأَقَلُّ

  َحْمَزةُ حَتَّى نََزلَْنا َمنْزِال بِأُِحٍد فَالَْتقَى النَّاُس ،

َيُهزُّ النَّاسَ لِ األَْوَرقِ فَأََخذْتُ َحرَْبِتي َوَجَعلْتُ اْنظُرُ َحْمَزةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َحتَّى رَأَْيُتُه ِفي َعْرضِ النَّاسِ مِثْلَ الْجََم
 إِذْ َنفََر ِمَن النَّاسِ ِسبَاُع ْبُن َعْبدِ بَِسْيِفِه هَزا َما ُيبِْقي َشْيئًا ، فَوَاللَِّه إِنِّي ألََتَهيَّأُ لَُه قَدِ اسَْتَتْرتُ بِأَْصلِ الشَّجََرِة أَْو َحَجرٍ

َهلُمَّ إِلَيَّ َيا اْبَن ُمقَطَِّعِة الُْبظُورِ فََضَرَبُه ، فَوَاللَِّه لَكَأَنََّما أَخْطَأَ رَأَْسُه ، : الْعُزَّى ، فَلَمَّا َرآُه َحْمَزةُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
لُ ، فَذََهَب َيْيِه ، فََوقََع الرَُّجفََهَزْزتُ َحْربَِتي حَتَّى إِذَا َرِضيُت مِْنَها َرفَْعُتَها َعلَْيِه فََوقََعْت َبْيَن كَِتفَْيِه حَتَّى خََرَجْت ِمْن ثَْد

َخذُْتَها ، ثُمَّ َرجَْعُت إِلَى الُْمَعْسكَرِ ِلَيُنوَء بَِها فَقَلَْبُتُه فََتَركُْتُه وَإِيَّاَها ، َواْستَأْخَْرُت َعْنُه َحتَّى مَاَت الرَُّجلُ ، فَقُْمُت إِلَْيِه فَأَ
ُألْعَتَق ، فَلَمَّا قَِدْمَنا َمكَّةَ ُعِتقُْت َوأَقَْمُت ، فَلَمَّا فََتَح اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َمكَّةَ  فَقََعْدُت َولَمْ َيكُْن ِلي حَاَجةٌ بَِغيْرِِه َوإِنََّما قََتلُْتُه

  َهَرْبُت فََدَخلُْت الطَّاِئَف ،

بِالَْيَمنِ أَْو بِالشَّامِ أَْو بَِبْعضِ  أَلَْحُق: فَلَمَّا َخَرَج َوفُْد الطَّاِئِف إِلَى َرُسولِ اهللاِ َضاقَْت َعلَيَّ اَألْرُض بَِما َرُحَبْت ، فَقُلُْت 
َواللَِّه لَْن َيقُْتلَ ُمحَمٌَّد صلى اهللا عليه وسلم أََحًدا : الْبِالِد فَوَاللَِّه إِنِّي لَِفي ذَاَك ِمْن َهمِّي ، إِذْ قَالَ ِلي َرُجلٌ ِمَن النَّاسِ 

فََخَرْجتُ َحتَّى قَدِْمُت َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َهاَدِتِه قَالَ ِمَن النَّاسِ َجاَءُه َيْدُخلُ ِفي دِينِِه َوَيْشَهُد بَِش
اْجِلْس فََحدِّثْنِي : َنَعْم قَالَ : َوْحِشيٌّ قُلُْت : فَلَْم َيُرْعُه إِال وَبِي قَاِئٌم َعلَى َرأِْسِه أَشَْهُد بَِشَهاَدةِ الَْحقِّ ، فَلَمَّا َرآنِي قَالَ 

وَْيَحَك : قَْتلَُك َحْمَزةَ فََجلَْسُت َبْيَن َيَديْ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فََحدَّثُْتُه كََما َحدَّثُْتكَُما ، فَقَالَ  كَْيَف كَانَ
ا َحتَّى قََبَض اللَّهُ فَكُْنُت أَتََنكَُب َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ِحَني كَانَ َحي: غَيِّْب َعنِّي َوْجَهكَ بِأَنْ ال أَرَاَك قَالَ 

  َعزَّ َوَجلَّ َرُسولَُه َعلَْيِه السَّالُم ،

ى إِذَا كُْنُت بِالَْيَماَمِة وَالَْتقَى فَلَمَّا غََزا الُْمْسِلُمونَ ُمَسْيِلَمةَ َخَرْجُت بَِحْربَِتي الَِّتي قََتلُْت بَِها َحْمَزةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، حَتَّ
هَيَّأُ لَُه حَتَّى إِذَا لَى ُمَسْيِلَمةَ فََواللَِّه َما َعَرفَْتُه ، فَإِذَا َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ يُرِيُدُه ِمْن نَاِحَيٍة أُْخَرى وَِكالَنا َيَتالنَّاُس نَظَْرُت إِ

السَّْيِف ، فََربُّكَ أَْعلَُم أَيَُّنا قََتلَُه فَإِنْ كُْنُت أََنا أَْمكَنَنِي َرفَْعُت َعلَْيِه حَْرَبِتي ، فََوقََعْت ِفيِه َوَشدَّ َعلَْيِه اَألْنَصارِيُّ فََضَرَبُه بِ



أَْخَبرَنِي :  ْبُن الْفَْضلِ قََتلُْتُه فَقَْد قََتلُْت َخْيَر النَّاسِ بَْعَد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوقََتلُْت َشرَّ النَّاسِ قَالَ َعْبُد اِهللا
: َسِمْعُت َرُجال َيصُْرُخ : َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوَشهِدَ الَْيَماَمةَ قَالَ  ُسلَْيَمانُ ْبُن َيسَارٍ ، َعْن

  قََتلَُه الَْعْبُد اَألسَْوُد َيعْنِي ُمَسْيِلَمةَ

ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َوغَْيُرُه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ ، َعْن َحدَّثََنا ُيوُنُس ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ  -٤٨٤
لَْو َمَرْرَنا : أَقَْبلَْنا ِمَن الرُّومِ فَلَمَّا قَُرْبَنا ِمْن ِحْمَص ، قُلُْت : ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيسَارٍ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ َعِديِّ ْبنِ الِْخيَارِ قَالَ 

  سَأَلَْناُه َعْن قَْتلِ َحْمَزةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَذَكََر الَْحِديثَبَِوْحِشيٍّ فَ

  ومن ذكر بين أمية بن َعْبد مشس بن َعْبد مناف

  أَُبو سفيان صخر بن حرب ٦١

ابن َعْبد مشس بن َعْبد مناف بن قصي َرِضَي اهللا تعاىل عنه مات وهو ابن مثان ومثانني سنة وولد قبل الفيل بعشر 
 وتويف سنة ثنتني وثالثني باملدينة ودفن بالبقيع وقالوا سنة إحدى وثالثني وكان رجال ربعة دحداحا عظيم اهلامة سنني

  أعمى أصيب بإحدى عينيه يوم الطائف

ُحمَْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فُلَْيحٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ أَبِي َعاِصمٍ ِقَراَءةً َعلَْيِه ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن  -٤٨٥
َيا أََبا َحْنظَلَةَ ، : قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َألبِي ُسفَْيانَ ِفي ِقصٍَّة : ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ قَالَ 

ى ، أُصِيَب بِإِْحَدى َعْيَنْيهِ َيْوَم الطَّاِئِف َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوكَانَ َرُجال َرْبَعةً َدْحَداًحا ، َعِظيَم الَْهاَمِة ، أَْعَم
ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ صَْعَصَعةَ ، ، أُصِيَبِت اُألخَْرى َيْوَم الَْيْرُموِك ، َوأُمُّهُ َصِفيَّةُ بِْنُت َحْزِن ْبنِ ُبجَْيرِ ْبنِ الَْهْزمِ ِمْن َبنِي ِهاللِ 

  ا َحْنظَلَةََوُيكَْنى أََب

َحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُم -٤٨٦
َعْنُه ، أَنَّ الْعَبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا  َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ أََبا ُسفَْيانَ َرُجلٌ ُيِحبُّ الْفَْخَر ، فَاجَْعلْ لَُه ِمْنُه َشيْئًا : عليه وسلم بِأَبِي ُسفَْيانَ بَِمرِّ الظَّْهَراِن ، فَقَالَ 
  َمْن َدَخلَ دَاَر أَبِي ُسفَْيانَ فَُهَو آمٌَن: اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  ، فَقَالَ َرسُولُ

أَبِي زَُمْيلٍ ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َعبَّاسُ ْبُن َعْبِد الَْعظِيمِ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ ، َعْن -٤٨٧
كَانَ الُْمْسِلُمونَ ال َيْنظُُرونَ إِلَى أَبِي ُسفَْيانَ َوال ُيقَاِعدُوَنُه ، فَقَالَ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه : َعْنُه قَالَ  َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه

انَ َتتَِّخذَُها وَأَُزوُِّجكََها ِعْنِدي أَْحَسُن الْعََربِ َوأَْجَملُُه أُمُّ َحبِيَبةَ بِْنتُ أَبِي ُسفَْي: نََعْم قَالَ : وسلم ثَالثٌ أَْعطِنِيهِنَّ قَالَ 
  َنَعْم: َنَعْم ، َوُمَعاوَِيةُ تَتَِّخذُُه كَاِتًبا َيكُْتُب َبْيَن َيَدْيَك قَالَ : قَالَ 

نِ ِشهَابٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد بِنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َسْعٍد ، َعْن صَاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ ، َعنِ اْب -٤٨٨
 النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كََتبَ َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اُهللا َعْنُه أَنَُّه أَْخَبَرُه ، أَنَّ

نْ َيْدفََعُه إِلَى َعِظيمِ ُبصَْرى ، فََدفََعُه َعِظيُم ُبصَْرى إِلَى قَْيَصَر ، إِلَى قَْيَصَر ، َوَبَعثَ بِكَِتابِِه َمَع ِدْحَيةَ الْكَلْبِيِّ َوأََمَرُه أَ
 اُهللا َعزَّ َوَجلَّ ، فَلَمَّا َوكَانَ قَْيَصُر لَمَّا كََشَف اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ُجُنوَد فَارَِس َمَشى ِمْن ِحْمَص إِلَى إِيلَْيا ُشكًْرا ِلَما أَْبالُه



الَْتِمُسوا ِلي َها ُهَنا أََحًدا ِمْن قَْوِمِه أَْسأَلُُه َعْن َرسُولِ اِهللا : تَاُب النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِحَني قَرَأَُه َجاَء قَْيَصَر ِك
الُْمدَِّة الَِّتي كَاَنْت َبْيَن  فَأَخَْبرَنِي أَُبو ُسفَْيانَ ْبُن َحْربٍ ، أَنَُّه كَانَ بِالشَّامِ ِفي: صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ 

  النَّبِيِّ صَلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم ، َوَبْيَن كُفَّارِ قُرَْيشٍ

فَإِذَا ُهَو فََوَجْدَنا قَْيَصرَ بَِبْعضِ الشَّامِ ، فَاْنطَلَقُوا بِي َوبِأَْصَحابِي حَتَّى قَِدْمَنا إِيلَْيا فَأَْدَخلََنا َعلَْيِه ، : قَالَ أَُبو سُفَْيانَ 
َسلُْهْم أَيُُّهْم أَقَْرُب َنَسًبا إِلَى َهذَا : َجاِلٌس ِفي َمجِْلسِ ُملِْكِه َوَعلَْيِه التَّاُج َوإِذَا َحْولَُه ُعظََماُء الرُّوُم ، فَقَالَ ِلتَْرُجَمانِِه 

: قُلُْت : َما قََراَبُتهُ َبيَْنَك َوَبْيَنُه قَالَ : ا أَقَْربُُهْم إِلَْيهِ َنسًَبا ، فَقَالَ أََن: فَقُلُْت : الرَُّجلِ الَِّذي َيزُْعُم أَنَّهُ َنبِيٌّ قَالَ أَُبو سُفَْيانَ 
اْدُنْه ِمنِّي ، ثُمَّ أََمَر بِأَْصَحابِي ُيْجَعلُوا َخلْفَ : ُهَو اْبُن َعمِّي ، َولَْيَس َيوَْمِئٍذ ِمْن بَنِي َعْبِد َمَناٍف غَْيرِي قَالَ قَْيَصُر 

إِنِّي َساِئلٌ َهذَا الرَُّجلَ َعْن َهذَا الرَُّجلِ الَِّذي َيْزُعُم أَنَُّه نَبِيٌّ ، فَإِنْ : قُلْ لَُهْم : ي ِعْنَد كَتِِفي ، ثُمَّ قَالَ ِلتَْرُجَمانِِه ظَْهرِ
أَْصَحابِي َعلَيَّ الْكَِذَب لََحدَّثُْتُه َعْنُه ِحَني سَأَلَنِي  فََواللَِّه لَْوال الْحََياُء َيْوَمِئذٍ بِأَنْ يَأِْثَر: كَذََب فَكَذُِّبوُه قَالَ أَُبو سُفَْيانَ 

  َولَِكنِ اْسَتْحَيْيُت أَنْ َيأِْثُروا َعلَيَّ الْكَِذَب فََصَدقُْتُه َعْنُه ،

فََهلْ قَالَ َهذَا الْقَْولَ : َنَسبٍ قَالَ  ُهَو ِفيَنا ذُو: كَْيَف َنَسُب َهذَا الرَُّجلِ ِفيكُْم ؟ فَقُلُْت لَُه : قُلْ لَُه : فَقَالَ ِلتَْرُجَمانِِه 
فََهلْ كَانَ : ال قَالَ : فَكُْنُتْم تَتَّهُِموَنُه َعلَى الْكَِذبِ قَْبلَ أَنْ َيقُولَ َما َيقُولُ ؟ قُلُْت : ال قَالَ : أََحٌد ِمْنكُْم قَْبلَُه ؟ فَقُلُْت 

فَيَزِيُدونَ أَوْ : َبلْ ُضَعفَاؤُُهْم قَالَ : النَّاسِ َيتَّبِعُوَنُه أَْم ُضعَفَاُؤُهْم ؟ قُلُْت  فَأَْشَراُف: ال قَالَ : ِمْن آَباِئِه َمِلٌك ؟ قُلُْت 
فََهلْ : ال قَالَ : فََهلْ يَْرَتدُّ أََحٌد ِمْنُهْم َسْخطَةً ِلدِينِِه َبْعدَ أَنْ َيْدُخلَ ِفيِه ؟ قُلُْت : َبلْ يَزِيُدونَ قَالَ : َيْنقُُصونَ ؟ قُلُْت 

ا غَْيَرَها ال ، َوَنْحُن ِمْنُه اآلنَ ِفي ُمدٍَّة ، َوَنْحُن َنَخافُ أَنْ َيْغِدَر وَلَْم ُيْمكِنِّي كَِلَمةٌ أَنْ أُْدِخلَ ِفيَها شَْيئً: َيْغِدُر ؟ قُلُْت 
ُدَوال َوِسَجاال ُيَدالُ َعلَْيَنا : ْرُبُه ؟ فَقُلُْت فَكَْيَف كَانَ َحرُْبكُْم َوَح: َبلَى قَالَ : فََهلْ قَاَتلُْتُموُه َوقَاَتلَكُْم ؟ قُلُْت : قَالَ 

َيأُْمُرَنا أَنْ َنْعُبدَ اللََّه َتعَالَى َوال ُنشْرَِك بِِه شَْيئًا ، َوَينَْهاَنا َعمَّا : فََما َيأُْمرُكُْم بِِه ؟ قُلُْت : الَْمرَّةَ وَُندَالُ َعلَْيِه اُألْخَرى قَالَ 
  ، وََيأُْمرَُنا بِالصَّالِة وَالصِّْدقِ َوالَْعفَاِف َوالَْوفَاِء بِالْعَْهِد َوأََداِء اَألمَاَنِة ،كَانَ َيْعُبُد آَباُؤَنا 

مُ سَأَلُْتَك َعْن َنَسبِِه ِفيكُْم فََزَعْمَت أَنَُّه ذُو َنَسبٍ َوكَذَِلَك الرُُّسلُ َعلَْيهِ: قُلْ لَُه : فَقَالَ ِلتَْرُجَمانِِه ِحَني قَالَ لَُه ذَِلَك 
لَْو كَانَ أََحٌد : ، فَقُلُْت السَّالُم ُتبَْعثُ ِفي َنَسبِ قَْوِمَها ، َوَسأَلُْتَك َهلْ قَالَ َهذَا الْقَْولَ ِفيكُمْ أََحٌد قَْبلَُه فََزَعْمَت أَنْ ال 

أَلُْتَك َهلْ كُنُْتْم َتتَّهِمُوَنُه بِالْكَِذبِ قَْبلَ أَنْ َيقُولَ َما َرُجلٌ َيأَْتمُّ بِقَْولٍ قِيلَ قَْبلَُه ، َوَس: ِفيكُْم قَالَ َهذَا الْقَْولَ قَْبلَُه ، قُلُْت 
سَأَلُْتَك َهلْ كَانَ ِمْن قَالَ ، فََزَعْمَت أَنْ ال ، فََعَرفُْت أَنَُّه لَْن َيَدَع الْكَِذَب َعلَى النَّاسِ وََيكِْذَب َعلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، َو

لَْو كَانَ ِمْن آَباِئِه َمِلٌك لَقُلُْت َيطْلُُب ُملَْك آبَاِئِه ، َوسَأَلُْتكَ أَشَْراُف النَّاسِ يَتَّبُِعوَنهُ : نْ ال ، فَقُلُْت آَباِئِه َمِلٌك فََزَعْمَت أَ
أَلُْتَك َهلْ يَزِيُدونَ أَوْ َيْنقُُصونَ ، أَْم ُضَعفَاُؤُهْم ، فََزَعْمُت أَنَّ ُضَعفَاَءُهْم أَْتَباُعُه َوُهْم أَْتبَاُع األَْنبَِياِء َعلَْيهُِم السَّالُم ، َوَس

  ال ،: ِه َرغَْبةً َعْنُه ، فَقُلُْت فََزَعْمَت أَنَُّهْم َيزِيُدونَ َوكَذَِلَك اِإلَميانُ َحتَّى َيكُْملَ َوَسأَلُْتَك ، َهلْ َيرَْتدُّ أََحٌد ِمنُْهْم َعْن ِدينِ

لْقُلُوبِ ، ال َيْسَخطُُه أََحٌد ، َوسَأَلُْتَك َهلْ يَْغِدُر فََزَعْمَت أَنْ ال ، َوكَذَِلكَ الرُُّسلُ َوكَذَِلَك اِإلَميانُ ِحَني ُيخَاِلطُ َبَشاَشةَ ا
 َوِسجَاال َوحَْرُبكُْم َتكُونُ ُدَوال َعلَْيهُِم السَّالُم ال َتْغِدُر ، َوَسأَلُْتَك َهلْ قَاَتلُْتُموُه َوقَاَتلَكُْم ، فََزَعْمَت أَنَُّه قَْد فََعلَ َوحَْرَبُه

 الَْعاِقَبةُ لََها ، َوسَأَلُْتَك َماذَا ُتَدالُونَ َعلَْيِه َمرَّةً َوُيَدالُ َعلَْيكُْم أُْخَرى ، َوكَذَِلَك الرُُّسلُ َعلَيْهُِم السَّالُم ُتْبَتلَى ، ثُمَّ َتكُونُ
، وَالَْعفَاِف ، وَالَْوفَاِء بِالَْعْهِد ، وَأََداِء اَألَماَنِة ، َوَهِذِه ِصفَةُ َنبِيٍّ قَدْ َيأُْمُركُمْ بِِه فََزَعْمَت أَنَُّه َيأُْمُركُْم بِالصَّالِة ، َوالصِّْدقِ 

،  َك َما َتْحَت قََدَميَّ هَاَتْينِكُْنُت أَْعلَُم أَنَّهُ َخارٌِج وَلَِكْن لَْم أَظُنَّ أَنَُّه ِمْنكُْم ، َوإِنْ َيُك َما قُلَْت َحقًّا ، فَُيوِشُك أَنْ َيْمِل



ثُمَّ َدَعا بِِكَتابِ النَّبِيِّ صَلَّى اُهللا َعلَْيِه : َولَْو أَْرُجو أَنْ أَْخلَُص إِلَْيِه لََتَجشَّْمُت لُِقيَُّه َولَْو كُْنُت ِعْنَدُه لََغَسلُْت قََدَمْيِه قَالَ 
  :َوَسلََّم ، فَإِذَا ِفيِه 

نِ َعْبِد اِهللا ، َوَرُسوِلِه إِلَى ِهرَقْلَ َعِظيمِ الرُّومِ ، َسالٌم َعلَى َمنِ اتََّبَع الُْهَدى ، بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ ، ِمْن ُمَحمَِّد ْب
نَّ َعلَْيَك إِثْمُ ْينِ ، فَإِنْ َتَولَّْيَت فَإِأَمَّا َبْعُد ، فَإِنِّي أَْدعُوَك بَِداِعَيِة اِهللا َتعَالَى إِلَى اِإلْسالمِ ، وَأَْسِلْم يُْؤِتَك اللَُّه أَْجَرَك َمرََّت

َوال ُنْشرِكَ بِِه َشيْئًا َوال يَتَِّخذَ َبْعضَُنا اِإلرِّيِسيَِّني ، َيأَْهلَ الِْكتَابِ َتعَالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبيَْنكُْم أَلَّا َنعُْبَد إِال اللََّه 
ولُوا اشَْهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ ، فَلَمَّا قََضى َمقَالََتُه َعلَْت أَْصوَاُت الرُّومِ الَِّذيَن حَْولَُه َبْعًضا أَرَْباًبا ِمْن ُدوِن اِهللا فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُ

ْد َبلَغَ أَْمرُ لَقَ: ْم ، فَقُلُْت ، َوكَثَُر لََغطُُهْم فَالَ أَْدرِي َما قَالُوا ، َوأََمَر بَِنا فَأُْخرِْجَنا فَلَمَّا َخَرْجُت َمَع أَْصحَابِي َخلَْوُت بِهِ
َواللَِّه َما زِلُْت ُمْسَتيِْقًنا َدلِيال بِأَنَّ أَْمَرهُ َسَيظَْهرُ َحتَّى : اْبنِ أَبِي كَْبَشةَ أَنَّ َهذَا َمِلَك َبنِي اَألْصفَرِ َيَخافُُه قَالَ أَُبو ُسفَْيانَ 

  رٌِهأَْدَخلَ اللَُّه َتَباَرَك َوَتعَالَى قَلْبَِي اِإلْسالَم وَأََنا كَا

َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن صَاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ ، -٤٨٩
اللَُّه َعْنُه أَْخَبَرُه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اُهللا َعلَْيِه  أَخَْبرَنِي ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ ، أَنَّ َعْبدَ اهللاِ ْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي

  َوَسلََّم كََتَب إِلَى قَْيَصَر َيْدُعوهُ إِلَى اِإلْسالمِ ، َوَبَعثَ بِِه َمَع ِدْحَيةَ الْكَلْبِيِّ ، َوذَكََر الَْحِديثَ

ُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعْب -٤٩٠
َنَنا َوَبْيَن اْنطَلَقُْت ِفي الُْمدَِّة الَِّتي كَاَنتْ َبْي: ُعْتَبةَ ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَخَْبرَنِي أَُبو ُسفَْيانَ قَالَ 

َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى ِهَرقْلَ ،  َرسُولِ اِهللا َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم فََبْيَنا أََنا بِالشَّامِ إِذْ جِيَء بِِكَتابٍ ِمْن َرسُولِ اِهللا صَلَّى اُهللا
َهلْ َها ُهَنا أََحٌد ِمْن قَْومِ َهذَا : ُم ُبْصَرى إِلَى ِهَرقْلَ ، فَقَالَ َوكَانَ ِدْحَيةُ َجاَء بِِه فََدفََعُه إِلَى َعِظيمِ ُبصَْرى ، فََدفََعُه َعِظي

فَأَْجلَسُوَنا َبْيَن َيَدْيهِ : نََعْم ، فَُدِعيُت ِفي َنفَرٍ ِمْن قَُرْيشٍ فََدَخلُْت َعلَى ِهَرقْلَ قَالَ : الرَُّجلِ الَِّذي َيزُْعُم أَنَّهُ َنبِيٌّ ، قَالُوا 
  َحِديثَ، فَذَكََر الْ

 ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَنَّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا ُشعَْيٌب ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا -٤٩١
اللَُّه َعْنُه أَْخَبَرُه ، أَنَّ ِهرَقْلَ أَْرَسلَ إِلَْيِه ِفي َركْبٍ ِمْن  اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَْخبََرُه ، أَنَّ أََبا ُسفَْيانَ ْبَن َحْربٍ َرِضَي

  قَُرْيشٍ كَاُنوا ُتجَّاًرا ، ثُمَّ سَاَق الَْحِديثَ بِطُوِلِه ِمثْلِ َحدِيِث صَاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ

أَْخَبَرنِي ُعبَْيدُ : ي ، َعنِ اْبنِ أَِخي الزُّهْرِيِّ ، َعْن َعمِِّه قَالَ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن سَْعِد ْبنِ إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا َعمِّ -٤٩٢
أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اُهللا َعلَْيِه : اِهللا ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُعْتَبةَ ْبنِ َمْسُعوٍد ، أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَخَْبَرُه 

مََرُه َرسُولُ اِهللا َصلَّى َتَب إِلَى قَْيَصَر َيْدُعوهُ إِلَى اِإلْسالمِ ، فََبَعثَ بِِكتَابِِه َمَع ِدْحَيةَ الْكَلْبِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوأََوَسلََّم كَ
َر ، فََدفََعُه َعِظيُم ُبصَْرى إِلَى قَْيَصَر ، َوكَانَ اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم أَنْ َيْدفََعُه إِلَى َعِظيمِ ُبْصَرى ِلَيْدفََعُه َعِظيمُ ُبصَْرى إِلَى قَْيَص

: قَالَ َعْبدُ اهللاِ ْبُن َعبَّاسٍ قَْيَصُر لَمَّا كََشَف اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْنُه ُجنُوَد فَارَِس ، َمَشى إِلَى إِيِلَيا َعلَى الزََّرابِيِّ يُْبَسطُ لَُه 
كَانَ بِالشَّامِ ِفي رِجَالٍ ِمْن قَُرْيشٍ قَِدُموا ُتجَّاًرا ِفي الُْمدَِّة الَِّتي كَاَنْت َبْيَن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى  فَأَْخَبرَنِي أَُبو ُسفَْيانَ ، أَنَُّه

  اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم َوكُفَّارِ قَُرْيشٍ ، فَذَكََر الَْحِديثَ



قَالَ ِلي : يَم إِْسحَاُق ْبُن َمخْلٍَد َوكَانَ ِمَن الثِّقَاِت قَالَ الَْحجَّاُج َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا أَُبو إِبَْراِه -٤٩٣
َوُتوُفَِّي قَْبلَ َمْوِت َيزِيَد ْبنِ َهاُرونَ َوقَْبلَ ُخُروجِي إِلَى : إِنَّ َرِفيِقي قَالَ َحجَّاٌج : الَْحكَُم ْبُن ُموَسى ، َوذَكَْرُتُه لَُه قَالَ 

َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن : دَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحمَْزةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد ْبنِ َجابِرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ قَالَ َح: الَْيَمنِ قَالَ 
َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم كََتَب إِلَى  أَنَّ َرُسولَ اِهللا: َحدَّثَنِي أَُبو سُفَْيانَ ْبُن حَْربٍ : َعْبِد اِهللا ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسِ قَالَ 

ِفي َبْيتِ : َوقَالَ :  قَالَ قَْيَصَر َيْدعُوُه إِلَى اِإلْسالمِ ، فَذَكََر الَْحِديثَ ، َوقَالَ ِفي َرْهٍط ِمْن قَُرْيشٍ ِمنُْهْم َمْخَرَمةُ ْبُن َنْوفَلٍ
َسالٌم َعلَى َمنِ اتََّبعَ : ال ُتقَاِتلُْه فَإِنَّ أَفَْعلَ النَّاسِ بِذَِلَك الَْيهُوُد ، َوقَالَ ِفي الِْكتَابِ  :قَْوِمِه ، ثُمَّ أََهلَّ َعلَيَّ قَْيَصُر ، فَقَالَ 

َوال َولًَدا ، َوإِنَّ ِخذْ صَاِحَبةً الُْهَدى َوآَمَن بِاللَِّه َتعَالَى َوُرُسِلِه ، وََيْشَهدُ أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَُّه َوْحَدُه ال شَرِيَك لَُه ، لَْم َيتَّ
  ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه وَأَْدُعوَك بَِداِعَيِة اِإلَمياِن ، فَإِنِّي أََنا َرُسولُ اِهللا إِلَى النَّاسِ َجِميعًا

  ومن ذكر يزيد بن أيب سفيان ٦٢

خلف بن قوالة من بين ابن حرب يكىن أبا خالد َرِضيَ اهللا تعاىل عنه وأمه أم احلكم وامسها زينب بنت نوفل بن 
  فراس من كنانة تويف سنة تسع عشرة بدمشق ودفن هبا

و َسالمٍ اَألْسَوُد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، َحدَّثََنا أَُب -٤٩٤
َصلَّى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَْصَحابِِه ، ثُمَّ : ، َعْن أَبِي َعْبِد اِهللا اَألشَْعرِيِّ قَالَ  َحدَّثَنِي أَُبو َصاِلحٍ اَألْشعَرِيُّ

َعلَْيِه َوَسلََّم َيْنظُرُ  اُهللاَجلََس ِفي ِعَصاَبٍة مِْنُهْم ، فََدَخلَ َرُجلٌ ُيَصلِّي فََجَعلَ ال َيْركَُع وََيْنقُُر ِفي ُسُجوِدِه ، َوالنَّبِيُّ َصلَّى 
ي ُيصَلِّي َوال َتَرْونَ َهذَا لَْو َماَت َعلَى غَْيرِ ِملَِّة ُمَحمٍَّد ، َينْقُُر َصالَتُه كََما َينْقُُر الُْغرَاُب الدََّم ، َمثَلُ الَِّذ: إِلَْيِه ، فَقَالَ 

ْمَرةً أَْو َتمَْرَتْينِ ، فََما ُيْغنَِياِن َعْنُه ، فَأَْسبِغُوا الُْوُضوَء ، وَْيلٌ ِلَألْعقَابِ َيْركَُع ، َوَينْقُُر ِفي ُسُجوِدِه كََجاِئعٍ ال َيأْكُلُ أَال َت
َمْن َحدَّثََك بَِهذَا الَْحِديِث ؟ : فَقُلُْت ألَبِي َعْبِد اِهللا اَألْشعَرِيِّ : ِمَن النَّارِ ، َوأَِتمُّوا الرُّكُوَع وَالسُُّجوَد قَالَ أَُبو َصاِلحٍ 

ْبُن َحَسَنةَ َرِضيَ أَُمَراُء اَألْجَناِد ، َوَعْمُرو ْبُن الَْعاصِ ، َوَخاِلُد ْبُن الَْولِيِد ، َويَزِيُد ْبُن أَبِي ُسفَْيانَ ، َوشَُرْحبِيلُ : فَقَالَ 
  اللَُّه َعْنُهْم ، كُلُّ هَُؤالِء َسِمَعُه ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

  ن أيب سفيانومن ذكر معاوية ب ٦٣

ابن حرب بن أمية بن َعْبد مشس أَُبو َعْبد الرمحن َرِضَي اهللا تعاىل عنه وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن َعْبد مشس تويف 
سنة ستني وهو ابن مثان وسبعني سنة وكانت خالفته عشرين سنة وسبعة أشهر وكان طويال أبيض مجيال خيضب 

عت أبا بكر بن أيب شيبة يقول ويل معاوية َرِضَي اهللا تعاىل عنه عشرين سنة اال بالصفره قال أَُبو بكر بن أيب عاصم مس
شيء ومات سنة ستني من املهاجرة قال بن أيب عاصم واجتمع الناس على معاوية سنة أربعني وهبا مسيت اجلماعة 

  وتويف سنة ستني
ِعيد بن َعْبد العزيز عن أيب َعْبد رب الزاهد قال رأيت َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا أَُبو مسهر عن َس -٤٩٥

  معاوية َرِضَي اهللا تعاىل عنه يصفر حليته

َحدَّثََنا ُمَحمد بن مصفى َحدَّثََنا بقية بن الوليد َحدَّثََنا عبيد اهللا بن َعْمرو عن َعْبد اهللا بن ُمحَمد بن عقيل قال  -٤٩٦
  ىل عنه سنة أربعنيكانت اجلماعة على معاوية َرِضَي اهللا تعا



َحدَّثََنا أَُبو عمري َحدَّثََنا أَُبو ضمرة قال بويع معاوية َرِضَي اهللا تعاىل عنه سنة أربعني من التاريخ ببيت املقدس  -٤٩٧
  ومات سنة ستني

َحدَّثََنا صلت بن مسعود اجلحدري َحدَّثََنا محاد بن زيد عن هشام عن ُمَحمد بن سريين قال قال معاوية  -٤٩٨
  ِضَي اهللا تعاىل عنه ما بقي مين اليوم شيء إال لذة احلديث قال بن أيب عاصم يريد أن ألسن أتت عليَر

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا زيد بن احلباب عن حسني بن واقد عن َعْبد اهللا بن بريدة أن احلسن بن  -٤٩٩
ا أحدا قبلك وال أجيز هبا أحدا من العرب بعدك فأجازه بأربع علي دخل على معاوية فقال ألجيزنك جبائزة مل أجز هب

  مائة ألف ألف فقبلها

َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان بن َسِعيد َحدَّثََنا أيب َحدَّثََنا مهام بن ُمَحمد عن بن منران عن عبادة بن نسي قال  -٥٠٠
القوم مث استغفر وبكى وقال كثرت الوجوه  خطبنا معاوية َرِضَي اهللا تعاىل عنه على منرب الصنربة فنظر يف وجوه

وقلت املعارف وإمنا الناس قرون ومن فناء املرء فناء قرنه لقد شهد معي صفني عدة من أصحاب ُمَحمد صلى اهللا 
  عليه وسلم ما أصبح على وجهه األرض مثل عدهتم مث نزل فتوجه إىل دمشق فلم يلبث أن مات رمحه اهللا

لوليد اخلالل الدمشقي َحدَّثََنا زيد بن حيىي َحدَّثََنا َعْمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن َحدَّثََنا عباس بن ا -٥٠١
حابس قال شهدت معاوية بن أيب سفيان يقول على املنرب تنكرت الوجوه وقلت املعارف وكفى باملؤمن اليقظان أن 

  يذهب من كان يعرفه
يب َحدَّثََنا ضمرة عن رجاء عن َعْبد اهللا بن عوف قال بلغ معاوية َحدَّثََنا إبراهيم بن ُمحَمد بن يوسف الفريا -٥٠٢

أن يزيد يقول لئن وليت من أمر الناس شيئا ألسرين هبم سرية عمر بن اخلطاب َرِضَي اهللا تعاىل عنه فقال معاوية 
يه حني بايعوه ويستطيع ذلك ما استطعت أنا ذلك إال سنتني قال رجاء عن َعْبد اهللا بن عوف وكان الناس أخذوا عل

  ان يسري هبم سرية عمر

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن حجاج عن عطاء أن عائشة بعث إليها  -٥٠٣
  معاوية َرِضَي اهللا تعاىل عنهما بقالدة قومت مائة ألف درهم فقسمتها بني أمهات املؤمنني ال أدري دنانري أو دراهم

َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا ابن أيب مرمي َحدَّثََنا َعْبد اجلبار بن عمر عن الزُّْهرِّي عن عمر بن َعْبد العزيز  -٥٠٤
عن إبراهيم بن َعْبد اهللا بن قارظ قال رأيت معاوية وبيده قصة من شعر فوضعها على رأسه فما رأيتها على عروس 

  َي اهللا تعاىل عنهوال غريها أمجل منه على معاوية َرِض

َحدَّثََنا ُمَحمد بن مسلم بن وارة َحدَّثََنا أَُبو املغرية عن َسعِيد بن بشر عن قتادة عن أيب ميمونة قال قال  -٥٠٥
معاوية َرِضَي اهللا تعاىل عنه إنكم إن قتلتموين مل تعد اخلالفة فيكم أبدا فإن أهل مكة أخرجوا النيب صلى اهللا عليه 

  الفة فيهم أبدا وإن أهل املدينة قتلوا عثمان فلم تكن اخلالفة فيهم أبداوسلم فلم تكن اخل
َحدَّثََنا ُمَحمد بن مصفى َحدَّثََنا بقية عن أيب بكر بن أيب مرمي حدثين عطية بن قيس قال كان معاوية بن أيب  -٥٠٦

  سفيان إذا أراد أن يسافر لبس قبل ذلك بشهر الرانني واملوقني واملنطقة



ثََنا دحيم َحدَّثََنا الوليد بن مسلم َحدَّثََنا ابن أيب مرمي عن ثابت موىل سفيان بن أيب مرمي قال مسعت معاوية َحدَّ -٥٠٧
َرِضَي اهللا تعاىل عنه يقول يا أيها الناس واهللا ما أنا خبريكم وإن بينكم من هو خري مين َعْبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن 

  سى أن أكون أنفعكم لكم والية وأنكاكم يف عدوكم وأدركم حلباَعْمرو وغريمها من األفاضل ولكن ع

َحدَّثََنا الشافعي َحدَّثََنا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال مسعت معاوية يقول ألخ  -٥٠٨
قال أَُبو سفيان له تعال اردف والغالم يأيب فقال له معاوية أردف والغالم يأيب فقال له معاوية بئس ما أدبك أهلك 

  دع عنك أخاك وحكى سفيان كالم أيب سفيان وكذلك الشافعي حكاه
َحدَّثََنا ابن أيب عمر َحدَّثََنا سفيان عن جمالد عن الشعيب عن قبيصة قال صحبت معاوية فما رأيت رجال أثقل  -٥٠٩

  منه حلما وال أبعد أناة منه

معمر عن مهام بن منبه قال مسعت بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه يقول َحدَّثََنا ابن أيب عمر َحدَّثََنا سفيان عن  -٥١٠
ويح بن أيب سفيان ان رأيت أحدا كان أخلق للملك منه وان كان الناس لريجون منه رجاء واد إال رجل ومل يكن 

  بالضيق املتغضب وال احلصر احلصوص
يب خالد عن قيس بن أيب حازم قال أخرج معاوية ذراعيه َحدَّثََنا ابن أيب عمر َحدَّثََنا سفيان عن إمساعيل بن أ -٥١١

كأهنما عسيبا خنل فقال ما الدنيا إال ما رأينا وجربنا واهللا لوددت اين ال أغري فيكم إال ثالث حىت احلق باهللا تعاىل 
أراد اهللا تعاىل ان يغري  قالوا يا أمري املؤمنني إىل رمحة اهللا تعاىل ورضوانه واىل ما شاء قد علم اهللا تعاىل إين مل آلو وما

  غريه

َحدَّثََنا ابن أيب عمر َحدَّثََنا سفيان عن معمر عن الزُّْهرِّي عن محيد بن َعْبد الرمحن عن املسور بن خمرمة قال  -٥١٢
  قال معاوية َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ما كنت ألخري ما بني اهللا تعاىل وبني ما سواه اال اخترت اهللا عز وجل على ما سواه

  َحدَّثََنا أَُبو عمر َحدَّثََنا ضمرة عن بن أيب محلة عن أبيه قال رأيت معاوية على املنرب وعليه قناء مرقوع -٥١٣

َحدَّثََنا ُمَحمد بن مسمع الدمشقي الصفار َحدَّثََنا الوليد بن مسلم عن َعْبد الرمحن بن منر َحدَّثََنا الزُّْهرِيّ  -٥١٤
رباح أنه صلى مع معاوية يوم طعن بإيلياء ركعة فطعن معاوية حني قضاها وأراد أن أخربين خالد بن َعْبد اهللا بن 

  يرفع رأسه من سجوده
َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا أيب َحدَّثََنا مهام بن ُمَحمد عمن حدثه أن معاوية قام يف مجعة شهدها فقال أال  -٥١٥

ا أحد من أهل بييت إال هلك وامي اهللا ما أحسبين أغري فيكم إال إن من زرع فقد آن حصاده فقد بلغت سنا ما بلغه
  قليال وال أراكم ترون بعدي إال من هو شر مين كما مل يكن قبلي إال من هو خري مين

َحدَّثََنا هدبة بن َعْبد الوهاب املروزي َحدَّثََنا حيىي بن يزيد َحدَّثََنا إبراهيم بن سعد عن ُمَحمد بن إسحاق عن  -٥١٦
فع عن بن عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال ما رأيت أحدا بعد رسول اهللا أسود من معاوية قيل وال أَُبو بكر قال وال نا

أَُبو بكر قد كان أَُبو بكر خريا منه وكان أسود منه قيل وال عمر قال واهللا لقد كان عمر خريا منه ولكنه كان أسود 
  لسيدا ولكنه كان أسود منهمنه قيل وال عثمان قال واهللا أن كان عثمان 



َحدَّثََنا هدبة بن خالد بن هدبة القيسي َحدَّثََنا سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل عن أيب بردة قال دخلت  -٥١٧
على معاوية وبه قرحته اليت مات فيها فقال يا بن أخي أدن فانظر فرأيتها مبسورة فدعا يزيد فقال ان أبا هذا كان يل 

  خريا فإن أباه كان يل أخا غري إين وإياه اختلفنا فرأيت القتال ومل يره أخا فاستوص به
قَالَ : ْيَدةَ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيحَْيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى ، َعنِ الْجَرِيرِيِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُبَر -٥١٨

كُْنُت  جُِدونَ َرُجال َمنْزِلَُتُه ِمْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم ، َمنْزِلَِتي أَقَلَّ َحِديثًا َعْنُه ، إِنِّيأََما إِنَّكُْم ال َت: ُمَعاوَِيةُ 
  َخَتَنُه َوكُْنُت ِفي ِكتَابِِه ، َوكُْنُت أَُرحِّلُ لَُه َراِحلَتَُه

يد َحدَّثََنا أيب قال كنت عند معاوية فرأيته متواضعا ومل أر َحدَّثََنا هشام بن عمار َحدَّثََنا البختري بن عب -٥١٩
  أسياطا غري خماريق كمخاريق الصبيان من رقاع فيفقعون هبا

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا جرير عن مغرية عن الشعيب قال أول من خطب معاوية جالسا حني كثر  -٥٢٠
  ْمرو ومل يرد اخلالفة ألنه كانت به علة فلم يستطيع أن يقول ليس كما ظنواشحمه وعظم بطنه قال أَُبو بكر بن َع

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا حيىي بن آدم عن إسرائيل عن أيب إسحاق قال أول من خطب جالسا  -٥٢١
  معاوية َرِضَي اهللا تعاىل عنه مث اعتذر إىل الناس فقال إين اشتكي قدمي

ْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِبَْراِهيَم ، َعَحدَّثَ -٥٢٢
: ِلي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم  َما زِلُْت أَطَْمُع ِفي الِْخالفَِة ُمْنذُ قَالَ: قَالَ ُمَعاوَِيةُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : ُعَمْيرٍ قَالَ 

  إِنْ َملَكَْت َيا ُمَعاوَِيةُ فَأَْحسِْن
َحدَّثََنا أَُبو شرحبيل عيسى بن خالد احلمصي َحدَّثََنا أَُبو اليمان َحدَّثََنا إمساعيل بن عياش عن ُمَحمد بن  -٥٢٣

ل إين لفي مسار بن عباس إذ قال وأمي اهللا ليتأمرون عليك إسحاق عن بن شوذب عن أيب التياح عن زهدم اجلرمي قا
  }ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف يف القتل إنه كان منصورا { معاوية قضى اهللا تعاىل يف كتابه 

ر املسلمون من حائط َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا الوليد بن مسلم َحدَّثََنا عَْبد اهللا بن العالء قال ثغ -٥٢٤
قيسارية فلسطني ثغرة فتحاماها الناس فكتب عمر إىل معاوية َرِضَي اهللا تعاىل عنهما بتوليه قتاهلا فتناول اللواء واهنض 

  الناس وتبعوه فركز لواءه يف الثغرة فقال انا بن عنبسة يريد األسد
النَّْضُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو زَُمْيلٍ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعبَّاسُ ْبُن َعْبِد الَْعظِيمِ ، َحدَّثََنا  -٥٢٥

  َنَعْم: َوُمَعاوَِيةُ َتتَِّخذُُه كَاِتًبا َبْيَن َيدَْيَك ؟ قَالَ : اْبُن َعبَّاسٍ ، أَنَّ أََبا ُسفَْيانَ قَالَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم 

َحدَّثََنا أمحد بن الفرات َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن صاحل َحدَّثََنا معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية حدير بن كريب  -٥٢٦
عن جبري بن نفري عن أيب الدرداء َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال ال مدينة بعد عثمان وال رخاء بعد معاوية َرِضَي اهللا تعاىل 

  عنهما
ا َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا احلارث بن مسكني َحدَّثََنا ابن وهب عن حفص بن عمر عن يونس عن َحدَّثََن -٥٢٧

بن شهاب قال ملا تويف يزيد بن أيب سفيان أمر عمر مكانه معاوية مث نعاه عمر أليب سفيان فقال يا أبا سفيان احتسب 
  يزيدا فقال من أمرت مكانه قال معاوية قال وملك رحم



َحدَّثََنا أَُبو عمري َحدَّثََنا ضمرة عن بن أيب حلمة قال دخل علي بن َعْبد اهللا بن عباس على َعْبد امللك بن  -٥٢٨
مروان يف غداة قرة فقال عفاك اهللا تعاىل كرامته يا أمري املؤمنني فقال هذا بن هند يعين معاوية أقام عشرين أمريا 

  ليه حشيشوعشرين خليفة وهذا على قربه يعين قد نبت ع

، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َمْرُحوُم ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َعْن أَبِي َنَعاَمةَ السَّْعِديِّ -٥٢٩
: َما أَْجلََسكُْم ؟ قَالُوا : قٍَة ِفي الَْمْسجِِد ، فَقَالَ خََرَج ُمَعاوَِيةُ َعلَى َحلْ: أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

: آللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َما أَْجلَسََنا إِال ذَِلَك قَالَ : آللَِّه َتعَالَى َما أَْجلََسكُْم إِال ذَِلَك ؟ قَالُوا : َجلَْسَنا َنذْكُُر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَالَ 
ُتْهَمةً لَكُْم ، َما كَانَ أََحٌد َمْنزِلَِتي ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أَقَلَّ َعْنُه َحِديثًا مِنِّي ،  فَإِنِّي لَْم أَْسَتْحلِفْكُْم

ذْكُُر اللَّهَ َجلَسَْنا َن: َما أَجْلََسكُْم ؟ فَقَالُوا : َوإِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخَرَج َعلَى َحلْقٍَة ِمْن أَْصحَابِِه ، فَقَالَ 
َواللَِّه َما : آللَِّه َما أَْجلََسكُْم إِال ذَِلَك ؟ قَالُوا : َوَنحَْمُد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى َما َهَداَنا ِلِإلْسالمِ ، َوَمنَّ َعلَْيَنا بِِه ، فَقَالَ 

، وَلَِكنَّ جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم أَتَانِي ، فَأَْخَبرَنِي أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ  أََما إِنِّي أَسَْتْحِلفُكُمْ ُتْهَمةً لَكُْم: أَْجلَسََنا إِال ذَِلَك قَالَ 
  ُيَباِهي بِكُُم الَْمالِئكَةَ

فَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا اَألَسِديُّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َجْع -٥٣٠
  .َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيقَصِّرُ بِِمْشقَصٍ: أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ قَالَ 

  َوَرَواُه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، طَاُوٌس ، َوُمَجاِهٌد
وُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعنِ الْحَارِِث ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثَنِي ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا ُي -٥٣١

فَأَشَْهُد َألَخذُْت ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمْن َشَعرِِه : قَالَ ُمَعاوَِيةُ : َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ 
  .َني فََرغَ ِمْن طََواِفِه بُِعمَْرِتِه بِِمشْقَصٍ ِمْن ِكَناَنِتِهِعْنَد الَْمْرَوةِ ِح

  .َوَرَواُه طَاُوٌس ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ
  َوَرَواُه َعْن طَاُووسٍ ، ِهَشاُم ْبُن ُحَجْيرٍ ، وَالَْحَسُن ْبُن ُمْسِلمٍ ، وَاْبُن طَاُوسٍ

  ومن ذكر َسِعيد بن العاص بن أمية ٦٤

  َي اهللا تعاىل عنهبن َعْبد مشس َرِض
ي َعْنَبَسةَ ْبنِ َسعِيدِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َحدَّثَنِ -٥٣٢

ى اهللا عليه وسلم ، َبَعثَ َسعِيَد ْبَن الَْعاصِ َعلَى َسرِيٍَّة قَِبلَ أَنَّ النَّبِيَّ صل: ْبنِ الَْعاصِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
  فَأََتْوَنا َوقَْد فََتْحَنا َخْيَبَر ، فَذَكَرَ الَْحِديثَ: َنْجٍد قَالَ أَُبو ُهَريَْرةَ 

ْن ُعَمَر ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَُميَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد ْبُن الْفُرَاِت ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َع -٥٣٣
ُيْعَتُق ِفي : كَانَ لََنا غُالٌم اْسُمُه طَْهَمانُ أَْو ذَكَْوانُ َوأَْعَتَق نِْصفَُه ، فَذَكََر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ ، فَقَالَ : َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ 
  ِعْتِقَك َويَُرقُّ ِفي رِقَِّك

رِيِّ ، َعْن َعْنَبَسةَ ْبنِ َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ الَْوِليِد الزَُّبْيِديِّ ، َعنِ الزُّْه -٥٣٤
َبَعثَ النَّبِيُّ صلى اهللا : يَد ْبَن الَْعاصِ قَالَ أَُبو ُهَرْيَرةَ َسِعيٍد أَنَُّه أَْخَبَرُه ، أَنَُّه َسِمعَ أََبا هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُيَحدِّثُ َسِع



فَقَِدَم أََبانُ ْبُن َسعِيٍد وَأَْصَحاُبهُ : عليه وسلم أََبانَ ْبَن َسعِيِد ْبنِ الَْعاصِ َعلَى سَرِيٍَّة ِمَن الَْمدِيَنِة قَْبلَ َنْجٍد قَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ 
  اهللا عليه وسلم بَِخْيَبرَ َبْعَدَما فََتَحَها ، َوإِنَّ ُحُزَم ُخيُوِلهِمُ اللِّيُف ، فَذَكََر الَْحِديثََعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى 

  ومن ذكر خالد بن سَِعيد بن العاص ٦٥

ويكىن أبا َسعِيد ويقال كان رابعا أو خامسا يف اإلسالم َرِضَي اهللا تعاىل عنه وأمه أم خالد بنت خباب بن َعْبد ياليل 
ناشب من بين ليث بن بكر واستشهد بأجنادين وقتل َعْمرو بن َسعِيد أيضا هبا سنة ثالث عشرة وكان مجيال بن 

  وسيما قتل وهو ابن حنو مخسني وقالوا قتل مبرج الصفر

ة َحدَّثََنا الشافعي َحدَّثََنا سفيان عن الزُّْهرِّي عن عروة عن عائشة َرِضَي اهللا تعاىل عنها قالت جاءت امرأ -٥٣٥
رفاعة القرظي فاستأذنت على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده أَُبو بكر وخالد بن َسِعيد بن العاص َرِضَي اهللا تعاىل 

عنهما بالباب ينتظر اإلذن فقالت يا رسول اهللا إن رفاعة طلقين فبت طالقي وإين تزوجت بعده َعْبد الرمحن بن الزُّبَري 
د بن سَِعيد يا أبا بكر أال تسمع هذه مبا جتهر به عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وإمنا معه مثل هدبة الثوب فقال خال

  وسلم

ثَنِي ُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ قَالَ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َبكَّارُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ حَارِسٍ ، َحدَّ -٥٣٦
لَمَّا قَِدَم ِمْن أَْرضِ الَْحَبَشةِ رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا : مَّ َخاِلٍد بِْنُت خَاِلِد ْبنِ َسعِيِد ْبنِ الَْعاصِ ، َتقُولُ َسِمْعُت أُ: 

  عليه وسلم َوَرأَْيُت خَاَتَم النُّبُوَِّة َبْيَن كَِتفَيِْه
حاق بن َسعِيد القرشي عن أبيه عن أم خالد إهنا كانت مع َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا وكيع عن إس -٥٣٧

  أبيها يف أرض احلبشة
َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا ُمَحمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال وممن هاجر اىل أرض  -٥٣٨

  احلبشة مث هاجر اىل املدينة خالد بن َسِعيد بن العاص َرِضَي اهللا تعاىل عنه

  ن ذكر احلكم بن َسعِيد بن العاص َرِضَي اهللا تعاىل عنهوم ٦٦

ْمرِو ْبنِ َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبْحرٍ الُْهَجْيِميُّ أَُبو َعْبِد اِهللا َوكَانَ ِخيَاًرا ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َسِعيدِ ْبنِ َع -٥٣٩
ْبُن َعْمرٍو ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ سَِعيِد ْبنِ الَْعاصِ ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه  الَْعاصِ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثَنِي َجدِّي سَِعيُد

أََنا َعْبُد اهللاِ : أَْنَت َعْبُد اِهللا قَالَ : الَْحكَُم قَالَ : َما اسُْمَك ؟ قَالَ : وسلم ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  ِهَيا َرسُولَ اللَّ

ثََنا َعْمُرو ْبُن َيحَْيى َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ أَُبو َحفْصٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْحنَِفيُّ أَُبو َسلََمةَ ، َحدَّ -٥٤٠
أََتْيتُ : الَْحكََم ْبَن َسعِيِد ْبنِ الَْعاصِ قَالَ َسِمْعُت : ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َسِعيِد ْبنِ الَْعاصِ ، َعْن َجدِِّه َسعِيِد ْبنِ َعْمرٍو قَالَ 

  أََنا عَْبُد اللَِّه: قُلُْت : أَْنَت َعْبُد اِهللا قَالَ : الَْحكَُم قَالَ : َما اْسُمَك ؟ فَقُلُْت : النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

  ومن ذكر أبان بن َسعِيد بن العاص ٦٧



  مه صخرة بنت املغرية بن َعْبد اهللا بن عمر بن خمزوم مات سنة تسع وعشرينابن أمية بن َعْبد مشس وأ
رِيِّ ، َعْن َعْنَبَسةَ ْبنِ َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ الَْوِليِد الزَُّبْيِديُّ ، َعنِ الزُّْه -٥٤١

َبَعثَ َرُسولُ اهللاِ صلى : َسِمَع أََبا ُهَرْيَرةَ ، ُيَحدِّثُ َسِعيدَ ْبَن الَْعاصِ قَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َسِعيٍد أَْخبََرُه ، أَنَُّه
فَقَِدَم أََبانُ ْبُن َسعِيٍد  :اهللا عليه وسلم ، أََبانَ ْبَن َسعِيِد ْبنِ الَْعاصِ َعلَى َسرِيٍَّة ِمَن الَْمدِيَنِة ِقَبلَ َنْجٍد قَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ 

  ذَكََر الَْحِديثََوأَْصحَاُبُه َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِخَْيَبَر بَْعَدَما فََتحََها ، َوإِنَّ ُحُزَم ُخُيولِهِمِ اللِّيُف ، فَ

  ومن ذكر َعْمرو بن َسِعيد بن العاص ٦٨

مد بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال وممن هاجر إىل أرض َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا ُمَح -٥٤٢
احلبشة مث رجع إىل املدينة َعْمرو بن َسعِيد بن العاص بن أمية وامرأته بنت صفوان بن أمية وقتل َعْمرو وزعموا 

  بأجنادين

  ومن ذكر مروان بن احلكم بن أيب العاص ٦٩

أبا َعْبد امللك وأمه آمنة بنت علقمة بن صفوان بن خمرق بن خممل بن  ابن أمية بن َعْبد مشس يكىن أبا احلكم ويقال
كنانة بن خزمية تويف وهو ابن ثالث وستني وتويف النيب صلى اهللا عليه وسلم ومروان بن مثان سنني وولد بعد اهلجرة 

  بسنتني

عند معاوية بن أيب سفيان جالسا وعنده  َحدَّثََنا هشام بن عمار َحدَّثََنا البختري بن عبيد َحدَّثََنا أيب قال كنت -٥٤٣
حسان بن جبدل فذكر معاوية جتار قريش إذا أقبل رجل من القطان على ناقة محراء عليها رحل وعليه برنس فأقبل 
ميشي حىت أيت معاوية وهو جالسا فسلم عليه فضم له معاوية َرِضَي اهللا تعاىل عنه رجليه حىت دناه ركبتاه فضمه مث 

الطنفسة مث أقبل عليه باحلديث فلما قام كشف الربنس فرأيت عليه قميص كتان فنظرت ورأيت  جلس الرجل على
أثر مسح زقاق الزيت على قميصه فقال له حسان بن جبدل من هذا الذي شغلك حديثه قال هذا رجل يرجوا 

ال يا حسان هذا مروان اخلالفة من بعدي فقال حسان بن جبدل ليس هذا الزيات لذلك بأهل يا أمري املؤمنني قال مه
  بن احلكم

َحدَّثََنا أَُبو الربيع احلارثي َعْبد اهللا بن ُمَحمد َحدَّثََنا وهب بن جرير َحدَّثََنا أيب قال مسعت َعْبد امللك بن عمري  -٥٤٤
بني حيدث عن قبيصة بن جابر قال بعثين زياد إىل معاوية يف حوائج له فقضاها فقلت من هلذا األمر بعدك قال فواىل 

أربعة من بين َعْبد مناف فقال كرمية قريش سَِعيد بن العاص وفىت قريش دماثة وحياء وسخاء َعْبد اهللا بن عامر وأما 
السيد احلليم الرفيق احلسن بن علي َرِضَي اهللا تعاىل عنه واما القارىء لكتاب اهللا عز وجل الفقيه يف دين اهللا تعاىل 

بن احلكم وأما رحيل نفسه ال يعدوها اىل غريها فعبد اهللا بن عمر وأما الذي  القائم على حدود اهللا تعاىل فمروان
يرد الشريعة مع دواهي السباع ويروغ روغان الثعالب فعبد اهللا بن الزَُّبري َرِضَي اهللا تعاىل عنهم قال أيب فحدثين 

  الفضل بن سويد أنه قال وسيد الناس من قعد بعدي هذا املقعد



د الرمحن بن َعْمرو عن أيب مسهر قال أقام يعين مروان َرِضيَ اهللا تعاىل عنه تسعة أشهر وهلك َحدَّثََنا َعْب -٥٤٥
  بدمشق
َحدَّثََنا ُمَحمد بن عوف َحدَّثََنا ُمَحمد بن إمساعيل بن عياش َحدَّثََنا أيب عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن  -٥٤٦

روان بن احلكم مع َعْبد امللك على ظهر دواهبم بعدما عبيد قال زعم بن أيب قيس احلضرمي أنه قد صلى على قرب م
  قربكما زعم الزُّبَري

َحدَّثََنا أَُبو شرحبيل عيسى بن خالد َحدَّثََنا أَُبو اليمان عن إمساعيل عن صفوان عن شريح بن عبيد قال كان  -٥٤٧
  ين كنت خاطئامروان بن احلكم إذا ذكر اإلسالم قال بنعمة ريب ال مبا قدمت يداي وال يربأين ان

َحدَّثََنا الفريايب َحدَّثََنا ضمرة عن بالل بن كعب قال قلت لعطاء من أعبد من كان يقدم عليكم قال املسور  -٥٤٨
  بن خمرمة ومروان بن احلكم َرِضَي اهللا تعاىل عنهما

هاجر بن دينار أن أبا سَِعيد َحدَّثََنا هشام بن خالد َحدَّثََنا أَُبو مسهر َحدَّثََنا ُمحَمد بن مهاجر عن أبيه م -٥٤٩
األنصاري مر مبروان بن احلكم يوم الدار وهو صريع فقال أَُبو َسِعيد لو أعلم يا بن الزرقاء انك حي ألجرت عليك 
قال أَُبو بكر بن أيب عاصم وأبو َسعِيد زوج أمساء بنت يزيد بن السكن بن عم سعد بن عمارة وكانت تسمى الزرقاء 

  من حسن عينيها
الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعنِ -٥٥٠

بِْضَع َعْشَرةَ ِمائَةً ِمْن أَْصَحابِِه ، فَلَمَّا  أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعاَم الُْحَديْبَِيِة َخَرَج ِفي: َوَمْرَواِن ْبنِ الَْحكَمِ 
  كَانَ بِِذي الُْحلَْيفَِة قَلََّد الَْهْدَي وَأَْشَعَر وَأَْحرََم

، َعْن َمْرَوانَ  ْرَوةََحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُع -٥٥١
الُْحَدْيبَِيةِ  ْبنِ الَْحكَمِ ، َوالِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ ، أن َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعاَم َصدُّوُه ، فَلَمَّا انَْتَهى إِلَى

ا ِمْنَها َوَجَد النَّاُس ِمْن ذَِلكَ أَْمًرا َعِظيًما ، اضْطََرَب ِفي الِْحلِّ َوكَانَ ُمَصالُه ِفي الَْحَرمِ ، فَلَمَّا كََتُبوا الْقَِضيَّةَ َوفََرغُو
فََما قَاَم أََحٌد ِمَن النَّاسِ ، : َيا أَيَُّها النَّاُس ، اْنَحرُوا وَاْحِلقُوا َوأَِحلُّوا قَالَ : فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َيا َرسُولَ اِهللا ، اذَْهْب فَاْنَحْر : َما رَأَْيُت َما َدَخلَ َعلَى النَّاسِ ، فَقَالَْت : فَقَالَ فََدَخلَ َعلَى أُمِّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، 
  .َهدَْيَك ، َواْحِلْق رَأَْسَك ، فَإِنَّ النَّاَس يَْنَحُرونَ َوَيْحِلقُونَ

  .للَُّه َعْنُه ، ِقصَّةَ الُْحَديْبَِيِة بِطُولِِهَوَرَواُه الزُّْهرِيُّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َمْرَوانَ ْبنِ الَْحكَمِ َرِضَي ا
  َمْعَمٌر ، َواْبُن أَِخي الزُّْهرِيِّ ، َوُعقَْيلٌ ، َوغَْيرُُهْم: َوَرَواُه َعنِ الزُّْهرِيِّ 

اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ  َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا َناِفُع ْبُن ُعَمَر ، َعنِ -٥٥٢
ًضا َميَِّتةً أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قََضى أَنَّ اَألْرَض أَْرضُ اِهللا ، وَالِْعبَاَد ِعَباُد اِهللا ، فََمْن أَْحَيا أَْر: الزَُّبْيرِ 

َنَشدُْتَك ، َهلْ َسِمْعَت َمرَْوانَ ُيَحدِّثُ بَِهذَا الَْحدِيِث ، َعْن : ْبنِ َمْرَوانَ  فَُهَو أََحقُّ بَِها ، فَقَالَ ُعْرَوةُ لَِعْبِد الَْمِلِك
  اللَُّهمَّ َنَعْم ، فَكَبََّر ُعْروَةُ: َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فَقَالَ َعْبُد الَْمِلِك 

  ومن ذكر أيب العاص بن الربيع ٧



زى بن َعْبد مشس مات يف ذي احلجة من سنة ثالث عشرة من املهاجرة وقيل وامسه لقيط بن الربيع بن َعْبد الع
  واستشهد يوم اليمامة

هْرِيِّ ، َحدَّثَنِي َعِليُّ َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الَْحكَُم ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعنِ الزُّ -٥٥٣
: فَقَاَم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فََسِمْعُتُه ِحَني َتَشهََّد ، ثُمَّ قَالَ : َسْينِ ، َعنِ الِْمسَْورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ قَالَ ْبُن الُْح

  أَمَّا َبْعُد ، فَإِنِّي أَْنكَْحُت أََبا الَْعاصِ ْبَن الرَّبِيعِ ، فََحدَّثَنِي فََصَدقَنِي
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املثاين: كتاب    اآلحاد و
بو بكر الشيباين : املؤلف  بن عمرو بن الضحاك أ  أمحد 

، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو -٥٥٤ ،  َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َسْعٍد ، قثنا َعمِّي ، قثنا أَبِي ، َعنِ الَْوِليِد ْبنِ كَِثريٍ  ْبنِ َحلَْحلَةَ 
، َعْن َعِليِّ  ةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ  َسِمْعُت النَّبِيَّ صلى اهللا : ْبنِ الُْحَسْينِ ، َعنِ الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَم

ِه ِفي ُمَصاَهَرِتِه إِيَّ : اُه ، فَقَالَ عليه وسلم ، َخطََب َعلَى ِمْنَبرِِه فَذَكََر ِصْهًرا لَُه ِمْن َبنِي َعْبِد َشْمسٍ ، فَأَثَْنى َعلَْي
  دَّثَنِي فََصَدقَنِي ، َوَوَعَدنِي فََوفَّى ِليَح

أَُوْيسٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِاللٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي  -٥٥٥
ْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ َزْيَنَب بِْنَت َرُسولِ اِهللا صلى اهللا ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِاللٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعنِ الزُّ

َق أَُبو عليه وسلم ، َهاَجَرْت إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوَزْوُجَها أَُبو الَْعاصِ ْبُن الرَّبِيعِ كَاِفٌر ، ثُمَّ لَِح
ْد أََجْرُت أََبا الَْعاصِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى : فَأََسَر الُْمْسِلُمونَ أََبا الَْعاصِ ، فَقَالَْت َزْيَنُب  الَْعاصِ ْبُن الرَّبِيعِ بِالشَّامِ ، قَ

  قَْد أََجْرَنا َمْن أََجْرِت: اهللا عليه وسلم 
انَ ، َعْن َخاِلٍد َسَبالنَ ، َعْن كَُهْيلِ َحدَّثََنا ُدَحْيٌم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشَعْيبِ ْبنِ َشاُبورٍ ، َعْن َخاِلِد ْب -٥٥٨ نِ ِدْهقَ

، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعْن أَبِي َهاِشمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، ِمثْلَُه   ْبنِ َحْرَملَةَ 

َدَخلَ ُمَعاوَِيةُ َعلَى : بِي َواِئلٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَ -٥٥٩
ا ُيْبِكيَك َيا َخاِلي ، أََوَجٌع أَْم ِحْرٌص َعلَى الدُّْنَيا ؟ قَالَ : َخاِلِه أَبِي َهاِشمٍ َيُعوُدُه فََبكَى ، فَقَالَ لَُه ُمَعاوَِيةُ  َوكُلٌّ : َم
َيا أََبا َهاِشمٍ ، لََعلََّها ُتْدرِكُكُْم أَْمَوالٌ ُيْؤَتاَها أَقَْواٌم ، : َنا ، فَقَالَ ال ، َولَِكنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعهَِد إِلَْي

ُت   فَإِنََّما َيكِْفيَك ِمْن َجْمعِ الَْمالِ َخاِدٌم َوَمْركٌَب ِفي َسبِيلِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، َوأَُرانِي قَْد َجَمْع
، َعْن َزاِئَدةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُح -٥٦٠ َسْيُن ْبُن َعِليٍّ 

ُه: َسْهمٍ قَالَ    َدَخلَ ُمَعاوَِيةُ َعلَى َخاِلِه ، فَذَكََر ِمثْلَ

ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوالُْمقَدَِّميُّ ، قَاال  -٥٥٦ َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َعْن ُمَحمَِّد 
أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َردَّ َزْيَنَب إِلَى أَبِي الَْعاصِ : َداُوَد ْبنِ الُْحَصْينِ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 

  ْم َيقُلُْه أَُبو َبكْرٍبِنِكَاِحَها اَألوَّلِ َبْعَد َسَنَتْينِ قَالَُه َولَ

  ومن ذكر أيب هاشم بن عتبة بن ربيعة ٧١

  بن َعْبد مشس َرِضَي اهللا تعاىل عنه
سََبالنُ ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن ِدْهقَانَ ، َحدَّثَنِي َخاِلٌد  -٥٥٧

الصَّالةَ  َحْرَملَةَ النَُّمْيرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَقَْبلَ َحتَّى َنَزلَ َعلَى أَبِي كُلْثُومٍ الدَّْوِسيِّ ، فََتذَاكَُروا كَُهْيلِ ْبنِ
ا الرَُّجلُ الصَّاِلُح اْخَتلَفَْنا ِفيَها كََما اْخَتلَفُْتْم بِِفَناِء َبْيِت َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوِف: الُْوْسطَى ، فَقَالَ  يَن



، فَقَالَ  ، : أَُبو َهاِشمِ ْبُن ُعْتَبةَ ْبنِ َربِيَعةَ ْبنِ َعْبِد َشْمسٍ  أََنا أَْعلَُم لَكُْم ذَِلَك فَأُِتَي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ِه فَاْسَتأْذَنَ ، فََدَخلَ َعلَْيِه ثُمَّ َخَرَج إِلَْيَنا    فَأَْخَبَرَنا أَنََّها الَْعصُْرَوكَانَ َجرِيئًا َعلَْي

  ومن ذكر عتاب بن أسيد بن أيب العيص ٧٢

  بن أمية بن َعْبد مشس َرِضَي اهللا تعاىل عنه
َيَسارٍ  ِد اِهللا ْبنَِحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن أَيُّوَب ْبَن َعْب -٥٦١

ِه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا : ، َعنِ اْبنِ أَبِي َعقَْرَب ، َعْن َعتَّابِ ْبنِ أَُسْيٍد قَالَ  َما أََصْبُت ِمْن َعَمِلي الَِّذي اْسَتْعَملَنِي َعلَْي
  عليه وسلم إِال ُبْرَدْينِ ُمقَعََّدْينِ كََسْوُتُهَما َمْوالَي كَْيَسانَ

ْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َصاِلحٍ التَّمَّاُر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َع َحدَّثََنا ُدَحْيٌم ، -٥٦٢
َيْخُرُص  أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيْبَعثُ َعلَى النَّاسِ َمْن: َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن َعتَّابِ ْبنِ أَُسْيٍد 

ْم   َعلَْيهِْم كُُروَمُهْم َوِثَماَرُه
، َعْن َسِعيِد َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِلحٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ  -٥٦٣

َيْخُرُص : َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي َزكَاِة الِْعَنبِ ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن َعتَّابِ ْبنِ أَُسْيٍد َرِضَي اللَُّه 
  كََما َيْخُرُص النَّْخلَ ، َوُتْؤَخذُ َزكَاُتُه َزبِيًبا كََما ُتْؤَخذُ َزكَاةُ النَّْخلِ

  ومن ذكر الوليد بن عقبة ٧٣

  ابن أيب معيط بن أيب َعْمرو بن أمية بن َعْبد مشس
، َعْن ثَابِِت ْبنَِحدَّ -٥٦٤ ْيُموٍن الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َحيَّانَ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُبْرقَانَ   الَْحجَّاجٍ ، ثََنا َعِليُّ ْبُن َم

لَمَّا فََتَح َرُسولُ اِهللا : َعْنُه قَالَ َعْن أَبِي ُموَسى َعْبِد اِهللا الَْهْمَدانِيِّ ، َعنِ الَْوِليِد ْبنِ ُعقَْبةَ ْبنِ أَبِي ُمَعْيٍط َرِضَي اللَُّه 
َيْمَس ُح صلى اهللا عليه وسلم َمكَّةَ ، َجَعلَ أَْهلَ َمكَّةَ َيأُْتونَ بِِصْبَيانِهِْم إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَ

ا َرآنِي َجَعلَ أُْصُبَعُه َعلَى َرأِْسي ثُمَّ َمَسَحَها فَجِيَء بِي إِلَْيِه َوقَْد ُخلِّقُْت بِالَْخلُ: ُرُؤوَسُهْم َوَيْدُعو لَُهْم قَالَ  وقِ ، فَلَمَّ
  َولَْم َيْمَنْعُه ِمْن ذَِلَك إِال الَْخلُوُق الَِّذي َخلَّقَْتنِي أُمِّي: بِاَألْرضِ قَالَ 

  ومن ذكر عمارة بن عقبة ٧٤

  هابن أيب معيط بن أيب َعْمرو بن أمية بن َعْبد مشس َرِضَي اهللا تعاىل عن
، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َزْيِد ْبنِ -٥٦٥  أَبِي أَُنْيَسةَ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ 

ةَ ، َعْن إِْبَراِهيَم قَالَ  ِه قَالَ لَُه ُعَماَرةُ ْبُن لَمَّا أََراَد الضَّحَّاُك أَنْ َيْسَتْعِملَ َمْس: َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّ ُروقًا َعلَى َبْعضِ َعْمِل
ُه قَالَ : ُعقَْبةَ ْبنِ أَبِي ُمَعْيٍط  ِة ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْن أَال إِنَّ : فَقَالَ َمْسُروٌق : أََتْسَتْعِملُ َرُجال ِمْن َبقَاَيا قََتلَ

َيا : أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَمَّا أََمَر بِقَْتلِ أَبِيَك قَالَ : الَْحِديِث ِعْنَدَنا  َعْبَد اِهللا َحدَّثََنا َوُهَو َمْوثُوُق
ْد َرِضيُت لََك َما َرِضَي لََك َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: النَّاُر ، فَقَالَ : ُمَحمَُّد َمْن ِللصِّْبَيِة ؟ قَالَ    قَ



ن املثىن َحدَّثََنا وهب بن جرير َحدَّثََنا أيب عن بن إسحاق عن املطلب بن قيس عن أبيه َعن َحدَّثََنا ُمَحمد ب -٥٦٦
َجدِِّه قال سأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أحد بين َعْمرو بن ليث أنت أكرب أم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يالد ورأيت خذف الفيل أخضر حميال وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكرب مين وأنا أقدم منه يف امل
  بعده بعام ورأيت أمية بن َعْبد مشس شيخا كبريا يقوده عبده أَُبو َعْمرو فقال له ابنه ياقباث أنت أعلم وما تقول

  َعْبد اهللا بن عامر بن كريز ٧٥

  بن حبيب بن َعْبد مشس مات سنة تسع ومخسني
َنا ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن َحْنظَلَةَ ْبنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن البَّزَّاُر ، َحدَّثَ -٥٦٧

قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَْيسٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َوَعْبِد اِهللا ْبنِ َعاِمرِ رضي اهللا عنهما ، قَاال 
رِ ْبنِ : أَْحَمُد ْبُن َعْمرٍو : ُدونَ َماِلِه َشهِيٌد قَالَ الْقَاِضي الَْمقُْتولُ :  اِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ ، أَوِ اْبُن َعاِم ال أَْدرِي ُهَو اْبُن َع

  كَُرْيزٍ

  َعْبد الرمحن بن مسرة ٧٦

َعْبد الرمحن بن ابن جندب بن َعْبد مشس مات يف سنة مخسني بالبصرة َرِضَي اهللا تعاىل عنه مسعت أبا موسى يقول 
  مسرة كنيته أَُبو َسِعيد

، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد ا -٥٦٨ لرَّْحَمنِ َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى 
، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ال َتْسأَلِ اِإلَماَرةَ ، فَإِنََّك إِنْ أُْعِطيَتَها َعْن : قَالَ  ْبنِ َسُمَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

 فََرأَْيُت غَْيَرَها َخْيًرا ِمْنَها َمْسأَلٍَة ُوِكلَْت إِلَْيَها ، َوإِنْ أُْعِطيَتَها َعْن غَْيرِ َمْسأَلٍَة أُِعْنَت َعلَْيَها ، َوإِذَا َحلَفَْت َعلَى َيِمنيٍ
ْسَعٌر ، ثُمَّ ائِْت الَِّذي ُهَو َخْيٌر َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ِم فَكَفِّْر َعْن َيِمينَِك

ِلي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا  قَالَ: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ قَالَ 
لَ  ُه ، َوقَا َر ِمثْلَ   .فَأِْت الَِّذي ُهَو َخْيٌر َوكَفِّْر َعْن َيِمينَِك: عليه وسلم ، فَذَكَ

َوائِْت َعنِ الَْحَسنِ ، كَفِّْر َعْن َيِمينَِك : َوكَذَِلَك قَالَ َمْنُصوٌر ، َعنِ الَْحَسنِ ، َوقَالَ ُيوُنُس : قَالَ اْبُن أَبِي َعاِصمٍ 
  الَِّذي ُهَو َخْيٌر

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا ُمَحمد بن بشر َحدَّثََنا مسعر َحدَّثََنا علي بن زيد َحدَّثََنا احلسن عن  -٥٦٩
َعْبد الرمحن بن مسرة بن جندب قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر مثله فأت الذي هو خري 

ك قال بن أيب عاصم وكذلك قال منصور عن احلسن وقال يونس عن احلسن كفر عن ميينك وكفر عن ميين
  وائت الذي هو خري

رٍ -٥٧٠ ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعنِ الُْجَرْيرِيِّ ، َعْن َحيَّاِن ْبنِ ُعَمْي
، َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الرَّْحَمنِ ْبنِ َس كُْنُت أَْرِمي بِأَْسُهمٍ ِلي : ُمَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 



ُدثُ َواللَِّه َألْنظَُرنَّ إِلَى َما َيْح: بِالَْمِديَنِة ِفي َحَياِة َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذْ كََسفَِت الشَّْمُس ، فَقُلُْت 
ي الصَّالِة َراِفٌع َيَدْيِه فََجَعلَ ُيَسبِّحُ : ِلَرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي كُُسوِف الشَّْمسِ قَالَ  ُهَو قَاِئٌم ِف فَأََتْيُتُه َو

  َتْينِ َوَصلَّى َركَْعَتْينَِوَيْحَمُد َوُيَهلِّلُ َوُيكَبُِّر ، َوَيْدُعو َحتَّى َحَسَر َعْنُهَما ، فَلَمَّا َحَسَر َعْنَها قََرأَ ُسوَر
  ومن بين أسد بن َعْبد العزى بن قصي

  َعْبد اهللا بن الزَُّبري ٧٧

  يكىن أبا بكر ويقال أَُبو خبيب وأمه أمساء بنت أيب بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنهم
ك الَْمكِّّي َحدَّثََنا ابن أيب ُملَْيكة عن َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا أَُبو ُنَعيم َحدَّثََنا ُمَحمد بن َشرِي -٥٧١

َعْبد اهللا بن الزَُّبري َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال مسيت باسم جدي وكنيت بكنيته قال ومسعت أبا بكر بن أيب شيبة 
  يقول قتل َعْبد اهللا بن الزَُّبري يف سنة ثالث وسبعني ومسعته يقول كانت فتنة بن الزَُّبري تسع سنني

ثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا عبيد اهللا بن موسى َحدَّثََنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن رجل حدثه أن َحدَّ -٥٧٢
  أبا بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه طاف بعبد اهللا يف خرقة وكان أول مولود ولد يف اإلسالم

ةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َعْن -٥٧٣ َعِليِّ ْبنِ ُمْسهِرٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَو
ِحَني َوَضَعْتُه ، فَطَلَُبوا أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، أَنََّها أََتِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، بِاْبنِ الزَُّبْيرِ 

  بَِها حَتَّى َوَجُدوَها فََحنَّكَُه ، َوكَانَ أَوَّلَ َشْيٍء َدَخلَ َبطَْنُه رِيُق َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َتْمَرةً َحتَّى ُيَحنِّكَُه

ْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ُعْرَوةَ ، َوفَاِطَمةَ بِ -٥٧٤ ُمْنِذرِ ، ْنِت الَْحدَّثََنا ُدَحْيٌم ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن إِْسَحاَق ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُع
َي ُحْبلَى بَِعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْي: أَنَُّهَما قَاال  ، ِحَني َهاَجَرْت َوِه رِ َرِضَي َخَرَجْت أَْسَماُء بِْنُت أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما 

َني ُنِفَسْت إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اللَُّه َعْنُهَما ، فَقَِدَمْت قَُباَء فَُنِفَسْت بَِعْبِد اِهللا بَِها ، ثُمَّ َخَرَجْت ِح
، فَقَالَْت  ، فََوَضَعُه ِفي ِحْجرِِه فََدَعا بَِتْمَرٍة  َعاِئَشةُ َرِضَي ِلُيَحنِّكَُه ، فَأََخذَُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْنَها 

َتِمُسَها قَْبلَ أَ: اللَُّه َعْنَها  ِه ، َوإِنَّ أَوَّلَ َشْيٍء َدَخلَ َبطَْنُه لَرِيُق فََمكَثَْنا َساَعةً َنلْ ، ثُمَّ َوَضَعَها ِفي ِفي نْ َتجَِدَها فََمَضَغَها 
ثُمَّ َمَسَحُه َوَصلَّى َعلَْيِه ، ثُمَّ َسمَّاُه َعْبَد اِهللا ، ثُمَّ َجاَء َبْعَدُه َوُهَو : َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَْت أَْسَماُء 

وسلم ِحَني َرآُه  ْبعِ ِسنَِني أَْو ثََماٍن ، ِلُيَبايَِع َرُسولَ اِهللا أَْمَرُه بِذَِلَك الزَُّبْيُر ، فََتَبسََّم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليهاْبُن َس
  ُمقْبِال إِلَْيِه فََباَيَعُه

يٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامِ  -٥٧٥ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَْسَماَء قَالَْت َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل َحَملُْت : ْبنِ ُعْرَوةَ 
فََخَرْجُت َوأََنا ُمِتمٌّ فَأََتْيُت الَْمِديَنةَ ، فََنَزلَْت قَُباَء فََولَْدُتُه بِقَُباَء ، ثُمَّ أََتْيُت بِِه : بَِعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ بَِمكَّةَ قَالَْت 

ِه ، فَكَانَ أَوَّلَ َشْيٍء  َرُسولَ اِهللا صلى اهللا ا ، ثُمَّ َتفَلَ ِفي ِفي ٍة فََمَضَغَه ُه ِفي ِحْجرِِه َوَدَعا بَِتْمَر عليه وسلم ، فََوَضَع
ْيِه  ، ثُمَّ َحنَّكَُه بِالتَّْمَرِة ، ثُمَّ َدَعا لَُه َوَبرََّك َعلَ لَ َمْولُوٍد ، َوكَانَ أَوََّدَخلَ َجْوِفِه رِيُق َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ُوِلَد ِفي اِإلْسالمِ



َحدَّثََنا ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن منري َحدَّثََنا ابن إدريس عن األعمش عن مسلم قال رأيت يف مفرق بن  -٥٧٦
  الزَُّبري من الطيب ما لو كان عند غريه كان رأس مال

ثََنا َعْبد الواحد بن أمين قال رأيت بن الزَُّبري له مجة اىل َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا أَُبو ُنَعيم َحدَّ -٥٧٧
  العنق وكان يفرق

َسِمْعُت َعاِمَر ْبَن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، أَْخَبَرَنا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُهَنْيُد ْبُن الْقَاِسمِ قَالَ  -٥٧٨
َو َيْحَتجُِم ، فَلَمَّا فََرغَ قَالَ  َعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ َيا َعْبَد اِهللا : ، أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوُه

َمَد إِلَى الدَّمِ فََشرَِبُه ، ، اذَْهْب بَِهذَا الدَّمِ فَأَْهرِقُْه َحتَّى ال َيَراُه أََحٌد ، فَلَمَّا َبَرَز َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َع
ا َصَنْعَت ؟ قَالَ : فَقَالَ  ُه ِفي أَْخفَى َمكَاٍن ظََنْنُت أَنَُّه َيْخفَى َعلَى النَّاسِ قَالَ : َيا َعْبَد اِهللا ، َم لََعلََّك َشرِْبَتُه ؟ : َجَعلُْت
  َك ، َوَوْيلٌ لََك ِمَن النَّاسَِوِلَم َشرِْبَت الدََّم ؟ َوْيلٌ ِللنَّاسِ ِمْن: َنَعْم قَالَ : قَالَ 

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا حيىي بن يعلى التيمي عن أبيه يعلى بن حرملة قال دخلت مكة بعدما  -٥٧٩
قتل بن الزَُّبري بثالثة أيام وهو جسد منصوب قال فجاءت أمه عجوز كبرية طويلة مكفوفة البصر فقالت 

ال واهللا ما كان منافقا إن كان لصواما قواما للحجاج أما آن هلذا ا لراكب أن ينزل فقال احلجاج املنافق فقالت 
  برا

َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا ُمَحمد بن خالد اإلسكندراين َحدَّثََنا ضمام بن إمساعيل عن عقيل بن خالد  -٥٨٠
ا  عن أبيه قال ملا قتل بن الزَُّبري أرسلين احلجاج اىل أمساء أم َعْبد اهللا بن الزَُّبري فقلت يقول لك احلجاج اعزيل م

  كان لك مما كان البنك فقالت أفعلها بن أمساء
ا قتل بن  -٥٨١ َحدَّثََنا ُمَحمد بن عزيز َحدَّثََنا سالمة عن عقيل عن عمه زياد بن عقيل وكان مع احلجاج قال مل

  ك من مال َعْبد اهللا فقالت أفعلها بن أمساءالزَُّبري بعثين اىل أمساء فقال قل هلا اعزيل مما كان ل

َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا حيىي بن محاد َحدَّثََنا أَُبو عوانة عن يزيد بن أيب زياد عن رجل يقال له قيس  -٥٨٢
 بن األحنف من النخع حدثين القاسم بن ُمَحمد الثقفي عن أمساء بنت أيب بكر أهنا أتت احلجاج ومعها جواريها

  وقد ذهب بصرها فقالت ها هنا احلجاج قالوا ال قالت فإذا جاء فأخربوه أن يأمر هبذا األعظم أن ينزل
َحدَّثََنا عقبة بن مكرم َحدَّثََنا ابن أيب عدي عن عوف قال حدثين أَُبو الصديق أن احلجاج ملا ظهر على  -٥٨٣

  بن الزَُّبري قتله ومثل جبسده

دَّثََنا سفيان عن َعْمرو بن دينار قال رأيت زمان بن الزَُّبري ثالثة نفر يف املوقف َحدَّثََنا ابن أيب عمر َح -٥٨٤
  كلهم معتزل بن الزَُّبري وحممد بن علي وجنده كل واحد على حده وجل الناس مع بن الزَُّبري َرِضَي اهللا تعاىل عنه

عن هشام بن عروة عن أبيه قال بعث  َحدَّثََنا احلوطي وعمرو بن عثمان قاال َحدَّثََنا شعيب بن إسحاق -٥٨٥
يزيد بن معاوية إىل َعْبد اهللا بن الزَُّبري بقيد من فضة وجامعة من ذهب فقال أقسمت عليك لتأتيين فيه فقال بن 

  الزُّبَري
  وال ألني لغري احلق أسأله



مجادى األوىل يوم حىت يلني لضرس املاضغ احلجر قال أَُبو بكر بن أيب عاصم وقتل يف مجادى اآلخر وقالوا يف 
الثالثاء لسبع عشرة خلت وكان آدم حنيفا ربعة ليس بالطويل وال بالقصري بني ُعَيْينة أثر السجود وكان خيضب 

ذكر َعْبد اهللا بن الزَُّبري َرِضَي اهللا تعاىل عنه يف مكان غري هذا   رأسه وحليته باحلناء وكان أصلع وقد أتينا من 
َيْحَيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن الَْحارِِث ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ -٥٨٦

ًبا أَنَّ َرُجال َحلََف كَاِذ: أَبِي الَْبْخَترِيِّ ، َعْن َعبِيَدةَ السُّلَْمانِيِّ ، َعنِ اْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
زَّ َوَجلَّ لَُه َر اللَُّه َع   بِالَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو فََغفَ

اِء ْبنِ السَّاِئبِ ، -٥٨٧ ٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعطَ َعْن أَبِي الَْبْخَترِيِّ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاِذ ْبنِ ُمَعا
يِّ ، َعنِ اْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَّ َرُجال َحلََف كَاِذًبا بِاللَِّه َتَعالَى ، ، َعْن َعبِيَدةَ السُّلَْمانِ

  فََغفََر لَُه َيْعنِي بِإِْخالصِِه
َعْن َعاِمرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن زَِياِد ْبنِ َسْعٍد ،  -٥٨٨

  َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي الصَّالِة َجاِلًسا َوُهَو ُيِشُري بِإِْصَبِعِه السَّبَّابَِة: َعْن أَبِيِه قَالَ 

ْيُموٍن الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن  -٥٨٩ ُمَحمٍَّد ، َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ ، َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َم
أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيْدُعو كَذَِلَك ، َوَيَتَحاَملُ بَِيِدِه : َحدَّثَنِي َعاِمُر ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِيِه 

  َرىالُْيْسَرى َعلَى رِْجِلِه الُْيْس
َحدَّثََنا حامد بن حيىي البلخي َحدَّثََنا سفيان بن ُعَيْينة َحدَّثََنا زياد بن سعد اخلراساين قال ما رأيت أحدا  -٥٩٠

أثبت منه كان ال يكتب احلديث إال امالء قال حدثين عامر بن َعْبد اهللا بن الزَُّبري أن أباه مسع من النيب صلى اهللا 
  عليه وسلم أربعة أحاديث

  ومن ذكر حكيم بن حزام ٧٨

ابن خويلد بن أسد بن َعْبد العزى بن قصي يكىن أبا يزيد ويقولون أبا خالد وكان رجل آدم شديد األدمة 
خفيف اللحم أحىن ولد قبل الفيل بثالث عشرة سنة ومات باملدينة وهو ابن عشرين ومائة سنة ومات سنة أربع 

  ومخسني َرِضَي اهللا تعاىل عنه
ا يعقوب بن محيد بن كاسب َحدَّثََنا سفيان بن محزة عن كثري بن زيد عن عثمان بن سليمان بن أيب َحدَّثََن -٥٩١

حثمة قال دخلت على حكيم بن حزام َرِضَي اهللا تعاىل عنه وهو ميوت فأصغيت إليه أمسع ما يقول ولسمعته 
  يقول يا رب كنت أحبك فأنا اليوم أخشاك

ثََنا ُنَعيم بن محاد َحدَّثََنا ابن املبارك َحدَّثََنا ليث بن َسِعيد حدثين عبيد اهللا بن َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّ -٥٩٢
املغرية عن عراك بن مالك أن حكيم بن حزام قال كان ُمَحمد صلى اهللا عليه وسلم أحب الناس إيل يف اجلاهلية 

  فلما تنىبء وخرج إىل املدينة شهد حكيم املوسم وفيه قصة طويلة
ثََنا عثمان بن أيب شيبة َحدَّثََنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال يل حكيم بن َحدَّ -٥٩٣

  حزام َرِضَي اهللا تعاىل عنه اسقوين ماء قالوا قد شربت مرة قال فحسيب إذا



رٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ،  -٥٩٤ ، َعْن َحِكيمِ ْبنِ ِحَزامٍ َرِضَي َحدَّثََنا َسلََمةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَم َعْن ُعْرَوةَ 
ِة َرِحمٍ ، َهلْ ِلي: قُلُْت : اللَُّه َعْنُه قَالَ  ٍة ، َوِصلَ  َيا َرُسولَ اِهللا ، أََرأَْيَت أُُموًرا كُْنُت أََتَحنَّثَُها ِفي الَْجاِهِليَِّة ِمْن َعَتاقَ

لَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عل   أَْسلَْمَت َعلَى َما أَْسلَفَْت ِمْن َخْيرٍ: يه وسلم ِفيَها أَْجٌر ؟ فَقَا

ةَ ، َوَس -٥٩٥ ِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَو
ُه َسأَلُْت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأَْعطَانِي ، ثُمَّ َسأَلُْتُه فَأَْعطَانِي ، : قَالَ  َعْن َحِكيمِ ْبنِ ِحَزامٍ َرِضَي اللَُّه َعْن

َيا َحِكيُم ، إِنَّ َهذَا الَْمالَ َخِضَرةٌ ُحلَْوةٌ ، فََمْن أََخذَُه بِِطيبِ َنفِْسِه ، ُبورَِك لَُه ِفيِه ، : ثُمَّ َسأَلُْتُه فَأَْعطَانِي ، ثُمَّ قَالَ 
  َيا َخْيٌر ِمَن الَْيِد السُّفْلَىَوَمْن أََخذَُه بِإِْشَراِف َنفْسٍ ، لَْم ُيَباَرْك لَُه ِفيِه ، َوكَانَ كَالَِّذي َيأْكُلُ َوال َيْشَبُع ، َوالَْيُد الُْعلْ

ةَ ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْحَسنِ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن -٥٩٦ ُيوُنَس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَو
ثْلَُه قَالَ  ، فَذَكََر ِم َيا َرُسولَ اِهللا ، َوالَِّذي : قُلُْت : َوَسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن َحِكيمِ ْبنِ ِحَزامٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  الدُّْنيَا َبَعثََك بِالَْحقِّ ال أَْسأَلُ أََحًدا َبْعَدَك َحتَّى أُفَارَِق
، َع -٥٩٧ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبُن َمْيُموٍن الَْعَتِكيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َعطَاٍء ، َعْن َسِعيٍد  ْن قََتاَدةَ 

َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمَع أَْصَحابِِه َبْيَنَما : َصفَْوانَ ْبنِ ُمْحرِزٍ ، َعْن َحِكيمِ ْبنِ ِحَزامٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
ُع َشْيئًا َيا َرُسولَ اِهللا ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : َهلْ َتْسَمُعونَ َما أَْسَمُع ؟ قَالُوا : ، إِذْ قَالَ لَُهْم  ال َنْسَم

ا ُتالُم أَنْ َتِئ: وسلم    طَّ َوَما ِفيَها َمْوِضُع ِشْبرٍ إِال َعلَْيِه َملٌَك َساجًِدا َوقَاِئًماإِنِّي َألْسَمُع أَِطيطَ السََّماِء ، َوَم

  ومن ذكر هشام بن حكيم بن حزام ٧٩

َحدَّثََنا سلمة بن شبيب َحدَّثََنا َعْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر أخربين الزُّْهرِّي عن عروة عن املسور بن خمرمة  -٥٩٨
مسعا عمر بن اخلطاب َرِضَي اهللا تعاىل عنه يقول مررت هبشام بن حكيم وهو وعبد الرمحن بن َعْبد القاري اهنما 

يقرأ سورة الفرقان يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستمعت اىل قراءته فإذا هو يقرأ على حروف 
  كثرية مل يقرأ فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكدت أن اثاوره فذكر القصة

َبْيِديُّ ، َعْن ْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْوَِليِد الزَُّحدَّثََنا َع -٥٩٩
لَُّه َعْنُه ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ صلى َراِشِد ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ قََتاَدةَ النَّْصرِيِّ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحِكيمٍ َرِضَي ال

، فََسأَلَُه أََنْبَتِدُئ اَألْعَمالَ أَْم قَْد قُِضَي الْقََضاُء ؟ فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  إِنَّ اللََّه : اهللا عليه وسلم 
ي : َعلَى أَْنفُِسهِْم ، ثُمَّ أَفَاَض بِهِْم ِفي كَفَّْيِه ، فَقَالَ  أََخذَ ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّيََّتُهْم ، َوأَْشَهَدُهْم الِء ِف َهُؤ

  ونَ ِلَعَملِ أَْهلِ النَّارِالَْجنَِّة َوَهُؤالِء ِفي النَّارِ ، فَأَْهلُ الَْجنَِّة ُمَيسَُّرونَ ِلَعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة ، َوأَْهلُ النَّارِ ُمَيسَُّر

ةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحدَّثََنا َيْع -٦٠٠ قُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَو
َعذُِّب َيْوَم إِنَّ اللََّه َتَباَرَك َوَتَعالَى ُي: أَْشَهُد َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه قَالَ : َحِكيمِ ْبنِ ِحَزامٍ قَالَ 

  الِْقَياَمِة الَِّذيَن ُيَعذُِّبونَ النَّاَس ِفي الدُّْنيَا



  ومن ذكر خالد بن حكيم بن حزام َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨

ْن َخاِلِد ْبنِ َحِكيمِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َنجِيحٍ ، َع -٦٠١
أَغَْضْبَت أََبا : لُوا ِلَخاِلٍد ْبنِ ِحَزامٍ ، أَنَُّه أََتى أََبا ُعَبْيَدةَ َوإِذَا َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ اَألْرضِ بَِشْمسٍ ، فََنَهاُه َعْنُه َخاِلٌد ، فَقَا

إِنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعذَاًبا : لَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ إِنِّي لَْم أُغِْضْبُه ، َولَِكنِّي َسِمْعُت َرُسو: ُعَبْيَدةَ ، فَقَالَ 
  ِللنَّاسِ ِفي الدُّْنَيا ، أََشدُُّهْم َعذَاًبا ِعْنَد اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة

  ومن ذكر ورقة بن نوفل بن أسد بن َعْبد العزى بن قصي ٨١

ْبنِ َسِعيِد ْبنِ أََبانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ الَْعاصِ اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمجَاِلٌد ، َعْن  َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َيْحَيى -٦٠٢
بِلُ الِْقْبلَةَ ، َيا َرُسولَ اِهللا ، أََرأَْيَت َوَرقَةَ ْبَن َنْوفَلٍ فَإِنَُّه كَانَ َيْسَتقْ: قَالُوا : َعاِمرٍ ، َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َرَشْدَت َوأَْنَعْمَت اْبَن َعْمرٍو َوإِنََّما َتَجنَّْبَت َتنُّوًرا : إِلَهِي إِلَُه زَْيٍد ، َوِدينِي ِديُن َزْيٍد ، َوكَانَ َمَدَحُه ، فَقَالَ : َوَيقُولُ 
: جَِبالِ كََما ِهَيا فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمَن النَّارِ َحاِمَيا بِِدينَِك َربا لَْيَس كَِمثِْلِه َوَتْرِكَك جَِنانَ الْ

  َرأَْيُتُه َيْمِشي ِفي ُبطَْناِن الَْجنَِّة َعلَْيِه ُحلَّةٌ ِمْن ُسْنُدسٍ

،  َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َيحَْيى ْبنِ َسِعيِد ْبنِ أََبانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ الَْعاصِ اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَجاِلٌد ، َعْن َعاِمرٍ 
ُه كَانَ َيْسَتقْبِلُ الِْقْبلَةَ ، َوَيقُولُ : قَالُوا : َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  : َيا َرُسولَ اِهللا ، أََرأَْيَت َوَرقَةَ ْبَن َنْوفَلٍ فَإِنَّ

َرَشْدَت َوأَْنَعْمَت اْبَن َعْمرٍو َوإِنََّما َتَجنَّْبَت َتنُّوًرا ِمَن النَّارِ : َمَدَحُه ، فَقَالَ  إِلَهِي إِلَُه َزْيٍد ، َوِدينِي ِديُن َزْيٍد ، َوكَانَ
َرأَْيُتُه َيْمِشي : م َحاِمَيا بِِدينَِك َربا لَْيَس كَِمثِْلِه َوَتْرِكَك جَِنانَ الْجَِبالِ كََما ِهَيا فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسل

  ُبطَْناِن الَْجنَِّة َعلَْيِه ُحلَّةٌ ِمْن ُسْنُدسٍ ِفي
  رشدت وأنعمت بن َعْمرو

  وإمنا جتنبت تنورا من النار حاميا
  بدينك ربا ليس كمثله

وتركك جنان اجلبال كما هيا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأيته ميشي يف بطنان اجلنة عليه حلة من 
  سندس

دَّثََنا وهب بن جرير َحدَّثََنا أيب عن النعمان عن الزُّْهرِّي عن عروة عن عائشة َرِضَي اهللا َحدَّثََنا املقدمي َح -٦٠٣
تعاىل عنها قالت فانطلقت خدجية َرِضَي اهللا تعاىل عنها إىل ورقة بن نوفل بن أسد فقالت امسع من بن أخيك فقال 

فيها جذعا حني خيرجك قومك قلت  أخربين فأخربه فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتين أكون
وخمرجوه هم قال نعم إنه مل جيىء رجل مبثل الذي جئت به إال وأوذي وعودي إن يدركين يومك أنصرك نصرا 

  موزرا

ُمرِّيُّ ، َحدَّثََنا َرْوُح َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَّْرِد اَألْيِليُّ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْحِديِث ِثقَةٌ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َسِعيٍد الْ -٦٠٤
ْن َوَرقَةَ ْبنِ َنْوفَلٍ ْبُن ُمَساِفرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َع



َجَناُحُه : الَِّذي َيأِْتيَك ؟ َيْعنِي جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم قَالَ  َيا َرُسولَ اِهللا ، كَْيَف َيأِْتيَك: قُلُْت : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
ٌؤ: َوأَظُنُُّه قَالَ : ِفي الُْخْضَرِة قَالَ    َوَباِطُن قََدَمْيِه لُْؤلُ

  ومن ذكر َعْبد اهللا بن زمعة ٨٢

  ابن املطلب بن أسد بن َعْبد العزى بن قصي
، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزْمَعةَ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْي -٦٠٥ امِ ْبنِ ُعْرَوةَ  ٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن ِهَش

َمْن َعقََرَه ِذ إِ: ا ، فَقَالَ اَألَسِديِّ ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ ِفي ِخطَْبِتِه َوُهَو َيذْكُُر النَّاقَةَ َو
، ثُمَّ ذَكََر النِّ إِالَم َيْجِلُد : َساَء ، فَقَالَ اْنَبَعثَ أَْشقَاَها اْنَبَعثَ لََها َرُجلٌ َعارٌِم ، َعزِيٌز َمنِيٌع ِفي َرْهِطِه ِمثْلُ أَبِي َزْمَعةَ 

ي الضَِّحِك ِمَن الضَّْرطَِة ، فَقَالَ أََحُدكُُم اْمرَأََتُه َجلَْد الَْعْبِد ؟ َولََعلَُّه أَنْ ُيَضاجَِعَها ِمْن آِخرِ َيْوِمَها  : ، ثُمَّ َوَعظَُهْم ِف
  ِلَم َيْضَحُك أََحُدكُْم ِممَّا َيفَْعلُ ؟

،  نِ أَِخي الزُّْهرِيَِّحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمٍَّد التَّْيِميُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْب -٦٠٦
ةَ قَالَ َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َز ُعْدُت : ْمَع

ِه ، فََجاَءُه بِاللٌ َرِضَي اللَُّه َعْن ُه ُيْؤِذُنُه بِالصَّالِة ، فَقَالَ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفي
  ُمُروا النَّاَس فَلُْيَصلُّوا ، فَذَكََر الَْحِديثَ: النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

  ومن ذكر َعْبد الرمحن بن زمعة ٨٣

  ابن املطلب بن أسد بن َعْبد العزى بن قصي َرِضَي اهللا تعاىل عنه
يٍّ ، َح -٦٠٧ يُّ ْبُن الُْمَباَرِك ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل دَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعِل

، أَنَُّه َخاَصَم ِفي غُالمٍ لَُه إِلَى َرُسولِ اِهللا وسلم  صلى اهللا عليه َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َزْمَعةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
َيا َرُسولَ اِهللا ، أَِخي ُعْتَبةُ ْبُن َماِلٍك : أَِخي ُوِلَد َعلَى ِفَراشِ أَبِي ، فَقَالَ َسْعُد ْبُن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه : ، فَقَالَ 

ةَ ، فَقََضى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا  َعهَِد إِلَيَّ أَنَُّه اْبُنُه ، فََنظََر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى َشَبهِِه الَْبيِّنِ ِمْن ُعْتَب
، َوقَالَ ِلَسْوَدةَ  ةَ ْبنِ َنْوفَلٍ    اْحَتجِبِي ِمْنُه: عليه وسلم ِلَعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َزْمَع

  ومن ذكر معاوية بن َعْبد اهللا ٨٤

  ابن أيب أمحد َرِضَي اهللا تعاىل عنه
َعْبد اجلبار بن َسِعيد املساحقي َحدَّثََنا حيىي بن هانئ عن َعْبد الرمحن بن  َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن شبيب َحدَّثََنا -٦٠٨

احلارث عن عاصم بن عبيد اهللا قال مسعت معاوية بن َعْبد اهللا بن أيب أمحد َرِضَي اهللا تعاىل عنه يقول رأيت محنة 
  يوم أحد تسقي العطشى وتداوي اجلرحى

  اهللا تعاىل عنه ومن ذكر َعْبد اهللا بن أيب أمحد َرِضَي ٨٥



َحدَّثََنا ُمَحمد بن حيىي الباهلي َحدَّثََنا يعقوب بن ُمَحمد َحدَّثََنا َعْبد العزيز بن عمران عن ُمَحمد بن  -٦٠٩
يعقوب عن حسني بن أيب لباية عن َعْبد اهللا بن أيب أمحد َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال هاجرت أم كلثوم بنت عقبة يف 

ارة والوليد أبناء عقبة حىت قدما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكلماه يف أمر أم اهلدنة فخرج أخواها عم
كلثوم أن يردها إليهما فنقض اهللا تعاىل العهد بينه وبني املشركني خاصة يف النساء ومنعه أن يردهن إىل املشركني 

  فأنزل اهللا عز وجل آية االمتحان

  ومن ذكر أيب أمحد َعْبد اهللا بن جحش ٨٦

  ويقال َعْبد بن جحش َرِضَي اهللا تعاىل عنه
، َحدَّثََنا َشْيٌخ لََنا ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ أَبِي قَبِيلَةَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَّيَّاِد ، َع -٦١٠ ْن ُموَسى ْبنِ َيْعقُوَب 

رٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ أََبا أَْحَمَد َعْبَد اِهللا ْبَن َجْحشٍ َحدَّثَنِي أَُبو الُْحَوْيرِِث ، َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْي
َع َعلَى الْهِْجَرِة كَرَِه ْت ذَِلَك اْمَرأَُتُه بِْنتُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوكَانَ أَوَّلَ َمْن َهاَجَر َوقَْد كَانَ كُفَّ َبَصُرُه ، فَلَمَّا أَْجَم

ْبُن َحْربٍ َحْربِ  ا َحتَّى قَِدَم الَْمِديَنةَ ، فََوثََب أَُبو ُسفَْيانَ  ِه َوَماِلِه ُمكَتِتًم ، فََباَع ْبنِ أَُميَّةَ ، فََهاَجَر بِأَْهِل َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
ةُ ْبُن َربِيَعةَ ، َوَشْيَبةُ ْبُن َربِيَعةَ َبْعَد ذَِلَك ، َوَعبَّاُس ْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، َوُحَوْيطَُب ْبُن َعْبِد  َداَرُه بَِمكَّةَ ، فََمرَّ بَِها ُعْتَب

، ةَ ، َوَتَمثَّلَ بَِبْيٍت ِمْن َشْعرٍ    الُْعزَّى ، َوِفيَها أُُهٌب َمْعطُوَنةٌ فَذََرفَْت َعْيَنا ُعْتَب

ا َدَخلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َمكَّةَ َيْوَم الْفَْتحِ ، َجَعلَ أَُبو أَْحَمَد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيِشيُد َداَرُه ، فَأََمَر النَّبِيُّ  فَلَمَّ
اَم إِلَى أَبِي أَْحَمَد َوانَْتَحاُه ، فََسكََت أَُبو ُه ، فَقَ أَْحَمَد َرِضيَ  صلى اهللا عليه وسلم ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْن

فَكَانَ أَُبو أَْحَمَد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ َوالنَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : اْبُن َعبَّاسٍ اللَُّه َعْنُه َعْن َتْشيِيِد َدارِِه قَالَ 
  َحبَّذَا َمكَّةَ ِمْن َدارِي بَِها أَْمِشي بِال َهاِدَي بَِها َيكْثُُر ُعوَّاِدي بَِها َيكُْبُر أَْوَتارِي: ُمتَِّكئٌ َعلَى َيِدِه َيْوَم الْفَْتحِ 

  ا مكة من داريحبذ
  هبا أمشي بال هادي
  هبا يكثر عوادي
  هبا يكرب أوتاري

  ومن بين َعْبد الدار بن قصي

  عثمان بن طلحة ٨٧

  ابن أيب طلحة من بين َعْبد الدار تويف مبكة يف خالفة معاوية
، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ -٦١١ ، َعْن َمْنُصورِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ 

، أَنَّ طَلَْحةَ ُمَساِفعِ ْبنِ َشْيَبةَ ، َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت َشْيَبةَ ، َعنِ اْمَرأٍَة ِمْن َبنِي ُسلَْيمٍ ، َولََدْت َعامََّتُهْم  َها َسأَلَْت ُعثَْمانَ ْبَن 
قَالَ َرُسولُ : فَقَالَ : اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبْعَد ُخُروَجُه ِمَن الَْبْيِت ؟ قَالَْت ِلَم َدَعاَك َرُسولُ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه 



ال َيْنَبِغي أَنْ : اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َك أَنْ ُتَخمَِّرَها ، فَإِنَُّه  قَْد َرأَْيُت قَْرَنيِ الْكَْبشِ ِفي الَْبْيِت ، فََنِسيُت أَنْ آُمَر
  ْيِت َشْيٌء َيْشَغلُ ُمَصلًِّياَيكُونَ ِفي الَْب

ِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْر -٦١٢ ةَ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َحْربٍ ، َعْن َحمَّا َو
ُه  ْبنِ طَلَْحةَ َرِضَي اللَُّه َعْن   صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى ِفي الْكَْعَبِةأَنَّ النَّبِيَّ : أَبِيِه ، َعْن ُعثَْمانَ 

  ومن ذكر شيبة بن عثمان ٨٨

  ابن أيب طلحة يكىن أبا صفية وأم شيبة أم مجيل من بين َعْبد الدار تويف سنة تسع ومخسني
، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الَْحجَّاجِ ْبنِ أَبِي الَْح -٦١٣ جَّاجِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمْسِلمِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ 

َزَعُموا أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم : قُلُْت ِلَشْيَبةَ ْبنِ ُعثَْمانَ : ْبنِ ُهْرُمَز ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الزَُّجاجِ قَالَ 
، َوَصلَّى َبْيَن الَْعُموَدْينِ ، َوأَلَْزَق ظَْهَرُه  كَذَُبوا ، لَقَْد َدَخلََها: لَْم ُيَصلِّ ِفي الْكَْعَبِة قَالَ  صلى اهللا عليه وسلم 

  بِالْكَْعبَِة

، قَاال  -٦١٤ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ َسِعيٍد : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي ُعَمَر ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد 
َجلَْسُت إِلَى َشْيَبةَ ْبنِ ُعثَْمانَ ِفي الَْمْسجِِد الْحََرامِ : َواِصلِ ْبنِ َحسَّانَ اَألْحَدبِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ قَالَ  الثَّْورِيِّ ، َعْن

ُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َمْجِلَسَك َهذَا ، فَقَالَ : ، فَقَالَ ِلي  ال أَْتُرَك َبْيَضاَء ،  لَقَْد َهَمْمُت أَنْ: َجلََس إِلَيَّ ُعَم
إِنَُّه كَانَ لََك َصاِحَباِن َولَْم َيفَْعالُه َرُسولُ اِهللا : فَقُلُْت لَُه : َوال َصفَْراَء ، إِال قََسْمُتَها َيْعنِي َما ِفي الْكَْعَبِة قَالَ َشْيَبةُ 

ُر ، َوأَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ ُعَم   ُهَما الَْمْرآِن أَقَْتِدي بِهَِما: َرِضَي اللَُّه َعْنُه  صلى اهللا عليه وسلم 

  ومن ذكر أيب السنابل بن بعكك من َعْبد الدار ٨٩

يمان بن يسار عن أيب سلمة  -٦١٥ َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا يزيد بن هارون عن حيىي بن َسِعيد عن سل
سلمة أن سبيعة وضعت بعد  وفاة زوجها بأربعني ليلة وأن رجال من بين َعْبد الدار يكىن أبا ذكر حديثا عن أم 

  السنابل خطبها
  ومما أسند

ِد ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعنِ اَألْسَو -٦١٦
ا َتَعكَّْت ِمْن نِفَاِسَهَوَض: السَّنَابِلِ قَالَ  ا َعْت ُسَبْيَعةُ بِْنُت الَْحارِِث َبْعَد َوفَاِة َزْوجَِها بَِبْضَعٍة َوِعْشرِيَن لَْيلَةً ، فَلَمَّ

، فَقَالَ  َجلَُها َسِمْعُت أََبا ِلَتفَْعلَ فَقَْد قُِضَي أَ: َتَشوَّقَْت فَِعيَب ذَِلَك َعلَْيَها ، فَذُِكَر أَْمُرَها ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
ةَ أَُبو َعْبِد اِهللا ، كَنَّاُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم: ُموَسى ، َيقُولُ    َوْهُب ْبُن َزْمَع

  ومن بين زهرة بن كالب
بن غالب بن فهر   ابن مرة بن كعب بن لؤي 



بن وهيب ٩   خمرمة بن نوفل 

تعاىل عنه مات وهو ابن مخس عشرة ومائة سنة باملدينة يف  ابن َعْبد مناف بن زهرة يكىن أبا املسور َرِضَي اهللا
  سنة أربع وسبعني وأمه أم خمرمة بنت أيب صيفي بن هاشم

يٍّ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْر -٦١٧ ةَ ْبنِ الزَُّبْيرَِحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل ،  َو
لَقَْد ظََهَر اِإلْسالُم بَِمكَّةَ فَأَْسلََم أَْهلُ َمكَّةَ كُلُُّهْم َوذَِلَك : َعنِ الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ا  قَْبلَ أَنْ ُتفَْرَض الصَّالةُ حَتَّى إِنْ كَانَ لََيقَْرأُ السَّْجَدةَ َيْعنِي النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فََيْسُجُد َوَيْسُجُدونَ ، فََم
ُمِغَريِة َوُرُءوٌس ِمْن َيْسَتِطيُع َبْعُضُهْم أَنْ َيْسُجَد ِمَن الزَِّحامِ َوِضيقِ الَْمكَاِن َوكَثَْرِة النَّاسِ َحتَّى قَِدَم الَْوِليُد ْبُن الْ

اأََتَدُعونَ ِد: قَُرْيشٍ كَاُنوا بِالطَّاِئِف ، فَقَالُوا    يَن آَباِئكُْم ؟ فَكَفَُرو

  ومن ذكر املسور بن خمرمة بن نوفل َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩١

، : َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َسْعِد ْبنِ إِْبَراِهيَم الزُّْهرِيُّ قَالَ  -٦١٨ َحدَّثَنِي َعمِّي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ الَْوِليِد ْبنِ كَِثريٍ 
ِد ْبنِ دَّثَُه ِحَني َعْمرِو ْبنِ َحلَْحلَةَ الدَُّؤِليِّ ، أَنَّ اْبَن ِشَهابٍ َحدَّثَُه ، أَنَّ َعِليَّ ْبَن ُحَسْينٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َح َعْن ُمَحمَّ

يٍّ ، فَلَِقَيُه الِْمْسَوُر ، َمقَْتلَ ُحَسْينِ ْبنِ َعِل ةَ ، فَقَالَ  ، قَِدَم الَْمِديَنةَ ِمْن ِعْنِد َيزِيَد ْبنِ ُمَعاوَِيةَ  َهلْ لََك إِلَيَّ : ْبُن َمْخَرَم
َهلْ أَْنَت ُمْعِطيَّ َسْيَف َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَإِنِّي : ال قَالَ : فَقُلُْت لَُه : ِمْن َحاَجٍة َتأُْمُرنِي بَِها ؟ قَالَ 

ْعطَْيَتنِي ال ُيْخلَْص إِلَْيِه أََبًدا حَتَّى َتْبلُغَ َنفِْسي ، إِنَّ َعِليَّ ْبَن أَبِي أَْخَشى أَنْ َيْغِلَبَك الْقَْوُم َعلَْيِه ؟ َواْيُم اِهللا لَِئْن أَ
، ، َخطََب اْبَنةَ أَبِي َجْهلٍ َعلَى فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها    طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

َو َيْخطُُب ال نَّاَس ِفي ذَِلَك َعلَى ِمْنَبرِِه َهذَا َوأََنا َيْوَمِئٍذ لَُمْحَتِلٌم ، فَقَالَ فََسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُه
َشْمسٍ فَأَ:  ثَْنى َعلَْيِه ِفي ُمَصاَهَرِتِه إِنَّ فَاِطَمةُ ِمنِّي ، َوإِنِّي أََتَخوَُّف أَنْ ُتفَْتَتَن ِفي ِدينَِها ثُمَّ ذَكََر ِصْهًرا ِمْن َبنِي َعْبِد 

َحدَّثَنِي فََصَدقَنِي ، َوَوَعَدنِي فََوفَّى ِلي ، َوإِنِّي لَْسُت أَُحرُِّم َحالال َوال أُِحلُّ حََراًما ، َولَِكْن : ْحَسَن قَالَ إِيَّاُه فَأَ
  َواللَِّه ال َتْجَتِمُع بِْنُت َرُسولِ اِهللا َوبِْنُت َعُدوِّ اِهللا َمكَاًنا َواِحًدا أََبدًا

ٍد إِْسَماِعيلُ ْبُن َمْسُعوٍد الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن َوْرَدانَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعو -٦١٩
ةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  بَِيةٌ قَِدَمْت َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَقْ: ْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعنِ الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَم

فََتكَلََّم َعلَى الَْبابِ فََسِمَع النَّبِيُّ صلى اهللا : اْنطَِلْق بَِنا إِلَْيِه فَإِنَُّه قَْد أََتْتُه أَقْبَِيةٌ قَالَ : فَقََسَمَها ، فَقَالَ ِلي أَُبو َمْخَرَمةَ 
ُه بِقَُباٍء فََجَعلَ ُيرِيِه َمَحاِسَنُه َوَي   َخَبأُْت َهذَا لََك َخَبأُْت َهذَا لََك: قُولُ عليه وسلم َصْوَتُه ، فََخَرَج َمَع

ُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا أَُبو َتِقيِّ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك الَْيَزنِيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْب -٦٢٠
ْرَو ، ْبنِ إِْسَحاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُع ةَ ، َعنِ الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ ، َعْن ُخطَْبِة َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الَى ، َوِصَياحِ كُلِّ اْمرِئٍ َوَخَبرِِه َعْن بِْعثَِة ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم الَْحَوارِيَِّني َواْخِتالِفهِْم َعلَْيِه ، َوَشكْيِِه ذَِلَك إِلَى اِهللا َتَع
َيا : ْوِلهِْم َتكَلَُّم بِِلَساِن اُألمَِّة الَِّتي ُبِعثَ إِلَيَْها ، َوِقَيامِ الُْمَهاجِرِيَن إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوقَِمْنُهْم َي



إِنَّ َهذَا أَْمٌر قَْد َعَزَم : َوارِيَِّني َوقَالَ ِعيَسى َعلَْيِه السَّالُم ِللَْح: َرُسولَ اِهللا ، ُمْرَنا َواْبَعثَْنا َنْحٌو ِمْن َهذَا الَْحِديِث قَالَ 
، افَْعلُوا  ِه فَاْمُضوا فَ   اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَكُْم َعلَْي

َنْحُن ُنَؤدِّي َعْنَك فَاْبَعثَْنا َحْيثُ ِشئَْت ، فَذَكََر أَنَُّه َبَعثَ ِكَتاًبا َمَع : فَقَالَ أَْصَحاُب َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ْبنِ أَبِي ِشْمرٍ ةَ ْبنِ َخِليفَةَ الْكَلْبِيِّ إِلَى قَْيَصَر ، َوَبَعثَ بُِشَجاعِ ْبنِ َوْهبٍ اَألَسِديِّ إِلَى الُْمْنِذرِ ْبنِ الَْحارِِث ِدْحَي

ي َبلَْتَعةَ إِلَى الُْمقَْوِقسِ َصاِحبِ الَْغسَّانِيِّ ، َوأَنَُّه َبَعثَ ُخَنْيَس ْبَن ُحذَافَةَ السَّْهِميَّ إِلَى ِكْسَرى ، َوَبَعثَ َحاِطَب ْبَن أَبِ
يٍّ ِمْصَر ، َوأَْرَسلَ الَْعالَء ْبَن الَْحْضَرِميِّ إِلَى الُْمْنِذرِ صَاِحبِ َهَجَر ، َوَبَعثَ َسِليطَ ْبَن َعْمرٍو إِلَى َهْو ذَةَ ْبنِ َعِل

ِك ُعَما َرو ْبَن أَُميَّةَ الضَّْمرِيَّ إِلَى النََّجاِشيِّ ، َصاِحبِ الَْيَماَمِة ، َوَبَعثَ َعْمَرو ْبَن الَْعاصِ إِلَى َمِل نَ ، َوَبَعثَ َعْم
ِه   فََمَضْوا ِلذَِلَك ثُمَّ َرَجُعوا إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَْبلَ َوفَاِت

  ومن ذكر َعْبد اهللا بن عدي أحد بين زهرة ٩٢

إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا -٦٢١
َع النَّبِيَّ صلى اهللا  عليه وسلم ، َوُهَو َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعِديٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َسِم

ِه إِنَِّك َألَحبُّ أَْرضِ اِهللا َتَعالَى إِلَى اِهللا ، َوأََحبُّ أَْرضِ اِهللا َتعَالَى إِلَيَّ : َرِة بَِمكَّةَ َوُهَو َيقُولُ َواِقٌف َعلَى الَْحُرو َواللَّ
  ، َولَْوال أَنِّي أُْخرِْجُت ِمْنِك َما َخَرْجُت

ْسَعَدةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َم -٦٢٢
ُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َخَرَج بَِمكَّ ةَ َحتَّى إِذَا كَانَ َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ اْبنِ َعِديٍّ َرِضَي اللَُّه َعْن

لَ  ِه إِنََّك لََخْيُر أَْرضِ اِهللا َوأََحبُُّه إِلَى اِهللا َتَعالَى ، َولَْوال أَنِّي كُْنُت أُْخرِْجُت ِمْنِك َما َواللَّ: بَِمكَاٍن قَْد َسمَّاُه قَا
  َعْبُد اِهللا ْبُن َعِديٍّ أََحُد َبنِي ُزْهَرةَ: َخَرْجُت َوقَالَ ُعقَْيلٌ 

  ومن ذكر عتبة بن مسعود ٩٣

َنا سفيان قال مسعت الزُّْهرِّي يقول ما كان َعْبد اهللا بن مسعود َرِضَي اهللا َحدَّثََنا ُمَحمد بن أيب عمر َحدَّثَ -٦٢٣
  تعاىل عنه بأقدم هجرة من أخيه عتبة ولكن عتبة مات قبله

َحدَّثََنا أَُبو الربيع سليمان بن داود الزهراين َحدَّثََنا ُمَحمد بن حازم َحدَّثََنا املسعودي عن القاسم بن َعْبد  -٦٢٤
مات عتبة بن مسعود فلما خرج جبنازته قال عمر انظروا حىت جتيء أم َعْبد فتصلى عليه فلما جاءت  الرمحن قال

  أم َعْبد اهللا صلى عليه

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا ابن علية عن يونس قال قال احلسن ملا مات عتبة بن مسعود وجد  -٦٢٥
دعوته فأجابينعليه بن مسعود فكلم يف ذلك فقال أما وا   هللا إذا قضى اهللا تعاىل فيه ما قضى فما أحب أين 

  ومما أسند



، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اِهللا الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َع -٦٢٦ ْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َسِعيٍد أَُبو َعْمرٍو 
ْوَمأَ بَِيِدِه : نِ َسُمَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ ْب قَاَم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي ، فَأَ

َعنِ إِنَّ الشَّْيطَانَ أَلْقَى َعلَيَّ َشَرًرا ِمَن النَّارِ ِلَيفِْتَننِي : ِلُيْمِسكَُه فََسأَلَُه َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ ِحَني قََضى الصَّالةَ قَالَ 
  َدانُ أَْهلِ الَْمِدينَِةالصَّالِة ، فَاْنَتَهْرُتُه َولَْو أََخذُْتُه لََرَبطُْتُه إِلَى َسارَِيٍة ِمْن َسَوارِي الَْمْسجِِد َحتَّى ُيِطيَف بِِه وِلْ

، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََن -٦٢٧ ا َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َسِعيٍد 
َك ةَ ، َعْن أَبِيِه ، ِمثْلَ ذَِل   َحْربٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَب

  ومن ذكر ثعلبة بن أيب صعري ٩٤

نُّْعَمانُ ْبُن َراِشٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا ال -٦٢٨
ْو ثَْعلََبةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه قَالَ  َصاٌع ِمْن ُبرٍّ أَْو : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْبِد اِهللا ْبنِ ثَْعلََبةَ ، أَ

ُه َتَعالَى بِِه ، َوأَمَّا قَْمحٍ َبْيَن كُلِّ اثَْنْينِ َعْن كُلِّ َصِغريٍ أَْو  ا غَنِيُّكُْم فَُيَزكِّيِه اللَّ رٍ أَْو أُْنثَى ، غَنِيٍّ أَْو فَِقريٍ فَأَمَّ كَبِريٍ ، ذَكَ
ا أَْعطَى ُه َتَعالَى َعلَْيِه أَكْثََر َم   .فَِقُريكُْم فََيُردُّ اللَّ

ْعلََبةَ ، : قَالَ اْبُن أَبِي َعاِصمٍ  ٍدَوُهَو َعْبُد اِهللا ْبُن ثَ   َعْن أَبِيِه َصِحيٌح َهكَذَا َرَواُه َعارٌِم ، َعْن َحمَّا

، َعْن َبكْرِ ْبنِ  -٦٢٩ يٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم  َواِئلٍ ، َعنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل
اَم َخِطيًبا ، الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ثَْعلََبةَ ْب نِ ُصَعْيرٍ الُْعذْرِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَ

ا ِمْن َشِعريٍ  ، َعْن كُلِّ َواِحٍد أَْو َوأََمَر بَِصَدقَِة الِْفطْرِ َعنِ الصَِّغريِ َوالْكَبِريِ ، َوالُْحرِّ َوالَْعْبِد َصاًعا ِمْن َتْمرٍ أَْو َصاًع
  كُلِّ َرأْسٍ أَْو َصاعِ قَْمحٍ َبْيَن اثَْنْينِ َعْن

  ومن ذكر َعْبد اهللا بن ثعلبة بن صعري العذري حليف بين زهرة ٩٥

ِلمِ َحمَِّد ْبنِ ُمْسَحدَّثََنا ُدَحْيٌم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َبِشريٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ُم -٦٣٠
ْعلََبةَ ْبنِ ُصَعْيرٍ الُْعذْرِيِّ ، َحِليِف َبنِي ُزْهَرةَ ،  ْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ ُزْهَرةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ثَ

َدَعا لَُه قَالَ  َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه  لَمَّا أَْشَرَف: َوكَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَْد َمَسَح َوْجَهُه َو
مٍ أََنا أَْشَهُد َعلَى َهُؤالِء َما ِمْن َمْجُروحٍ ُجرَِح إِال ُبِعثَ َيْوَم الِْقَياَمِة َيْدَمى ُجْرُحُه ، اللَّْونُ لَْونُ َد: وسلم َعلَْيهِْم قَالَ 

ٍذ ِللْقُْرآِن فَاْجَعلُوُه أََماَم أَْصَحابِِه ِفي الْقَْبرِ قَالَ أَُبو َبكْرِ اْنظُُروا إِلَى َهُؤالِء أَكْثَرِ آِخ: َوالرِّيُح رِيُح الِْمْسِك َوقَالَ 
َر َنفًْسا ، لَْم َيْضبِطُْه إِال ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق أَْدَخلَ َبْيَن الزُّْهرِ: ْبُن أَبِي َعاِصمٍ  يِّ َوَرَواُه َعنِ الزُّْهرِيِّ بِْضَعةُ َعَش

ُهَوَبْيَن َعْبِد اِهللا َرُج ُه َوَرَوى َعْن َبةَ َوَحِفظَ   ال ، َوقَْد َسِمَع الزُّْهرِيُّ ِمْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ثَْعلَ

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا يزيد بن هارون َحدَّثََنا ابن إسحاق عن الزُّْهرِّي عن َعْبد اهللا بن ثعلبة  -٦٣١
التقى الصفان قال قال أقطعنا للرحم وأتانا مبا ال نعرف فاحنه  بن صعري ان املستفتح يوم بدر أَُبو جهل حني

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح { الغداة قال فقتل وقتل من معه من صناديد قريش قال ففيهم نزلت هذه اآلية 
  اآلية} 



حدثين َعْبد اهللا بن  َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا يعقوب بن إبراهيم َحدَّثََنا أيب عن صاحل عن بن شهاب -٦٣٢
  ثعلبة بن صعري أنه كان املستفتح يوم بدر أَُبو جهل مث ذكر مثله

َحدَّثََنا نصر بن علي اجلهضمي َحدَّثََنا األصمعي عن مالك بن أنس عن بن شهاب قال كنت أجالس بن  -٦٣٣
ك قلت نعم قال فعليك أيب صعري وكنت أسأله عن أيام العرب فسألته يوما عن مسألة فقه فقال يل هذا من شأن

  هبذا وأشار إىل َسِعيد بن املَُسيَّب
، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ قَالَ  -٦٣٤ يٍّ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعفَْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َوْهبٍ  كُْنُت : َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل

ْعلََبةَ انَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َمَسَح  أَوَّلَ َما طَِلْبُت الِْعلَْم أَْجِلُس ِعْنَد اْبنِ ثَ ْبنِ ُصَعْيرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوكَ
َعلَْيَك بِذَِلَك : ، فَقَالَ ِلي َوْجَهُه َيْوَم الْفَْتحِ ، َوكُْنُت أَْسأَلُُه َعْن أَيَّامِ الَْعَربِ َحتَّى َسأَلُْتُه َيْوًما َعْن َشْيٍء ِمَن الِْفقِْه 

  َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِالشَّْيخِ ، 

  ومن ذكر شرحبيل بن حسنة ٩٦

  وهو شرحبيل بن َعْبد اهللا بن املطاع بن َعْمرو من كندة حليف بين زهرة وأمه حسنة تويف سنة مثان عشرة
َنا أخربنا َعْبد اهللا بن ُمَحمد بن القباب َحدَّثََنا أَُبو بكر أمحد بن َعْمرو بن أيب عاصم قراءة عليه َحدَّثَ -٦٣٥

اِلحٍ اَألْشَعرِيِّ ، ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َشْيَبةَ ْبنِ اَألْحَنِف ، َعْن أَبِي َسالمٍ ، َعْن أَبِي َص
ي ُسُجوِدِه َعْن أَبِي َعْبِد اِهللا اَألْشَعرِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرأَى َرُجال ال ُيِتمُّ ُر كُوَعُه َوَيْنقُُر ِف

لَْو َماَت َهذَا َعلَى َحاِلِه َهِذِه ، َماَت َعلَى غَْيرِ ِملَِّة ُمَحمٍَّد : َوُهَو ُيَصلِّي ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
،   صلى اهللا عليه وسلم 

 ُيِتمُّ ُركُوَعُه َوَيْنقُُر ِفي ُسُجوِدِه َمثَلُ الَْجاِئعِ َيأْكُلُ التَّْمَرةَ َمثَلُ الَِّذي ال: ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
َمْن َحدَّثََك بَِهذَا َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا : فَقُلُْت َألبِي َعْبِد اِهللا : َوالتَّْمَرَتْينِ ال ُيْغنَِياِن َعْنُه َشْيئًا قَالَ أَُبو َصاِلحٍ 

ْم أَُمَراُء اَألْجَناِد ، َخاِلُد ْبُن الَْوِليِد ، َوَعْمُرو ْبُن الَْعاصِ ، َوُشَرْحبِيلُ ْبُن َحَسَنةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه: عليه وسلم ؟ قَالَ 
  ، أَنَُّهْم َسِمُعوُه ِمْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

ْسِلمٍ ، َعْن َشْيَبةَ ْبنِ اَألْحَنِف ، َعْن أَبِي َسالمٍ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُم -٦٣٦
ُه َوَيْنقُُر ِفي اَألْشَعرِيِّ ، َعْن أَبِي َعْبِد اِهللا اَألْشَعرِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرأَى َرُجال ال ُيِتمُّ ُركُوَع

لَْو َماَت َهذَا َعلَى َحاِلِه َهِذِه ، َماَت َعلَى غَْيرِ ِملَِّة : لَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُسُجوِدِه َوُهَو ُيَصلِّي ، فَقَا
ي : ُمَحمٍَّد صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َمثَلُ الَِّذي ال ُيِتمُّ ُركُوَعُه َوَيْنقُُر ِف

َمْن : فَقُلُْت َألبِي َعْبِد اِهللا : اِئعِ َيأْكُلُ التَّْمَرةَ َوالتَّْمَرَتْينِ ال ُيْغنَِياِن َعْنُه َشْيئًا قَالَ أَُبو َصاِلحٍ ُسُجوِدِه َمثَلُ الَْج
و ْبُن الَْعاصِ ، أَُمَراُء اَألْجَناِد ، َخاِلُد ْبُن الَْوِليِد ، َوَعْمُر: َحدَّثََك بَِهذَا َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قَالَ 

  َوُشَرْحبِيلُ ْبُن َحَسَنةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ، أَنَُّهْم َسِمُعوُه ِمْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ومن ذكر َعْبد الرمحن بن أزهر ٩٧



  ابن َعْبد عوف بن احلارث بن زهرة مات يف إمرة بن الزَُّبري
ُمْنِذرِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ، أَنَّ ُبكَْيَر ْبَن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن الْ -٦٣٧

ْخَرَمةَ رضي اهللا َر ْبَن َمْبنِ اَألَشجِّ ، َحدَّثَُه َعْن كَُرْيبٍ ، أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َعبَّاسٍ ، َوَعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن أَْزَهَر ، َوالِْمْسَو
: َنَهى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الصَّالِة َبْعَد الَْعْصرِ قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : عنهم ، قَالُوا 

ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَْضرُِب النَّاَس َعلَْيَها   َوكُْنُت َمَع ُعَمَر 

، َحدَّثََنا َسلََمةُ ،َحدَّثََنا أَ -٦٣٨ َوُمَحمَُّد  ُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو 
يه وسلم بَِشارِبٍ َيْوَم أُِتَي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عل: ْبُن إِْبَراِهيَم ، َوالزُّْهرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألْزَهرِ قَالَ 

  قُوُموا إِلَْيِه ، فَقَاَم النَّاُس إِلَْيِه فََضَرُبوُه بِنَِعالِهِْم: ُحَنْينٍ ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِللنَّاسِ 

ْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد ال: َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعْمرِو ْبنِ َمْهِديٍّ ، َوَسلََمةُ ، قَالُوا  -٦٣٩ : رَّزَّاقِ ، َعْن َم
َع َرُسولِ اِهللا  صلى اهللا عليه كَانَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَْزَهَر ُيَحدِّثُ ، أَنَّ َخاِلَد ْبَن الَْولِيِد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َخَرَج َم

فََرأَْيُت َرُسولَ اِهللا : لِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ اْبُن أَْزَهَر وسلم َيْوَم ُحَنْينٍ َوكَانَ َعلَى الَْخْيلِ ، َخْيلِ َرُسو
َزَم اللَُّه َتَعالَى الْكُفَّاَر َوَرَجَع الُْمْسِلُمونَ إِلَى رَِحاِلهِْم َيْمِشي َوالنَّاُس َمْن : َيقُولُونَ  صلى اهللا عليه وسلم َبْعَدَما َه

، أَْو قَالَ َيُدلُّ َعلَى َرْحلِ َخاِلِد ْبنِ الْ فََسَعْيُت َبْيَن َيَدْيِه ، َوأََنا ُمْحَتِلٌم أَقُولُ َمْن َيُدلُّ َعلَى َرْحلِ : وَِليِد ؟ فََمَشْيُت 
  َخاِلِد ْبنِ الَْولِيِد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ؟

  ومن ذكر َعْبد اهللا بن أرقم َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٨

، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَْرقََم ، أَنَُّه َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْي -٦٤٠ ٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ 
ُسولَ اِهللا صلى اهللا إِنِّي َسِمْعُت َر: كَانَ َيُؤمُّ أَْصَحاَبُه ، فَأَقَاَم إِْنَساًنا َيُؤمُُّهْم ، ثُمَّ ذََهَب إِلَى َحاَجِتِه ثُمَّ َرَجَع ، فَقَالَ 

  إِذَا َوَجَد أََحُدكُُم الَْغاِئطَ فَأُِقيَمِت الصَّالةُ فَلَْيْبَدأْ بِِه: عليه وسلم َيقُولُ 

  ومن ذكر بن عدي بن احلمراء َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٩

، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َع -٦٤١ نِ اْبنِ أَِخي الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعمِِّه 
َو اْبُن َحْمَراَء َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  ، َعنِ اْبنِ َعِديٍّ َوُه لَْم َيكُْن ُيَؤذَّنُ ِلَرُسولِ اِهللا صلى اهللا : ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ 

  بِإِقَاَمٍة َواِحدٍَةعليه وسلم ِفي السَّفَرِ ، إِال الصُّْبَح إِال 

ذكر نافع بن عتبة بن أيب العاص ١٠٠   ومن 

، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ  -٦٤٢ رٍ ، َعْن َجابِرِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ  ُعَمْي
عِ ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  ْبنِ َسُمَرةَ ، َعْن َناِف ُتقَاِتلُونَ : ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

فََيفَْتُحُه مَّ ُتقَاِتلُونَ الدَّجَّالَ َجزِيَرةَ الَْعَربِ فََيفَْتُحَها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، ثُمَّ ُتقَاِتلُونَ الرُّوَم فََيفَْتُحَها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، ثُ
  َوال َيْخُرُج الدَّجَّالُ َحتَّى ُتفَْتَح الرُّوُم: اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ قَالَ َجابٌِر 



، َعْن َجا -٦٤٣ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمْيرٍ  بِرِ ْبنِ َسُمَرةَ َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َعنِ الَْمْسُعوِديِّ 
ُه ، ثُمَّ ُتقَاِتلُونَ : َناِفعِ ْبنِ ُعْتَبةَ ، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  ، َعْن ُتقَاِتلُونَ َجزِيَرةَ الَْعَربِ فَذَكََر ِمثْلَ

ُه   الدَّجَّالَ َوَمدَّ بَِها َصْوَتُه فَذَكََر ِمثْلَ

ذكر هاشم بن عتبة بن أيب وقاص ١٠١   ومن 

بن علي َحدَّثََنا شبابة عن يونس بن أيب إسحاق عن َعْبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة َحدَّثََنا احلسن  -٦٤٤
بن أخي سعد بن أيب وقاص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل حديث بن أيب شيبة عن  عن هاشم بن عتبة 

  اجلعفي عن زائدة

ذكر صفوان الزُّْهرِّي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠٢   ومن 

، َعنِ الْقَاِسمِ ْبَحدَّثََن -٦٤٥ نِ َصفَْوانَ ا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا َبِشُري ْبُن ُسلَْيَمانَ 
رِ ، فَإِنَّ ِشدَّةَ أَْبرُِدوا بَِصالِة الظُّْه: َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 
  .الَْحرِّ ِمْن فَْيحِ َجَهنََّم

  قَالَ اْبُن أَبِي َعاِصمٍ ِفي َنفَرٍ ِمْن َبنِي ُزْهَرةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن اَألْرقَمِ َواَألْسَوُد ْبُن َوْهبٍ

ذكر خالد بن عرفطة العذري ١٠٣   ومن 

  حليف بين زهرة مات يف سنة إحدى ومخسني
ْن َخاِلِد ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َع َحدَّثََنا -٦٤٦

، َوِفَتٌن ، فَإِِن  َيا َخاِلُد ، إِنََّها َسَتكُونُ أَْحَداثٌ ، َواْخِتالٌف: ْبنِ ُعْرفُطَةَ ، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  اْسَتطَْعَت أَنْ َتكُونَ الَْمقُْتولَ ال الْقَاِتلَ فَافَْعلْ

٦٤٧-  ، مٍ ، َمْولَى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َزاِئَدةَ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َسلََمةَ  َعْن ُمْسِل
ذَكََر الُْمْخَتاَر ، فَقَالَ َخاِلِد ْبنِ ُعْرفُ ، أَنَّ َخاِلَد ْبَن ُعْرفُطَةَ ،  كَذَّاٌب ، َولَقَْد َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه : طَةَ 

قَْعَدُه ِمَن النَّارِ: وسلم ، َيقُولُ  َعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َم   َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَت

  غالبومن بين تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن 

  َعْبد اهللا بن أيب بكر الصديق َرِضَي اهللا تعاىل عنهما ١٠٤

أصابه سهم وهو مع النيب صلى اهللا عليه وسلم بالطائف رماه أَُبو حمجن الثقفي فربىء مث انتقض به فمات 
  وصلى عليه أَُبو بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه وتويف سنة إحدى عشرة



َر ْبنِ َخاِلٍد قَالَ َحدَّثََنا أَُبو أَيُّوَب ُسلَْي -٦٤٨ َسِمْعُت َمْسلََمةَ ْبَن َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َمْرَوانَ ، : َمانُ ْبُن ُعَم
ةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت  كُفَِّن َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ُيَحدِّثُ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَو

ُه ، َوكَاَنْت ِلَعْبِد : ِفي ثَالثَِة أَثَْوابٍ ، لَْيَس ِفيَها قَِميٌص َوال ِعَماَمةٌ قَالَْت  وسلم َوكُفَِّن ِفي ُحلٍَّة ِحَبَرٍة ثُمَّ ُنزَِعْت َعْن
، ثُمَّ ُنزَِعْت فَكَانَ َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَْد أَْمَسَك  اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَلُفَّ ِفيَها 

زَّ َوَجلَّ : فَأَْمَسكََها َزَماًنا ، ثُمَّ قَالَ : الُْحلَّةَ ِلَنفِْسِه َحتَّى ُيكَفََّن ِفيَها قَالَ  َما كُْنُت ُألْمِسَك ِلَنفِْسي َشْيئًا َمَنَعُه اللَُّه َع
  ِفيِه فََتَصدََّق بَِهاَرُسولَُه َعلَْيِه السَّالُم ، أَنْ ُيكَفََّن 

، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ، أَنَّ ُبكَْيَر -٦٤٩  ْبَن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ 
أَبِي َبكْرٍ ، أَْو َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ، ْبنِ اَألَشجِّ ، أَْخَبَرُه أَنَّ أََبا ثَْورٍ َحدَّثَُه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ 

  ال َتِحلُّ الصََّدقَةُ لََغنِيٍّ ، َوال ِلِذي ِمرٍَّة َسوِيٍّ: أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

ذكر َعْبد الرمحن بن أيب بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠٥   ومن 

با َعْبد اهللا تويف سنة ثالث ومخسني باحلبشي على بريد من مكة ومحل فدفن مبكة وأمه أم رومان بنت يكىن أ
  احلارث بن غنم بن كنانة

َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا أَُبو مسهر عن مالك بن أنس قال تويف َعْبد الرمحن بن أيب بكر َرِضَي  -٦٥٠
  نامهااهللا تعاىل عنهما يف نومة 

َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا ابن أيب مرمي َحدَّثََنا نافع بن يزيد َحدَّثََنا منصور بن َعْبد الرمحن عن  -٦٥١
أبيه قال تويف َعْبد الرمحن بن أيب بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه يف وادي األسد قريبا من مكة فخرجت إليه قريش من 

  كةمكة فنقلوه إىل أعلى م
َحدَّثََنا أَُبو مروان العثماين َحدَّثََنا أَُبو ضمرة َحدَّثََنا حيىي بن َسِعيد قال مسعت القاسم بن ُمَحمد يقول  -٦٥٢

تويف َعْبد الرمحن بن أيب بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه يف مقبل ومل يوص فاعتقت عنه عائشة َرِضَي اهللا تعاىل عنها 
  أعبدا من تالدة

ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا َعْبد األعلى عن حيىي بن َسِعيد عن القاسم قال تويف َعْبد الرمحن بن أيب  َحدَّثََنا -٦٥٣
  بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه يف مقيل ومل يوص فاعتقت عنه عائشة َرِضَي اهللا تعاىل عنها أعبدا

ن الزُّْهرِّي عن القاسم بن ُمَحمد قال قال معاوية لعبد َحدَّثََنا ابن أيب عمر َحدَّثََنا َعْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر ع -٦٥٤
ا يف نفسك وال تشرف ألهل الشام فإين أخشى أن يسبقوين بنفسك مث كن من أمرك على ما  الرمحن كن على م

  بدا لك قال فلم يلبث إال قليال حىت تويف َعْبد الرمحن بن أيب بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ : ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َوأَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٦٥٥
لى اهللا عليه وسلم أََمَرُه أَنَّ النَّبِيَّ ص: ، أَنَّ َعْمرِو ْبنِ أَْوسٍ أَْخَبَرُه ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

ْعِمَرَها ِمَن التَّْنِعيمِ   أَنْ ُيْرِدَف َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، فَُي



ثَْمَحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ أَُبو ُمَحمٍَّد التَّْيِميُّ ، َحدَّثََنا  -٦٥٦ انَ ، َعْن أَبِي ، َعْن ُع
ا َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ثَالِثَني َوِمائَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ : َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  كُنَّ

، ثُمَّ َجاَء َرُجلٌ َهلْ َمَع أََحٍد ِمْنكُْم طََعاٌم ؟ فَإِذَا َمَع َرُجلٍ َصاٌع ِمْن طََع: صلى اهللا عليه وسلم  امٍ فَجِيَء بِِه فَُعجَِن 
ال ، : أََبْيٌع أَْم َعِطيَّةٌ أَْم ِهَبةٌ ؟ قَالَ : ُمْشرٌِك ِمْشَعاٌر طَوِيلٌ بَِغنِيَمٍة َيُسوقَُها ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َواْيُم : ُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِسَواِد الَْبطْنِ أَنْ ُيْشَوى قَالَ َبلْ َبْيٌع ، فَاْشَتَرى ِمْنُه َشاةً ، فَُصنَِعْت فَأََمَر َر
ْينِ قَالَ : اِهللا َما ِمَن الثَّالِثَني َوِمائٍَة إِال َوقَْد َجزِّ لَُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْنُه جِزَّةً قَالَ  َوَجَعلَ ِمْنَها قَْصَعَت

لَفَأَكَلَْنا أَْجَمُعو:    نَ َوفََضلَ ِفي الْقَْصَعَتْينِ فَُحِملَ َعلَى الَْبِعريِ أَْو كََما قَا

ذكر ُمَحمد بن أيب بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنهما ١٠٦   ومن 

نِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َحمَّاٍد الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَم -٦٥٧
، أَنََّها ُنِفْسِت بُِمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َبكْرٍ بِِذي الُْح لَْيفَِة ، فََسأَلَ أَُبو َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيسٍ 

  َرَها أَنْ َتْغَتِسلَ َوُتَصلَِّبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَأََمَرُه أَنْ َيأُْم

ُمَسيِّبِ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ الَْجَزرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الْ -٦٥٨
ُه   أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ِمثْلَ

، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ ،َحدَّثََنا الْ -٦٥٩ يٍّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُعثَْمانَ   َحَسُن ْبُن َعِل
ُبو َبكْرٍ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا  أََعْن أَبِيِه ، َعْن أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيسٍ ، أَنََّها َولََدْت ُمَحمََّد ْبَن أَبِي َبكْرٍ بِالَْبْيَداِء ، فَذَكََر ذَِلَك

  ُمْرَها فَلَْتْغَتِسلْ َولُْتهِلْ: عليه وسلم ، فَقَالََ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ْيَمانَ ْبنِ بِاللٍ ، َعْن َيْحَيى  -٦٦٠ : َسِعيٍد قَالَ  ْبنَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َعْن ُسلَ
 اِهللا صلى اهللا عليه َسِمْعُت الْقَاِسَم ، ُيَحدِّثُ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َخَرَج َحاجا َمَع َرُسولِ

ُه اْمَرأَُتُه أَْسَماُء بِْنُت ُعَمْيسٍ ، فََولََدْت بِالشََّجَرِة ُمَحمََّد ْب َن أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَأََتى أَُبو َبكْرٍ وسلم ، َوَمَع
ا َيْصَنُع النَّاُس إِال أَنََّها النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْخَبَرُه ، فَأََمَرُه أَنْ َيأُْمَرَها أَنْ َتْغَتِسلَ َوُتهِلَّ بِالَْحجِّ ، َوَتْصَنَع َم

  ال َتطُوُف بِالَْبْيِت

ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْنَحدَّثَ -٦٦١  َنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد اَألْنَصارِيِّ ، َعْن َجْعفَرِ 
  أَبِيِه ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، ِفي َحِديِث أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيسٍ ِحَني ُنِفَسْت بِِذي الُْحلَْيفَِة

  ا ابن كاسب َحدَّثََنا َعْبد العزيز بن ُمَحمد وحامت عن جعفر بن ُمَحمد عن أبيه عن جابرَحدَّثََن -٦٦٢

ْعَمر عن الزُّْهرِّي عن القاسم قال قدم معاوية املدينة فاستأذن  -٦٦٣ أخربنا بن أيب عمر َحدَّثََنا َعْبد الرَّزَّاق َعن َم
لت عائشة أكنت تأمن أن أقعد لك رجال فيقتلك على عائشة فأذنت له وحده ومل يدخل معه أحد فلما دخل قا

  كما قتلت أخي ُمَحمد بن أيب بكر قال ما كنت تفعلني ذلك قالت مل قال إين يف بيت أمن قالت أجل



َحدَّثََنا ابن أيب عمر َحدَّثََنا َعْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر عن الزُّْهرِّي قال قتل ُمَحمد بن أيب بكر مبصر قال بن  -٦٦٤
  عاصم وإمنا ذكرناه يف الصحابة َرِضَي اهللا تعاىل عنهم ها هنا إلنأيب 

هشام بن عمار َحدَّثََنا قال َحدَّثََنا ُمَحمد بن عيسى عن بن أيب ذئب عن الزُّْهرِّي عن َسِعيد بن املَُسيَّب  -٦٦٥
يه وسلم بال قال قال علي بن أيب طالب عليه السالم كيف تأمر بقتل رجل من أصحاب ُمَحمد صلى اهللا عل

  جرم يعين ُمَحمد بن أيب بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه

َدَخلَ : قَالَ  َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن الْقَطَّاِن ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َهاُرونَ ْبنِ َعْنَتَرةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه -٦٦٦
ثَْمانُ ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َبكْرٍ َعلَى ُعثَْمانَ ْبنِ  ُه ، فَقَالَ لَُه ُع َنَشْدُتَك بِاللَِّه َتَعالَى ، َهلْ َتْعلَُم أَنَّ : َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْن

 فَأَْنُشُدَك بِاللَِّه َتَعالَى ، َهلْ: َنَعْم قَالَ : النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َزوََّجنِي اْبَنَتْيِه إِْحَداُهَما َبْعَد اُألْخَرى ؟ قَالَ 
 صلى اهللا عليه َتْعلَُم أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َبَعثَنِي ِفي َحاَجٍة َوَنَزلَْت بِيَعةُ الرِّْضَواِن ، فََباَيَع ِلي َرُسولُ اِهللا

ثَْمانَ ، َوكَاَنْت َيُد َرُسولِ اِهللا: وسلم إِْحَدى َيَدْيِه َعلَى اُألْخَرى ، فَقَالَ   صلى اهللا عليه وسلم َهِذِه ِلي ، َوَهِذِه ِلُع
فَأَْنُشُدَك بِاللَِّه َتَعالَى ، َهلْ َتْعلَُم أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َنَعْم قَالَ : أَطُْهَر َوأَطَْيَب ِمْن َيِدي ؟ قَالَ 

  َمْن َيْشَترِي َهذَا النَّْخلَ فَُيِقيُم بِِه ِقْبلَةَ الَْمْسجِِد ؟: قَالَ 

فَأَْنُشُدَك بِاللَِّه َتَعالَى ، َهلْ َتْعلَُم أَنَّ : َنَعْم قَالَ : ُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنْخلَةً ِفي الَْجنَِّة ؟ قَالَ َوَضِمَن ِلي َر
ا َشِديًدا فَجِئُْت بِاَألْنطَاعِ فََبَسطُْتَها ، ثُمَّ َصَبْبُت َعلَْيِه الَْجَوارِي ، ثُمَّ جِئُْت بِالسَّْمنِ  الُْمْسِلِمَني َجاُعوا ُجوًع

ُه ِفي اِإلْسالمِ ؟ قَالَ  فَأَْنُشُدَك بِاللَِّه َتَعالَى ، َهلْ َتْعلَُم أَنَّ : َنَعْم قَالَ : َوالَْعَسلِ فََخلَطُْتُه بِِه ، فَكَانَ أَوَّلَ َخبِيصٍ أَكَلُو
ظََمئًا َشِديًدا فَاْحَتفَْرُت بِئًْرا ، فَأَْعظَْمُت َعلَْيَها النَّفَقَةَ َوَتَصدَّقُْت بَِها َعلَى الُْمْسِلِمَني الضَِّعيُف  الُْمْسِلِمَني ظَِمئُوا 

فَأَْنُشُدَك بِاللَِّه َتَعالَى ، َهلْ َتْعلَُم أَنَّ الِْمَريةَ اْنقَطََعْت َعْن أَْهلِ الَْمِديَنِة َحتَّى : َنَعْم قَالَ : ِفيَها َوالْقَوِيُّ َسَواٌء ؟ قَالَ 
ا َرْجُت إِلَى َبِقيعِ الَْغْرقَِد ، فََوَجْدُت َخْمَس َعْشَرةَ َراِحلَةً َعلَْيَها طََعاٌم ، فَاْشَتَرْيُتَها فََحَبْسُت ِمْنَهَجاَع النَّاُس فََخ

َباَرَك : لَ اثَالثَةً َوأََتْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِاثَْنَتْي َعْشَرةَ َراِحلَةً فََدَعا النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَ
يَما أَْمَسكَْت ؟   اللَُّه َتَعالَى لََك ِفيَما أَْعطَْيَت ، َوَباَرَك لََك ِف

ا ِفي فَأَْنُشُدَك بِاللَِّه َتَعالَى ، َهلْ َتْعلَُم إِنِّي أََتْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم بِأَلِْف أَْصفََر ، فََصَبْبُتَه: َنَعْم قَالَ : قَالَ 
َما َضرَّ : اْسَتِعْن بَِها ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقُلُْت ِحْجرِ َرُس

ا َعِملَ َبْعَد الَْيْومِ ؟ قَالَ  لى اهللا فَأَْنُشُدَك بِاللَِّه َتَعالَى ، َهلْ َتْعلَُم أَنِّي كُْنُت َمَع َرُسولِ اِهللا ص: َنَعْم قَالَ : ُعثَْمانَ َم
اْسكُْن ِحَراُء ، فَإِنَُّه : عليه وسلم َعلَى َجَبلِ ِحَراَء فََرَجَف بَِنا ، فََضَرَبُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بِقََدِمِه َوقَالَ 

ُر ، لَْيَس َعلَْيَك إِال َنبِيٌّ أَْو ِصدِّيٌق أَْو َشهِيٌد ، َوَعلَى الَْجَبلِ َيْوَمِئٍذ النَّبِيُّ صلى اهللا علي ه وسلم ، َوأَُبو َبكْرٍ ، َوُعَم
، َوَعِليٌّ ، َوطَلَْحةُ ، َوالزَُّبْيُر َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ؟ قَالَ    َنَعْم: َوُعثَْمانُ 

ذكر أيب عتيق ُمَحمد بن َعْبد الرمحن ١٠٧   ومن 



  ابن أيب بكر الصديق َرِضَي اهللا تعاىل عنه
ي َحدَّثََنا أَُبو بكر بن شيبة هو َعْبد الرمحن بن شيبة احلزامى َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمد بن إمساعيل البخار -٦٦٧

ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن َعْبد الرمحن بن القاسم حدثين موسى بن عقبة قال ال نعلم أربعة أدركوا هم وأبناؤهم 
و عتيق بن َعْبد الرمحن قال النيب صلى اهللا عليه وسلم اال هؤالء األربعة أَُبو قحافة وأبو بكر وعبد الرمحن وأب

َعْبد الرمحن بن شيبة واسم أيب عتيق ُمَحمد وقال هو جد َعْبد الرمحن وحممد ابين َعْبد اهللا بن َعْبد الرمحن بن أيب 
  بكر

، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِتيقٍ -٦٦٨ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َبكْرٍ  َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َحمَّاٍد 
السَِّواُك َمطَْهَرةٌ ِللْفَمِ َمْرَضاةٌ ِللرَّبِّ َعزَّ : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َوَجلَّ

ذكر ُمَحمد بن طلحة بن عبيد اهللا ١٠٨   ومن 

  ىل عنه وهو السجاد وكان سيد ولد أبيهيكىن أبا القاسم َرِضَي اهللا تعا
مَِّد ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعْن ُمَح -٦٦٩

، َعْن ِعيَسى ْبنِ طَلَْحةَ قَالَ  لَمَّا ُوِلَد ُمَحمَُّد : دَّثَْتنِي ِظئُْر ُمَحمَِّد ْبنِ طَلَْحةَ قَالَْت َح: الرَّْحَمنِ ، َمْولَى آلِ طَلَْحةَ 
، فَقَالَ ِلي  ا َسمَّْوُه ؟ فَقُلُْت : ْبُن طَلَْحةَ أََتْيُت بِِه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  َهذَا اْسِمي ، : ُمَحمٌَّد ، فَقَالَ : َم

  َوكُْنَيُتُه أَُبو الْقَاِسمِ
  أسندومما 

: لَْيلَى قَالَ َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن ُيوُسَف ْبنِ َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن ِهاللٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي  -٦٧٠
ْم َيْوَمِئٍذ َسْبَعةٌ ، َوَسيُِّدُهْم َوأَكَْب ُه ، : ُرُهْم َدَعا ُعَمُر َبنِي طَلَْحةَ ِلُيَغيَِّر أَْسَماَءُهْم َوُه ُمَحمَُّد ْبُن طَلَْحةَ َرِضَي اللَُّه َعْن

طَلَْحةَ  َسمَّانِي ُمَحمًَّدا لَُمَحمٌَّد صلى اهللا عليه : فَقَالَ ُمَحمَُّد ْبُن  أَْنُشُدَك بِاللَِّه َتَعالَى َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ، فََواللَِّه إِنْ 
ُري الُْمْؤِمنَِني   قُوُموا فَالَ َسبِيلَ إِلَى َشْيٍء َسمَّاُه ُمَحمٌَّد صلى اهللا عليه وسلم:  وسلم ، فَقَالَ ُعَمُر أَِم

ذكر معمر التيمي ١٠٩   ومن 

، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أََبى َحبِيبٍ -٦٧١  ، َعْن َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى 
ْعَمرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْبِد الرَّْحَم ْعَمرٍ ، َعْن َم كُْنُت أَْرَحلُ ِلَرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه : نِ ْبنِ ُعقَْبةَ َمْولَى َم

ْعَمُر ، إِنِّي أَجُِد ِفي أنساعي اللَّْيلَةَ اْض: وسلم ، فََبْيَنَما ُهَو َيِسُري ذَاَت لَْيلٍَة َوأََنا َمَعُه ، فَقَالَ  : ِطَراًبا ، قُلُْت َيا َم
ِمْنَك ُهَو َصَنَع ذَِلَك َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ لَقَْد َشَدْدتَُها كََما كُْنُت أَُشدَُّها ، َولَِكنَّ َبْعَض َمْن َحَسَدنِي َعلَى َمْنزِلَِتي 

ا قََضى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَكُْنُت أَْرَحلُ لَ: َما كُْنُت َألفَْعلَ قَالَ : ِلَتْسَتْبِدلَ بَِي غَْيرِي قَالَ  ُه ، فَلَمَّ
َر ِف َيا : ي َوْجهِي ، فَقَالَ َحجَُّه َوكَانَ َيْوَم النَّْحرِ َجلََس ِلَيْحِلَق ، فََدَعانِي ، فَأَْعطَانَِي الُْموَسى ، ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه فََنظَ



أََما َواللَِّه ، إِنَّ : لم ِمْن َشْحَمِة أُذَُنْيِه َوِفي َيِدَك الُْموَسى ، فَقُلُْت َمْعَمُر ، أَْمكََنَك َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وس
ْضِلِه َعلَيَّ قَالَ  ،: ذَِلَك ِلِمْن َمنِّ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوفَ ُه    فََحلَقُْت

ْبُن َجرِيرٍ ،  -٦٧٢ َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيْحَيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َوْهُب 
رٍ قَالَ  ةَ َمْولَى َمْعَم َسِمْعُت َمْعَمًرا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُيَحدِّثُ ، فَذَكََر : َيزِيُد ْبُن أََبى َحبِيبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُعقَْب

ُه   ِمثْلَ

بن ع ١١   مري جدعان التيمي رضي اهللا عنهومن ذكر املهاجر بن قنفذ 

، َحدَّثََنا َسِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُح -٦٧٣ َصْينِ ْبنِ َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى 
أَنَُّه َدَخلَ َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه : لَُّه َعْنُه الُْمْنِذرِ ، َعنِ الُْمَهاجِرِ ْبنِ قُْنفُِذ ْبنِ ُعَمْيرِ ْبنِ ُجْدَعانَ َرِضَي ال

إِنِّي كَرِْهُت أَنْ أَذْكَُر اللََّه : وسلم َوُهَو َيَتَوضَّأُ ، فََسلََّم َعلَْيِه َولَْم َيُردَّ َعلَْيِه َحتَّى َتَوضَّأَ ، ثُمَّ اْعَتذََر إِلَيَّ ، فَقَالَ 
  ْو َعلَى طََهاَرٍة ،َتَعالَى إِال َعلَى طُْهرٍ ، أَ

، : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ قَالَ  -٦٧٤ َوَحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ 
الُْمَهاجِرِ ْبنِ قُْنفٍُذ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  َعْن أَبِيِه ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُحَصْينِ ْبنِ الُْمْنِذرِ ، َعنِ

  وسلم َنْحَوُه

ذكر َعْبد الرمحن بن عثمان التيمى َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١١١   ومن 

  يكىن أبا َسِعيد تويف سنة ثالث ومخسني
ةَ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْب -٦٧٥ ُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثَنِي ُعثَْمانُ ْبُن ُمرَّ

، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  اْرُموا الَْجْمَرةَ بِِمثْلِ َحَصاِة : َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُعثَْمانَ 
  الَْخذِْف

ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا اَألَشجِّ ، َعْن  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن -٦٧٦
 عليه وسلم صلى اهللا َيْحَيى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحاِطبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ

ِة الَْحاجِّ   ، َنَهى َعْن لُقَطَ

ذكر َعْبد الرمحن بن معاذ اليتمى ١١٢   ومن 

إِْبَراِهيَم َحدَّثََنا اْبُن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ قَْيسٍ اَألْعَرجِ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ  -٦٧٧
ِه ، ُيقَالُ لَُه التَّْيِميِّ ، َعْن َرُجلٍ ِم َنَزلَ َرُسولُ : اْبُن ُمَعاٍذ ، ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : ْن قَْوِم

 َمْنزِلُ اَألْنَصارِ بَِمكَاِن كَذَا َوكَذَا ، َوَمْنزِلُ الُْمَهاجِرِيَن بَِمكَاِن كَذَا َوكَذَا: اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِِمًنى ، فَقَالَ 
ي رَِحاِلَنا ، فََنزَّلَ : ، َوَعلََّم النَّاَس َمَناِسكَُهْم قَالَ  زَّ َوَجلَّ أَْسَماَعَنا ، َحتَّى إِنَّا لََنْسَمُعُه َوَنْحُن ِف فَفََتَح اللَُّه َع

  ْمَرةَ ِمثْلَ َحَصى الَْخذِْفاْرُموا الَْج: الُْمَهاجِرِيَن َواألَْنَصاَر َمَنازِلَُهْم ، َوَعلََّم النَّاَس َمَناِسكَُهْم ، َوقَالَ 



ذكر َعْبد اهللا بن هشام التيمى ١١٣   ومن 

ا أَُبو ُعقَْيلٍ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن أَبِي أَيُّوَب ، َحدَّثََن -٦٧٨
ْد أَْدَرَك النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم  َجدِِّه َعْبِد اِهللا ْبنِ ِهَشامٍ أَنَّ أُمَُّه َزْيَنَب بِْنَت ُحَمْيٍد ذََهَبْت بِِه إِلَْيِه ، : ، َوكَانَ قَ

،: َيا َرُسولَ اِهللا ، َبايِْعُه ، فَقَالَ : فَقَالَْت  ا لَُه  ٌري ، َوَمَسَح َرأَْسُه ، َوَدَع   َصِغ

فَّى ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن أََبى أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَص -٦٧٩
انَ قَْد أَْدَرَك النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسل ، َعْن َجدِِّه َعْبِد اِهللا ْبنِ ِهَشامٍ ، َوكَ ، فَذَكََر ِمثُْعقَْيلٍ ُزْهَرةُ ْبُن َمْعَبٍد  لَُه م 

ِه: قَالَ  ْهِل   َوكَانَ ُيَضحِّي بِالشَّاِة َعْن َجِميعِ أَ

ذكر سعد موىل أىب بكر الصديق رضي اهللا عنه ١١٤   ومن 

رٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الْ -٦٨٠  َحَسنِ ، َعْنَحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ زَْيُد ْبُن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ الرَِّياِحيُّ ، َعْن َعاِم
، : َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ َصفَْوانَ َهَجانِي ، فَقَالَ : َسْعٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُجال قَالَ  إِنَّ َصفَْوانَ َخبِيثُ اللَِّساِن 

  طَيُِّب الْقَلْبِ

رٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الَْحَسنِ ، عن  َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ الرِّيَاِحيُّ ، َعْن َعاِمرِ -٦٨١ ْبنِ أَبِي َعاِم
اذَْهْب إِلَى ِتلَْك الَْعْنزِ فَاْحِلْبَها زَِياَدةً ، فَجِئُْت ، فَإِذَا َعْنٌز َحاِفلٌ : قَالَ ِلي َرُسولُ اِهللا : سعد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

، قُ   َيا َرُسولَ اِهللا ، الَْعْنُز قَْد أََخذََها َربُّهَا: لُْت فََحلَْبُتَها ، فَلَمَّا َجاَءِت الرِّْحلَةُ 

ٍد َمْولَى أَبِي َحدَّثََنا اْبُن أَبِي كَْبَشةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْخَرَّاُز ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َسْع -٦٨٢
ا ، َوكَانَ  َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َألبِي َبكْرٍ ، َوكَانَ َسْعٌد َمْملُوكً

أَْعِتْق َسْعًدا ، فَقَالَ أَُبو : َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيْعجُِبُه ِخْدَمُتُه ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أَْعِتْق : َيا َرُسولَ اِهللا ، َما لََنا َماِهٌن غَْيُرُه ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ُه َعْنُه َبكْرٍ الصِّدِّيُق َرِضَي اللَّ

  .َسْعًدا ، أََتْتَك الرَِّجالُ ، أََتْتَك الرَِّجالُ
قْرُِنونَ ، فََنَهى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه َوقَرَّْبُت َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َتْمًرا ، فََجَعلُوا ُي: قَالَ 

  وسلم َعنِ اِإلقَْراِن

  ومن ذكر بين خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب

سلمة رضي  سلمة وأمة أم  بن َعْبد األسد تويف باملدينة سنة ست ومثانني ويف هذه السنة مات أخوه سلمة بن أيب 
  اهللا

ْبنِ ِحَسابٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر  َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد -٦٨٣
 َرأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي ِفي َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ِفي: ْبنِ أَبِي َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
ِه   ثَْوبٍ َواِحٍد قَْد َخالََف َبْيَن طََرفَْي



 َسِعيِد ْبنِ قَْيسٍ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َسْعٍد ، َحدَّثَنِي َعمَِّي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن -٦٨٤
، َعْن ُع َرأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه : َمَر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ، َعْن أَبِي أََماَمةَ ْبنِ َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف 
  .وسلم ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد ُمَتَوشًِّحا بِِه

َر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ ، أَنَُّه قَالَ : قَالَ اْبُن إِْسَحاَق   صلى اهللا عليه وسلم َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا: َوذَكََر َمكُْحولٌ ، َعْن ُعَم
  .ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد قَْد َخالََف َبْيَن طََرفَْيِه

َر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ: قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ    َوَرَواُه َسِعيُد ْبُن الُْمَسيِّبِ ، َعْن ُعَم

ثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، َحدَّ -٦٨٥
إِنَُّه لَْيَس أََحٌد ِمْن : َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخطََب أُمَّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، فَقَالَْت 

َيا ُعَمُر ، قُْم فََزوِّْج : إِنَُّه لَْيَس أََحٌد ِمْنُهْم َشاِهٌد َوال غَاِئٌب إِال َسَيْرَضانِي ، فَقَالَْت : لََها  أَْوِلَياِئي َشاِهٌد ، فَقَالَ
  َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ،

ةَ  -٦٨٦   ، ِمثْلَ َحِديِث َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍدَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَو

ذكر األرقم بن أيب األرقم ١١٦   ومن 

واسم أيب األرقم َعْبد مناف بن أسد بن َعْبد اهللا بن عمر بن خمزوم َرِضَي اهللا تعاىل عنه تويف يف خالفة معاوية ومل 
  يوقف علي سنه

خالد حدثين َعْبد اهللا بن عثمان بن األرقم َعن َحدَّثََنا ُمَحمد بن عوف َحدَّثََنا بن أيب مرمي عطاف بن  -٦٨٧
  َجدِِّه األرقم َرِضَي اهللا تعاىل عنه وكان بدريا وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزل يف داره عند الصفا

ذكر عثمان بن األرقم رضي اهللا عنه ١١٧   ومن 

يٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََن -٦٨٨ ا َعْبُد اِهللا ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعطَّاُف ْبُن َخاِلٍد الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل
ثَْمانَ ْبنِ اَألْرقَمِ قَالَ  جِئُْت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ اَألْرقَمِ ، َعْن أَبِيِه ُع

، : َهلْ ُيْخرُِجَك إِلَْيِه التِّجَاَرةُ ؟ فَقُلُْت : أََرْدُت َبْيَت الَْمقِْدسِ قَالَ : أَْيَن ُترِيُد ؟ فَقُلُْت : ي أَُسلُِّم َعلَْيِه ، فَقَالَ ِل ال 
  قِْدسَِصالةٌ َها ُهَنا َخْيٌر ِمْن أَلِْف َصالٍة ، ثُمَّ ُترِيُد َبْيَت الَْم: َولَِكنِّي أََرْدُت الصَّالةَ ِفيِه َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ 

ذكر عياش بن أيب ربيعه ١١٨   ومن 

 أَبِي زَِياٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َوُمَحمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ -٦٨٩
قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : َربِيَعةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسابٍِط ، َعْن َعيَّاشِ ْبنِ أَبِي 

: اْبُن إِْسَحاَق  ال َتَزالُ َهِذِه اُألمَّةُ بَِخْيرٍ َما َعظَُّموا َهِذِه الُْحْرَمةَ َحقَّ َتْعِظيِمَها ، فَإِذَا َضيَُّعوَها َهلَكُوا قَالَ: وسلم 
  ُيرِيُد َمكَّةَ ،



ْحَمنِ ا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َجرِيُر ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن أَبِي زَِياٍد ، َعْن َعْبِد الرََّحدَّثََن -٦٩٠
ُه   ْبنِ َسابٍِط ، َعْن َرُجلٍ ، َعْن َعيَّاشِ ْبنِ أَبِي َربِيَعةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ

، َعْن َعيَّاشِ ْبنِ أََحدَّثََن -٦٩١ ْعَمرٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ  ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َم بِي ا َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ 
، َيقُولُ : َربِيَعةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  اَعِة طَيَِّبةٌ َتجِيُء رِيٌح َبْيَن َيَديِ السَّ: َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ، فَُتقَْبُض ِفيَها ُروُح كُلِّ ُمْؤِمنٍ

ذكر السائب بن أيب السائب املخزومي ١١٩   ومن 

 ، َعنِ السَّاِئبِ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُمَهاجِرٍ -٦٩٢
، َوُزَهْيُر ْبُن أَُميَّةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، فَاْسَتأْذََنا َعلَ:  قَالَ انَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  ى َرُسولِ اِهللا صلى َجاَء ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّ

، فَأَثَْنَيا َعلَيَّ ِعْنَدُه ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  ُم بِ: اهللا عليه وسلم  ، كَانَ َشرِيِكي أََنا أَْعلَ ِه ِمْنكَُما 
لَ َرُسولُ اِهللا : َنَعْم بِأَبِي َوأُمِّي ، فَنِْعَم الشَّرِيُك كُْنَت ال ُتَمارِي ، َوال ُتَدارِي قَالَ : ِفي الَْجاِهِليَِّة ، فَقُلُْت  فَقَا
أَقْرِ : ُعَها ِفي الَْجاِهِليَِّة فَاْصَنْعَها ِفي اِإلْسالمِ َيا َساِئُب ، اْنظُْر إِلَى اَألْخالقِ الَِّتي كُْنَت َتْصَن: صلى اهللا عليه وسلم 

  الضَّْيَف ، َوأَْحِسْن إِلَى الَْيِتيمِ ، َوأَكْرِمِ الَْجاَر

  ومن ذكر خالد بن الوليد بن املغريه ١٢

بن  يكىن أبا سليمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه مات حبمص يف سنة إحدى وعشرين وأمه لبابة بنت احلارث بن حزن
بن رويبة بن َعْبد اهللا بن هالل بن عامر بن صعصعة وميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم خالته   جبري بن اهلزم 

 أَبِي َسِعيٍد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ -٦٩٣
َع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن ثَنِيَِّة الْهِْرَشا ، فَاْنقَطََع ِشْسُع َنْعِلِه : لَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ ا َهَبطُْت َم

ا َتَرى ؟ فَقُلُْت  :، فََناَولُْتُه َنْعِلي ، فَأََبى أَنْ َيقَْبلََها ، َوَجلََس َتْحَت َشَجَرٍة ُيْصِلُح َنْعلَُه ، فَقَالَ  َهذَا فُالنُ : اْنظُْر َم
، فَقَالَ : اْنظُْر َما َتَرى ، فَقُلُْت : بِئَْس َعْبُد اِهللا ، ثُمَّ قَالَ : ْبُن فُالٍن ، فَقَالَ  نِْعَم َعْبُد اِهللا ، : فُالنُ ْبُن فُالٍن 

َو َخاِلُد ْبُن الْ: َوالَِّذي قَالَ    َوِليِد َرِضَي اللَُّه َعْنُهنِْعَم َعْبُد اِهللا فُالنٌ ، ُه

 ْبنِ َماِلٍك ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهاللٍ ، َعْن أََنسِ -٦٩٤
  ِمْن ُسُيوِف اِهللا َتَعالَى ، َخاِلُد ْبُن الَْوِليِد فَأََخذَ الرَّاَيةَ َبْعُد َسْيٌف: أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن أَبِي َيْعقُوَب ُيَحدِّثُ : َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ  -٦٩٥
َبَعثَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجْيًشا َواْسَتْعَملَ : نِ َجْعفَرٍ قَالَ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْب

َخاِلُد ْبُن الَْوِليِد ، فَفََتَح اللَُّه : فَأََخذَ الرَّاَيةَ َسْيٌف ِمْن ُسُيوِف اِهللا : َعلَْيهِْم َزْيَد ْبَن َحارِثَةَ ، فَذَكََر الِْقصَّةَ ، ثُمَّ قَالَ 
  ْيِهَتَعالَى َعلَ



نِ َحْربِ ْبنِ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن فََضالَةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َبْحرٍ ، َعنِ الَْوِليِد ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن َوْحِشيِّ ْب -٦٩٦
اِلَد ْبَن الَْوِليِد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي أَنَّ أََبا َبكْرٍ َوجََّه َخ: َوْحِشيٍّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َوْحِشيِّ ْبنِ َحْربٍ الَْحَبِشيِّ 
، َيقُولُ ، : ِقَتالِ أَْهلِ الرِّدَِّة ، فَكُلَِّم ِفي ذَِلَك ، فَأََبى أَنْ َيُردَُّه ، َوقَالَ  َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أَُخو الُْعَشْيَرِة ، َوَسْيٌف ِمْن ُسُيوِف اِهللا َتَعالَى ، َسلَُّه اللَُّه َتَعالَى َعلَى نِْعَم َعْبُد اِهللا َو: َوذَكََر َخاِلَد ْبَن الَْوِليِد ، فَقَالَ 
  الْكُفَّارِ وَالُْمَناِفِقَني

نِيِّ ، َعْن َباَحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن كَْعبٍ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ ْبُن َربِيَعةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي َعْمرٍو السَّْي -٦٩٧
ْو أَْدَركُْت َخاِلَد ْبَن الَْوِليِد َوِليَّْتُه ، ثُمَّ لَِقيُت رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ ، فَقَالَ : قَالَ ُعَمُر : أَبِي الَْعْجفَاِء قَالَ  َمْن أَْسَتْخِلُف ؟ لَ

ُت َعْبَدَك َوَنبِيََّك صلى اهللا عليه وسلم ، َمنِ اْسَتْخلَفَْت َعلَى أُمَِّة ُمَحمٍَّد صلى اهللا عليه وسلم ؟ فَأَقُولُ َسِمْع: 
زَّ َوَجلَّ َعلَى الُْمْشرِِكَني: َيقُولُ    َخاِلُد ْبُن الَْوِليِد َسْيٌف ِمْن ُسُيوِف اِهللا َتَعالَى ، َسلَُّه اللَُّه َع

َجدِِّه  َحدَّثََنا هشام بن خالد َحدَّثََنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه َعن -٦٩٨
وحشي بن حرب قال ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وارتدت العرب وبغت فعقد أَُبو بكر خلالد بن 

  الوليد َرِضَي اهللا تعاىل عنهما وبعث به إليهم
قَةُ ْبُن َخاِلٍد ، َعْن َوْحِشيِّ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ ُمَحمَُّد ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن ُمَباَرٍك ، َحدَّثََنا َصَد -٦٩٩

 َعْنُه َوُهَو َحْربِ ْبنِ َوْحِشيٍّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كََتَب إِلَى ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه
ُخولَ َمكَّةَ ، فَإِذَا أََتاَك ِكَتابِي َهذَا فَارَْتِحلْ بَِمْن َمَعَك ِمَن أَنَُّه قَْد َبلََغنِي أَنَّ أَْهلَ الُْجْنِد ُيرِيُدونَ ُد: َعلَى َمكَّةَ 

ِة الُْمْسِلِمَني ، َوقَْد َوجَّْهُت إِلَْيَك َخاِلَد ْبَن الَْوِليِد َيُمدَُّك ، َوَجَعلُْتُه َعلَى َمْيَسَرِة َعْسكَرَِك ، َوَو ْحِشيُّ َعلَى َساقَ
  قُوَّةَ إِال بِاللَِّه َعْسكَرَِك ، َوال َحْولَ َوال

َحدَّثََنا ُمَحمد بن مسلم بن وارة َحدَّثََنا ُمَحمد بن موسى بن أعني َحدَّثََنا أيب عن إسحاق بن راشد عن  -٧٠٠
ا قدم عمر اجلابيه نزع خالد بن الوليد  الزُّْهرِّي عن سامل عن أبيه عن عمر بن اخلطاب َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال مل

يدة وعزل شرحبيل بن حسنه فقال عمر لعبد اهللا يا َعْبد اهللا هذا كان أمس أمري معه الناس واستعمل أبا عب
واليوم ليس معه أحد قال فلقي عمر فسلم عليه فقال يا أمري املؤمنني أعجزت أم خنت فقال مل تعجز ومل ختن 

ولو أعلم غري ذلك ومل  قال فلم عزلت قال حترجت أن أدعك وأنا أجد من هو أقوى منك قال فاعذرين قال نعم
  أفعل فعذره

بن سريين قال ملا استخلف عمر قد كفى اهللا  -٧٠١ ْعَمر عن أيوب عن  َحدَّثََنا ابن أيب عمر َعْبد الرَّزَّاق َعن َم
  عنه قال واهللا ال ير عن خالد بن الوليد واملثىن مثىن بين شيبان حىت يعلما أن اهللا هو ينصر دينه

يٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا صَاِلُح َحدَّثََنا الَْحَس -٧٠٢ ْبُن ُن ْبُن َعِل
ْخَبَرُه ، أَنَّ َخاِلَد ْبَن أَكَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي أََماَمةَ ْبنِ َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَُّه 

أَنَُّه َدَخلَ َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى َمْيُموَنةَ بِْنِت الَْحارِِث َوِهَي َخالَُتُه ، فَقُدَِّم إِلَى : الَْوِليِد ، أَْخَبَرُه 
ِد بِْنُت الَْحارِِث ِمْن َنْجٍد ، َوكَاَنْت َتْحَت َرُجلٍ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن لَْحمِ َضبٍّ َجاَءْت بِِه أُمُّ ُحَمْي



، فَقَالَ َبْعُض  ِمْن َبنِي َجْعفَرٍ ، َوكَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ال َيأْكُلُ َشْيئًا َحتَّى َيْسأَلَ َعْنُه َوَيْعلََم َما ُهَو
عليه وسلم َما َيأْكُلُ ؟ فَأَْخَبْرُتُه أَنَُّه لَْحُم الضَّبِّ ، فََتَركَُه ، فَقَالَ َخاِلٌد  أَال ُتْخبُِرونَ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا: النِّْسَوِة 

اٌم لَْيَس ِفي قَْوِمي : أََحَراٌم ُهَو ؟ فَقَالَ : فََسأَلُْت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه  ال ، َولَِكنَُّه طََع
فَاْجَتَرْرُتُه فَأَكَلُْتُه َوَرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْنظُُر ، َوَحدَّثَ بِِه : فُُه قَالَ َخاِلٌد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَأَجُِدنِي أََعا

، َوكَانَ ِفُي َحْجرَِها   اْبُن اَألَصمِّ ، َعْن َمْيُموَنةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها 

، َعْن َصاِلحِ ْبنِ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُعثَْمانَ ،  -٧٠٣ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ 
غََزْوُت َمَع َخاِلِد ْبنِ الَْوِليِد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَدََّم : َيْحَيى ْبنِ الِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرِبٍ ، َعْن َجدِِّه الِْمقَْدامِ قَالَ 

، فَقُلُْت : ْصحَابِي إِلَيَّ اللَّْحَم ، فَقَالُوا ِلي أَ َوَتفَْعلُونَ ذَِلَك َوِفيَنا َخاِلُد ْبُن الَْوِليِد : َتأْذَنُ لََنا َنْنَحُر َرْمكَةً ؟ فََحَبلُوَها 
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخْيَبَر ، فَأََتِت  غََزْوُت َمَع َرُسولِ: ؟ فَأََتْيُتُه ، فَأَْخَبْرُتُه ، فَقَالَ َخاِلٌد َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

لُ اِهللا صلى اهللا الَْيُهوُد النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََشكَْوا إِلَْيِه أَنَّ النَّاَس أَْسَرُعوا ِفي َحظَاِئرِِهْم ، فََبَعثَنِي َرُسو
ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِال ُمْسِلٌم ، فَلَمَّا اْجَتَمَع النَّاُس قَاَم َرُسولُ أَِن الصَّالةُ َجاِمَعةٌ ، َو: عليه وسلم ، فََناَدْيُت ِفي النَّاسِ 
ا َبالُ الَْيُهوِد َشكَْوا أَنَّكُْم أَْسَرْعُتْم ِفي َحظَاِئرِِهْم ، أَال ال َتِحلُّ أَْمَوالُ : اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ  َم

ْيلَُها َوبَِغالَُها ، َوكُلُّ ِذي َنابٍ ِمَن السَِّباعِ ، َوكُلُّ ِذي الُْمَعاَهِديَن بَِغْيرِ َحقَِّها ، َوَح ُر اَألْهِليَِّة ، َوَخ َراٌم َعلَْيكُْم ُحُم
  ِمْخلَبٍ ِمَن الطَّْيرِ

ْبنِ َيْحَيى ْبنِ الِْمقَْدامِ ْبنِ َحدَّثََنا الَْحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن َيزِيَد ، َعْن َصاِلحِ  -٧٠٤
َنَهى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : َمْعِدي كَرِبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َخاِلِد ْبنِ الَْوِليِد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ْن أَكْلِ كُلِّ ِذي َنابٍ ِمَن السَِّباعِ ، َوِمْخلَبٍ ِمَن أَكْلِ الَْخْيلِ ، َوالْبَِغالِ ، َوالَْحِمريِ ، َوَع: وسلم َيْوَم َخْيَبَر َعْن 
  الطَّيْرِ

ذكر عكرمة بن أيب جهل ١٢١   ومن 

  استشهد بأجنادين سنة ثالث عشرة رضي اهللا عنه
اِلحِ ْبنِ أَبِي اَألْخَضرِ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْنُصورٍ الطُّوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْغفَّارِ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َص -٧٠٥

َب أَْزَواُجُهنَّ َيْوَم الْفَْتحِ ِمَن اِإلْسالمِ ، : الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت  أَْسلََم نَِساٌء ِمْن قَُرْيشٍ ، َوَهَر
اْمَرأَةُ َصفَْوانَ ، : اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِنِكَاِحهِنَّ ، ِمْنُهنَّ  فَأَْسِلُموا قَْبلَ أَنْ َتْنقَِضَي ِعَدُدُهنَّ ، فَأَقَرَُّهنَّ َرُسولُ

ُه ، َواْمَرأَةُ ِعكْرَِمةَ ْبنِ أَبِي َجْهلٍ َرِضَي اللَُّه َعْن   َواْمَرأَةُ ُعثَْمانَ ْبنِ َشْيَبةَ 

ذكر َعْبد اهللا بن السائب رضي اهللا عنه ١٢٢   ومن 

َيْحَيى ْبنِ ُصبَْيحٍ َزْحَمَوْيِه ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى السِّينَانِيُّ ، َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ ، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن  -٧٠٦
، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ السَّاِئبِ قَالَ  : َحَضْرَنا الصَّالةَ َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َيْومِ ِعيٍد ، فَقَالَ : َعطَاٍء 

َمْن َشاَء أَنْ َيذَْهَب فَلَْيذَْهْب قَْد اَء أَنْ َيْجِلَس ِللُْخطَْبِة فَلَْيْجِلْس ، َو   قََضْيَنا الصَّالةَ ، فََمْن َش



ٍذ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعبَّاِد ْبنِ َجْع -٧٠٧ َعْن َسلََمةَ ْبنِ  فَرٍ ،َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاِذ ْبنِ ُمَعا
ْوَم الْفَْتحِ ، : ُسفَْيانَ ، َوَعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ السَّاِئبِ قَالَ  َحَضَرُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َي

ِه فََوَضَعُهَما َعْن َيَسارِِه ، َوافَْتَت َح بُِسوَرِة الُْمْؤِمنَِني ، َحتَّى إِذَا ذَكََر ِعيَسى أَْو فََصلَّى ِفي ِقَبلِ الْكَْعَبِة ، فََخلََع َنْعلَْي
َع ا السَّالُم أََخذُْتُه َسْعلَةٌ فََركَ   ُموَسى َعلَْيهَِم

ُمَجاِهٍد ،  ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ اَألْعَمشِ -٧٠٨
َيا َرُسولَ : أََتْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُألَبايَِعُه ، فَقُلُْت : َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ السَّاِئبِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

، أَلَْم َتكُْن َشرِيِكي َمرَّةً ؟ فَقُلُْت : اِهللا ، َتْعرِفُنِي ؟ قَالَ  ، فََوَجْد: َنَعْم    ُتَك َخْيَر َشرِيٍك ، ال ُتَمارِي َوال ُتَدارِيَبلَى 

ذكر َسِعيد بن حريث ١٢٣   ومن 

، َحدَّثََنا قَْيُس ْبُن الرَّبِيعِ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُع -٧٠٩ ، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الَْمِلِك  َمْيرٍ 
لَ  ْبنِ ُحَرْيٍث ، َعْن أَِخيِه َمْن َباَع َداًرا : َسِعيِد ْبنِ ُحَرْيٍث َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَا

  أَْو َعقَاًرا َولَْم َيْجَعلْ ثََمَنَها ِفي ِمثِْلَها لَْم ُيَباَرْك لَُه ِفيِه

ُن َعْبِد الَْمجِيِد ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُمَهاجِرٍ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْب -٧١٠
، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُحَرْيٍث ، َعْن أَِخيِه َسِعيِد ْبنِ ُحَرْيٍث َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  قَالَ َرُسولُ اِهللا : َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ُعَمْيرٍ 

، إِال أَنْ َيْجَعلَ ثََمَنُه ِفي : لم صلى اهللا عليه وس ِهَمْن َباَع َداًرا أَْو َعقَاًرا ، فَلَْيْعلَْم أَنَُّه قَِمٌن أَنْ ال ُيَباَرَك لَُه ِفيِه    ِمثِْل

ذكر َعْمرو بن حريث َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٢٤   ومن 

  س ومثاننييكىن أبا َسِعيد ومسعت أبا بكر بن شيبة يقول تويف َعْمرو بن حريث سنة مخ
َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا وكيع عن َشرِيك عن أيب إسحاق عن عمر بن حريث قال كنت يوم  -٧١١

  بدر يف بطن املرأه

َحدَّثََنا ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن منري َحدَّثََنا حيىي بن َسِعيد األموي عن األعمش عن أيب إسحاق عن َعْمرو  -٧١٢
كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستبقون على أقدامهم فكان عمر بن حريث بن حريث قال 

  يسبقهم يعين يوم القادسية
َحدَّثََنا أَُبو بكر بن شيبة َحدَّثََنا الفضل بن دكني َحدَّثََنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق قال كنت  -٧١٣

  ث ليايل مصعبأنا واألسود بن يزيد يف الشرطة مع َعْمرو بن حري

، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُحَرْيٍث قَالَ  -٧١٤ َخطَّ ِلي َرُسولُ اِهللا : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ِفطْرٍ 
َو َيلَْعُب بَِشْيٍء أَزِيُدَك ؟ ثُمَّ َمرَّ بِ: صلى اهللا عليه وسلم َداًرا بِالَْمِديَنِة بِقَْوسٍ لَُه ، ثُمَّ قَالَ  َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفَرٍ َوُه

  اللَُّهمَّ َبارِْك ِلَعْبِد اِهللا ِفي ِتَجاَرِتِه ،: َيبِيُعُه َوُهَو غُالٌم ، فَقَالَ 



يٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ قَالَ  -٧١٥ َخِليفَةَ َي: َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل ذْكُُر ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َسِمْعُت ِفطَْر ْبَن 
ا ِلي َوَبرََّك َعلَيَّ َوأَْجلََسنِي ِفي َحْجرِِه ، : َعْمرِو ْبنِ ُحَرْيٍث قَالَ  َدَعانِي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَدَع

ُهأَزِيُدَك ؟ ثُمَّ ذَكََر ِمثْ: َوَمَسَح َرأِْسي َوَخطَّ ِلي َداًرا بِالَْمِديَنِة ، ثُمَّ قَالَ    لَ

يٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى الِْحمَّانِيُّ ، َعنِ النَّْضرِ أَبِي ُعَمَر الَْخزَّارِ ، َعْن  -٧١٦ َبْعضِ أَْصَحابِِه ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل
 عليه وسلم َوُهَو َيقِْسُم ذََهَب بِي أَِخي َسِعيُد ْبُن ُحَرْيٍث إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا: َعْن َعْمرِو ْبنِ ُحَرْيٍث قَالَ 

ذََهبٍ ، فََجَعلُْت ال أَْجَعلُُه ِفي َشْيٍء إِال ُبورَِك ِلي ِفيِه ، فََجَعلُْت آِخَرَه   ا ِفي َهذَا الدَّارِذََهًبا ، فَأَْعطَانِي ِقطَْعةً ِمْن 
  ومما أسند

ْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد اَألْصَمَع ، َمْولَى َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َع -٧١٧
  ذََهَبْت بِي أُمِّي إِلَْيِه ، َيْعنِي النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََدَعا ِلي بِالرِّْزقِ: ُحَرْيٍث ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُحَرْيٍث قَالَ 

، َعْن ُمَساوِرٍ الَْورَّاقِ ، َحدَّثَنِي َجْعفَُر ْبُن َعْمرِو َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -٧١٨ ةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َوَوِكيٌع 
ْيِه ِعَماَمةٌ َسْوَداُء قَْد أَْرَخى طََرفَْيَها : ْبنِ ُحَرْيٍث ، َعْن أَبِيِه قَالَ  كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَ

ا لَْم َيقُلْ  ِه: َبْيَن كَِتفَْيِه إِال أَنَّ َوِكيًع   َبْيَن كَِتفَْي

ذكر حزن جد َسِعيد بن املَُسيَّب ١٢٥   ومن 

رٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ  -٧١٩ ْن الُْمَسيِّبِ ، َعَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الْفَُراِت ، أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَم
، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَُه  ا اْسُمَك ؟ قَالَ : أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َبلْ أَْنَت : َحْزنٌ قَالَ : َم

  .ال أُغَيُِّر اْسًما َسمَّانِيِه أَبِي ، َولَْم َيكُْن َيْوَمِئٍذ أَْسلََم: َسْهلٌ قَالَ 
ا َزالَْت ِفيَنا ُحُزوَنةٌ: يِّبِ قَالَ اْبُن الُْمَس   .فََم

  .َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه: َوكَذَِلَك قَالَ الَْحجَّاُج ْبُن الشَّاِعرِ 
  .َعْن أَبِيِه: َوَحدَّثََنا َسلََمةُ ، فَقَالَ 
  .َوكَذَِلَك َرَواُه اْبُن ُعَيْيَنةَ

ذكر املَُسيَّب بن حزن ١٢٦   ومن 

رٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن  َحدَّثََنا َيْعقُوُب -٧٢٠ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَم
، َوَعْبُد  لَمَّا َحَضَرْت أََبا طَاِلبٍ الَْوفَاةُ َدَخلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوِعْنَدُه أَُبو َجْهلِ ْبُن ِهَشامٍ: أَبِيِه قَالَ 

لْ : اِهللا ْبُن أَبِي أَُميَّةَ ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  ال إِلََه إِال اللَُّه ، كَِلَمةً أَُحاجُّ لََك بَِها ِعْنَد : أَْي َعمِّ ، قُ
ِة َعْبِد الُْمطَِّلبِ ؟ فَلَْم : اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، فَقَالَ لَُه أَُبو َجْهلٍ ، َوَعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي أَُميَّةَ  َيا أََبا طَاِلبٍ ، أََتْرغَُب َعْن ِملَّ

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : َيَزاال ُيكَلَِّمانِِه َحتَّى قَالَ آِخَر َشْيٍء كَلََّمُهْم  : أََنا َعلَى ِملَِّة َعْبِد الُْمطَِّلبِ 
، إِلَى قَْوِلِه َتَعالَى : ُه َعزَّ َوَجلَّ َألْسَتْغِفَرنَّ لََك ، فَأَْنَزلَ اللَّ : َما كَانَ ِللنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َيْسَتْغِفُروا ِللُْمْشرِِكَني 

  أَْصحَاُب الَْجِحيمِ ،



، َعنِ الُزْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد -٧٢١
مِّ فَذَكََرُه : لَمَّا َحَضَرْت أََبا طَاِلبٍ الَْوفَاةُ َجاَءُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : الُْمَسيِّبِ ، َعْن أَبِيِه قَالَ  َيا َع

  َنْحوَُه

ذكر َعْبد اهللا بن أيب ربيعة رضي اهللا عنه ١٢٧   ومن 

، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا ُموَسى ، َوإِْسَماِعيلُ ، ابنا إبراَحدَّ -٧٢٢ هيم ثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ 
ِدَم َمكَّةَ اْسَتْسلََف ِمنَّا  الربيعان ، َعْن أَبِيهَِما ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َربِيَعةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم لَمَّا قَ

ا َرَجَع َردَّ ذَِلَك إِلَْيِه ، َوقَالَ : ثَالِثَني أَلْفًا ، قَاال : َسلَفًا قَالَ ُموَسى ِفي َحِديِثِه  إِنََّما : َواْسَتَعاَر ِمْنُه ِسالًحا ، فَلَمَّ
  َجَزاُء السَّلَِف الَْوفَاُء َوالَْحْمُد

َوِكيُع ْبُن الَْجرَّاحِ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن إِْسَماِعيلَ الَْمْخُزوِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا  -٧٢٣
ا قََضاَها إِيَّاُه قَالَ لَُه  َباَرَك اللَُّه لََك ِفي : َجدِِّه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم اْسَتْسلََف ِمْنُه أَْرَبِعَني أَلْفًا ، فَلَمَّ

  إِنََّما َجَزاُء السَّلَِف الَْوفَاُء َوالَْحْمُد: ْهِلَك َوَماِلَك ، َوقَالَ أَ

ذكر احلارث بن هشام ١٢٨   ومن 

ويكين أبا َعْبد الرمحن وأمه أمساء بنت خمربة بن أبري بن هنشل بن دارم مات سنة سبع عشرة يف طاعون عمواس 
  رضي اهللا عنه

ي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاق ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِ -٧٢٤
ِك ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ  م صلى اهللا عليه وسلاِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد الَْمِل

ا إِلَْيِه ِفي َشوَّالٍ   َتَزوََّج أُمَّ َسلََمةَ ِفي َشوَّالٍ ، َوَجَمَعَه

َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا رِْشِديُن ، َعْن ُعقَْيلٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َسْعٍد ، -٧٢٥
َيا َرُسولَ : امٍ ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه قَالَ ِلَرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ ِهَش

  اْمِلْك َعلَْيَك َهذَا ، َوأََشاَر إِلَى ِلسَانِِه: اِهللا ، َحدِّثْنِي بِأَْمرٍ أَْعَتِصُم بِِه ، فَقَالَ 

ذكر جعده بن هبريه ١٢٩   ومن 

َبْيَرةَ ُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َجْعَدةَ ْبنِ ُهَحدَّثََنا أَ -٧٢٦
َيلُوَنُهْم ، ثُمَّ الَِّذيَن َخْيُر النَّاسِ قَْرنِي ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم ، ثُمَّ الَِّذيَن : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

  َيلُوَنُهْم ، ثُمَّ اآلِخُرونَ أَْرَدى

  ومن ذكر قيس بن السائب ١٣



ِئيُّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد أَُبو ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َماِلٍك َعْمُرو ْبُن َهاِشمٍ ، َحدَّثَنِي ُمْسِلٌم الُْمال -٧٢٧
َس ْبَن السَّاِئبِ ، فََيقُولُ كُ: ُمَجاِهٍد قَالَ  َنَعْم ، َصلَّى الظُّْهَر ، : أََزالَِت الشَّْمُس ؟ فَإِذَا قُلُْت : ْنُت أَقُوُد َمْوالَي قَْي

انَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َهكَذَا كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيفَْعلُ قَالَ : َوَيقُولُ  ُيَصلِّي : َوكَ
  لَْعْصَر َوالشَّْمُس بَْيَضاُء َحيَّةٌ ، َوكَانَ ُيَصلِّي الَْمْغرَِب َوالصَّاِئُم َيَتَماَرى ِفي الِْفطْرِا

ٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا أَُبو َماِلٍك َعْمُرو ْبُن َهاِشمٍ ، َعْن ُمْسِلمٍ ، َعْن ُمَجاِه -٧٢٨
كَانَ َرُسولُ اِهللا : َوأَْخَبَرنا اْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن ُمْسِلمٍ الُْمالِئيِّ ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ : ْبنِ السَّاِئبِ قَالَ قَْيسِ 

  صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي الْفَْجَر ِحَني َيْغَشى النُّوُر السََّماَء

ذكر َعْبد اهللا بن أيب أمية رضي  ١٣١   اهللا عنهومن 

ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن  -٧٢٩
، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أَُميَّةَ الَْمْخ امِ ْبنِ ُعْرَوةَ  َرأَْيُت : ُزوِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ إِْسحَاَق ، َعْن ِهَش

ا ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد ُيَخاِلُف َبْيَن َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَه  طََرفَْيِه ، َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي ِفي َبْيِت أُمِّ 
اِشِميُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد الَْه

  َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ْبنِ أَبِي أَُميَّةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َنا بن أيب الزناد عن أبيه عن عروة عن َعْبد اهللا بن َحدَّثََنا أَُبو حيىي َحدَّثََنا سليمان بن داود اهلامشي َحدَّثَ -٧٣٠
  أيب أمية َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ذكر أيب أمية املخزومي رضي اهللا عنه ١٣٢   ومن 

نِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أَبِي الُْمْنِذرِ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن إِْسَحاَق ْب -٧٣١
أُِتَي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِسارِقٍ اْعَتَرَف لَْم ُيوَجدْ : ، َمْولَى أَبِي ذَرٍّ ، َعْن أَبِي أَُميَّةَ الَْمْخُزوِميِّ قَالَ 

ا أََخالَُك َسَرقَْت قَالَ : عليه وسلم ، فَقَالَ  َمَعُه الَْمَتاُع ، فَأََتى بِِه النَّبِيُّ صلى اهللا َبلَى ، َمرََّتْينِ أَْو ثَالثَةً ، فَأََمَر : َم
َع ، ثُمَّ جِيَء بِِه ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  أَْسَتْغِفُر اللََّه : قُلْ : بِِه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَقُِط

ِه: ، فَقَالََها ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوأَُتوُب إِلَْيِه    اللَُّهمَّ ُتْب َعلَْي

ْن أَبِيِه ، أَْو َعْن َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َخاِلٍد الَْمْخُزوِميُّ ، َع -٧٣٢
، َعْن َجدِِّه ي غَْزَوِة َتُبوَك  َعمِِّه  إِذَا َوقََع الطَّاُعونُ ِفي أَْرضٍ َوأَْنُتْم بَِها فَالَ : ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِف

  َتْخُرُجوا ِمْنَها ، َوإِذَا َوقََع َولَْسُتْم بَِها فَالَ َتقَْدُموا َعلَْيَها

  ومن ذكر بين عدي بن كعب



و َعْبد الرمحن َرِضَي اهللا تعاىل عنه وأمه بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافه ابن لؤي بن غالب اخلطاب أَُب
بن لؤي ومات مبكة ودفن بذي طوى   بن مجح بن َعْمرو بن هصيص بن كعب 

بيد َحدَّثََنا حيىي بن حكيم َحدَّثََنا أَُبو قتيبة َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْبد اهللا بن دينار عن زيد بن أسلم عن ع -٧٣٣
  بن جريج قال رأيت بن عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه يصفر حليته

َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا َعْبد العزيز بن ُمَحمد عن زيد بن أسلم قال كان بن عمر َرِضَي اهللا تعاىل  -٧٣٤
  عنه يصفر حليته حىت متتلىء ثيابه من صفره

ليد بن مسلم َحدَّثََنا زهري عن زيد بن أسلم قال رأيت بن عمر َرِضَي َحدَّثََنا هشام بن عمار َحدَّثََنا الو -٧٣٥
  اهللا تعاىل عنه حملول زر قميصه

َحدَّثََنا ابن مصفى َحدَّثََنا بقية َحدَّثََنا شعبة عن ُعَيْينة بن َعْبد الرمحن عن أبيه قال رأيت بن عمر عمر  -٧٣٦
  حملول األزرار يف املسجد

  كر بن أيب شيبة َحدَّثََنا أَُبو أسامة عن هشام بن عروة قال رأيت بن عمر ومجته مفروقةَحدَّثََنا أَُبو ب -٧٣٧
  َحدَّثََنا ابن أخي جويرية عن نافع عن بن عمر قال كان رمبا أدهن يف اليوم مرتني -٧٣٨
  عمر يصفر حليته َحدَّثََنا كثري بن عبيد احلذاء َحدَّثََنا مروان بن معاوية عن عنبسة بن عمار قال رأيت بن -٧٣٩
  َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا أسامة عن هشام قال رأيت بن عمر مجته مفروقة تضرب منكبيه -٧٤٠

َحدَّثََنا أَُبو الربيع َحدَّثََنا محاد بن زيد عن عبيد اهللا بن عمر قال قلت لنافع أكان بن عمر يأخذ من شاربه  -٧٤١
ا وها هن   ا قال أَُبو بكر يعىن أعاله وأسفلهقال يأخذ من ها هن

َحدَّثََنا أَُبو سفيان َعْبد الرحيم بن مطرف َحدَّثََنا أَُبو املليح عن ميمون يعىن بن مهران أنه كان حيفى  -٧٤٢
  شاربه وذكر أن بن عمر كان يفعله

  َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا عبدة عن عثمان احلاطيب رأيت بن عمر حيفي شاربه -٧٤٣
َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا كثري بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن الريان رأيت بن عمر قد جز  -٧٤٤

  شاربه كأنه قد حلقه

َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا ُمَحمد بن محري َحدَّثََنا إبراهيم بن أيب عبلة قال رأيت من أصحاب رسول اهللا صلى  -٧٤٥
وعبد اهللا بن َعْمرو وابن أم حزام وواثلة بن األسقع َرِضَي اهللا تعاىل عنهم يقمون من اهللا عليه وسلم بن عمر 

  شوارهبم قال أَُبو بكر بن أيب عاصم بن أيب عبلة عندهم يف حالة جليلة
، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْوِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا -٧٤٦ َر ، َعْن َناِفعٍ  ْبنِ ُعَم

ُه أَنَُّه  ْوَم أُُحٍد َوُهَو اْبُن أَْرَبَع َعْشَرةَ فَلَْم ُيجِْزُه ، : ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْن ُعرَِض َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َي
  ،َوُعرَِض َيْوَم الَْخْنَدقِ َوُهَو اْبُن َخْمَس َعْشَرةَ فَأََجاَزُه 



َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َوَعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، -٧٤٧
َر ُعرِْضُت َعلَى النَّبِيِّ : ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم أُُحٍد ، فَذَكَ

،   ِمثْلَُه 

ِد الَْعزِيزِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبنِ َشْورٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحِكيمٍ ، َعْن َعْب -٧٤٨
َر فََحدَّثَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه ُعرَِض َعلَى النَّبِيِّ كُْنُت ِعْنَد : ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ قَالَ  أَبِي َوِعْنَدُه اْبٌن ِلَعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَم

ثْلَُه ، فَذَكََر ِم   .صلى اهللا عليه وسلم 
َعلَى َرأْسِ ثََمانَِيةَ َعَشَر َشْهًرا ،  َوكَاَنْت أُُحٍد ِفي َشوَّالٍ َبْعَد َوقَْعِة َبْدرٍ بَِعامٍ ، َوكَاَنْت َبْدٌر: قَالَ اْبُن أَبِي َعاِصمٍ 

، َوكَانَ اْبُن ُعَمَر ِعْنَد َمقَْدمِ ال نَّبِيِّ صلى اهللا َوكَاَنْت أُُحٌد بَِسَنَتْينِ َونِْصِف ِمْن ُمَهاجِرِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
  فَِّي َوُهَو اْبُن أَْرَبعٍ َوثََمانَِني َسَنةً ومما أسندعليه وسلم الَْمِديَنةَ اْبَن إِْحَدى َعْشَرةَ َسَنةً َونِْصٍف ، َوُتُو

رِيِّ ، أَْخَبَرنِي َحدَّثََنا َحَسُن ْبُن ُحَسْينٍ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْمَباَرِك ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ، َعنِ الزُّْه -٧٤٩
، َعْن أَ كُلُّكُْم َراعٍ َوَمْسئُولٌ َعْن : بِيِه ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َساِلُم ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر 

َو َمْسئُولٌ َعْن َر ، َوالرَُّجلُ َراعٍ َعلَى أَْهِلِه َوُه ِه ، َوالَْمْرأَةُ َراِعَيَرِعيَِّتِه ، فَاِإلَماُم َراعٍ َوُهَو َمْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه  ةٌ ِعيَِّت
َر َوأَْحِسُبُه : ِعيَِّتِه قَالَ َعلَى َبْيِت َزْوجَِها َوِهَي َمْسئُولَةٌ َعْن َرِعيَِّتَها ، َوالَْخاِدُم ِفي َمالِ َسيِِّدِه َراعٍ َوُهَو َمْسئُولٌ َعْن 

َوَرَواُه َعنِ الزُّْهرِيِّ : ِعيَِّتِه قَالَ أَُبو َبكْرٍ َوالرَُّجلُ َراعٍ ِفي َمالِ أَبِيِه ، أَال فَكُلُّكُْم رَاعٍ َوكُلُّكُْم َمْسئُولٌ َعْن َر: قَالَ 
  ُعقَْيلٌ ، َوُعَبْيُد اِهللا ْبُن أَبِي َمنِيعٍ: 

 قَالَ: َر قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهَرانِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم -٧٥٠
ُري َراعٍ َعلَى النَّاسِ َوُهَو َمْسئُولٌ ، َوالرَُّجلُ َراعٍ : َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  كُلُّكُْم َراعٍ َوَمْسئُولٌ ، فَاَألِم

َو َمْسئُولٌ ، َوالَْمْرأَةُ َراِعَيةٌ َعلَى َبْيِت َزْوجَِها َوِهَي َمْسئُولٌةٌ ، َوالَْعْبُد َراعٍ  ِه َوُه َعلَى َمالِ َسيِِّدِه َوُهَو َعلَى أَْهِل
  َمْسئُولٌ ، أَال فَكُلُّكُْم َراعٍ َوكُلُّكُْم َمْسئُولٌ

، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ -٧٥١
يَنارٍ ، ُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه َوَرَواُه ُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ َوَرَواُه َعْبُد اِهللا ْبُن ِدَرِضَي اللَُّه َعْن

َر َر َوَرَواُه َزْيُد ْبُن أَْسلََم ، َعنِ اْبنِ ُعَم   َعنِ اْبنِ ُعَم
َهابٍ َعْبُد َربِِّه ْبُن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا أَُبو ِش -٧٥٢

َع ُبكَاًء ، : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  َر ، فََسِم ، َوِفيَها اْبُن ُعَم ي َجَناَزِة بِْنِت ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها  كُنَّا ِف
ِه: قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الَ فَقَ   الَْميُِّت ُيَعذَُّب بُِبكَاِء أَْهِل

ذكر عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب قتل بصفني مع معاوية ١٣٤   ومن 



ُن َمْنُصورٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي النَّْضرِ ، َحدَّثََنا رَْيَحانُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْب -٧٥٣
إِنِّي َرأَْيُت الَْمالِئكَةَ َعلَْيهُِم : ِقالَبةَ ، َعْن َبِشريٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ لََنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ذَاَت َيْومٍ 

،السَّالُم ِفي الَْمَنامِ أََخذُوا َعُموَد الِْكَتابِ ، فََعَمُدوا بِ   ِه إِلَيَّ الشَّامِ ، فَإِذَا َوقََعِت الِْفَتُن فَإِنَّ اِإلَميانَ بِالشَّامِ 

َمةَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ السَّكَنِ أَُبو َعْبِد اِهللا الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا رَْيَحانُ ْبُن َسِعيٍد أَُبو ِعْص -٧٥٤
ُه إِلَيَّْبُن َمْنُصورٍ ،  ُه ، َرفََع ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْن النَّبِيِّ  َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن َبِشريٍ 

ُه   صلى اهللا عليه وسلم ِفي َعُموِد الِْكَتابِ ِمثْلَ

ذكر َعْبد الرمحن بن عمر رضي اهللا عنهما ١٣٥   ومن 

َدَعا : ُد اِهللا ْبُن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ الشَّهِيِد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن أَبِيِه قَالَ َحدَّثََنا ُعَبْي -٧٥٥
ُه اْبَنُه َعْبَد الرَّْحَمنِ ِلُيَغيَِّر كُْنَيُتُه ، َوكَاَنْت كُْنَيَتُه أَُبو ِعيَسى ، فَقَالَ  ِه : ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْن َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ، َواللَّ

  .إِنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَنَّى الُْمِغَريةَ ْبَن ُشْعَبةَ بَِها
  أَُبو َعْبِد اِهللا ، َوأَُبو ِعيَسى: َوكَانَ ِللُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ كُْنَيَتاِن : قَالَ اْبُن أَبِي َعاِصمٍ 

  اهللا عنه رجل من آل عمر رضي ١٣٦

َحدَّثَنِي : ةَ قَالَ َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا َسوَّاُر ْبُن َمْيُموٍن ، َعْن أَبِي قَْزَع -٧٥٦
َع َرُسولَ اِهللا ص َمْن َماَت : لى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َرُجلٌ ِمْن آلِ ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َسِم

َهكَذَا ِفي ِكَتابِي ، َوَوَجْدُت : بِأََحِد الَْحَرَمْينِ َمكَّةَ ، أَوِ الَْمِديَنِة ُبِعثَ ِمَن اَألْرضِ َيْوَم الِْقَياَمِة قَالَ أَُبو َبكْرٍ الْقَبَّاُب 
  .ِةِمَن اآلِمنَِني َيْوَم الِْقَياَم: ِفي ُنْسَخٍة أُْخَرى 

َمْن َسكََن الَْمِديَنةَ فََصبَِر َعلَى ْألَواِئَها َوِشدَِّتَها كُْنُت لَُه َشِفيًعا َوَشهِيًدا : َوقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  َيْوَم الِْقَياَمِة

  وقالوا َعْبد اهللا بن َعْبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهم ١٣٧

َماِعيلَ الُْبخَارِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أَُوْيسٍ ، َحدَّثَنِي أَِخي ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِاللٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْس -٧٥٧
َر َرِضَي اللَُّه ُسولَ اِهللا  َعْنُه ، أَنّ َرَعْمرِو ْبنِ أَبِي َعْمرٍو ، َحدَّثَنِي َسِعيُد ْبُن ُجَبْيرٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَم

َع َوَراَءُه َزْجًرا َشِديًدا َوضَْرًبا ِفي اَألْعَرابِ ، فَالَْتفََت َرفَةَ َسِم ا َدفََع َعِشيَّةَ َع إِلَْيهِْم ، فَقَالَ  صلى اهللا عليه وسلم لَمَّ
  السَِّكيَنةَ أَيَُّها النَّاُس ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَْيَس بِاِإليَضاعِ: 

َحدَّثََنا يزيد بن هارون قال كان َعْبد اهللا بن َعْبد اهللا أكرب ولد َعْبد اهللا بن َعْمرو َرِضَي  َحدَّثََنا احللواين -٧٥٨
  اهللا تعاىل عنهم

ذكر ُنَعيم بن النحام رضي اهللا عنه ١٣٨   ومن 



، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، أَنَّ ُمَحمََّد  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الِْعشْرِيَن ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ -٧٥٩
كُْنُت َمَع اْمَرأَِتي ِفي ِمْرِطَها غََداةً َبارَِدةً ، فََناَدى : ْبَن إِْبَراِهيَم ْبنِ الَْحارِِث َحدَّثَُه ، َعْن ُنَعْيمِ ْبنِ النَّحَّامِ قَالَ 
لَ : ْبحِ ، فَلَمَّا َسِمْعُتُه ، قُلُْت ُمَناِدي َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َصالِة الصُّ َمْن قََعَد ال َحَرَج ، : لَْو قَا َو

ا قَالَ  ،: الصَّالةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِ قَالَ : فَلَمَّ َمْن قََعَد فَالَ َحَرَج    َو

بِاللٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد  َحدَّثََنا اْبُن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أَُوْيسٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن -٧٦٠
ُه   ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َعْن ُنَعْيمِ ْبنِ النَّحَّامِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ

ذكر إبراهيم بن ُنَعيم بن النحام رضي اهللا عنه ١٣٩   ومن 

َسْهلٍ اَألْعَرُج ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا لَْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا فَُضْيلُ ْبُن  -٧٦١
ه َحبِيبٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ َصاِلحٍ ، َواْسُمُه الَِّذي يعرف به ُنَعيم بن النحام ، َوَسمَّاُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا علي

  َصاِلحًا: وسلم 

  ومن ذكر َعْبد اهللا بن ُنَعيم بن النحام رضي اهللا عنهم ١٤

َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا َعْبد الرزاق َحدَّثََنا بن جريج أخربين نافع موىل بن عمر عن َعْبد اهللا بن  -٧٦٢
رد ومطر وأنا حتت حلايف ُنَعيم بن النحام َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال أذن مؤذن النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة فيها ب

  فتمنيت أن يلقي اهللا تعاىل على لسانه وال حرج فلما فرغ قال وال حرج

بن األسود ١٤١ ذكر مطيع    ومن 

أحد بين عدي بن كعب وكان امسه العاص فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مطيعا َرِضَي اهللا تعاىل عنه 
  مات يف آخر خالفة عثمان رضي اهللا عنه

، َعْن َعَح -٧٦٣ ْبِد اِهللا ْبنِ دَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي َزاِئَدةَ ، َعْن َعاِمرٍ 
ُه َرُسولُ اِهللا صلى  َولَْم ُيْدرِِك اِإلْسالَم ِمْن ُعَصاِة قَُرْيشٍ إِال ُهَو َوكَانَ اْسُمُه الَْعاصِ: ُمِطيعٍ ، َعْن أَبِيِه قَالَ  ، فََسمَّا

ال ُتْغَزى َمكَّةُ َبْعَد َهذَا الَْعامِ أََبًدا ، َيْعنِي َعاَم : َوقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : اهللا عليه وسلم ُمِطيًعا قَالَ 
  الْفَْتحِ

ذكر َعْبد اهللا بن عامر ١٤٢   ومن 

للخطابابن ربيعه َرِضَي اهللا تعاىل عنه تويف سنة مخس و   مثانني وهو ابن ست ومثانني سنة حليف 
 ، َعْن َحْنظَلَةَ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْبزَّارِ ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد اِهللا ، أَْخَبَرنِي أَبِي ، َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ ثَابٍِت -٧٦٤

لَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ْبنِ َعاِمرٍ رضي اهللا عنهما ، قَاال ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ َوَعْبِد اِهللا  قَا



َو َعْبُد اِهللا ْبُن : الَْمقُْتولُ ُدونَ َماِلِه َشهِيٌد قَالَ أَُبو َبكْرٍ : وسلم  فَإِنْ كَانَ َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ ، َوإِال فَُه
  ْبنِ َعْبِد َشْمسٍ ، َماَت َسَنةَ ِتْسعٍ َوَخْمِسَني َعاِمرِ ْبنِ كَُرْيزِ ْبنِ َحبِيبِ

ذكر بن أيب معمر ١٤٣   ومن 

  ابن َعْبد اهللا العدوي َرِضَي اهللا تعاىل عنه من بين عدي بن كعب
َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيْحَيى ، -٧٦٥

، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َمْعَمرٍ ِمْن َبنِي َعِديِّ ْبنِ كَْعبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا  عليه وسلم قَالَ َعطَاٍء 
رٍ كَانَ َيْحَتِكُرفَ: فَإِنََّك َتْحَتِكُر قَالَ : فَقُلُْت : ال َيْحَتِكُر إِال َخاِطئٌ قَالَ :    إِنَّ اْبَن أَبِي َمْعَم

َمْولَى  َحدَّثََنا اْبُن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرنِي َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ، َعْن أَبِي النَّْضرِ ، -٧٦٦
ْعَمرِ ْب نِ َعْبِد اِهللا الَْعَدوِيِّ َصاِحبِ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُعَمَر ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َم

َك فَاْبَتعِ لََنا بَِها َشِعًريا ، َوال َتأُْخذَنَّ إِال ِمثْال بِِمثْلٍ ، فَذََهَب : ، أَنَُّه أَْرَسلَ غُالًما لَُه ، فَقَالَ  ُخذْ ِمْن ِحْنطَِة أَْهِل
ا َرَجَع أَْخَبَرُه ، فَقَالَ الُْغالُم ، فَأََخذَ َصاًعا َوَب َعلَْت ؟ اْرُدْدُه ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا : ْعَض َصاعٍ ، فَلَمَّ َوِلَم فَ

، َيقُولُ  ُه: صلى اهللا عليه وسلم  إِنَُّه :  الطََّعاُم بِالطََّعامِ ِمثْال بِِمثْلٍ ، َيًدا َبْيٍد ، َوكَانَ طََعاَمَنا َيْوَمِئٍذ الشَِّعُري ، فَِقيلَ لَ
  إِنِّي أََخاُف أَنْ ُيَضارَِع: لَْيَس ِمثْلَُه ، فَقَالَ 

، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمْرَيَم ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، -٧٦٧ َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْوٍف 
ْعَمرِ ْب َبَعثَنِي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : نِ َعْبِد اِهللا الَْعَدوِيِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ الرَّْحَمنِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعْن َم

  أَنََّها أَيَّاُم أَكْلٍ َوُشْربٍ: أُْؤِذنُ ِفي النَّاسِ أَيَّاَم ِمًنى 

ذكر أيب جهم بن حذيفه ١٤٤   ومن 

كعب واسم أيب جهم عبيد اهللا بن حذيفة مات يف خالفة ابن غامن بن عامر بن َعْبد اهللا بن عويج بن عدي بن 
  معاوية وهو من األنصار رضي اهللا عنه

ْعَرجِ ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َسْعٍد ، َحدَّثَنِي َعمَِّي ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَأل -٧٦٨
 َرُسولَ اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِي الْجَُهْيمِ ْبنِ الْحَارِِث ْبنِ الصِّمَِّة َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َحدَّثَُه ، أَنَُّعَمْيرٍ ، َمْولَى َعْبِد 

ِه َحتَّى أَقَْبلَ َعلَى اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ذََهَب َنْحَو بِئْرِ َحَملٍ فَقََضى َحاَجَتُه ، فَلَِقَيُه َرُجلٌ فََسلََّم ، فَلَْم َيُردَّ َعلَ ْي
  الْجَِدارِ فََمَسَح َوْجَهُه َوَيَدْيِه ، ثُمَّ َردَّ َعلَْيِه

َحدَّثََنا ُمَحمد بن حيىي الباهلي َحدَّثََنا يعقوب يعين بن ُمَحمد َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن أبان عن َعْبد اهللا بن  -٧٦٩
ال مسعت أبا اجلهم بن حذيفة يقول لقد تركت اخلمر يف اجلاهلية الوليد عن أيب بكر بن عبيد اهللا بن أيب اجلهم ق
  وما تركتها إال خشية الفساد على عقلي ومايل

  اجمللد الثاين



ذكر بن زيد بن نفيل رضي اهللا عنه ١٤٥   ومن 

ٌد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمجَاِل -٧٧٠
َيا َرُسولَ : ُسِئلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َعْن َزْيِد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ ، فَِقيلَ : اِهللا َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

لَهِي إِلَُه إِْبَراهِيَم ، َوِدينِي ِديُن إِْبَراِهيَم َعلَْيِه السَّالُم ، فَُيَصلِّي اللَُّهمَّ إِ: اِهللا ، كَانَ َيْسَتقْبِلُ الْكَْعَبةَ ، َوَيقُولُ 
ِه السَّالُم: َوقَالَ : َوَيْسُجُد قَالَ    ذَاَك أُمَّةٌ َوْحَدُه ، ُيْحَشُر َبْينِي َوَبْيَن ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم َعلَْي

يٍّ ، َحدَّ -٧٧١ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َبكْرٍ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل ثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ 
َو ُمْسَنٌد ظَْهَرُه إِلَى الْكَْعَبِة ، َيقُولُ : قَالَْت  الَْيْوَم َيا َمْعَشَر قَُرْيشٍ ، َما ِمْنكُُم : َرأَْيُت َزْيَد ْبَن َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ ، َوُه

ي الْكَْعَبِة ، َوَيقُولُ  إِلَهِي إِلَُه إِْبَراهِيَم ، َوِدينِي ِديُن : أََحٌد َعلَى ِدينِ إِْبَراِهيَم َعلَْيِه السَّالُم غَْيرِي ، َوكَانَ ُيَصلِّي ِف
أََراَد أَنْ َيقُْتلَ اْبَنَتُه ال َتقُْتلَْها إِلَيَّ ، فَأََنا أَكِْفيَك  إِْبَراهِيَم َعلَْيِه السَّالُم ، َوكَانَ ُيْحيِي الَْمْوُءوَدةَ ، فََيقُولُ ِللرَُّجلِ إِذَا

ُه النَّبِيُّ : َمئُوَنَتَها ، َحتَّى إِذَا َتَرْعَرَعْت قَالَ  َدْعَها أَكِْفيَك َمئُوَنَتَها ، َوُسِئلَ َعْن إِنْ ِشئَْت فَُخذَْها اآلنَ ، َوإِنْ ِشئَْت فَ
، فَقَ   ُيْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة أُمَّةً َوْحَدُه: الَ صلى اهللا عليه وسلم 

َحدَّثََنا ُمَحمد بن إمساعيل َحدَّثََنا بن أيب أويس َحدَّثََنا بن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمساء  -٧٧٢
عبة ويلزق ظهره بنت أيب بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنها قالت كان زيد بن َعْمرو بن نفيل يف اجلاهلية يقف عند الك

اىل صفحتها قال إمساعيل يعين أصلها ويقول يا معشر قريش ما أحد على األرض على دين إبراهيم عليه السالم 
  غريي وكان ترك عبادة األوثان وأكل ما ذبح على النصب وكان يفادي املؤودة أن تقتل

الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمساء  َحدَّثََنا ُمَحمد بن إمساعيل َحدَّثََنا بن أيب أويس عن بن أيب -٧٧٣
  ابنة أيب بكر قالت قال زيد بن َعْمرو بن نفيل َرِضَي اهللا تعاىل عنه

  كذلك يفعل اجللد الصبور* عزلت اجلن واجلنان عين 
  وال أطم بين طسم أدير* فال العزى أدين وال أبنتيها 

  الدهر إذ حلمي صغري* وال غنما أدين وكان رب إىل 
  أدين إذا أنقسمت األمور* احد أوالف رب فرب و

  رجاال كان شأهنم الفجور* امل تعلم بان اهللا أفىن 
  قربو منهم الطفل والصغري* وأبقى أخرين بعد قوم 

  كما يتروح الغصن النضري* وأوشك أن يعيش املرء يوما 
  وقال ورقة بن نوفل لزيد بن َعْمرو بن نفيل

  يت تنورا من النار حامياتوق* رشدت وأنعمت بن َعْمرو وإمنا 
ا* بدينك ربا ليس رب كمثله    وتركك جنان اجلبال كما هي

ا* يقول إذ جاورت أرضا خميفة    حنانيك ال تظهر علي اال عادي



  ملن ال يسمع الدهر داعيا* ادين لريب يستجيب وال أدين 
  تباركت قد اكثرت بامسك داعيا* أقول إذا صليت يف كل مسجد 

ٍد ، َعْن ُمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ ، َحدَّثََنا ُنفَْيلُ ْبُن ِهَشامِ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ َزْيَحدَّثََنا الْ -٧٧٤
ا َرأَْيَت أَْو كََما َبلَ: قُلُْت ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم : أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ  ُه قَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ كََم َك ، فَاْسَتْغِفْر لَ َغ

  َنَعْم ، فَإِنَُّه ُيْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة أُمَّةً َوْحَدُه: 
امِ ْب -٧٧٥ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن ِهَش نِ ُعْرَوةَ 
ُه قَالَ  أَبِيِه َسأَلُْت أََنا ، َوُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ رضي اهللا عنه ، : ، أَنَّ َسِعيَد ْبَن َزْيِد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ ، َرِضَي اللَُّه َعْن

ُه: يعين النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َعْن َزْيِد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ    َيأِْتي َيْوَم الِْقَياَمِة أُمَّةً َوْحَد

  : ومن بين مجح بن َعْمرو

  صفوان بن أمية

ابن هصيص بن كعب بن لؤي بن خلف بن وهب بن حذافه بن مجح َرِضَي اهللا تعاىل عنه مات يف خالفة معاوية 
  ال يوقف على السنة اليت مات فيها يكىن أباوهب

دَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ َمْيَسَرةَ ، َوَعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن طَاُووسٍ ، َعنِ َحدَّثََنا اْبُن كَاِسبٍ ، َح -٧٧٦
ا اْرجِْع َي: قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلَصفَْوانَ ْبنِ أَُميَّةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  أََبا َوْهبٍ إِلَى أََباِطَح َمكَّةَ ، فَقَرُّوا َعلَى ُسكَُناِتكُْم

بِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ ، َعْن أَ -٧٧٧
، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َعْن َعاِمرِ ْبنِ َماِلٍك الطَّاُعونُ َشَهاَدةٌ : ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ أَُميَّةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  ، َوالَْغَرُق َشَهاَدةٌ ، َوالَْبطُْن َشَهاَدةٌ ، َوالنُّفََساُء َشَهادَةٌ
رِ ْبنِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َي -٧٧٨ ، َعْن َعاِم حَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا التَّْيِميُّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ 

ةً: َماِلٍك ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ أَُميَّةَ قَالَ التَّْيِميِّ    َحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ ِمَراًرا ، َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َمرَّ

رِيِّ ، أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ الزُّْه َحدَّثََنا -٧٧٩
اهللا عليه وسلم َيْوَم  أَْعطَانِي َرُسولُ اِهللا صلى: َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ أَُميَّةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ُحَنْينٍ ، َوإِنَُّه َألْبَغُض النَّاسِ إِلَيَّ ، فََما َزالَ ُيْعِطينِي َحتَّى إِنَُّه َألَحبُّ النَّاسِ إِلَيَّ

ذكر َعْبد الرمحن بن صفوان رضي اهللا عنه ١٤٧   ومن 

رِيُر ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن أَبِي زَِياٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا َج -٧٨٠
ا فُِتَحْت َمكَّةُ أََتْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِأَبِي ِلُيَبايَِعُه : ُمَجاِهٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َصفَْوانَ قَالَ  لَمَّ

ا َعلَْيِه رَِداٌء ، فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه َعلَى الْهِْجَرِة ، فَلَْم َيفَْع لْ ، فَقَاَم َمَعُه الَْعبَّاُس َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي قَِميصٍ َم



، َوأََتاَك بِأَبِيِه ِلُتَب: وسلم ، فَقَالَ  ايَِعُه َعلَى الْهِْجَرةِ َيا َنبِيَّ اِهللا ، قَْد َعَرفَْت َما َبْينِي َوَبْيَن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َصفَْوانَ 
َسْمُت َعلَْيَك لََما َباَيْعَتُه َعلَى الْهِْجَرِة ، فَقَالَ : إِنََّها ال ِهْجَرةَ ، فَقَالَ : فَلَْم ُتَبايِْعُه ، فَقَالَ  ا ، َوَمدَّ َيَدْيِه ، : أَقْ َه

  أَْبَرْرُت َعمِّي ، َوال ِهْجَرةَ: َوقَالَ 

ُموَسى ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ  َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن -٧٨١
ا َخَرَج َسأَلُْت : َصفَْوانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  َمْن كَانَ َمَعُه ؟ : َدَخلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْبْيَت ، فَلَمَّ

زُِم ا: وا فَقَالُ لَْبْيَت َما َصلَّى َركَْعَتْينِ ِعْنَد السَّارَِيِة الُْوْسطَى َعْن َيِمينَِها ، َوَرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيلَْت
  َبْيَن الِْحْجرِ َوالَْبابِ ، َوَرأَْيُت النَّاَس َيلَْتزُِمونَ َما َبْيَن الَْبْيِت إِلَى الِْحجْرِ

ذكر ١٤٨   ُمَحمد بن حاطب ومن 

  يكين أبا إبراهيم تويف سنة ست ومثانني
ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن أَبِي َزاِئَدةَ ، -٧٨٢ َعْن 

، َرِضَي اللَُّه  َتَناَولُْت ِقْدًرا كَاَنْت لََنا ، فَاْحَتَرقَْت َيِدي ، فَاْنطَلَقَْت بِي أُمِّي إِلَى : َعْنُه قَالَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحاِطبٍ 
 لَبَّْيِك ، َوَسْعَدْيِك ، ثُمَّ أَْدَنْتنِي ِمْنُه ، فََجَعلَ َيْنفُثُ: َيا َرُسولَ اِهللا ، فَقَالَ : َرُجلٍ َجاِلسٍ ِفي الَْجبَّاَنِة ، فَقَالَْت لَُه 

  َوَيَتكَلَُّم بِكَالمٍ ال أَْدرِي َما ُهَو

انَ ْبنِ إِْبَراِهيَم ْبنِ ُمَحمَّ -٧٨٣ ِد ْبنِ َحاِطبٍ ، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن ُصَبْيحٍ َزْحَمَوْيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُعثَْم
َبلُْت بَِك ِمْن أَْرضِ الَْحَبَشِة َحتَّى : ِه أُمِّ َجِميلِ بِْنِت الُْمَجلِّلِ قَالَْت أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ُمَحمَِّد ْبنِ َحاِطبٍ ، َعْن أُمِّ أَقْ

، طََبْخُت لََك طَبِيًخا فَفَنَِي الَْحطَُب ، فَذََهْبُت أَطْلُُب ، فََتَناَولَْت الِْقْدَر إِذَا كُْنُت بِالَْمِديَنِة َعلَى لَْيلٍَة أَْو لَْيلََتْينِ  ُه 
َيا َرُسولَ : فَأَْت َعلَى ِذَراَعْيَك ، فَقَِدُمُت بَِك إِلَى الَْمِديَنِة ، فَأََتْيُت بَِك النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت فَاْنكَ

لَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا ع: اِهللا ، َهذَا ُمَحمَُّد ْبُن َحاِطبٍ ، َوَهذَا أَوَّلُ َمْن ُسمَِّي بَِك ، فَقَالَْت  ي فََتفَ ليه وسلم ِف
َك   ِفيَك ، َوَمَسَح َعلَى َرأِْسَك ، َوَدَعا لَ

ذكر احلارث بن حاطب رضي اهللا عنه ١٤٩   ومن 

َحدَّثََنا إبراهيم بن حجاج السامي َحدَّثََنا محاد بن سلمه عن يوسف بن سعد عن احلارث بن حاطب  -٧٨٤
ه وسلم فأيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال سرق رجل على عهد النيب صلى اهللا علي

اقتلوه فقالوا يا رسول اهللا إمنا سرق فقال اقطعوه مث سرق على عهد أيب بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه فقطعه مث سرق 
فقطعه مث سرق أيضا فقطع أربع مرات حىت قطع قوائمه كلها مث سرق اخلامسه فقال أَُبو بكر كان رسول اهللا 

  عليه وسلم أعلم هبذا حني أمر بقتله صلى اهللا

َيْعقُوَب ، َعْن َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َخاِلٌد الَْحذَّاُء ، َعْن ُيوُسَف ْبنِ  -٧٨٥
َر اْبَن: ُمَحمَِّد ْبنِ َحاِطبٍ ، أَوِ الَْحارِِث ْبنِ َحاِطبٍ قَالَ  : طَالََما َحَرَص َعلَى اِإلَماَرِة ، قُلَْنا : الزَُّبْيرِ ، فَقَالَ  ذَكَ



ِلِه ، فَِقيلَ لَُه : َوَما ذَاَك ؟ قَالَ  ، فَأََمَر بِقَْت اقْطَُعوُه : إِنَُّه َسَرَق ، فَقَالَ : أُِتَي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِِلصٍّ 
، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ثُمَّ أُِتَي بِِه َبْعَد ذَِلَك إِلَ ْد قُِطَعْت قََواِئُمُه  : ى أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَْد َسَرَق َوقَ

، فَإِنَُّه كَانَ أَْعلََم بَِك ِه  ، فَأََما أَجُِد لََك إِال َما قََضى ِفيَك َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم أََمَر بِقَْتِلَك  َمَر بِقَْتِل
أَمُِّرونِي َعلَْيكُْم ، فَأَمَّْرَناُه َعلَْيَنا ، : ، أُغَْيِلَمةً ِمْن أَْبَناِء الُْمَهاجِرِيَن أََنا ِفيهِْم ، فَقَالَ اْبُن الزَُّبْيرِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  فَاْنطَلَقَْنا بِِه إِلَى الَْبِقيعِ فَقََتلَْناُه

  جه رضي اهللا عنهومن ذكر َعْمرو بن خار ١٥

، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ  -٧٨٦ ْبنِ غَْنمٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن قََتاَدةَ 
  َعْمرِو ْبنِ َخارَِجةَ الُْجَمِحيِّ ،

ح َوَحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا َحاِتٌم ، َعْن َوَحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ -٧٨٧ ْعَمرٍ ، َعْن َمطَرٍ  زَّاقِ ، َعْن َم
، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َخارَِجةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه لَ ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن قََتاَدةَ  كُْنُت ِعْنَد :  قَا

ُه ُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوأَنََّها لََتقَْصُع بِجِرَِّتَها ، َوإِنَّ لَُعاَبَها لََيسِيلُ َعلَى كَِتِفي ، فََسِمْعُتجَِراِن َناقَِة َر
ُه ، َوإِنَُّه لَْيَس ِلَوارِ: َيقُولُ َوُهَو َيْخطُُب بِالنَّاسِ  ْد أَْعطَى كُلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ ٍث َوِصيَّةٌ الَْولَدُ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَ

اِهللا َتَعالَى ، : َعلَْيِه لَْعَنةُ ِللِْفَراشِ ، َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر ، َمنِ اْنَتَمى إِلَى غَْيرِ َمْن أَْنَعَم َعلَْيِه أَوِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه فَ
،َوالَْمالِئكَِة ، َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني ، ال َيقَْبلُ اللَُّه َتَعالَ   ى ِمْنُه َصْرفًا َوال َعْدال 

ْبنِ قَُداَمةَ الُْجَمِحيِّ ، َعْن أَبِيِه -٧٨٩  ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك 
ُه قَالَ أَُبو َبكْرٍ َخارَِجةَ الُْجَمِحيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا    َهكَذَا قََرأَُه َيْعقُوُب: عليه وسلم ِمثْلَ

ذكر َسِعيد بن عامر بن حذمي ومما أسند ١٥١   ومن 

يٍّ ، َحدَّثََنا َشَباَبةُ ، َعْن أَبِي َعْبِد اِهللا الَْباِهِليِّ ، َعْن َعتَّابِ ْبنِ ُسفَْيا -٧٩٠ ِد نَ ، َعْن َعْبَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل
قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : الرَّْحَمنِ ْبنِ َسابٍِط الُْجَمِحيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َعاِمرٍ الُْجَمِحيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

لَ : وسلم ذَاَت َيْومٍ  ُر ، فَقَا َبْيَنكَُما بَِوْحيٍ أُْنزِلَ َعلَيَّ ِمَن  إِنِّي أُِمْرُت أَنْ أَُوِخي: َيا أََبا َبكْرٍ ، َتَعالَ ، َوَتَعالَ َيا ُعَم
َصاِحبِِه ، َولُْيَصاِفْحُه ، السََّماِء ، فَأَْنُتَما أََخَواِن ِفي الدُّْنَيا ، َوأََخَواِن ِفي الَْجنَِّة ، فَلُْيَسلِّْم كُلُّ َواِحٍد ِمْنكَُما َعلَى 

،فَأََخذَ أَُبو َبكْرٍ َبْيِد ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه   َما ، فََتَبسََّم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

، َوقَالَ : َوقَالَ  ، َوَتُموُت قَْبلَُه  ْبلَُه  َيا ُزَبْيُر ، َوَيا طَلَْحةُ ، َتَعالََيا ، أُِمْرُت أَنْ أَُؤاِخي َبْيَنكَُما ، فَأَْنُتَما : َتكُونُ قَ
َيا : ِة ، َولُْيَسلِّْم كُلُّ َواِحٍد ِمْنكَُما َعلَى َصاِحبِِه ، َولُْيَصاِفْحُه ، فَفََعال ، ثُمَّ قَالَ أََخَواِن ِفي الدُّنَْيا ، أََخَواِن ِفي الَْجنَّ

، َتَعالَ ، أُِمْرُت أَنْ أَُؤاِخي َبْيَنكَُما ، أَْنُتَما أََخَواِن ِفي الدُّنَْيا ، أََخ فَلُْيَسلِّْم َواِن ِفي الَْجنَِّة ، َعِليُّ ، َتَعالَ ، َوَيا َعمَّاُر 
ثْلَ ذَِلَك ، فَفََعال ، كُلُّ َواِحٍد ِمْنكَُما َعلَى َصاِحبِِه ، َولُْيَصاِفْحُه ، فَفََعال ، ثُمَّ قَالَ ُألَبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، َواْبنِ َمْسُعوٍد ِم



، َوُصَهْيبٍ ِمثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ قَالَ َألبِي الدَّْرَداِء ، َوَسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ ِمثْلَ ذَِلَك فَفََعال ، ثُمَّ  قَالَ ِلَسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ 
،   فَفََعال ، ثُمَّ قَالَ َألبِي ذَرٍّ ، َوِهاللٍ ، َمْولَى الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ ِمثْلَ ذَِلَك 

َمُه ، فَقَالَ لَُهَما َيا أَُساَمةُ ، َيا أََبا ِهْنَد َتَعالََيا ، َحجَّاًما كَانَ َيْحجُِم النَّبِ: ثُمَّ قَالَ  يَّ صلى اهللا عليه وسلم َشرَِب َد
َعْوٍف إِلَى ُعثَْمانَ ْبنِ ِمثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ قَالَ َألبِي أَيُّوَب ، َوَعْبِد اِهللا ْبنِ َسالمٍ ِمثْلَ ذَِلَك ، فَالَْتفََت َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن 

  الَْحِديثَ بِطُوِلِه ، َولَْم أَجِدُْهَعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ، ثُمَّ ذَكََر 

ذكر أيب حمذورة ١٥٢   ومن 

  أوس بن معري بن لوذان بن سعد بن مجح ويقال سربة
َبَرُه َن ُمَحْيرِيزٍ أَْخَحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، أَْخَبَرنِي َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك بنِ أَبِي َمْحذُوَرةَ ، أَنَّ َعْبَد اِهللا ْب -٧٩١

إِنِّي َخارٌِج إِلَى الشَّامِ : فَقُلُْت َألبِي َمْحذُوَرةَ : ، َوكَانَ ِفي َحْجرِ أَبِي َمْحذُوَرةَ ْبنِ ِمْعَيرٍ ، فََجهََّزُه إِلَى الشَّامِ قَالَ 
َعْم ، َخَرْجُت ِفي َنفَرٍ فَكُنَّا بَِبْعضِ الطَّرِيقِ ، َن: ، فَأَْخَشى أَنْ أُْسأَلَ َعْن َتأِْذينَِك ، فَأَْخَبَرنِي أَنَّ أََبا َمْحذُوَرةَ قَالَ لَُه 

فَأَذَّنَ ُمَؤذِّنُ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِالصَّالِة ِعْنَد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فََسِمْعُت َصْوَت 
، فَاْسَتَمَع َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الصَّْوَت ،الُْمَؤذِِّن َوَنْحُن َعْنُه ُمَتَنكُِّبونَ ، فََصَرْخَنا َنْحِكيِه ِفيهِ   نَّ 

أَيُّكُُم الَِّذي َسِمْعُت َصْوَتُه قَِد اْرَتفََع ؟ : فَأَْرَسلَ إِلَْيَنا فََوقَفَْنا َبْيَن َيَدْيِه ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ْم فَأَذِّنْ بِالصَّالِة ، فَقُْمُت َوال َشْيَء أَكَْرُه : وا ، فَأَْرَسلَُهْم كُلَُّهْم َوَحَبَسنِي ، فَقَالَ فَأََشاَر الْقَْوُم كُلُُّهْم إِلَيَّ َوَصَدقُ قُ

 عليه إِلَيَّ ِمْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوال ِمْن َشْيٍء أََمَرنِي بِِه ، فَقُْمُت َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اِهللا صلى اهللا
َو بَِنفِْسِه ، فَقَالَ وسلم ، فَأَ ، اللَُّه : لْقَى َعلَيَّ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم التَّأِْذيَن ُه قُلِ اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر 

ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا ، أَْشَهُد أَنَّ  أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ، أَْشَهُد أَنَّ
أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ، أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ، : اْرجِْع ، فَُمدَّ ِمْن َصْوِتَك : ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا ، ثُمَّ قَالَ 

َحمًَّدا َرُسولُ اِهللا ، َحيَّ َعلَى الصَّالِة ، َحيَّ َعلَى الصَّالِة ، َحيَّ َعلَى أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا ، أَْشَهُد أَنَّ ُم
  الْفَالحِ ، َحيَّ َعلَى الْفَالحِ ، اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ، ال إِلََه إِال اللَُّه ،

ٍة ، ثُمَّ َوَضَع َيَدُه َعلَى َناِصَيِة أَبِي َمْحذُوَرةَ ، ثُمَّ ثُمَّ َدَعانِي ِحَني قََضْيُت التَّأِْذيَن فَأَْعطَانِي ُصرَّةً ِفيَها َش ْيٌء ِمْن ِفضَّ
َيا َرُسولَ اِهللا ، ُمْرنِي : َباَرَك اللَُّه َتَعالَى ِفيَك ، َوَباَرَك َعلَْيَك ، فَقُلُْت : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أََمْرُتَك ، َوذََهَب كُلُّ َشْيٍء كَانَ ِلَرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن كََراِهَيٍة ، َوَعاَد  قَْد: بِالتَّأِْذينِ بَِمكَّةَ ، فَقَالَ 
، فَقَِدْمُت َعلَى َعتَّابِ ْبنِ أَُسْيٍد َعاِملِ َرُسولِ اِهللا ص لى اهللا عليه ذَِلَك كُلُُّه َمَحبَّةً ِلَرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

، فَأَذَّْنُت َمَعُه بِالصَّالِة َعْن أَْمرِ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَْخَبَرنِي ذَِلَك َمْن أَْدَركُْت ِمْن  وسلم بَِمكَّةَ
  أَْهِلي ِممَّْن أَْدَرَك أََبا َمْحذُوَرةَ َعلَى َنْحوِ َما أَْخَبَرنِي َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحْيرِيزٍ ،

اِمرٍ اَألْحَولِ ، َحدَّثََنا َمكُْحولٌ ، أَنَّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -٧٩٢ ، َعْن َع ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم 
وسلم َعلََّمنِي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : َعْبَد اِهللا ْبَن ُمَحْيرِيزٍ َحدَّثَُه ، َعْن أَبِي َمْحذُوَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 



، اَألذَانُ    اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ، فَذَكََر َنْحَوُه ،: اَألذَانَ ِتْسَع َعْشَرةَ ، َواِإلقَاَمةَ َسْبَع َعْشَرةَ كَِلَمةً 
َحدِّثَاِن ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َسِمْعُت أَبِي ، َوَجدِّي ُي -٧٩٣

اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ، فَذَكََر ِمثْلَ : َمْحذُوَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه كَانَ ُيَؤذِّنُ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََيقُولُ 
  َحِديِث اْبنِ ُجرَْيجٍ

ذكر كلدة بن احلنبل وهو أخو صفوان ألمه حليف هل ١٥٣   مومن 

َرو َحدَّثََنا َيحَْيى ْبَن َخلٍَف ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ ، َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن أَبِي ُسفَْيانَ ، أَ -٧٩٤ نَّ َعْم
أَُميَّةَ َبَعثَُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  أَنَّ َصفَْوانَ ْبَن: ْبَن َعْبِد اِهللا ْبنِ َصفَْوانَ أَْخَبَرُه ، أَنَّ كَلََدةَ ْبَن الَْحْنَبلِ أَْخَبَرُه 

لَْم أَُسلِّْم َولَْم وسلم َيْوَم الْفَْتحِ بِلََبنٍ َوَجَداَيٍة َوَضَغابِيَس ، َوالنَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بِأَْعلَى الَْواِدي ، فََدَخلُْت َو
أَْخَبَرنِي : كُْم ، أَْدُخلُ ، َوذَِلَك َبْعَدَما أَْسلََم َصفَْوانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ اْرجِْع ، فَقُلِ السَّالُم َعلَْي: أَْسَتأِْذنْ ، فَقَالَ 
ةَ: َهذَا الَْحِديثَ    أَُميَّةُ ْبُن َصفَْوانَ ، َعْن كَلََدةَ ، َولَْم َيقُلْ َسِمْعُتُه ِمْن كَلََد

  ومن بين سهم بن هصيص بن كعب بن لؤي

  لَعْمرو بن العاص بن وائ

ابن هاشم بن َسِعيد بن سهم بن هصيص بن كعب بن لؤي ويكىن أبا َعْبد اهللا َرِضَي اهللا تعاىل عنه وأمه النابغة 
بنت خزمية بن عنزة تويف وهو ابن سبعني مبصر سنة اثنتني وأربعني وصلى عليه ابنه َعْبد اهللا ودفن مبصر مبوضع 

  صريايدعى املقطع واحتلم وهو ابن إحدى عشرة سنة وكان ق
ْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َع -٧٩٥

، َوِهَشاٌم: اْبَنا الَْعاصِ ُمْؤِمَناِن : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ    َعْمٌرو 

َباحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َعِليِّ ْبنِ َر -٧٩٦
ُه قَالَ  انَ بِالَْمِديَنِة فََزٌع: َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ َرِضَي اللَُّه َعْن ، فََنظَْرُت إِلَى َساِلمٍ َمْولَى أَبِي ُحذَْيفَةَ قَْد  كَ فََتفَرَّقُوا 

ِهللا صلى اهللا عليه أََخذَ َسْيفَُه ُمْحَتبًِيا ، فَلَمَّا َرأَْيُت َما َصَنَع َساِلٌم َدَعْوُت بَِسْيِفي فَاْحَتَبْيُت بِِه ، فََخَرَج َرُسولُ ا
ال َيكُونُ فََزُعكُْم إِلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسوِلِه ، َما َهذَا ؟ أَال فََعلُْتْم كََما فََعلَ الرَُّجالِن أَيَُّها النَّاُس ، أَ: وسلم ، فَقَالَ 

  الُْمْؤِمَناِن

ي َحبِيبٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الْفَُراِت ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِ -٧٩٧
، َر : ِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ُسَوْيِد ْبنِ قَْيسٍ الَْحْضَرِميِّ ، َعْن ُزَهْيرِ ْبنِ قَْيسٍ الَْبلَوِيِّ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ رِْمثَةَ الَْبلَوِيِّ 

، َيقُولُ  ٌرو : ا ، قُلَْنا َرِحَم اللَُّه َعْمًرا ، ثَالثً: َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ َوَمْن َعْم
ِمْن أَْيَن لََك : كُْنُت إِذَا َنَدْبُت إِلَى الصََّدقَِة أَْعطَى فَأَْجَزلَ ، فَأَقُولُ : َوَما َبالُُه ؟ قَالَ : َعْمُرو ْبُن الَْعاصِ ، قُلَْنا : 

  ِعْنَد اِهللا َتَعالَى َخْيًرا كَِثًرياِمْن ِعْنِد اِهللا َتَعالَى ، َوَصَدَق َعْمٌرو ، إِنَّ ِلَعْمرٍو : َهذَا ؟ قَالَ 



، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ ْبنِ الَْوْرِد ، َعنِ اْبنِ  -٧٩٨ أَبِي ُملَْيكَةَ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ 
َعْمُرو ْبُن الَْعاصِ ِمْن : َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َسِمْعُت : طَلَْحةُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  َعْبُد اِهللا ، َوأَُبو َعْبِد اِهللا ، َوأُمُّ َعْبِد اللَِّه: َونِْعَم أَْهلُ الَْبْيِت : َصاِلِحي قَُرْيشٍ قَالَ 

َحدَّثََنا َناِفُع ْبُن : نِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َوَبْشُر ْبُن السَّرِيِّ ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَم -٧٩٩
، أَال : قَالَ طَلَْحةُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا : ُعَمَر ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ قَالَ  ال أَُحدِّثُ َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  َعْمُرو ْبُن الَْعاصِ ِمْن َصاِلِحي قَُرْيشٍ:  عليه وسلم ، َيقُولُ إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا

َحدَّثََنا هدبة بن َعْبد الوهاب َحدَّثََنا النضر بن مشيل َحدَّثََنا شعبة عن حبيب بن الزَُّبري عن َعْبد اهللا بن أيب  -٨٠٠
  ره الفقةاهلذيل قال كنا جنلس عند َعْمرو بن العاص َرِضَي اهللا تعاىل عنه نذاك

َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا أَُبو عاصم َحدَّثََنا حيوة بن شريح عن يزيد بن أيب حبيب بن مشاسة قال  -٨٠١
حضرنا َعْمرو بن العاص َرِضَي اهللا تعاىل عنه وهو يف سياقه املوت فبكى طويال ووجهه إىل اجلدار قال فجعل 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكذا ثالثا فأقبل بوجهه عليه فقال يا بين يبكي فقال له ابنه ما يبكيك أما بشرك رسو
  أفضل مما يغد عليه شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث ذكر احلديث

عن أيب َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب بردة  -٨٠٢
بن العاص َرِضَي اهللا تعاىل  موسى َرِضَي اهللا تعاىل عنه ذكر قصة النجاشي َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال وكان َعْمرو 

  عنه رجال قصريا
  ومما أسند

انَ ، َسِمْعُت لَْيثًا -٨٠٣ ُيَحدِّثُ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَم
، فَقَالَ : َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو قَالَ  : أََتى َعْمَرو ْبَن الَْعاصِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َرُجالِن َيْخَتِصَماِن ِفي أَْمرِ َعمَّارٍ َوَسلَبِِه 

اللَُّهمَّ أُوِلَعْت قَُرْيٌش بَِعمَّارٍ ، قَاِتلُ َعمَّارٍ : وسلم ، َيقُولُ  َخلَِّياُه َواْتُركَاُه ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه
  َوَساِلُبُه ِفي النَّارِ

 أَبِي َحازِمٍ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َيْحَيى اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ -٨٠٤
ُه قَالَ َعْن  ا َبَعثَُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى غَْزَوِة ذَاِت السَّالِسلِ : َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ َرِضَي اللَُّه َعْن لَمَّ

، فَقَالَ كَلِّْمُه لَ: َمَنَع النَّاَس أَنْ ُيوِقُدوا بِلَْيلٍ َناًرا ، فَكَلَُّموا أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالُوا  َملُوَك إِلَيَّ : َنا ، فَأََتاُه  َز
 الَْعُدوَّ ، فَلَمَّا َرَجُعوا إِلَى ال ُيوِقُد أََحٌد ِمْنُهْم َناًرا إِال أُلِْقيِه ِفيَها ، ثُمَّ لَِقَي الَْعُدوَّ فََهَزَمُهْم ، َولَْم َيَدْعُهْم َيطْلُُبونَ

  الَْخْبرِ ، َوَشكَْوا إِلَْيِه ،َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْخَبُروُه بِ

َوِخفُْت أَنْ َيكُونَ كَاُنوا قَِليال ، فَكَرِْهُت أَنْ ُيوِقُدوا فََيْسَتبَِني ِللَْعُدوِّ ِقلَُّتُهْم ، َوكَرِْهُت أَنْ َيتَّبُِعوا الَْعُدوَّ ، : فَقَالَ 
  . صلى اهللا عليه وسلم أَْمُرُهلَُهْم َمادَّةٌ فََيْعِطفُوا َعلَى النَّاسِ ، فََحِمَد َرُسولُ اِهللا



لَْيَس َعنِ : َعاِئَشةُ قَالَ : ُألِحبَّ ِمْن ُتِحبُّ قَالَ : ِلَم ؟ قَالَ : َيا َرُسولَ اِهللا ، َمْن أََحبُّ النَّاسِ إِلَْيَك ؟ قَالَ : فَقَالَ 
  فَأَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه: النَِّساِء أَسْأَلَُك قَالَ 

ذك ١٥٥   ر َعْبد اهللا بن َعْمرو بن العاصومن 

يكىن أبا ُمَحمد ويقال أَُبو َعْبد الرمحن َرِضَي اهللا تعاىل عنه مات مبكة وهو ابن اثنتني وسبعني وأمه بنت نبيه بن 
  احلجاج بن عامر بن حذافة بن َسِعيد بن سهم تويف سنة ثالث وستني قالوا مخس وستني

يٍّ -٨٠٥ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُشَعْيبٍ  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْملَِك ْبُن قَُداَمةَ 
بِيِه ْبنِ مُُّه بِْنُت َن، أَُخو َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ بِالشَّامِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ ، َوكَاَنْت أُ
ا ، فَقَالَ  ُه ، فَأََتاَها َيْوًم كَْيَف أَْنِت َيا أُمَّ : الَْحجَّاجِ ، َوكَاَنِت اْمَرأَةً ُتْهِدي لَِرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُتلَطِّفُ

بَِخْيرٍ ، : ي َوأُمِّي َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ بَِخْيرٍ ، بِأَبِي َوأُمِّي َيا َرُسولَ اِهللا ، فَكَْيَف أَْنَت بِأَبِ: َعْبِد اِهللا ؟ فَقَالَْت 
  فَكَْيَف َعْبُد اِهللا ؟ فَذَكََر الِْقصَّةَ

َحدَّثََنا أَُبو تقي هشام بن َعْبد امللك َحدَّثََنا ُمَحمد بن حرب عن السري بن ينعم اجلبالين عن َعْمرو بن  -٨٠٦
ا استخلف يزيد بن معاوية نزل حبوارين فخرج  إليه وفد أهل مصر فخرجت حىت قدمنا حوارين فإذا قيس قال مل

رجل آدم طويل قاعد حيدث الناس عليه مخيصة فقال رجل يا أبا َعْبد الرمحن قال بن أيب عاصم يريد َعْبد اهللا بن 
  َعْمرو َرِضَي اهللا تعاىل عنه

ع والدي إىل حوارين لنبايع َحدَّثََنا ابن مصفى َحدَّثََنا بن محيد عن َعْمرو بن قيس الكندي قال خرجت م -٨٠٧
  يزيد بن معاوية فأقبل شيخ كبري فابتدر الناس إليه فإذا هو َعْبد اهللا بن َعْمرو َرِضَي اهللا تعاىل عنه

َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا الوليد بن مسلم عن َسِعيد بن َعْبد العزيز قال قيل لعبد اهللا بن َعْمرو  -٨٠٨
ة قال إذا صليت الغداة رح إن شئت قال بن أيب عاصم مات ثالث وستني وقالوا مخس ومىت أروح إىل اجلمع

  وستني
َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا ابن عياش َحدَّثََنا نافع بن عامر عن َسِعيد عن قتادة عن َعْبد اهللا بن بريدة عن  -٨٠٩

لبصرة فانطلقنا إىل باب َعْبد اهللا بن سليمان بن َسِعيد وكان من نساك أهل البصرة قال حججنا مع نساك أهل ا
  َعْمرو وإذا على بابه ثالث مائة راحلة فقلنا على هذا حج َعْبد اهللا بن َعْمرو َرِضَي اهللا تعاىل عنه قالوا نعم

ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َداُوَد ْبنِ َصاِلحِ -٨١٠
َر َتذَاكََرا ، َوأَُناٌس ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه َجلَُسوا  َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ أََبا َبكْرٍ ، َوُعَم وسلم 

لٌْم َيْنَتُهونَ إِلَْيِه ، فَأَْرَسلُونِي إِلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َبْعَد َوفَاِتِه ، فَذَكَُروا أَْعظََم الْكََباِئرِ ، فَلَْم َيكُْن ِعْنَدُهْم ِع
،: الَْعاصِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَْسأَلُُه ، فَأَْخَبَرنِي    أَنَّ أَْعظََم الْكََباِئرِ ُشْرُب الَْخْمرِ ، فَأََتْيُتُهْم ، فَأَْعلَْمُتُهْم ذَِلَك 

ِلكًا ا َحتَّى أََتْوُه َجِميًعا ِفي َدارِِه ، فَأَْخَبَرُهْم أَنَُّهْم َتَحدَّثُوا ِعْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّ َمفَأَْنكَُروا َوَتَواثَبُو
ْو َيأْكُلَ لَْحَم الِْخْنزِيرِ ، أَوْ ِمْن َبنِي إِْسَراِئيلَ أََخذَ َرُجال فََخيََّرُه َبْيَن أَنْ َيْشَرَب الَْخْمَر ، أَْو َيقُْتلَ َنفًْسا ، أَْو َيْزنَِي ، أَ



ُه ، َوأَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه َيقُْتلُوُه إِنْ أََبى ، فَاْخَتاَر ُشْرَب الَْخْمرِ ، َوأَنَُّه لَمَّا َشرَِبَها لَْم َيْمَتنِْع ِمْن َشْيٍء أََراُدوُه ِمْن
لُ اللَُّه لَُه َصالةً أَْرَبِعَني لَْيلَةً ، َوال َيُموُت َوِفي َمثَاَنِتِه ِمْنَها َشْيٌء إِال َحرََّم َما ِمْن أََحٍد َيْشَرُبَها فََيقَْب: وسلم قَالَ لََنا 

  اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيِه الَْجنَّةَ ، فَإِنْ َماَت ِفي اَألْرَبِعَني لَْيلَةً َماَت ِميَتةً َجاِهِليَّةً

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الِْعشْرِيَن ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، -٨١١
ُه قَالَ  رٍو ، َرِضَي اللَُّهَعْمرِو ْبنِ الَْحكَمِ ْبنِ ثَْوَبانَ ، َحدَّثَنِي أَُبو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن َعْم َعْن

، كَانَ َيقُوُم اللَّْيلَ فََتَرَك : قَالَ ِلي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم :  رٍو ، ال َتكُْن ِمثْلَ فُالٍن  َيا َعْبَد اِهللا ْبَن َعْم
  ِقَياَم اللَّْيلِ

ذكر هشام بن العاص ١٥٦   ومن 

ن من مهاجر احلبشة قتل بأجنادين سنة ثالث ابن وائل بن هاشم بن َسِعيد السهمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه وكا
  عشرة وقال بالريموك سنة مخس عشرة

، َعنِ اْبَنيِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه  -٨١٢
ا َجلَْسَنا َمْجِل: الَْعاصِ ، قَاال  ًسا ِفي َعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كُنَّا بِِه أََشدَّ اغِْتَباطًا ِمْن َمْجِلسٍ َم

، فَلَمَّ ا َرأَْيَناُهُم َجلَْسَنا َيْوًما ، جِئَْنا َوالنَّاُس ِعْنَد ُحْجَرِة َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيَتَراَجُعونَ ِفي الْقُْرآِن 
َخلَْف الُْحْجَرِة َيْسَمُع كَالَمُهْم ، فََخَرَج َعلَْيَنا ُمْغَضًبا ُيْعَرُف اْعَتَزلَْناُهْم ،  َوَرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لِْكَتابَ أَْي قَْومِ ، بَِهذَا أُْهِلكَِت اُألَمُم قَْبلَكُْم بِاْخِتالِفهِْم َعلَى أَْنبَِياِئهِْم ، َوَضْربِهُِم ا: الَْغَضُب ِفي َوْجهِِه ، فَقَالَ 
اْعَملُوا بِِه ، َو ُه فَ ا َتَشاَبَه َعلَْيكُْم فَآِمُنوا بِِه َبْعَضُه بَِبْعضٍ ، إِنَّ الْقُْرآنَ لَْم َيْنزِلْ ُيكَذُِّب َبْعُضُه َبْعًضا ، فََما َعَرفُْتْم ِمْن َم

  آَنا َمَعُهْم، ثُمَّ الَْتفََت إِلَيَّ وَإِلَى أَِخي فََغَبطَْنا أَْنفَُسَنا أَنْ ال َيكُونَ َر

ذكر املطلب بن أيب وداعة السهمي رضي اهللا عنه ١٥٧   ومن 

رٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ طَاُووسٍ ، َعْن ِع -٨١٣ كْرَِمةَ ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَم
َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعةَ السَّْهِميِّ ، رضي اهللا عنه ، قال َخاِلٍد ، َعنِ الُْمطَِّلبِ ْبنِ أَبِي َوَدا

َولَْم أَْسُجْد َمَعُه َيْوَمِئٍذ كُْنُت ُمْشرِكًا قَالَ الُْمطَِّلُب َرِضَي : َيْسُجُد ِفي النَّْجمِ َوَيْسُجُد النَّاُس َمَعُه قَالَ الُْمطَِّلُب 
  ُع السُُّجوَد ِفيَها أََبدًاَوال أََد: اللَُّه َعْنُه 

ِثريٍ ، َع -٨١٤ ْن أَبِيِه ، َعنِ َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َعْن كَِثريِ ْبنِ كَ
ُه قَالَ  ولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي َحذَْو الرُّكْنِ اَألْسَوِد َرأَْيُت َرُس: الُْمطَِّلبِ ْبنِ أَبِي َوَداَعةَ َرِضَي اللَُّه َعْن

  َوالرَِّجالُ وَالنَِّساُء َيطُوفُونَ َبْيَن َيَدْيِه َما َبْيَنُهْم َوَبْيَنُه ُسْتَرةٌ



، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ  -٨١٥ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َحمَّاٍد 
َما َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه : َيزِيَد ، َعنِ الُْمطَِّلبِ ْبنِ أَبِي َوَداَعةَ ، َعْن َحفَْصةَ ، َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  َجَعلَ َيقَْرأُ السُّوَرةَ ، فَُيَرتِّلَُها َحتَّى َتكُونَ أَطَْولَ ِمْنهَاوسلم ُيَصلِّي قَاِعًدا قَطُّ ، َحتَّى كَانَ قَْبلَ َمْوِتِه بَِعامٍ ، فَ

ذكر خارجة بن حذافة السهمي ١٥٨   ومن 

ي زِيَد ْبنِ أَبَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َعْن َي -٨١٦
، َعْن َخارَِجةَ ْبنِ ُحذَافَةَ َرِضَي َخَرَج : اللَُّه َعْنُه قَالَ  َحبِيبٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َراِشٍد الزَّْوِفيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمرَّةَ 

زَّ َوَجلَّ بَِصالٍة ِهَي َخْيٌر لَكُْم ِمْن  لَقَْد أَْمَركُُم اللَُّه: َعلَْيَنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصالةَ الَْغَداِة ، فَقَالَ  َع
  .الْوِْتُر ِفيَما َبْيَن َصالِة الِْعَشاِء إِلَى طُلُوعِ الْفَْجرِ: َوَما ِهَي َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ : ُحْمرِ النََّعمِ ، قُلَْنا 

، َعنِ النَّبِيِّ صلى َوِفيِه َنفُْي قََضاِء الْوِْترِ َبْعَد الْفَ: قَالَ اْبُن أَبِي َعاِصمٍ  ْجرِ ُمَواِفٌق ِلرَِواَيِة اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
  إِذَا طَلََع الْفَْجُر فَالَ َصالةَ لَْيلٍ َوال ُوتَْر: اهللا عليه وسلم 

ذكر َعْبد اهللا بن حذافة رضي اهللا عنه ١٥٩   ومن 

ْيُد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثَنِي قُرَّةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسَو -٨١٧
 عليه وسلم أََمَرُه َمْسُعوِد ْبنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُحذَافَةَ السَّْهِميِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا

ي ُمْؤِذنَِني َبَعثَُهْم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيْؤِذ ال َيُصوْم َهِذِه اَأليَّاَم أََحٌد ، فَإِنََّها أَيَّاُم : نَ ِفي أَْهلِ ِمًنى ِف
ِه َتَعالَى   طُْعمٍ َوُشْربٍ َوِذكْرٍ للَّ

، َعْن أََنسٍ َرِضَي ال -٨١٨ قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : لَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثَنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُحَمْيٍد 
، فَقَالَ :  أَُبوَك : َيا َرُسولَ اِهللا ، َمْن أَبِي ؟ فَقَالَ : ال َتْسأَلُونِي َعْن َشْيٍء إِال أَْخَبْرُتكُْم بِِه ، فَقَاَم َعْبُد اِهللا ْبُن ُحذَافَةَ 

  أََرْدُت أَنْ أَْسَترِيَح: ْدَت إِلَى َهذَا ؟ قَالَ َما أََر: ُحذَافَةُ ، فَقَالَْت أُمُُّه 

  ومن بين عامر بن لؤي

  سعد بن أيب سرح بن حذيفة بن نصر

  ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي مات يف سنة ست وثالثني بفلسطني كان مبصر مث حتول إىل فلسطني
يٍّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي -٨١٩ َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا : َمْرَيَم ، َوَعْمُرو ْبُن َخاِلٍد ، قَاال  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل

َبْيَنا َرُسولُ : ُه قَالَ َعيَّاُش ْبُن َعبَّاسٍ ، َعنِ الَْهْيثَمِ ْبنِ ُشفَيٍّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسْعِد ْبنِ أَبِي َسْرحٍ ، َرِضَي اللَُّه َعْن
أَُبو َبكْرٍ ، َوُعَمُر ، َوُعثَْمانُ ، َوالزَُّبْيُر ، َوغَْيُرُهْم َرِضَي : ه وسلم ِفي َعْشَرٍة ِمْن أَْصَحابِِه َوَمَعُه اِهللا صلى اهللا علي

ُه لَْيَس اْسكُْن ِحَراُء ، فَإِنَّ: اللَُّه َعْنُهْم َعلَى َجَبلٍ ، إِذْ َتَحرََّك بِهُِم الَْجَبلُ ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  َعلَْيَك إِال َنبِيٌّ ، أَْو ِصدِّيٌق ، أَْو َشهِيٌد



ذكر َعْبد اهللا بن السعدي ١٦١   ومن 

وهو ابن مالك بن حسل العامري يكىن أبا ُمَحمد وإمنا مسي السعدي ألنه استرضع يف بين سعد بن بكر مات يف 
  ه ومما اسندسنة سبع ومخسني من ساكين الشام وله أخبار َرِضَي اهللا تعاىل عن

َعْن ُبْسرِ ْبنِ ُعَبْيِد  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْعالِء ْبنِ َزْبرٍ ، -٨٢٠
َدانَ الْقَُرِشيِّ ، َوكَانَ ُمْسَتْرِضًعا ِفي َبنِي َسْعِد ْبنِ اِهللا الَْحْضَرِميِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحْيرِيزٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َوقْ

َوفَْدُت ِفي َنفَرٍ ِمْن َبنِي َسْعِد ْبنِ َبكْرٍ إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْبُد اِهللا قَالَ : َوكَانَ ُيقَالُ : َبكْرٍ قَالَ 
َضْوا َحَواِئَجُهْم َوَخلَّفُونِي ِفي رَِحاِلهِْم ، فَجِئُْت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا ، فَأََتْوا َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَ

اْنقَطََعِت الْهِْجَرةُ ، فَقَالَ : َوَما َحاَجُتَك ؟ قُلُْت : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَُتْخبُِرنِي َحاجَِتي ؟ قَالَ : عليه وسلم ، فَقُلُْت 
أَْنَت َخْيُرُهْم َحاَجةً ، َوَحاَجُتَك َخْيُر َحاَجِتهِْم ، ال َتْنقَِطُع الْهِْجَرةُ َما قُوِتلَ  :َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  الْكُفَّاُر ،

نِ ْن ُبْسرِ ْبَحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثَنِي َمْرَوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْعالِء ْبنِ الزَّْبرِ ، َع -٨٢١
َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس ، َعْن َحسَّاِن ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ السَّْعِديِّ َرِضَي اللَُّه 

، ثْلَُه    اهللا عليه وسلم ِم
انَ ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُيوُسَف الِْفْرَيابِيُّ -٨٢٢ ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ ، َعْن ُعثَْم

، ثْلَُه    ُمَحْيرِيزٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ السَّْعِديِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِم

، َحدَّثََنا أَُب -٨٢٣ َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن : و أَيُّوَب ُسلَْيَمانُ ْبُن ُشَرْحبِيلَ ، َوأَُبو النَّْضرِ ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْوٍف 
، َنْحَوُه َحدَّثََنا  َحْمَزةَ ، َعْن َعطَاٍء الُْخَراَسانِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُمَحْيرِيزٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ السَّْعِديِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

، َعْن ُشَرْيحِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعْن َماِلِك ْبنِ ُيَخاِم الَْحْوِطيُّ ، َر ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َضْمَضمِ ْبنِ ُزْرَعةَ 
ُه   َعْبِد اِهللا ْبنِ السَّْعِديِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َنْحَو

َدةَ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْعالِء ْبنِ الزَّْبرِ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحْوِطيُّ َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْج -٨٢٤
ُه   ُبْسرِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس ، َعنِ اْبنِ السَّْعِديِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ

اب بن جندة َحدَّثََنا الوليد بن مسلم عن َعْبد اهللا بن العالء بن الزبر عن بسر بن َحدَّثََنا احلوطي َعْبد الوه -٨٢٥
  عبيد اهللا عن أيب إدريس عن بن السعدي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله

  ومن ذكر َعْمرو بن زائدة

  مكتوم أحد بين عامر بن لؤي

َسِعيد عن قتادة عن أنس َرِضَي اهللا تعاىل عنه أنه رأى بن َحدَّثََنا أزهر بن مروان َحدَّثََنا َعْبد األعلى عن  -٨٢٦
  أم مكتوم َرِضَي اهللا تعاىل عنه يوم القادسية عليه الدرع وبيده راية سوداء



َحدَّثََنا ابن حساب َحدَّثََنا ابن ثور عن معمر عن قتادة عن أنس قال رأيه يوم القادسية عليه درع ومعه  -٨٢٧
  راية سوداء

ا أَُبو بكر َحدَّثََنا عفان عن أيب هالل عن قتادة عن أنس َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال كان على بن أم َحدَّثََن -٨٢٨
  مكتوم َرِضَي اهللا تعاىل عنه يوم القادسية درعا سابغا

 َحدَّثََنا ُمَحمد بن بكار الصرييف َحدَّثََنا أَُبو سواء عن َسِعيد عن قتادة عن أنس قال رأيت بن أم مكتوم -٨٢٩
  يوم القادسية عليه درع من حديد

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا ُمَحمد بن عثمان عن َسِعيد بن بشري عن قتادة عن أنس َرِضَي اهللا تعاىل  -٨٣٠
  عنه قال رأيت بن مكتوم يوم القادسية عليه درع ومعه لواء أسود

َيى ْبُن السَّكَنِ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثََنا أَيُّوُب الَْوزَّانُ ، َحدَّثََنا َيْح -٨٣١
َو أَْعَمى ُيَصلِّي بِالنَّاسِ ، َو: قَالَ  لَقَْد اْسَتْخلََف َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْبَن أُمِّ َمكُْتومٍ َعلَى الَْمِديَنِة َوُه

  قَاِدِسيَِّة َمَعُه َراَيةٌ َسْوَداُءَرأَْيُتُه َيْوَم الْ

ذكر حويطب بن َعْبد العزى العامري عامر ١٦٣   ومن 

  يكىن أبا ُمَحمد َرِضَي اهللا تعاىل عنه مات باملدينة وهو ابن عشرين ومائة سنة أربع ومخسني
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن  َحدَّثَنا اْبُن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ ، َعنِ الزَُّبْيرِيِّ -٨٣٢ ح َوَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ 

َبَرُه ، أَنَّ َعْبَد اِهللا ِعيَسى ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيَد ، أَنَّ ُحَوْيِطَب ْبَن َعْبِد الُْعزَّى أَْخ
لَ  ْبَن السَّْعِديِّ أَْخَبَرُه ، أَنَّ أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيْعِطي : ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَا

ِه أَفْقََر إِلَْيِه ِمنِّي ، َحتَّى أَْعطَانِي َمرَّةً ، فَقُلُْت : الَْعطَاَء ، فَأَقُولَ   صلى اهللا أَْعِطِه أَفْقََر إِلَْيِه ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا: أَْعِط
َوَماال ،  ُخذُْه فََتَموَّلُْه أَْو َتَصدَّْق بِِه ، َوَما َجاَءَك ِمْن َهذَا الَْمالِ َوأَْنَت غَْيُر ُمْشرٍِف َوال َساِئلٍ ، فَُخذُْه: عليه وسلم 

  فَالَ ُتْتبِْعُه َنفَْسَك

  : ومن بين احلارث بن فهر الفهري

  الُْمْسَتْورِِد أَِخي َبنِي ِفْهرٍ

ٌع -٨٣٤   َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َوَوِكي
، َعنِ : َوَحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َحمَّاٍد الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، قَالُوا  -٨٣٥ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ، َعْن قَْيسٍ 

َما الدُّْنَيا ِفي اآلِخَرِة إِال ِمثْلَ : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أَِخي َبنِي ِفْهرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  الُْمْسَتْورِِد
  َما َيْجَعلُ أََحُدكُْم أُْصَبَعُه ِفي الَْبْحرِ ، ثُمَّ لََيْنظُْر بَِم َيْرجُِع ،

، َحدَّثََنا َخاِلٌد ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعنِ الُْمْسَتْورِِد ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا  َحدَّثََنا َوْهَبانُ ْبُن َبِقيَّةَ -٨٣٦
ُه ، إِال أَنَُّه قَالَ    ثُمَّ لََيْنظُْر بَِم َيْرجُِع إِلَيِْه: عليه وسلم ِمثْلَ



َحمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبنِ َسابِقٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ َواَرةَ ، َحدَّثََنا ُم -٨٣٧
لَ  ْبنِ أَبِي َحازِمٍ ، َعنِ الُْمْسَتْورِِد ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَا كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا : إِْبَراهِيَم ْبنِ ُمَهاجِرٍ ، َعْن قَْيسِ 

إِنََّما الدُّْنَيا َبالغُ اآلِخَرِة ، َوِفيَها الَْعَملُ ، َوِفيَها الصَّالةُ ، : لدُّْنَيا وَاآلِخَرةَ ، فَقَالَ َبْعُضُهْم عليه وسلم فََتذَاكَْرَنا ا
الَى ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا اآلِخَرةُ ِفيَها الَْجنَّةُ َوالنَّاُر ، َوقَالُوا َما َشاَء اللَُّه َتَع: َوِفيَها الزَّكَاةُ ، َوقَالَِت الطَّاِئفَةُ اُألْخَرى 

  َما الدُّْنَيا ِفي اآلِخَرِة إِال كََما َيْمِشي أََحُدكُْم إِلَى الَْيمِّ فَُيْدِخلُ إِْصَبعَُه: صلى اهللا عليه وسلم 

ذكر مرة الفهري ١٦٥   ومن 

، َعْن َصفْ -٨٣٨ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ  َوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َعْن أُمِّ َسْعِد بِْنِت ُمرَّةَ الِْفْهرِيَِّة ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ 
أََنا َوُهَو ِفي الَْجنَِّة : كَاِفلُ الَْيِتيمِ لَُه َوِلَغْيرِِه إِذَا اتَّقَى : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِيَها قَالَ 

، َو   َجَمَع َبْيَن إِْصَبَعْيِه السَّبَّاَبِة وَالُْوْسطَىكََهاَتْينِ ، َوكََهِذِه ِمْن َهِذِه 

ذكر حبيب بن مسلمة ١٦٦   ومن 

ذكروا   مات بإرمينية سنة اثنتني وأربعني مل يبلغ مخسني سنة فيما 
َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا أيب عن جرير عن بن أيب عوف عن َعْبد اهللا بن حيىي اهلروي قال حضرنا  -٨٣٩
  شرحبيل بن السمط فأقبل علينا حبيب بوجهه كاملشرف علينا يقول لطولهجنازة 

َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا بقية عن صفوان بن َعْمرو حدثين أَُبو سلمة َعْبد الرمحن بن فضالة  -٨٤٠
حبيب احلضرمي عن بن زغبان عن حبيب بن مسلمة قال بينما هو قاعد عند باب داره مر به كعب فقال له 

مرحبا بك يا أبا إسحاق َحدَّثََنا فقال له كعب ما حتب أن يكون اسم مؤمن آل فرعون فقال وددت أنه حبيب 
  فقال واهللا أن امسه حبيب قال ورأى رؤيا رج يف منامه فقيل له بشر حبيب حبيب اله تعاىل بالوصفني

عن مكحول قال سألت الفقهاء هل كانت َحدَّثََنا دحيم َحدَّثََنا سويد بن َعْبد العزيز عن بن وهب  -٨٤١
  حلبيب صحبة فلم يثبتوا ذلك وسألت قومه فأخربوين أنه قد كانت له صحبة

َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا بقية عن صفوان بن َعْمرو عن أيب سلمة َحدَّثَين ابن زغبان جد هؤالء أن  -٨٤٢
من ُنَعيم ما ينعم به أهل الدنيا لو مكثت فيه ساعة هللكت حبيب بن سلمة دخل احلمام العليا حبمص فقال هذا 

  ما أنا خبارج حىت استغفر اهللا تعاىل ألف مرة فما فرغ منه حىت ألقى املاء على وجهه مرارا

 َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا الوليد َحدَّثََنا َسِعيد بن َعْبد العزيز أن رفيقا حلبيب بن مسلمة ضاق يوما -٨٤٣
  يف شيء فقال له حبيب أن استطعت أن تغري خلقك وإال فسيسعك من أخالقنا ما ضاق عنك من خلقك

بن واقد يعين زيد عن بشر بن عبيد اهللا قال  -٨٤٤ َحدَّثََنا ابن مصفى َحدَّثََنا بقية َحدَّثََنا رجل من قريش عن 
غازي فمر بأيب الدرداء َرِضَي اهللا تعاىل خرج حبيب بن مسلمة من عند معاوية متأبطا سيفه قد أمره على بعض امل



يه فقال له يا عم أوصيين بشيء فقال إذن يا بن أخي اعبد اهللا تعاىل يوما بيوم وال تؤخر عبادة  عنهما فسلم عل
  اهللا تعاىل لغد واعدد نفسك مع املوتى وإياك ودعوة املظلوم واذهب باسم اهللا تعاىل

بقية َحدَّثََنا ابن أيب مرمي عن حبيب بن عبيد أن حبيب بن مسلمة أكل يوما مع  َحدَّثََنا ابن مصفى َحدَّثََنا -٨٤٥
  جمذوم فكان يتوخى أن يضع يده مكان يده

َحدَّثََنا ابن مصفى َحدَّثََنا أَُبو املغرية َحدَّثََنا صفوان عن بعض املشيخة أن حبيب بن مسلمة محل على  -٨٤٦
حبيب بن مسلمة ومحل رجل آخر إىل جنبه على رجل فقال خذها  رجل من العدو فقتله فقال خذها مين وأنا

  مين وأنا َعْبد اهللا من حتت الليل فقال له حبيب بن مسلمة يرمحك اهللا أنت خري مين

َحدَّثََنا ابن مصفى َحدَّثََنا أَُبو املغرية عن صفوان عن بعض املشيخة قال كان حبيب بن مسلمة إذا رأى  -٨٤٧
  فرح واستبشر بالفتحيف جيشه وهنا وضعفا 

َعْن زِياِد ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َيزِيَد ْبنِ َجابِرٍ ، َعْن َمكُْحولٍ ،  -٨٤٨
هَِد النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه َنفَلَ الثُّلُثَ ِفي َجارَِيةَ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ َمْسلََمةَ الِْفْهرِيِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َش

  َبدْأَِتِه

ُسلَْيَم -٨٤٩ انَ ْبنِ ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن 
ُه قَالَ  َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن زَِياِد ْبنِ ْسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْن َشهِْدُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا : َجارَِيةَ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ َم

  عليه وسلم َنفَلَ ِفي الَْبْدأَِة الرُُّبَع ، َوِفي الْقَفْلَِة الثُّلُثَ
فَْيانَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َيزِيَد ْبنِ َجابِرٍ ، َعْن َمكُْحولٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُس -٨٥٠

ُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َنفَلَ الثُّلُثَ َبْعَد الُْخُمسِ   َعْن َحبِيبِ ْبنِ َمْسلََمةَ ، َرِضَي اللَُّه َعْن

ال : َسِمْعُت َعْمَرو ْبَن ُشَعْيبٍ ، َيقُولُ : اِء ْبنِ أَبِي َسلََمةَ قَالَ َحدَّثََنا الَْحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ ، َعْن َرَج -٨٥١
ْيَمانُ ْبُن ُموَسى  َك أَكْلُ الزَّبِيبِ بِالطَّاِئِف : َنفْلَ َبْعَد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ لَُه ُسلَ َحدَّثََنا : َشَغلَ

أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيْنِفلُ ِفي الَْبْدأَِة : ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ َمْسلََمةَ َمكُْحولٌ ، َعْن زَِياِد ْبنِ َجارَِيةَ 
  الرُُّبَع ، َوِفي الرَّْجَعِة الثُّلُثَ

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن حبيب  -٨٥٢
  َي اهللا تعاىل عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نفل الثلث بعد اخلمسبن مسلمة َرِض

َحدَّثََنا عقبة بن مكرم َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن يزيد َحدَّثََنا حيوة بن شريح َحدَّثََنا َعْبد العزيز بن َعْبد امللك عن  -٨٥٣
أتى قيس بن سعد بن عبادة وهو على فرس له َعْبد الرمحن بن أيب أمية أن حبيب بن مسلمة َرِضَي اهللا تعاىل عنه 

فتأخر له حبيب عن السرج فقال له اركب فأىب قيس وقال قيس َرِضَي اهللا تعاىل عنه إين مسعت رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم يقول صاحب الدابة أوىل بصدرها فقال حبيب إين لست أجهل ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وسلم ولكن أخاف عليك



  سهيل بن بيضاء ١٦٧

بن ضبة بن احلرث بن فهر ويكىن أبا يزيد وأمه  وهو سهيل بن َعْمرو بن وهب بن ربيعة بن هالل بن وهيب 
البيضاء بنت خبدم بن مطرف بن احلارث بن فهر تويف يف طاعون عمواس ويقال إن أخاه صفوان بن بيضاء تويف 

  فيها ويكىن أبا َعْمرو وقد شهد بدرا

دَّثََنا ا أَُبو َبكْرٍ َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمٍَّد الْقَُبابِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ أَبِي َعاِصمٍ ، َحَحدَّثََن -٨٥٤
اِهللا ْبنِ الَْهاِد ، َعْن ُمَحمَِّد َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َواْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبِد 

ُه قَالَ  ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ َبْيَضاَء ، َرِضَي اللَُّه َعْن َبْيَنا َنْحُن َمَع َرُسولِ اِهللا صلى : ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الصَّلِْت 
ُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َسفَرٍ ، َوُسَهْيلٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َرِديُف ا ُه ، فَقَالَ لَ لنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َمَع

َعْنُه ، َيا ُسَهْيلُ ْبَن الَْبْيَضاِء ، َراِفًعا َصْوَتُه َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا ، كُلُّ ذَِلَك ُيجِيَبُه ُسَهْيلٌ َرِضَي اللَُّه : اهللا عليه وسلم 
فَُه ، َحتَّى إِذَا  فََسِمَع النَّاُس َصْوَت النَّبِيِّ صلى ، فَُحبَِس َمْن كَانَ َبْيَن َيَدْيِه ، َولَِحقَُه َمْن كَانَ َخلْ اهللا عليه وسلم 

  َمْن َشهَِد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َحرََّمُه اللَُّه َتَعالَى َعلَى النَّارِ: اْجَتَمُعوا قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

ذكر الضحاك بن  ١٦٨   قيسومن 

بن  ابن خالد بن وهيب بن ثعلبة بن واثلة بن َعْمرو بن شيبان ويكىن أبا أنيس َرِضَي اهللا تعاىل عنه قتله مروان 
  احلكم مبرج راهط يف ذي احلجة من سنة أربع وستني وهو أخو فاطمة بنت قيس

ْبد احلميد بن حرب أعطانيه ابنه َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو قال قرأت يف كتاب َعْبد اهللا بن معاذ بن َع -٨٥٥
أن اهليثم بن عمران حدثهم أنه مسع إمساعيل بن عبيد اهللا يقول كان َعْبد الرمحن بن أم احلكم يوم راهط خليفة 

دمشق وكان مروان يقاتل الضحاك بن قيس مبرج راهط فجاءه روح بن زنباع فبشره بقتله   مروان على 

َنا ضمرة عن بن أيب محلة قال أصاب الناس قحطا بدمشق وعلى الناس الضحاك بن َحدَّثََنا أَُبو عمري َحدَّثَ -٨٥٦
قيس فخرج يستسقي فقال فقال أين يزيد بن األسود اجلرشي فلم جيبه فقال أين يزيد بن األسود فلم جيبه فقال 

 جانيب أين يزيد األسود اجلرشي فقال عزمت عليه أن كان يسمع صويت إال قام فقام يزيد بن األسود فثىن
الربنس على عاتقه مث قال اللهم إن عبادك قد تقربوا يب إليك فاسقهم قال فما انصرفوا إال وهم خيوضون 

ل   األودية مث قال اللهم إنه قد شهرين فارحين قال فما أتى عليه مجعة حىت مات أو قت
  ومما أسند

كََتَب الضَّحَّاُك : َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ قَالَ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن  -٨٥٧
، أَمَّا َبْعُد ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى : ْبُن قَْيسٍ إِلَى قَْيسِ ْبنِ الَْهْيثَمِ ِحَني َماَت َيزِيُد ْبُن ُمَعاوَِيةَ  َسالٌم َعلَْيَك 

، َيقُولُ  ، َوِفَتًنا كَِقطَعِ الدَُّخاِن ، ُيْصبُِح الرَُّجلُ : اهللا عليه وسلم  ا كَِقطَعِ اللَّْيلِ الُْمظِْلمِ  إِنَّ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة ِفَتًن
ا ، َوُيْصبُِح كَاِفًرا ، َيبِيُع أََحُدُهْم أَْخالقَُه َوِديَنُه بَِعَرضٍ اِفًرا ، َوُيْمِسي ُمْؤِمًن الدُّْنَيا ، َوإِنَّ ِمَن  ُمْؤِمًنا ، َوُيْمِسي كَ

  َيزِيَد ْبَن ُمَعاوَِيةَ قَْد َماَت ، َوإِنَّكُْم إِْخوَاُنَنا ، فَالَ َتْسبِقُوَنا بَِشْيٍء َحتَّى َنْخَتاَرُه َألْنفُِسنَا



يٍّ ، َحدَّثََنا ُسَنْيُد ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َعنِ اْبنِ ُج -٨٥٨ َرْيجٍ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل
ةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ  َحدَّثَنِي الضَّحَّاُك ْبُن قَْيسٍ ، َرِضَي اللَُّه : طَلَْحةَ ، َعْن ُمَعاوَِي

لَ  َو َعْدلٌ َعلَى َنفِْسِه قَا ال : ِعْنَد الِْمْنَبرِ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َوالضَّحَّاُك َجاِلٌس: َعْنُه َوُه
  َيَزالُ َوالٍ ِمْن قَُرْيشٍ

  بسر بن أيب أرطاة ١٦٩

ويكىن أبا َعْبد الرمحن تويف سنة ست ومثانني واسم أيب أرطاة عمري بن عومير بن عمران حدثين بذلك بكار بن 
  بن الوليد بن بسر بن أيب أرطاةَعْبد اهللا بن بكار بن َعْبد امللك 

َسِمْعُت ُبْسَر ْبَن : َسِمْعُت أَبِي ، َيقُولُ : َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن أَيُّوَب ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ قَالَ  -٨٥٩
، َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا علي: أَبِي أَرْطَاةَ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ  اللَُّهمَّ أَْحِسْن َعاِقَبَتَنا ِفي : ه وسلم 

  اُألُمورِ كُلَِّها ، َوأَجِْرَنا ِمْن ِخْزيِ الدُّْنَيا َوَعذَابِ اآلِخرَِة

اسٍ ، َعْن ُشَيْيمِ ْبنِ َحدَّثََنا ُدَحْيٌم ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َيْحَيى ، َعْن َحْيَوةَ ْبنِ ُشَرْيحٍ ، َعْن َعيَّاشِ ْبنِ َعبَّ -٨٦٠
 َبْيَتانَ ، َوَيزِيَد ْبنِ ُصْبحٍ اَألْصَبِحيِّ أهنما أخرباه ، أهنما كانا مع جنادة بن أيب أمية ، فقال جنادة ، َسِمْعُت ُبْسَر

لَ  ْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َسِم: ْبَن أَبِي أَْرطَاةَ ، َوأُِتَي بَِسارِقٍ َوَنْحُن ِفي الَْبْحرِ ، فَلَْم َيقْطَْع َيَدُه ، َوقَا
  ال ُتقْطَُع اَألْيِدي ِفي السَّفَرِ ، َولَْوال ذَِلَك لَقَطَْعَناَها: ، َيقُولُ 

َحدَّثََنا ابن أيب عمر َحدَّثََنا َعْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر عن الزُّْهرِّي قال كتب قيس بن سعد إىل علي هم أسد  -٨٦١
  بن أيب أرطاة وحممد بن خملد ومعاوية بن خديج اخلوالين يف قصةهل املغرب فيهم بسر 

  عبيد اهللا بن أيب سلمة القرشي ١٧٠

يٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َسلَْمانَ الْفَرَّاُء َمْولَى َعْمرِ -٨٦٢ و ْبنِ ُحَرْيٍث ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل
أَنَُّه َسأَلَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَْو ُسِئلَ النَّبِيُّ صلى : ُم ْبُن ُعَبْيِد اِهللا الْقَُرِشيُّ ، أَنَّ أَبَاُه ، أَْخَبَرُه َحدَّثَنِي ُمْسِل

، فَقَالَ  ، ثُمَّ َسأَلَُه الثَّانِ: اهللا عليه وسلم  َيا َنبِيَّ اِهللا أَُصوُم : َيةَ ، فَقَالَ َيا َنبِيَّ اِهللا ، أَال أَُصوُم الدَّْهَر كُلَُّه ؟ فََسكََت 
إِنَّ : أََنا َيا َنبِيَّ اِهللا ، فَقَالَ : َمنِ السَّاِئلُ َعنِ الصَّْومِ ؟ فَقَالَ : الدَّْهَر كُلَُّه ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

، فَإِذَا أَْنَت قَْد ُصْمَت الدَّْهَرَألْهِلَك َحقًّا ، فَُصْم َرَمَضانَ َوالَِّذي َيِليِه ، َوكُلَّ أَْر   بَِعاَء َوَخِميسٍ 

  أَُبو َعْبد الرمحن الفهري رضي اهللا عنه ١٧١

٨٦٣-  ، ْبنِ َعطَاٍء  َعْن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َيْعلَى 
ُه قَالَ ْبنِ َيَس كُنَّا َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه : ارٍ ، ُيكَْنى أََبا َهمَّامٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ الِْفْهرِيِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْن

، فَِسْرَنا ِفي َيْومٍ قَاِئٍظ َشِديِد الَْحرِّ ، فََنَزلُْت َتْحَت ِظاللِ الشََّجرِ ، فَلَمَّا َز الَِت الشَّْمُس لَبِْسُت وسلم ِفي ُحَنْينٍ 
ِه ، فَقُلُْت  السَّالُم َعلَْيَك َيا : َألَمِتي َوَرِكْبُت فََرِسي ، فَأََتْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ِفي فُْسطَاِط



َيا بِاللُ ، فَثَاَر : صلى اهللا عليه وسلم َرُسولَ اِهللا َوَرْحَمةُ اِهللا ، قَْد َحانَ الرََّواُح َيا َرُسولَ اِهللا ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا 
،   ِمْن َتْحِت السَُّمَرِة كَأَنَّ ِظلَُّه ِظلُّ طَاِئرٍ 

أَْسرِْج ِلي فََرِسي ، فَأََتاُه بَِدفََّتْينِ ِمْن ِليٍف لَْيَس ِفيهَِما أََشٌر َوال َبطٌَر : لَبَّْيَك َوَسْعَدْيَك َيا َرُسولَ اِهللا ، فَقَالَ : فَقَالَ 
، ثُمَّ ِسْرَنا َيْوَمَنا َولَْيلََتَنا ، فَلَِقيَنا الَْعُدوَّ َوَتَشامَِّت الِْخيالنَ فَقَاَتلَْناُهْم ، : الَ قَ َوَولَّى الُْمْسِلُمونَ َيْوَمِئٍذ فََرِكَب فََرَسُه 

، فََجَعلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  ُه َعزَّ َوَجلَّ  َيا ِعَباَد اِهللا ، أََنا َرُسولُ اِهللا ، أََنا َعْبُد : كََما قَالَ اللَّ
ى فََرِسِه ، اِهللا َوَرُسولُُه ، َيا أَيَُّها النَّاُس ، أََنا َعْبُد اِهللا َوَرُسولُُه ، فَاقَْتَحَم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَ

، َوقَالَ فََحدَّثَنِي َمْن كَانَ أَقَْرَب إِلَْيِه ِمنِّي ، أَنَُّه أََخ َشاَهِت الْوِْجَهةُ قَالَ َيْعلَى : ذَ ِمْن ُتَرابٍ فََحثَى بَِها ُوُجوَه الْقَْومِ 
 َما َبِقَي أََحٌد ِمنَّا إِال ُمِلئَْت َعْيَناُه ِمَن التَُّرابِ ، َوَسِمْعَنا: فَأَْخَبَرَنا أَْبَناُؤُهْم ، َعْن آَباِئهِْم ، أَنَُّهْم قَالُوا : ْبُن َعطَاٍء 

  َصلَْصلَةً ِمَن السََّماِء كََحرِّ الَْحِديِد َعلَى الطَّْسِت الَْجدِيِد ، فََهَزَمُهُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

  حمصن الفهري وعبد اهللا بن خالد بن سعد ١٧٢

ثَُم ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا الَْعالُء ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعاِئٍذ ، َحدَّثََنا الَْهْي -٨٦٤
َرْيشٍ ، َعْن الْحَارِِث ، َعْن َحَرامِ ْبنِ َحِكيمٍ ، َعْن َعمِِّه ، َوَنَسُب َحَزامِ ْبنِ َحِكيمِ ْبنِ َخاِلِد ْبنِ َسْعٍد َرُجلٌ ِمْن قُ

، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  ، كَِثريٍ َمْن إِنَّكُْم أَْص: َعمِِّه  ، قَِليلٍ فُقََهاُؤُه  َبحُْتْم ِفي َزَماٍن كَِثريٍ ُخطََباُؤُه 
ِه َخْيٌر ِمَن الَْعَملِ   َيْسأَلُ ، قَِليلٍ َمْن ُيْعِطي ، الِْعلُْم ِفي

اوَِيةُ ْبُن َصاِلحٍ ، َعنِ الَْعالِء ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُمَع -٨٦٥
َسأَلُْت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا : الْحَارِِث ، َعْن َحَزامِ ْبنِ َحِكيمٍ ، َعْن َعمِِّه َعْبِد اِهللا ْبنِ َسْعٍد ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

قَْد َتَرى َما أَقَْرَب َبْيِتي ِمَن الَْمْسجِِد ، َوِإلنْ : فَقَالَ عليه وسلم َعنِ الصَّالِة ِفي َبْيِتي ، َوالصَّالِة ِفي الَْمْسجِِد ؟ 
  أَُصلَِّي ِفي َبْيِتي أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَُصلَِّي ِفي الَْمْسجِِد ، إِال أَنْ َتكُونَ َصالةً َمكُْتوَبةً

إِنَّ اللََّه َتَعالَى ال َيْسَتِحي ِمَن الَْحقِّ ، : لَْماِء قَالَ َوَسأَلُْت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الَْماِء َيكُونُ َبْعَد ا
ْعَد الَْماِء فَذَاَك الَْمذُْي ، أَمَّا أََنا فَإِذَا فََعلُْت كَذَا َوكَذَا َيْعنِي الْجَِماَع أََتَوضَّأُ ، ثُمَّ ذَكََر الُْغْسلَ ، َوأَمَّا َما َيكُونُ َب

أَ   .غِْسلُ فَْرجِي ، َوأََتَوضَّأَُوكُلُّ فَْحلٍ َيْمِذي ، فَ
ِة الَْحاِئضِ ، فَقَالَ  َوأَمَّا ُمَؤاكَلَةُ الَْحاِئضِ فَإِنِّي أَُواِكلَُها َوِهَي : َوَسأَلُْت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن ُمَؤاكَلَ

  َحاِئٌض

  األسود بن خلف بن يغوث رضي اهللا عنه ١٧٤

فَُراِت ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الْ -٨٦٦
الْفَْتحِ  َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَبايُِع النَّاَس َيْوَم: اَألْسَوِد ْبنِ َخلٍَف ، َعْن أَبِيِه ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

، أَْو ُمْسِفلٍَة ، فََرأَْيُتُه َجاَءُه الصَِّغاُر َوالْكُبَّاُر فََباَيُعوُه َعلَى اِإلْسالمِ َوال   شََّهادَِةِعْنَد قَْرٍن ُمْسِقلٍَة 



د بن َحدَّثََنا أَُبو مسعود َحدَّثََنا معلى بن أسد َحدَّثََنا وهيب عن َعْبد اهللا بن عثمان بن خثيم حدثين ُمَحم -٨٦٧
األسود بن خلف بن َعْبد يغوث عن أبيه أهنم وجدوا كتابا يف أسفل املقام فدعت قريش رجال من محري فقرأه هلم 

أنا رب مكة احلرام وباركت ألهله يف اللحم وإمنا يأتيها رزقها من ثالثة أجبل ال حيله أول من أهل مث قال يا 
ا والالت والعزى إنك آلمن قال إذا ال مينعين منكم أحد معشر قريش أن فيه حرفا لو حدثتكموه لقتلتموين قالو

ا ذكر ُمَحمد صلى اهللا عليه وسلم فكتمن   فظننا فيه 

  زوج درة بنت أيب هلب رضي اهللا عنه ١٧٥

ٍك ، َعْن َعْبِد اِهللا -٨٦٨  ْبنِ َعِمَريةَ ، َعْن َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ِسَما
َدَخلَ َرُجلٌ َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِحَني َتَزوَّْجُت بِْنَت أَبِي لََهبٍ ، : َزْوجِ ُدرَّةَ بِْنِت أَبِي لََهبٍ قَالَ 

  َهلْ ِمْن لَْهوٍ: فَقَالَ 

  بشر بن جحاش القرشي رضي اهللا عنه ١٧٦

، َعْن َحدَّثََنا ُدَحْيٌم ، َحدَّ -٨٦٩ ثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َحرِيُز ْبُن ُعثَْمانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َمْيَسَرةَ 
ِه ذَاَت  ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َجحَّاشٍ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبَصَق ِفي كَفِّ

زَّ َوَجلَّ : َيْومٍ ، ثُمَّ قَالَ بِإِْصَبِعِه َهكَذَا  َيا اْبَن آَدَم ، أَُتْعجُِزنِي َوقَْد َخلَقُْتَك ِمْن ِمثْلِ َهِذِه ؟ َحتَّى إِذَا : َيقُولُ اللَُّه َع
: َمَنْعَت ، َحتَّى إِذَا َبلََغِت التََّراِقَي ، قُلَْت َعَدلُْتَك َوَسوَّْيُتَك َمَشْيَت َبْيَن ُبْرَدْينِ ، َوِلَألْرضِ ِمْنَك َوِئيٌد ، فََجَمْعَت َو

  أََتَصدَُّق ، َوأَنِّي أََوانُ الصََّدقَِة ،

َسَرةَ ، َعْن ُحَبْيرِ َحدَّثَنا اْبُن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا حَرِيُز ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْي -٨٧٠
، ثُمَّ ذَكََرْب    ِمثْلَُهنِ ُنفَْيرٍ ، َعْن بِْشرِ ْبنِ َجحَّاشٍ الْقَُرِشيِّ ، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبَصَق ِفي كَفِِّه 

  جد أيب األسود املالكي رضي اهللا عنه ١٧٧

ةُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن ُحَمْيٍد الَْمْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحْوِطيُّ َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّ -٨٧١
ِمْن أَْخَوِن الِْخَياَنِة ِتجَاَرةُ : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أَُبو اَألْسَوِد الْمَاِلِكيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ 

  الَْواِلي ِفي َرِعيَِّتِه

ةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ كَِثريٍ الْكَاِهِليِّ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُدَحْيٌم ، َوأَُبو كَُرْيبٍ ، قَاال  -٨٧٢ َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِي
َرأُ ِفي الصَّالِة فََتَرَك َشْيئًا ، َشهِْدُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ُيقْ: ِمْسَوُر ْبُن َيزِيَد الَْماِلِكيُّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ا َسلََّم قَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ  كُْنُت أَُراَها : فََهال أَذْكَْرَتنِيَها ؟ قَالَ الرَُّجلُ : آَيةُ كَذَا َوكَذَا لَْم َتقَْرأَْها قَالَ : فَلَمَّ
  َرِة فَالَ َيقَْرَبنَّ َمْسجَِدَنا ، َوَيْحَيى ْبُن كَِثريٍ َضِعيٌفَمْن أَكَلَ ِمْن َهِذِه الشََّج: ُنِسَخْت ، َولَُه َحِديثٌ آَخُر 

  جد أيب سربة موىل لقريش ١٧٨



، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َيزِيَد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَُنْيسٍ ، َحدَّثَ -٨٧٣ َنا ِعيَسى ْبُن أَبِي َحدَّثََنا َصلُْت ْبُن َمْسُعوٍد 
ٍة ال َصالةَ ِفيَها إِلَ َسْبَرةَ ى َمْولًى ِلقَُرْيشٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َخَرَج ِفي َساَع

كَثَُر النَّاُس ا الَْمْسجِِد ، فََجلََس َعلَى الِْمْنَبرِ َساِكًتا ، فََتَداَعى النَّاُس ِلُخُروجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َحتَّى إِذَ
، ثُمَّ قَالَ  َد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه  إِنَُّه ال َصالةَ إِال بُِوُضوٍء ، َوال ُوُضوَء ِلَمْن لَْم ُيذْكَرِ اْسَم اِهللا َعلَْيِه ، أَال : قَاَم فََحِم

  لَْم َيْعرِْف َحقَّ اَألْنَصارِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ، ثُمَّ َنَزلََولَْم ُيْؤِمْن بِاللَِّه َتَعالَى َمْن لَْم ُيْؤِمْن بِي ، َولَْم ُيْؤِمْن بِي َمْن 

  عياض بن غنم الفهري ١٧٩

ويقال األشعري وهو ابن عم أيب عبيدة بن اجلراح ويقال إنه كان بن امرأته وإىل أيب عبيدة َرِضَي اهللا تعاىل 
  عنهما ينسب مات سنة عشرين

رو َحدَّثََنا احلارث بن مسكني َحدَّثََنا بن وهب حدثين جعفر بن عمر عن يونس َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْم -٨٧٤
بن يزيد عن بن شهاب قال تويف أَُبو عبيدة بن اجلراح َرِضَي اهللا تعاىل عنه فاستخلف خاله وابن عمه عياض بن 

  غنم فأقره عمر وقال مل أكن ألغري أمرا فعله أَُبو عبيدة

دَّثََنا إمساعيل بن عياش قال كان يقال له زاد الراكب كان يطعم الناس زاده فإذا نفذ َحدَّثََنا احلوطي َح -٨٧٥
  حنر هلم بعريه
  ومما أسند
، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َساِلمٍ ، َح -٨٧٦ ،  دَّثََنا الزَُّبْيِديَُّحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْوٍف 

 ْبَن غَْنمٍ َوقََع َعلَى َصاِحبِ َحدَّثَنِي الْفَُضْيلُ ْبُن فََضالَةَ ، َيُردَُّه إِلَى اْبنِ َعاِئٍذ ، َيُردَُّه إِلَى ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، أَنَّ ِعَياَض
أَغْلَظَ لَُه الْقَْولَ ، َوَم كَثَ ِعَياٌض لََياِلَي ، فَأََتاُه ِهَشاٌم َيْعَتِذُر إِلَْيِه ، َدارِيَّا ِحَني فُِتَحْت ، فَأََتاُه ِهَشاُم ْبُن َحِكيمٍ ، فَ

، َيقُولُ : فَقَالَ  أََشدُّ النَّاسِ َعذَاًبا َيْوَم الِْقَياَمِة أََشدَُّهْم : َيا ِعَياُض ، أَلَْم َتْسَمْع َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  َعذَاًبا ِللنَّاسِ ِفي الدُّْنيَا

 َيا ِهَشاُم ، إِنَّا قَْد َعِلْمَنا الَِّذي َعِلْمَت ، َوَرأَْيَنا الَِّذي رَأَْيَت ، َوَصِحْبَنا الَِّذي َصِحْبَت ، أََو لَْم: ٌض فَقَالَ ِعَيا
لَْيأُْخذْ بَِيِدِه َمْن كَاَنْت ِعْنَدُه َنِصيَحةٌ ِلِذي ُسلْطَاٍن فَ: َتْسَمْع َيا ِهَشاُم أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذْ َيقُولُ 

ْد أَدَّى الَِّذي َعلَْيِه ، َوإِنََّك َيا ِهَشاُم َألْنَت الَْجرِيُء ، إِذْ َتْجَترُِئ َعلَى ُسلْطَاِن  فََيْنَصْحُه ، فَإِنْ قَبِلََها ، َوإِال كَانَ قَ
زَّ َوَجلَّ ، فََتكُونَ قَ   ِتيلَ ُسلْطَاِن اِهللا َتَعالَىاِهللا ، فََما َخِشيَت أَنْ َيقُْتلََك ُسلْطَانُ اِهللا َع

  عقبة بن نافع الفهري رضي اهللا عنه ١٨

َحدَّثََنا عمر بن عثمان َحدَّثََنا أيب َحدَّثََنا ابن هليعة عن خالد بن يزيد عن عمارة بن سعد أن عقبة بن نافع  -٨٧٧
ن ثقة وإياكم واملثلة وإن الفهري أوصى ولده فقال ال تنقلوا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال ع

  لبستم العباءة وإياكم والدين فإنه يشني الدين



  َعْبد اهللا بن مالك بن حبينة ١٨١

وحبينة أمه وهو من ازد شنوة حليف بين َعْبد املطلب بن َعْبد مناف ويقولون حليف للحارث بن َعْبد املطلب 
  يكىن أبا ُمَحمد تويف سنة مخس وثالثني ومما أسند

ْبُد الرَّْحَمنِ ثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَْخَبَرنِي َعَحدَّ -٨٧٨
ْزِد َوُهَو َحِليٌف ِلَبنِي الُْمطَِّلبِ ْبنِ ْبُن ُهْرُمَز َمْولَى َربِيَعةَ ْبنِ الَْحارِِث ، أَنَُّه َسِمَع َعْبَد اِهللا ْبَن ُبَحْيَنةَ ، َوكَانَ ِمَن اَأل

، َيقُولُ  َصلَّى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْبِد َمَناٍف ، َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
َو َجاِلٌس ، الظُّْهَر فَقَاَم ِفي الرَّكَْعَتْينِ اُألولََيْينِ َولَْم َيْجِلْس ، َحتَّى إِذَا قََض ى الصَّالةَ َواْنَتظَْرَنا َتْسِليَمُه كَبََّر َوُه

َوكَانَ ِمنَّا الُْمَتَشهُِّد ِفي ِقَياِمِه َمْن َنِسَي أَنْ : َوَسَجْدَنا َمَعُه ، ثُمَّ كَبََّر فََسَجَد َسْجَدةً أُْخَرى ، فََسَجْدَنا َمَعُه قَالَ 
َوَرَواُه اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َوالزَُّبْيِديُّ ، َواْبُن أَِخي الزُّْهرِيِّ ، َواَألْوَزاِعيُّ ، إِال أَنَُّه قَالَ : كْرٍ َيَتَشهََّد َوُهَو َجاِلٌس قَالَ أَُبو َب

 :،   َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُبَحْيَنةَ 

انَ ْبنِ بِاللٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الُْبخَارِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أَُوْيسٍ ، َح -٨٧٩ دَّثََنا أَِخي ، َعْن ُسلَْيَم
نِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ اَألْعَرُج ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُبَحْيَنةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َع

ُه ، إِال أَنَُّه قَالَ    َم َبْعَد ذَِلَكثُمَّ َسلَّ: وسلم ، ِمثْلَ
َرجِ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألْع -٨٨٠

اَم ِفي  َصلَّى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه: َعْبِد اِهللا ْبنِ ُبَحْيَنةَ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  وسلم َصالةً ِمَن الصَّلََواِت ، فَقَ
  لَ أَنْ ُيَسلَِّماثَْنَتْينِ فَُسبَِّح بِِه ، فََمَضى َحتَّى فََرغَ ِمْن َصالِتِه ، َولَْم َيْبَق إِال التَّْسِليُم فََسَجَد َسْجَدَتْينِ قَْب

، َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعنِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْب -٨٨١ ُن َعْبِد الرَّْحَمنِ 
 السَّْهوِ قَْبلَ اَألْعَرجِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُبَحْيَنةَ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َسَجَد َسْجَدَتيِ

  التَّْسِليمِ ،
ْعقُوُب ، َحدَّثََنا اْبُن ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعنِ اْبنِ ُبَحْيَنةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا َحدَّثََنا َي -٨٨٢

َو ِمَن ا: عليه وسلم قَالَ الْقَاِضي أَُبو َبكْرٍ  َع ُه   َألْعَرجَِوَرَواُه َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َوَسِم

َر -٨٨٣  ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحفْصِ ْبنِ َعاِصمِ ْبنِ ُعَم
وسلم بَِرُجلٍ ، َوقَْد أُِقيَمِت  َمرَّ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه: الَْخطَّابِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َماِلِك ْبنِ ُبَحْيَنةَ ، أَنَُّه قَالَ 

، فَلَمَّا اْنَصَرَف أََخذُْت قَفَاُه ، ُه بَِشْيٍء ال َنْدرِي َما ُهَو  َما قَالَ : فَقُلُْت  الصَّالةُ َصالةُ الصُّْبحِ َوُهَو ُيَصلِّي ، فَكَلََّم
  ُيوِشُك أََحُدكُْم أَنْ ُيَصلَِّي الصُّْبَح أَْرَبًعا ،: لََك ؟ فَقَالَ 

مٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َسْعِد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َعْن َحفْصِ ْبنِ َعاِص -٨٨٤
  أُِقيَمْت َصالةُ الْفَْجرِ ، فَِذكُْر َنْحَوُه: َماِلِك ْبنِ ُبَحْيَنةَ قَالَ 



ةَ ، َعْن َسْعِد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َعْن َحفْصِ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي -٨٨٥ َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َعْن ُشْعَب
ُه   َعاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ ُبَحْيَنةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحَو

  ذكر َعْبد اهللا بن َعْمرو رضي اهللا عنه ١٨٢

، َرِضَحدَّثََنا َيْعقُ -٨٨٦ َي وُب ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ قَُداَمةَ الُْجَمِحيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو 
  اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيأُْخذُ ِمْن َشارِبِِه َوظُفُرِِه َيْوَم الُْجُمَعِة

ُمَحمد بن حيىي الباهلي َحدَّثََنا يعقوب َحدَّثََنا َعْبد العزيز حدثين عثمان بن سليمان بن أيب حثمة  َحدَّثََنا -٨٨٦
  عن أبيه عن أمه عن أبيها قال كان َعْبد الرمحن سادسا

ُعثَْمانَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن طَلَْحةَ ، َعْن  -٨٨٧
أَْسلَْمُت َيْوَم الْفَْتحِ ، َوَباَيْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوَباَيْعُت : ُعثَْمانُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

ُهَمَشايَِخ ِمْن أَجِّلَِّة قَُرْيشٍ ، فَِمْنُهْم َمْن غَيََّر َرُسولُ    اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْسَم

، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َصاِلحٍ ، َعنِ اْبنِ َوْهبٍ ، َحدَّثَنِي َيْعقُوُب ْبُن َعْبِد ال -٨٨٨ رَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْوٍف 
، َعْن أَبِيِه قَالَ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو اْبُن أَِخي َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َع أُِتَي بَِعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبٍد َوأَِخيِه : ْبٍد 

، فََمَسَح َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عل يه وسلم َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبٍد إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أََتْت بِهَِما أُمُُّه 
ا ، َوقَالَ ا َوَدَعا لَُهَم َوقَْد : َرُجلٌ َتاجٌِر ِلَعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوَهذَا َرُجلٌ َعابٌِد ِلَعْبِد اِهللا قَالَ أَُبو َبكْرٍ :  َعلَى ُرُءوِسهَِم

ْم ِذكٌْر ال ُيْحفَظُ َعْنُهَبِقَي َعلَْيَنا ِمْن أَْحالِف قَُرْيشٍ لَْم ُيَخرَّْج َحِديثُُهْم ، َوَمَواِضُع أَْنَسابِهِْم ، َوقَْد َبِقَي َعَدٌد لَُهْم 
  ُمْسَنٌد َصحِيٌح ، َسَنذْكُُرُهْم إِنْ َشاَء اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

  ذكر العالء بن احلضرمي حليف هلم رضي اهللا عنه ١٨٣

ُحَمْيٍد ، َيقُولُ  -٨٨٩ ُت ُعَمَر ْبَن َسِمْع: َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، أَنَُّه َسِمَع َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن 
لَ السَّاِئُب ْبُن َيزِيَد : َعْبِد الَْعزِيزِ َسأَلَ ُجلََساَءُه  َحدَّثَنِي الَْعالُء ْبُن : أَيُّ َشْيٍء َسِمْعُتْم ِفي الُْمقَامِ بَِمكَّةَ ؟ فَقَا

  قََضاِء ُنُسِكِه ثَالثًا إِقَاَمةُ الُْمَهاجِرِ َبْعَد: الَْحْضَرِميَّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

ُحَمْيٍد قَالَ  -٨٩٠ َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن َعْبِد : َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ 
َحدَّثَنِي الَْعالُء ْبُن الَْحْضَرِميِّ ، : فَقَالَ السَّاِئُب ْبُن َيزِيَد أَيُّ َشْيٍء َسِمْعَتُه ِفي الُْمقَامِ بَِمكَّةَ ؟ : الَْعزِيزِ َيْسأَلُ النَّاَس 

رِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ    ثَالثٌ ِللُْمَهاجِ
ْبنِ ُحَمْيٍد قَ -٨٩١ َر ْبَن : الَ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ  َسِمْعُت ُعَم

ي ُمقَامِ الُْمَهاجِرِ بَِمكَّةَ ؟ قَالَ : َعْبِد الَْعزِيزِ َسأَلَ السَّاِئَب ْبَن َيزِيَد قَالَ  َحدَّثَنِي الَْعالُء ْبُن الَْحْضرَِميِّ : َما َسِمْعَت ِف
  لُثٌ ِللُْمَهاجِرِ َبْعَد قََضاِء ُنُسِكِهثُ: ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 



َحدَّثََنا أَُبو حيىي ُمَحمد بن َعْبد الرحيم َحدَّثََنا املعلي بن منصور عن هشيم عن منصور عن بن سريين عن  -٨٩٢
  بن العالء بن احلضرمي عن أبيه أنه كتب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فبدأ بامسه

  ومن بين كنانة
  ولد النضر بن كنانة بن َعْبد مناف بن كنانة مث من بين ليث بن بكر بن َعْبد مناف بن كنانة وهم أخوة قريش
  :واألشعث بن قيس

  َواِثلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ

، َعْن َواِثلَةَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمْصَعبٍ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن أَبِي َعمَّا -٨٩٣ رٍ 
َه َعزَّ َوَجلَّ اْصطَفَى َبنِي ِكَناَنةَ ِمْن : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اَألْسقَعِ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  إِنَّ اللَّ

طَفَى ِمْن قَُرْيشٍ َبنِي َهاِشمٍ ، َواْصطَفَانِي ِمْن َولَِد إِْسَماِعيلَ َعلَْيِه السَّالُم ، َواْصطَفَى ِمْن َبنِي ِكَناَنةَ قَُرْيًشا ، َواْص
  َبنِي َهاِشمٍ ،

ٍد أَبِي َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشَعْيبِ ْبنِ َشاُبوَر ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َشدَّا -٨٩٤
،َعْن َواِثلَةَ َرِضَي اللَُّه َعْن   ُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحَوُه 

ُه َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َشدَّاٍد أَبِي َعمَّارٍ ، َعْن َواِثلَ -٨٩٥ ةَ َرِضَي اللَُّه َعْن
  ،، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحَوُه 

، َعمَّْن َحدَّثَُه ، -٨٩٦ َعْن َواِثلَةَ ،  َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ، َعْن َصفَْوانَ 
إِْسَماِعيلَ َعلَْيِه السَّالُم ، فَذَكََر  إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اْصطَفَى َبنِي ِكَناَنةَ ِمْن َولَِد: أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

ُه   ِمثْلَ

، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ َهْيَضمٍ ، َعنِ اَأل -٨٩٧ ، َعْن َعِقيلِ ْبنِ طَلَْحةَ  ْشَعِث ْبنِ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ 
لَ  : صلى اهللا عليه وسلم ِفي َوفٍْد ِمْن ِكْنَدةَ ال َيَرْونِي أَنِّي أَفَْضلُُهْم قَالَ أََتْيُت النَّبِيَّ : قَْيسٍ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَا

َنْحُن َبُنو النَّْضرِ ْبنِ ِكَناَنةَ ، ال َنقْفُو أُمََّنا ، َوال َنْنَتِفي ِمْن : َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّا َنْزُعُم أَنََّك ِمنَّا قَالَ : أَْو قُلَْنا : فَقُلُْت 
  ينَاأَبِ

ْن َصاِلحِ ْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد الُْمَؤدَِّب ، َحدَّثََنا ُمَراَرةُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد ، َع -٨٩٨
ِقيلَ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه : ُه قَالَ كَْيَسانَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْن

ا: إِنََّك ِمْن ِكْنَدةَ ؟ قَالَ : وسلم    َنْحُن َبُنو النَّْضرِ ْبنِ ِكَناَنةَ ، ال َنْنَتِفي ِمْن أَبِيَنا ، َوال َنقْفُو أُمََّن
، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الْفَُراِت ، َحدَّثََنا َيْعَمُر ، َحدَّثََنا اْبُن  -٨٩٩ الُْمَباَرِك ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َسِعيٍد 
ُدَعْيَباِت َهذَا الَْحيِّ ِمْن ِكَناَنةَ: َمَزَحْت َعاِئَشةُ ِعْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ لََها : قَالَ    .َبْعُض 



بن َسِعيد عن بن أيب ُملَْيكة قال مزجت َحدَّثََنا أمحد بن الفرات َحدَّثََنا يعمر َحدَّثَ -٩٠٠ َنا ابن املبارك عن عمر 
  عائشة عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال هلا بعض دغيبات هذا احلي من كنانة

  مث من بين ليث بن بكر بن َعْبد مناف

  واقد الليثي

بن ليث بن بكر بن َعْبد وامسه احلارث بن عوف بن أسيد بن جابر بن عتويرة بن َعْبد مناف بن شجع بن عامر 
  مناة بن كنانة َرِضَي اهللا تعاىل عنه مات سنة سبع وستني

ْسَحاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن إِ -٩٠١
النَّبِيَّ نَّ أََبا ُمرَّةَ َمْولَى َعِقيلِ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ أَْخَبَرُه ، َعْن أَبِي َواِقٍد اللَّْيِثيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أن ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، أَ

اثَْناِن إِلَى َرُسولِ اِهللا  صلى اهللا عليه وسلم َبْيَنَما ُهَو َجاِلٌس ِفي الَْمْسجِِد َوالنَّاُس َمَعُه ، إِذْ أَقَْبلَ ثَالثَةُ َنفَرٍ ، فَأَقَْبلَ
، أَمَّا أََحُدُهَما فََرأَى فُْرَجةً ا َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  ، َوذََهَب َواِحٌد ، فََوقَفَ  ِفي صلى اهللا عليه وسلم 

َبَر ذَاِهًبا ، فَلَمَّا فََرغَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه الَْحلْقَِة فََجلََس ِفيَها ، َوأَمَّا اآلَخُر فََجلََس َخلْفَُهْم ، َوأَمَّا الثَّاِلثُ فَأَْد
ا اآلَخُر فَاْسَتْحَيا أَال أُْخبُِركُْم َعنِ النَّفَرِ الثَّالثَِة ؟ أَمَّا أََحُدُهْم فَأََوى إِلَى اِهللا فَآَواُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوأَمَّ: وسلم قَالَ 

، اللَُّه َتَعالَى ِمْنُه ، َوأَمَّا ُه َتَعالَى َعْنُه    اآلَخُر فَأَْعَرَض فَأَْعَرَض اللَّ

٩٠٢- ، عٍ ، َعْن َماِلٍك  َعْن إِْسَحاقَ  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َوَعْبُد اِهللا ْبُن َناِف
رَّةَ ، َمْولَى ُعقَْيلِ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ أَْخَبَرُه ، َعْن أَبِي َواِقٍد اللَّْيِثيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، أَنَّ أََبا ُم

، ِمثْلَُه   صلى اهللا عليه وسلم 
نِ اْبنِ أَبِي َواِقٍد ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َع -٩٠٣

َوُهَو : َهِذِه ، ثُمَّ ظُُهوَر الُْحْصرِ قَالَ الْقَاِضي : أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلنَِساِئِه ِفي َحجَِّة الَْوَداعِ 
  َواِقُد ْبُن أَبِي َواِقٍد

  ذكر الصعب بن جثامة بن قيس ١٨٦

َعنِ  كْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ،َحدَّثََنا أَُبو َب -٩٠٤
ليه وسلم َعْن ُسِئلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا ع: أَْخَبَرنِي الصَّْعُب ْبُن َجثَّاَمةَ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ : اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ 

  .ُهْم ِمْنُهْم: أَْهلِ الدَّارِ ِمَن الُْمْشرِِكَني ُيَبيَُّتونَ َوِفيهُِم النَِّساُء َوالصِّْبَيانُ ؟ فَقَالَ 
زَّ َوَجلَّ َوَرُسولُُه: َوَسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  -٩٠٥   ال ِحًمى إِال اللَُّه َع

ُه ، فَلَمَّا َوَمرَّ : قَالَ  -٩٠٦ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِاَألْبَواِء أَْو بَِودَّانَ ، فَأَْهَدْيُت لَُه ِحَماَر َوْحشٍ ، فََردَّ
  إِنَُّه لَْيَس بَِنا َردٌّ َعلَْيَك ، َولَِكنَّا ِحْرٌم: َرأَى الْكََراِهَيةَ ِفي َوْجهِي قَالَ 



َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ، َحدَّثََنا َراِشُد ْبُن َسْعٍد  َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن -٩٠٧
ْبُن َجثَّاَمةَ  فََرَجَع النَّاُس ، فَلَِقَيُهُم الصَّْعُب: أَال إِنَّ الدَّجَّالَ قَْد َخَرَج قَالَ : لَمَّا فُِتَحْت إِْصطَْخُر َناَدى ُمَناٍد : قَالَ 

لَ  : لَْوال َما َتذْكُُرونَ َألْخَبْرُتكُْم ، أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَا
  ُه َعلَى الَْمَنابِرِال َيْخُرُج الدَّجَّالُ حَتَّى َيذَْهلَ النَّاُس َعْن ِذكْرِِه ، َوَحتَّى َيْتُرَك اَألِئمَّةُ ِذكُْر

  ذكر احلارث بن مالك بن الربصاء رضي اهللا عنه ١٨٧

َميَّةَ الَْمكِّيِّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن كَْعبٍ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َمْسلََمةَ الْقَُرِشيُّ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أُ -٩٠٨
ْبنِ أَبِي الَْخوَّارِ  : ، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُجَرْيجٍ ، َعنِ الَْحارِِث ْبنِ َماِلِك ْبنِ الَْبْرَصاِء ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن ُعَمَر 

، َيقُولُ ِفي الَْحجِّ َوُهَو َبْيَن الَْجْمَرَتْينِ   َمنِ اقَْتطََع َشْيئًا ِمْن َمالِ أَِخيِه بَِيِمنيٍ: َسِمْعُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم 
َبلِّغْ َشاِهُدكُْم غَاِئَبكُْم   فَاجَِرٍة فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ ، فَلُْي

، َعْن َزكَرِيَّا ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعنِ الَْحارِِث -٩٠٩ ، َوَوِكيٌع   ْبنِ َماِلِك ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ 
لَ  قَْيسٍ ، َرِضَي ، َيقُولُ : اللَُّه َعْنُه قَا ال ُتْغَزى َمكَّةُ َبْعَد َهذَا الَْيْومِ إِلَى : َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  َيْومِ الِْقَياَمِة

  ذكر عمري بن قتادة َرِضَي اهللا تعاىل عنه وهو أَُبو عبيدة بن عمري ١٨٨

، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َح -٩١٠ دَّثََنا رِفَْدةُ ْبُن قَُضاَعةَ الَْغسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمْيرٍ 
ُع َيَدُه َمَع كُلِّ َتكْبَِريٍة ِفي الصَّالِة الَْمكُْتوبَِة: َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ    كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْرفَ

 ْبنِ اللَّْيِثيِّ ، َحدَّثََنا َحْوثََرةُ ْبُن اَألشَْرسِ ، َحدَّثََنا ُسَوْيٌد أَُبو َحاِتمٍ صَاِحُب الطََّعامِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَبْيِد -٩١١
، أَيُّ الصَّالِة: أَنَّ َرُجال قَالَ : َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه  طُولُ : أَفَْضلُ ؟ قَالَ  َيا َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أَْحَسَنُهْم ُخلُقًا: أَيُّ الُْمْؤِمنَِني أَكَْملُ ؟ قَالَ : َجْهٌد ِمْن ُمِقلٍّ قَالَ : أَيُّ الصََّدقَِة أَفَْضلُ ؟ قَالَ : الْقُُنوِت قَالَ 

  ذكر وأثلة بن األسقع أَُبو شداد ١٨٩

َوقََف َعلَْيَنا : ا الُْحَسْيُن ْبُن َيْحَيى الُْخَشنِيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن َحيَّانَ قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََن -٩١٢
مسعت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : َواِثلَةُ ْبُن اَألْسقَعِ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوَنْحُن َنْبنِي َمْسجًِدا بِالَْبالِط ، فَقَالَ 

  َنى َمْسجًِدا ِللَِّه َتَعالَى َبَنى اللَُّه َتَعالَى لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة أَفَْضلَ ِمْنُهَمْن َب: َيقُولُ 

َحدَّثََنا حممود بن خالد َحدَّثََنا مروان بن ُمَحمد َحدَّثََنا أَُبو َعْبد امللك القارىء عن حيىي بن احلارث  -٩١٣
تعاىل عنه فقلت له بايعت بيدك هذه رسول اهللا صلى اهللا عليه الرمادي قال لقيت واثلة بن األسقع َرِضَي اهللا 

  وسلم فقال نعم فقلت أعطىن أقبلها فأعطاىن فقبلتها
َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا ُمَحمد بن محري َحدَّثََنا إبراهيم بن أيب عبلة قال رأيت من أصحاب النيب صلى اهللا  -٩١٤



بن َعْمرو بن أم حرام وواثلة بن األسقع َرِضَي اهللا تعاىل عنهم يقمون عليه وسلم َعْبد اهللا بن عمر وعبد اهللا 
  شوارهبم وال حيفون حىت تبدو اجللدة قما حسنا يكشفون الشفة

َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا دحيم َحدَّثََنا الوليد بن مسلم َحدَّثََنا روح بن جناح عن يونس بن ميسرة  -٩١٥
بن األسقع فسلمت عليه فقلت كيف أنت يا أبا شداد أصلحك اهللا قال خبري يا بن  بن حلبس قال لقيت واثلة

  أخي
َحدَّثََنا أمحد بن الفرات َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن صاحل َحدَّثََنا معاوية عن العالء بن احلارث عن مكحول قال  -٩١٦

  مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمدخلت أنا على واثلة بن األسقع فقلت له يا بن األسقع َحدَّثََنا حديثا 

َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا يزيد بن َعْبد ربه عن إمساعيل بن عياش قال مات واثلة بن األسقع  -٩١٧
  َرِضَي اهللا تعاىل عنه سنة ثالث ومثانني

  َحدَّثََنا أَُبو عمري قال كان واثلة منزلة يف بيت جربين -٩١٨
ثََنا أَُبو عمري َحدَّثََنا هاشم املؤذن حدثين أيب عن البطال اخلثعمي قال دخلت مع األوزاعي على َحدَّ -٩١٩

خصلة بيت واثلة فقال هلا يعين األوزاعي أي شيء مسعت من أبيك فقال ملا حضرته الوفاة أخذ بيدي وقال يا 
  ىت عد أصابعي اخلمس ومما أسندبنية اصربي حىت عد أصابعي اخلمس مث أخذ بيدي األخرى فقال يا بنية ح

بن  -٩٢٠ َحدَّثََنا هشام بن عمار َحدَّثََنا احلسني بن حيىي اخلشين َحدَّثََنا بشر بن حيان قال وقف علينا واثلة 
األسقع َرِضَي اهللا تعاىل عنه وحنن نبين مسجا بالبالط فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من بىن 

  بىن اهللا تعاىل له بيتا يف اجلنة أفضل منهمسجدا هللا تعاىل 

َيْحَيى ْبُن أَبِي  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم أَُبو َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشَعْيبِ ْبنِ َشاُبوَر ، َحدَّثََنا -٩٢١
لَ َعْمرٍو السَّْيَبانِيُّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْحْضَر : ِميِّ ، أَنَُّه َحدَّثَُه ، َعْن َواِثلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَا

َم أَقَْبلَ النَّاُس َبْيَن َخارِجٍ َوقَ ، فَلَمَّا َسلَّ ، فََصلَّى  اِئمٍ ، فََجَعلَ َخَرْجُت ُمَهاجًِرا إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
َهلْ لََك ِمْن َحاَجٍة ؟ َوَبَدأَ بِالصَّفِّ اَألوَّلِ ، :  عليه وسلم ال َيَرى َجاِلًسا إِال َدَنا إِلَْيِه ، فََيْسأَلُُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا

، َيا َرُسولَ اِهللا: َهلْ لََك ِمْن َحاَجٍة ؟ فَقُلُْت : ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّاِلِث ، َحتَّى َدَنا إِلَيَّ ، فَقَالَ  ا : ، فَقَالَ  َنَعْم  َوَم
َو َخْيٌر لََك قَالَ : اِإلْسالُم قَالَ : َحاَجُتَك ؟ قُلُْت  ِهْجَرةُ الَْباِدَيِة أَْو ِهْجَرةُ الَْباتَِّة ؟ : َنَعْم قَالَ : َوُتَهاجُِر ؟ قُلُْت : ُه

  :أَيُُّهَما أَفَْضلُ ؟ قَالَ : فَقُلُْت 

ِة أَنْ َتثُْبَت َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوِهْجَرةُ الَْباِدَيِة أَنْ َتْرجَِع إِلَى أَْهِلَك ِهْجَرةُ الْبَاتَِّة ، َوِهْجَرةُ الَْباتَّ
، َوأَثََرٍة َعلَْيَك قَالَ  فََبَسطُْت َيِدي إِلَْيِه : َوَعلَْيَك بِالسَّْمعِ َوالطَّاَعِة ِفي ُعْسرَِك َوُيْسرَِك ، َوَمكَْرِهَك َوَمْنَشِطَك 

َما اْسَتطَْعَت ، َوَناَدى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي : َباَيْعُتُه ، فَاْسَتثَْنى ِلي ِحَني لَمِ اْسَتثْنِ ِلَنفِْسي قَالَ فَ
ِه بَِتْسِليمِ اِإلْسالمِ ، غَْزَوِة َتُبوَك ، فََخَرْجُت إِلَى أَْهِلي ، فََوافَْيُت أَبِي َجاِلًسا ِفي الشَّْمسِ ُمْسَتْدبَِرَها ، فََسلَّْمُت َعلَْي

، فَقَالَ : َصَبْوَت ؟ فَقُلُْت : فَقَالَ ِلي  لََعلَّ اللََّه َتَعالَى َيْجَعلُ لََك َولََنا ِفيِه َخْيًرا ، فََرِضَيُت بِذَِلَك ِمْنُه : َبلْ أَْسلَْمُت 
  َيا أُْخُت َزوِِّدينِي َزاَد الَْمْرأَِة أََخاَها غَازِيًا: لُْت ، فََبْيَنا أََنا َمَعُه ، إِذْ أََتْتنِي أُْخِتي ُتَسلُِّم َعلَيَّ ، فَقُ



َبلُْت َوقَْد َخَرَج َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : قَالَ  ، فَأَقْ ي َدلْوٍ ، َوالدَّلُْو ِفي ِمْزَوٍد  : فَأََتْت بَِعجِنيٍ ِف
لََنا َسْهُمُه َعلَى أَنْ َيْحِملَ : ْهُمُه ؟ فََناَدانِي َشْيٌخ ِمَن اَألْنَصارِ ، فَقَالَ أَال َمْن َيْحِملُ َرُجال لَُه َس: فََجَعلُْت أَُناِدي 

ُه َمَعَنا قَالَ  فََخَرْجُت َمَع َخْيرِ َصاِحبٍ ، َزاَدنِي : فَِسْر َعلَى َبَركَِة اِهللا َتَعالَى قَالَ : َنَعْم قَالَ : قُلُْت : َعِقَبَه َوطََعاَم
ُه ، َحتَّى إِذَا أَفَاَء اللَُّه َتَعالَى َعلَْيَنا فَأََصاَبْت ُحْمالًنا َعلَى نِي قَالِئُص َما َشاَرطُْتُه ، َوَخصَّنِي بِطََعامٍ ِسَوى َما أَطَْعُم َمَع

َد َعلَى َحِقيَبٍة ِم: قَالَ  : ْن َحقَاِئبِ إِبِِلِه ، ثُمَّ قَالَ فَُسقُْتُهنَّ َحتَّى أََتْيُتُه َوُهَو ِفي ِخَباِئِه ، فََدَعْوُتُه ، فََخَرَج ، فَقََع
ُهنَّ ُمقْبِالٍت ، ثُمَّ قَالَ  ا أََرى قَالِئَصَك إِال : ُسقُْهنَّ ُمْدبَِراٍت ، فَُسقُْتُهنَّ ُمْدبَِراٍت ، فَقَالَ : ُسقُْهنَّ ُمقْبِالٍت ، فَُسقُْت َم

  ُخذْ قَالِئَصَك َيا اْبَن أَِخي ، فََغْيَر َسْهِمَك أََرْدنَا: ُت لََك قَالَ إِنََّما ِهَي غَنِيَمُتَك الَِّتي َشَرطْ: قُلُْت : ِكَراًما قَالَ 

  ذكر مالك بن احلويرث الليثي ١٩

، َعْن َنْصرِ ْبنِ َعاِصمٍ اللَّ -٩٢٢ ْيِثيِّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ فَُضْيلُ ْبُن ُحَسْينٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن قََتاَدةَ 
َع َيَدْيِه َم َحتَّى ُيَحاِذي اِلِك ْبنِ الُْحَوْيرِِث ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا كَبََّر َرفَ

  َن الرُّكُوعِ ِمثْلَ ذَِلَك ،بِهَِما أُذَُنْيِه ، َوإِذَا َركََع َرفََع َيَدْيِه َحتَّى ُيَحاِذي بِهَِما أُذَُنْيِه ، َوإِذَا َرفََع َرأَْسُه ِم

٩٢٣- ، َعْن َنْصرِ ْبنِ َعاِصمٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ 
  ، َنْحَوُه ، َعْن َماِلِك ْبنِ الُْحَوْيرِِث ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

، َحدَّثََنا أََبانُ ْبُن َيزِيَد ، َعْن ُبَدْيلِ ْبنِ َمْيَسَرةَ ، -٩٢٤ َعْن أَبِي َعِطيَّةَ  َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الَْمِلِك 
ال : َتقَدَّْم ، فَقَالَ : َحَضَرِت الصَّالةُ ، فَقُلَْنا كَانَ َماِلُك ْبُن الُْحَوْيرِِث َيأِْتيَنا ِفي ُمَصالَنا َهذَا ، فَ: َرُجلٍ ِمْنُهْم قَالَ 

َمْن َزاَر قَْوًما : ، ِلَيَتقَدَّْم َبْعُضكُْم َحتَّى أَُحدِّثَكُْم ِلَم لَْم أََتقَدَّْم ، َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  فَالَ َيُؤمُُّهْم َولَيُؤمُُّهْم َرُجلٌ ِمْنُهْم ،

، : َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن َحجَّاجٍ قَالَ  -٩٢٥ َسِمْعُت أََبانَ ْبَن َيزِيَد ُيَحدِّثُ ، َعْن ُبَدْيلِ ْبنِ َمْيَسَرةَ ، َعْن أَبِي َعِطيَّةَ 
ُه ثْلَ   َعْن َماِلِك ْبنِ الُْحَوْيرِِث ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِم

  ر قباث بن أشيم الليثيذك ١٩١

ْيٍف ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن َيزِيَد ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ َس -٩٢٦
َصالةُ : َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الرَّْحَمنِ ْبنِ زَِياٍد ، َعْن قََباِث ْبنِ أَْشَيَم اللَّْيِثيِّ ، َرِضَي اللَُّه 

ٍة َيُؤمُُّهْم أََحُدُهْم أَزْكَى الرُِّجلَْينِ أََحِدِهَما َمَع اآلَخرِ أَْزكَى ِعْنَد اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َصالِة ثََمانَِيٍة َتْتَرى ، َوَصالةُ ثََمانَِي
  الِة ِمائٍَة َتْتَرىِعْنَد اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َص

ْيُر ْبُن ُموَسى ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي ثَابٍِت ، َحدَّثََنا الزَُّب -٩٢٧
ْرَوانَ ، ُيقُولُ : الْحَُوْيرِِث قَالَ  أَْنَت أَكَْبُر : ِلقََباِث ْبنِ أَْشَيَم الِْكنَانِيِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه : َسِمْعُت َعْبَد الَْمِلِك ْبُن َم

َرُسولُ اِهللا أَكَْبُر ِمنِّي َوأََنا أََسنُّ ِمْنُه ، ُوِلَد َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : أَْم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فَقَالَ 
  ى َرأْسِ أَْرَبِعَني ِمَن الِْفيلِوسلم َعاَم الِْفيلِ ، َوَتَنبَّى َعلَ



  ذكر ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن جحش رضي اهللا عنه ١٩٢

ريٍ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعنِ الَْعالِء ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي كَِث -٩٢٨
َوكُنَّا : كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجاِلًسا بِِفَناِء الَْمْسجِِد قَالَ : اللَُّه َعْنُه قَالَ  ُمَحمَِّد ْبنِ َجْحشٍ ، َرِضَي

، ثُمَّ َخفََض َبَصَرُه ، َوَضَرَب بَِيِدِه َعلَى : َمَعُه ُجلُوًسا قَالَ  َرفََع النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َبَصَرُه ِقَبلَ السََّماِء  فَ
ا َولَْيلََتَنا قَالَ : ُسْبَحانَ اِهللا ، َماذَا أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمَن التَّْشِديِد قَالَ : َهِتِه ، ثُمَّ قَالَ َجْب ثُمَّ : فَفََرقَْنا َوَصَمْتَنا َيْوَمَن

ا التَّْشدِيُد ؟ فَقَالَ : أََتْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت  لدَّْينِ ، َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَْو أَنَّ ِفي ا: َم
  أََحَدكُْم قُِتلَ ِفي َسبِيلِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ثُمَّ َعاَش َما َدَخلَ الَْجنَّةَ َحتَّى يُقَْضى َدْينُُه

َعالِء ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعنِ الْ -٩٢٩
، أَنَّ النَّبِيَّ صل ، َمْولَى ُمَحمَِّد ْبنِ َجْحشٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َجْحشٍ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه  ى اهللا عليه َعْن أَبِي كَِثريٍ 

ْعَمٌر ُمْحَتبِئٌ ْعَمرٍ بِِفَناِء الَْمْسجِِد ، َوَم ُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه  وسلم َمرَّ َعلَى َم كَاِشٌف َعْن طََرِف فَِخِذِه ، فَقَالَ لَ
ْعَمُر ، فَإِنَّ الْفَِخذَ َعْوَرةٌ: وسلم    َخمِّْر َعلَْيَك َيا َم

، َحدَّثَنِي أَُبو كَِثريٍ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو -٩٣٠
بِيِّ صلى اهللا عليه َمْولَى اللَّْيِثيَِّني ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْحشٍ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُجال َجاَء إِلَى النَّ

ال ، إِال : الَْجنَّةُ ، فَلَمَّا َولَّى قَالَ : َعزَّ َوَجلَّ ؟ قَالَ  َيا َرُسولَ اِهللا ، أَرَأَْيَت إِنْ قُِتلُْت ِفي َسبِيلِ اِهللا: وسلم ، فَقَالَ 
  الدَّْيُن ، َسارَّنِي بِِه جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ،

ْبنِ َيْحَيى اَألْسلَِميِّ ، َعْن أَبِي كَِثريٍ ،  -٩٣١ َمْولَى آلِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َعْن ُمَحمَِّد 
َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْحشٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوكَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا : َجْحشٍ قَالَ 

  عليه وسلم ِفي الدَّْينِ

، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن ُب -٩٣٢ ْرٍد َيْعنِي اْبَن ِسَناٍن ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعِليٍّ 
ْحشٍ أَِخي َزْيَنَب بِْنِت َيْحَيى ْبنِ َيزِيَد ، َعْن أَبِي أَُنْيَسةَ ، َيْعنِي َزْيًدا ، َعنِ الَْعالِء ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َمْولَى ُمَحمَِّد ْبنِ َج

ُه ، : شٍ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َجْحشٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َجْح َخَرَج َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَخَرْجَنا َمَع
  فَذَكََر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الْفَِخِذ َوالَْعْورَِة

  ذكر شداد بن أَُبو َعْبد اهللا بن شداد الليثي رضي اهللا عنه ١٩٣

 َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد َربِّ الَْوُضوِء ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشدَّاٍد َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن -٩٣٣
كُْن َعلَى أَلَْم َت: ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَكَلَ َوُهَو َعلَى َوُضوٍء ، ثُمَّ َتَوضَّأَ ، فَقُلُْت لَُه 

  َبلَى ، َولَِكنَّ اَألْمَر َيْحُدثُ َبْعَد اَألمْرِ: َوُضوٍء َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ 



مَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، أَْخَبَرَنا َجرِيُر ْبُن َحازِمٍ ، َعْن ُمَح -٩٣٤
ُدِعَي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلَصالٍة ، فََخَرَج : نِ أَبِي َيْعقُوَب ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشدَّاٍد ، عن أَبِيِه قَالَ ْب

ُه إِلَى َجْنبِِه ، فََسَجَد َبْيَن ظَْهَراَنْي َصالِتِه َسْجَدةً أَطَالَ إِنِّي قَْد : ِفيَها قَالَ  َوُهَو َحاِملٌ َحَسًنا ، أَْو ُحَسْيًنا ، فََوَضَع
رِ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَأََعْدُت َرأِْسي فَ َسَجْدُت ، رفَْعُت َرأِْسي ِمْن َبْينِ النَّاسِ ، فَإِذَا الُْغالُم َعلَى ظَْه

ا َسلََّم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَُه الْقَْوُم  ، َسَجْدَت ِفي َصالِتَك َهِذِه َسْجَدةً َما  َيا َرُسولَ اِهللا: فَلَمَّ
  ال ، َولَِكنَّ اْبنِي ارَْتَحلَنِي ، فَكَرِْهُت أَنْ أُْعجِلَُه َحتَّى َيقِْضَي َحاَجَتُه: كُْنَت َتْسُجُدَها ، أَفَكَانَ ُيوَحى إِلَْيَك ؟ قَالَ 

  ذكر ثعلبة بن احلكم الليثي ١٩٤

ةَ ْبنِ الَْحكَمِ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن  -٩٣٥ ، َعْن ثَْعلََب أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ِسَماٍك 
رَّ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بِالْقُُدورِ ، : قَالَ  ، فَأُكِْفئَْت فَأََمأََصْبَنا غََنًما ِللَْعُدوِّ فَاْنَتَهْبَنا ، فََنَصْبَنا قُُدوَرَنا ، فََم َر بَِها 

  إِنَّ النُّْهَبةَ ال َتِحلُّ: ، ثُمَّ قَالَ 

  ذكر عبادة القرط ويقال قرص الليثي رمحه اهللا ١٩٥

لَ : ةَ قَالَ َحدَّثََنا َشْيَبانُ ْبُن فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَريِة ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهاللٍ ، َعْن أَبِي قََتاَد -٩٣٦ قَا
إِنَّكُْم لََتْعَملُونَ أَْعَماال ِهَي أََدقُّ ِفي أَْعُينِكُْم ِمَن الشَّْعرِ ، إِنْ كُنَّا َنُعدَُّها َعلَى َعْهِد َرُسولِ : ُعَباَدةُ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  ِلَهذَا أَقُولُ: ْو أَْدَرَك َزَماَنَنا ؟ قَالَ كَْيَف لَ: قُلُْت َألبِي قََتاَدةَ : اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمَن الُْموبِقَاِت قَالَ 

  ذكر طلحة بن مالك الليثي ١٩٦

َحدَّثَْتنِي أُمِّي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َرزِينٍ ،  -٩٣٧
َيا أُمَّ الَْحرِيرِ ، إِذَا َماَت َرُجلٌ ِمَن : رِيرِ إِذَا َماَت َرُجلٌ ِمَن الَْعَربِ اْشَتدَّ َعلَْيَها ، فَِقيلَ لََها كَاَنْت أُمُّ الَْح: قَالَْت 

، َيقُولُ : الَْعَربِ اشَْتدَّ َعلَْيِك ، فَقَالَْت  بِ إِنَّ ِمَن اقِْتَرا: قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َسِمْعُت َمْوالَي 
طَلَْحةُ ْبُن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه   السَّاَعِة َهالُك الَْعَربِ ، َوكَانَ َمْوالَها 

  ذكر عاصم الليثي َرِضَي اهللا تعاىل عنه أَُبو نصر بن عاصم ١٩٧

ْصرِ ْبنِ َعاِصمٍ اللَّْيِثيِّ ، َعْن قَالَ قَْيُس ْبُن َحفْصٍ ، َحدَّثََنا غَسَّانُ ْبُن ُمَضَر ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َيزِيَد ، َعْن َن -٩٣٨
َنُعوذُ بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْن غََضبِ : َدَخلُْت َمْسجَِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوأَْصَحاُبُه َيقُولُونَ : أَبِيِه قَالَ 

ا َشأُْنكُْم ؟ قَالُوا : اِهللا َوَرُسوِلِه ، قُلُْت  َعَن اللَُّه الْقَاِئَد َوالَْمقُوَد بِِه: ى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُسولُ اِهللا صل: َم   لَ

  ذكر فضالة الليثي ١٩٨



نِ أَبِي اَألْسَوِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنَد ، َعْن أَبِي َحْربِ ْب -٩٣٩
، َعْن أَبِيِه ، َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْب َعلََّمنِي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَكَانَ : نِ فََضالَةَ 

، أَنْ قَالَ  بِأَْمرٍ إِنَّ َهِذِه لََساَعاٌت ِلي ِفيَها أَْشَغالٌ ، فَُمْرنِي : َحاِفظْ َعلَى الصَّلََواِت الَْخْمسِ ، قُلُْت : ِفيَما َعلََّمنِي 
ا كَاَنْت ِمْن لَُغِتَنا قَالَ : َحاِفظْ َعلَى الَْعْصَرْينِ قَالَ : َجاِمعٍ إِذَا أََنا فََعلُْتُه أَْجَزأَ َعنِّي قَالَ  ا الَْعْصَراِن ؟ : قُلُْت : َوَم َوَم

ا: قَالَ    َصالةٌ قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ ، َوَصالةٌ قَْبلَ غُُروبَِه

  ي رضي اهللا عنهذكر معاوية الليث ١٩٩

َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ : َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد ْبُن الْفَُراِت ، َوُيوُنُس ْبُن َحبِيبٍ ، قَاال  -٩٤٠
ةَ اللَّْيِثيِّ  : ، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الْقَطَّانُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َنْصرِ ْبنِ َعاِصمٍ اللَّْيِثيِّ ، َعْن ُمَعاوَِي

  ُمِطْرَنا بَِنْوِء كَذَا َوكَذَا: ُيْصبُِح النَّاُس ُمْجِدبَِني ، فََيأِْتيهِْم بِرِْزقٍ ِمْن ِعْنِدِه ، فََيقُولُونَ 
َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َنْصرِ ْبنِ َعاِصمٍ ، َعْن َرُجلٍ  َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، -٩٤١

  ْنُهِمْنُهْم ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْسلََم َعلَى أَنْ ال ُيَصلَِّي إِال َصالَتْينِ ، فَقَبِلَ ذَِلَك ِم

  ذكر عقبة بن مالك الليثي رضي اهللا عنه ٢

أََتانِي أَُبو الَْعاِلَيِة : فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا ُحَمْيُد ْبُن ِهاللٍ قَالَ  َحدَّثََنا َشْيَبانُ ْبُن -٩٤٢
لَ أَُبو الَْعاِلَيِة َحدِّثْ َهلُمَّا فَإِنَّكَُما أََشبُّ َشابا ِمنِّي ، فَاْنطَلَقَْنا َحتَّى أََتْيَنا بِْشَر ْبَن َعاِصمٍ ، فَقَا: َوَصاِحٌب ِلي ، فَقَالَ 

َبَعثَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا : َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن َماِلٍك اللَّْيِثيُّ ، َوكَانَ ِمْن َرْهِطِه قَالَ : َهذَْينِ َحِديثََك ، فَقَالَ بِْشٌر 
، فََشذَّ ِمَن الْقَْومِ َرُجلٌ ، فَ لَ عليه وسلم َسرِيَّةً ، فََغاَرْت َعلَى قَْومٍ  اتََّبَعُه َرُجلٌ ِمَن السَّرِيَِّة َمَعُه السَّْيُف َشاِهُرُه ، فَقَا

يَما قَالَ : الشَّاذُّ ِمَن الْقَْومِ  ُه: إِنِّي ُمْسِلٌم ، فَلَْم َيْنظُْر ِف َتلَ   فََضَرَبُه فَقَ

ِه قَ: قَالَ  : فََبلَغَ الْقَاِتلَ ، فَقَالَ : ْوال َشِديًدا قَالَ فََنَمى الَْحِديثُ إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ ِفي
َيا َرُسولَ اِهللا ، َواللَِّه َما قَالَ الَِّذي قَالَ إِال َتَعوُّذًا ِمَن : فََبْيَنَما َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْخطُُب ، إِذْ قَالَ 

َيا َرُسولَ اِهللا ، : ثُمَّ َعاَد ، فَقَالَ : وسلم َوأََخذَ ِفي ُخطَْبِتِه قَالَ الْقَْتلِ ، فَأَْعَرَض َعْنُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه 
، فَلَْم ُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم   َيْصبِْر أَنْ قَالَ َواللَِّه َما قَالَ الَِّذي قَالَ إِال َتَعوُّذًا ِمَن الْقَْتلِ ، فَأَْعَرَض َعْن

َه َعزَّ َوَجلَّ أََبى َعلَيَّ : ِه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُتْعَرُف الَْمَساَءةُ ِفي َوْجهِِه ، فَقَالَ ثَاِلثًا ، فَأَقَْبلَ َعلَْي إِنَّ اللَّ
  قَْتلَ ُمْؤِمنٍ ، ثَالثَ َمرَّاٍت

، َعْن ُيوُنَس ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهاللٍ قَالَ  -٩٤٣ ْينِي َوَبْيَن بِْشرِ ْبنِ َعاِصمٍ َرُجلٌ ، َجَمَع َب: َوَرَواُه َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ 
ُه قَالَ  ةَ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْن َخطََبَنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فََحِمَد اللََّه َتَعالَى : فََحدَّثَنِي ، َعْن ُعقَْب

ا َبالُ الُْم: َوأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ  ، فََم إِنِّي ُمْسِلٌم ، َوال أَْحفَظُ َمْن َحدَّثَنِي : ْسِلمِ ُيقَْتلُ الُْمْسِلَم َوُهَو َيقُولُ أَمَّا َبْعُد 
ٍد   ، َعْن َحمَّا



ِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعنِ اَألْحَنِف ْبنِ -٩٤٤ قَْيسٍ قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َعْن َحمَّا
  نِّي َألطُوُف بِالَْبْيِت ، ثُمَّ ذَكََر الَْحِديثَ ، َوقَْد ذَكَْرَناُه ِفي َحِديِث اَألْحَنِف ْبنِ قَْيسٍإِ: 

  ذكر أيب الطفيل عامر بن واثلة الليثي ٢٠١

ة َحدَّثََنا احلسن بن علي احللواين َحدَّثََنا وهب بن جرير َحدَّثََنا أيب قال قدمت املدينة سنة ثنتني ومائ -٩٤٥
فسمعت رجال حيدث قال احلسن بن علي اعتربت به وفاة أيب الطفيل وذلك أن جريرا قد رأى أبا الطفيل قال 
القاضي أَُبو بكر وكان الطفيل تويف يف سنة ثنتني ومائة ال يعلم على وجه األرض عينا بقيت مما رأى النيب صلى 

  اهللا عليه وسلم بعده ذكر وال أنثى

يٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثَنِي َجْعفَُر ْبُن َيْحَيى ، أَْخبََرنِي ُعَماَرةُ ْبُن ثَْوَبانَ ، أَنَّ َحدَّثََنا الَْحَس -٩٤٦ أََبا ُن ْبُن َعِل
ْيلِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقِْسُم لَْحًما بِالْجِْعَراَنِة قَالَ أَُبو الطُّفَ: الطُّفَْيلِ أَْخبََرُه قَالَ 

  َوأََنا َيْوَمِئٍذ غُالٌم أَْحِملُ َعظَْم الَْجُزورِ: 
ْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ، َحدَّثََنا َجابُِر ْبُن َيزِيَد ، َع -٩٤٧

ا أَْنَسى ِشدَّةَ َبيَاضِ َوْجهِِه َمَع : قَالَ  َرِضَي اللَُّه َعْنُه َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ ، فََم
  ِشدَِّة َسَواِد َشَعرِِه

َحدَّثََنا احلسن بن علي احللواين َحدَّثََنا َعْبد الصمد بن َعْبد الوارث حدثين مهدي بن عمران قال رأيت  -٩٤٨
لطفيل َرِضَي اهللا تعاىل عنه جيء به يف كساء فألقى يف مسجد احلرام فقالوا هذا رأى رسول اهللا صلى اهللا أبا ا

م   عليه وسلم فدنوت فقال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

بن  َحدَّثََنا عقبة بن مكرم َحدَّثََنا يعقوب احلضرمي َحدَّثََنا مهدي بن عمران قال مسعت أبا الطفيل عامر -٩٤٩
واثلة قال قيل له مثل من كنت حني بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال كنت غالما قد شددت علي 

املئزر قال أَُبو بكر مسعت ُمَحمد بن حيىي الباهلي وكان غالم أيب الطفيل عامر بن واثلة بن األسقع ويقولون أَُبو 
حديث ربيعة وقد قال بعضهم هو بكر بن سعد  الطفيل بكري قال من بكر بن وائل وقد أدخله بعض الناس يف

  بن هوازن

ُن ُعثَْمانَ ْبنِ ُخثَْيمٍ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْب -٩٥٠
ُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ، َحدَّثََنا أَُبو الطُّفَْيلِ َعاِمُر ْبُن َواِثلَ اللَُّهمَّ إِنََّما أََنا َبَشٌر ، : ةَ َرِضَي اللَُّه َعْن

ِه َزكَاةً أَغَْضُب كََما َيْغَضُب الَْبَشُر ، َوأَْرَضى كََما َيْرَضى الَْبَشُر ، فََمْن لََعْنُتُه ِمْن أََحٍد ِمْن أُمَِّتي فَاْجَعلْ َها َعلَْي
  ْحَمةًَوَر

ْبنِ َزْيٍد ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ -٩٥١ ، َوُحَمْيٍد ، َعنِ  َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن َحجَّاجٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ 
َوَرَدْت َعلَيَّ غََنٌم ُسوٌد َوُعفٌْر ، فََجاَء أَُبو  َبْيَنَما أََنا أَْنزُِع اللَّْيلَةَ ، إِذْ: الَْحَسنِ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 



، فَاْسَتَحالَْت غَْرًبا فَ ، فََجاَء ُعَمُر  َمَأل الِْحَياَض فَأَْرَوى ، فَلَْم َبكْرٍ فََنَزَع ذَُنوًبا أَْو ذَُنوَبْينِ ، َواللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيْغِفُر لَُه 
، فَأَوَّلُْت السُّوَد الَْعَرَب ، َوالُْعفَْر الَْعَجَمأََر َعْبقَرِيا َنَزَع َنْزًعا أَْحَس   َن ِمْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  ومن بين الدئل بن بكر بن َعْبد مناة بن كنانة
  :بن عروة الدئلي

ُه   َنْوفَلِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ْبنِ ُعْرَوةَ َرِضَي اللَُّه َعْن

َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد : َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َوَشَباَبةُ ، قَاال  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي -٩٥٢
ُه قَالَ  اِهللا  َسِمْعُت َرُسولَ: ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن ِعَراِك ْبنِ َماِلٍك ، َعْن َنْوفَلِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ْبنِ ُعْرَوةَ َرِضَي اللَُّه َعْن

، َيقُولُ  َر َرِضَي اللَُّه : صلى اهللا عليه وسلم  ُه َوَمالُُه قَالَ اْبُن ُعَم ِمَن الصَّلََواِت َصالةٌ َمْن فَاَتْتُه ، فَكَأَنََّما ُوِتَر أَْهلُ
، َيقُولُ : َعْنُه    ِهَي الَْعْصُر: َسِمْعُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم 

، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن أَبِي َبكْرِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -٩٥٣ ُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر 
فَذَكََر  َمْن َتَرَك الَْعْصَر ،: ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َنْوفَلِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ الدِّئِْليِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  َنْحَوُه ،
َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا عثمان بن عمر عن بن أيب ذئب عن بن أيب بكر بن َعْبد الرمحن عن نوفل  -٩٥٤

  بن معاوية الدئلي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من ترك العصر فذكر حنوه

َخاِلٌد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسَحاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َحدَّثََنا َوْهَبانُ ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا  -٩٥٥
ةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّ ْوفَلِ ْبنِ ُمَعاوَِي بِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُمِطيعٍ ، َعْن َن

ِه ، فَذَكََر ِم َوِمَن الصَّلََواِت َصالةٌ َمْن فَاَتْتُه فَكَأَنََّما ُوِتَر أَْهلُُه : أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : ثْلَُه ، َوَزاَد ِفي
  َوَمالُُه

  ذكر َعْبد الرمحن بن يعمر الدئلي ٢٠٣

اٍء ، َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشَباَب -٩٥٦ ةُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعطَ
  َنَهى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الدُّبَّاِء َوالُْمَزفَِّت: ْبَن َيْعَمَر الدِّئِْليَّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

اٍء قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َش -٩٥٧ َسِمْعُت َعْبَد : ْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعطَ
َشهِْدُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َواِقٌف بَِعَرفَةَ َوأََتاُه َناٌس ِمْن : الرَّْحَمنِ ْبَن َيْعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

طُلُوعِ الْفَْجرِ لَْيلَةَ َجْمعٍ : َيا َرُسولَ اِهللا ، كَْيَف الَْحجُّ ؟ قَالَ : ، فَقَالُوا  أَْهلِ َمكَّةَ الَْحجُّ َعَرفَةُ ، فََمْن َجاَء قَْبلَ 
أَْرَدَف َرُجال َخلْفَُه ُيَناِدي بِهِنَّ قَالَ فَقَْد َتمَّ َحجَُّه ، أَيَّاُم ِمًنى ثَالثَةُ أَيَّامٍ ، فََمْن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْينِ فَالَ إِثَْم َعلَْيِه ، ثُمَّ 

  َهذَا َتفَرََّد بِِه ُسفَْيانُ ، َوذَاَك ُشْعَبةُ: أَُبو َبكْرٍ 



  ذكر حمجن الدئلي ٢٠٤

ْسرِ ْبنِ ِمْحَجنٍ الدِّئِْليِّ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن ُب -٩٥٨
، فَقَاَم النَّبِيُّ  ، َعْن أَبِيِه ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه كَانَ َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجاِلًسا ، فَأُذِّنَ بِالصَّالِة

اِعٌد ، فَ ، ثُمَّ َرَجَع ، فَقََعَد َوَرُجلٌ قَ ، فََصلَّى  لَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم  ا َمَنَعَك أَنْ : قَا َم
َبلَى َيا َرُسولَ اِهللا ، َولَِكنِّي كُْنُت قَْد َصلَّْيُت ِفي أَْهِلي ، فَقَالَ : ُتَصلَِّي َمَع النَّاسِ ؟ أَلَْسَت َرُجال ُمْسِلًما ؟ قَالَ 

َك إِذَا جِئَْت فََصلِّ َمَع: النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  ي أَْهِل   النَّاسِ ، َوإِنْ كُْنَت قَْد َصلَّْيَت ِف

  ِذكُْر َربِيَعةَ ْبنِ ِعَباٍد الدِّيِليِّ -٢٠٥

َنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا الْفُضَْيلُ ْبُن ُحَسْينٍ أَُبو كَاِملٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الُْحَسامِ َوُهَو َسِعيُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثَ -٩٥٩
َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : كَِدرِ ، أَنَُّه َسِمَع َربِيَعةَ ْبَن ِعَباٍد الدِّيِليَّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ الُْمْن

أُْمُركُْم أَنْ َتْعُبُدوُه َوال ُتْشرِكُوا إِنَّ اللََّه َتَعالَى َي: َيطُوُف َعلَى النَّاسِ بِِمًنى ِفي َمَنازِِلهِْم قَْبلَ أَنْ ُيَهاجُِروا إِلَى الَْمِديَنِة 
َمْن َهذَا : َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ َهذَا َيأُْمُركُْم أَنْ َتْتُركُوا ِديَن آَباِئكُْم ، فََسأَلُْت : َوَوَراَءُه َرُجلٌ ، َيقُولُ : بِِه َشْيئًا قَالَ 

  َهذَا أَُبو لََهبٍ: الرَُّجلُ ؟ فَقَالُوا 

يٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد الَْوارِِث ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََحدَّ -٩٦٠ َنا ُمَحمَُّد ْبُن ثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل
َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه  َرأَْيُت: الُْمْنكَِدرِ ، َوزِيُد ْبُن أَْسلََم ، أهنما مسعا َربِيَعةَ ْبَن ِعَباٍد ، رضي اهللا عنه ، َيقُولُ 

َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ : وسلم َيطُوُف َعلَى النَّاسِ بِِمًنى ِفي َمَنازِِلهِْم قَْبلَ أَنْ ُيَهاجَِر إِلَى الَْمِديَنِة ، َيقُولُ 
َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ َهذَا َيأُْمُركُْم أَنْ َتْتُركُوا ِديَن : َءُه َرُجلٌ ، َيقُولُ َيأُْمُركُْم أَنْ َتْعُبُدوُه َوال ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا ، َوَوَرا

  .َهذَا أَُبو لََهبٍ: َمْن َهذَا الرَُّجلُ ؟ فَقَالُوا : آَباِئكُْم ، فََسأَلُْت 
َما كَانَ : ُت َعْبَد الصََّمِد ْبَن َعْبِد الَْوارِِث ، َيقُولُ َسِمْع: َسِمْعُت الَْحَسَن ْبَن َعِليٍّ ، َيقُولُ : قَالَ الْقَاِضي أَُبو َبكْرٍ 

  أََصحَّ ِكَتابِ َسِعيِد ْبنِ َسلََمةَ

َعْن َربِيَعةَ ْبنِ َحدَّثََنا َوْهَبانُ ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا َخاِلٌد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ،  -٩٦١
َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِِذي الَْمَجازِ َوُهَو َيْتَبُع النَّاَس َيْدُعوُهْم : َباٍد الدِّيِليِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ِع

َمْن َهذَا : ْن ِدينِ آَباِئكُْم ، فَقُلُْت ال َيفِْتَننَّكُْم َهذَا َع: إِلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِفي َمَنازِِلهِْم ، َوَوَراَءُه َرُجلٌ أَْحَولُ ، َيقُولُ 
ُه أَُبو لََهبٍ: ؟ فَقَالُوا    َعمُّ

ي ُحَسْيُن ْبُن َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثَنِ -٩٦٢
 قَالَ ْبنِ ِعَباٍد الدِّيِليِّ ، َوَعمَّْن َحدَّثَُه ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ ِعَباٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُهَعْبِد اِهللا ، َعْن َربِيَعةَ 

َمَع أَبِي غُالٌم َشابٌّ َواللَِّه إِنِّي َألذْكُُرُه َوُهَو َيطُوُف َعلَى الَْمَنازِلِ بِِمًنى ، َيْعنِي النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َوأََنا : 
إِنَّ َهذَا َيْدُعوكُْم إِلَى أَنْ ُتفَارِقُوا ِديَن : ، َوَوَراَءُه َرُجلٌ َحَسُن الَْوْجِه أَْحَولُ ذُو غَِديَرَتْينِ ، فََيقُولُ الَِّذي َخلْفَُه 



اِقكُْم إِلَى َما َجاَء آَباِئكُْم ، َوأَنْ َتفَْسُخوا ِمْن أَْعَناِقكُُم الالَت وَالُْعزَّى ، َوُحلَفَاَء كُْم ِمْن َبنِي َماِلِك ْبنِ أُقَْيشٍ ِمْن أَْعَن
  َهذَا َعمُُّه أَُبو لََهبٍ َعْبُد الُْعزَّى ْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ: َمْن َهذَا ؟ قَالَ : فَقُلُْت َألبِي : بِِه ِمَن الْبِْدَعِة َوالضَّاللَِة قَالَ 

ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َخاِلٍد الْقَارِِظيِّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن  -٩٦٣
ا قَْد إِنَّ َهذَ: َرأَْيُت أََبا لََهبٍ بُِعكَاٍظ َوُهَو َيتَّبُِع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َوَيقُولُ : َعْن َربِيَعةَ ْبنِ ِعَباٍد قَالَ 

ذُو غَِديَر َتْينِ أَْبَيُض النَّاسِ غََوى ، فَالَ ُيْغوَِينَّكُْم َما أَثََر آَباُؤكُْم ، َوالنَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيلُوذُ ِمْنُه ، َيْتَبُعُه 
  َوأَْجَملُُهْم ، َوَنْحُن ِغلَْمانُ ، كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَْيِه

ُن ُمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزِّنَاِد ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي َربِيَعةُ ْبَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْ -٩٦٤
َرُسولَ اِهللا صلى اهللا فََحدَّثَنِي أَنَُّه َرأَى ُهَو َنفُْسُه : قَالَ : َوكَانَ َجاِهِليا فَأَْسلََم قَالَ : ِعَباٍد ، ِمْن َبنِي الدِّيلِ ، قَالَ 

َوإِذَا : ال إِلََه إِال اللَُّه قَالَ : قُولُوا : َيا أَيَُّها النَّاُس : عليه وسلم بِِذي الَْمَجازِ َيْمِشي َبْيَن ظَْهَراَنيِ النَّاسِ ، َيقُولُ 
   صلى اهللا عليه وسلمأَُبو لََهبٍ َعمُّ َرُسولِ اِهللا: َمْن َهذَا ؟ فَقَالُوا : َوَراَءُه َرُجلٌ ، فَقُلُْت 

  .ذكر أيب عبيدة الدئلي رضي اهللا عنه  ٢٠٦

..  
َماِلُك ْبُن ُعَبْيَدةَ َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسْعٍد الُْمَؤذِّنُ ، َحدَّثََنا  -٩٦٥

ِه َتَعالَى ُركٌَّع ، َوِصْبَيةٌ : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : دِِّه قَالَ الدِّئِْليُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َج لَْوال ِعَباٌد ِللَّ
  إِْسَناُدُه َحَسٌن: ُرضٌَّع ، َوَبَهاِئُم ُرتٌَّع ، لَُصبَّ َعلَْيكُُم الَْعذَاُب َصبا ، ثُمَّ ُرصَّ َرصا قَالَ الْقَاِضي أَُبو َبكْرٍ 

  سعر الدئلي رضي اهللا عنهذكر  ٢٠٧

الُْجَهنِيِّ ، َعنِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن أَبِي ُمَراَرةَ  -٩٦٦
َمْن : لٌ ، فََسلََّم َوأََنا َبْيَن ظَْهَراَنْي غََنِمي ، فَقُلُْت كُْنُت بَِمكَّةَ ِفي غََنمٍ ِلي ، فََجاَء َرُج: اْبنِ َسْعرٍ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

أُرِيُد َصَدقَةَ غََنِمَك : َمْرَحًبا بَِرُسولِ َرُسولِ اِهللا ، فََماذَا ُترِيُد ؟ قَالَ : أََنا َرُسولُ َرُسولِ اِهللا ، فَقُلُْت : أَْنَت ؟ فَقَالَ 
: فَِفيَم َحقَُّك ؟ قَالَ : لَْيَس َحقَُّنا ِفي َهذَا ، قُلُْت : َوَجْدُت ، فَلَمَّا َنظََر إِلَْيَها قَالَ  ، فَجِئُْتُه بَِشاٍة َماِخضٍ َخْيرِ َما
  ِفي الثَّنِيَِّة َوالَْجذََعِة الُْحقَِّة

ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َزكَرِيَّا ْبنِ إِْسَحاَق الَْمكِّيِّ -٩٦٧ ، َعْن َعْمرِو 
، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ ثَِفَنةَ الَْبكْرِيِّ قَالَ  ْوِمِه ، َوأََمَرُه أَنْ : الُْجَمِحيِّ َسِمَعُه ِمْنُه  ِة قَ اْسَتْعَملَ اْبُن َعلْقََمةَ أَبِي َعلَى ِعَرافَ

: فََخَرْجُت َحتَّى أََتْيُت َشْيًخا كَبًِريا ، ُيقَالُ لَُه : آلِتَيُه بَِصَدقَِتهِْم قَالَ  فََبَعثَنِي أَبِي ِفي طَاِئفٍَة ِمْنُهْم: ُيْصِدقَُهْم قَالَ 
لَ : َسْعٌر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقُلُْت لَُه  َيا اْبَن أَِخي ، َوأَيُّ َنْحوٍ : فَقَالَ : إِنَّ أَبِي َبَعثَنِي ِلُتَؤدَِّي َصَدقَةَ غََنِمَك قَا

َيا اْبَن أَِخي ، فَإِنِّي أَُحدِّثَْك أَنِّي كُْنُت ِفي : َنْخَتاُر َحتَّى إِنَّا لََنْشُبُر َضْرَع الَْغَنمِ قَالَ : فَقُلُْت : ؟ قَالَ َتأُْخذُونَ 
، فَقَاال ِشْعبٍ ِمْن َهِذِه الشَِّعابِ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي غََنمٍ ِلي ، فََجاَء َرُجالِن َعلَى َب ِعريٍ 

يَّ ِفيَها ؟ قَاال : َنْحُن َرُسوال َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَْيَك ِلُتَؤدَِّي َصَدقَةَ غََنِمَك ، قُلُْت :  ا َعلَ َشاةٌ : َوَم



ٍة َشْحًما ، فَأَْخَرْجُتَها إِلَْيهِ: قَالَ  َهِذِه الشَّاِفُع ، َوالشَّاِفُع : َما ، فَقَاال فَأَْعِمُد إِلَى َشاٍة قَْد َعَرفُْت َمكَاَنَها ُمْمَتِلئَ
: فَأَيُّ َشْيٍء َتأُْخذَاِن ؟ قَاال : فَقُلُْت : َنَهى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َنأُْخذَ الشَّاِفَع قَالَ : الُْحْبلى ، قَاال 

اْعِمْد إِلَى َع: َعَناقًا ، أَْو َجذََعةً ، أَْو ثَنِيَّةً قَالَ  َناقٍ ُمْعَتاٍط ، َوالُْمْعَتاطُ الَِّتي لَْم َتِلْد َوقَْد َحانَ وِالُدَها ، فَأَْخَرْجُتَها فَ
ا: إِلَْيهَِما ، فَقَاال  ِهَما ، ثُمَّ اْنطَلَقَ ِهَما فََحَمالَها َعلَى َبِعريِ ُهَما َعلَى َبِعريِ   َناوِلَْناَها ، فََدفَْعُتَها إِلَْيهَِما َو

اَدةَ َحمَُّد ْبُن َمْنُصورِ ْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ أَبِي أََنسٍ ، َعْن أَبِي قََتَحدَّثََنا ُم -٩٦٨
ُهَو ُيَصلِّي ، فَلَ: ، َعنِ اْبنِ الدِّئِْليِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  ْم أَُصلِّ َمَعُه جِئُْت إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َو

َك أَنْ ُتَصلَِّي َمَعَنا ؟ قُلُْت : ، فَلَمَّا فََرغَ قَالَ    َوإِنْ َصلَّْيَت ِفي َبْيِتَك فََصلِّ َمَعَنا: قَْد َصلَّْيُت ِفي َبْيِتي قَالَ : َما َمَنَع

  ومن بين ضمرة بن بكر
  :ابن مناة بن كنانة وله حلف يف قريش

ُه َعْمُرو ْبُن أَُميَّةَ َرِضَي   اللَُّه َعْن

مهاجري قدمي اإلسالم جليل احلال هاجر إىل أرض احلبشة مث هاجر إىل املدينة وله فضائل وأخبار كثرية يكىن أبا 
  أمية تويف يف خالفة معاوية َرِضَي اهللا تعاىل عنهما قبل الستني

ثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ أَبِي أََنسٍ ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْنُصورِ ْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا اللَّْي -٩٦٩
ُهَو ُيَصلِّي ، فَلَْم أَُصلِّ َمَعُه : ، َعنِ اْبنِ الدِّئِْليِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  جِئُْت إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َو

َك: ، فَلَمَّا فََرغَ قَالَ    َوإِنْ َصلَّْيَت ِفي َبْيِتَك فََصلِّ َمَعَنا: قَْد َصلَّْيُت ِفي َبْيِتي قَالَ : أَنْ ُتَصلَِّي َمَعَنا ؟ قُلُْت  َما َمَنَع

يَّةَ ، َعْن ْبنِ أَُم َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو -٩٧٠
، قُلُْت : َجْعفَرِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ أَُميَّةَ قَالَ  َيا َرُسولَ اِهللا ، أُْرِسلُ َناقَِتي َوأََتَوكَّلُ ؟ : قَالَ َعْمُرو ْبُن أَُميَّةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

ا َوَتَوكَّلْ: قَالَ    أَْعِقلَْه
َزاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثَنِي َيْعقُوُب ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الِْح -٩٧١

، َعْن أَبِيِه َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  رِ ْبنِ أَُميَّةَ  كَّلُ ؟ َيا َرُسولَ اِهللا ، أُْرِسلُ َناقَِتي وَأََتَو: قُلُْت : ْبنِ أَُميَّةَ ، َعْن َجْعفَ
لْ: قَالَ    َبلْ قَيِّْدَها َوَتَوكَّ

ذكر عمري بن سلمة الضمري رضي اهللا عنه ٢٠٩   ومن 

َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َواْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ  -٩٧٢
طَلَْحةَ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن ُعَمْيرِ ْبنِ َسلََمةَ الضَّْمرِيِّالَْهاِد ، َعْن ُمَح  ، َرِضَي مَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم التَّْيِميِّ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ 

َو ُمْحرٌِم بَِبْعضِ ِمَياِه: اللَُّه َعْنُه قَالَ  الرَّْوَحاِء ، َوقَالَ اْبُن  َبْيَنَما َنْحُن َنِسُري َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُه
، فَقَالَ : َنَواِحي الرَّْوَحاِء ، إِذَا بِِحَمارٍ َمْعقُورٍ قَالَ : أَبِي َحازِمٍ  َدُعوُه : فَذُِكَر ِلَرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

، فَقَالَ فَأََتاُه َصاِحُبُه الَِّذي َعقََرُه ، َوُه: فَلُْيوِشْك َصاِحُبُه أَنْ َيأِْتَيُه قَالَ  َيا َرُسولَ اِهللا ، َشأُْنكُْم : َو َرُجلٌ ِمْن َبْهزٍ 



ُه َبْيَن الرِّفَاقِ قَالَ  ا كَانَ بِاِإلثَاَبِة : بَِهذَا الِْحَمارِ ، َوأََمَر النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أََبا َبكْرٍ فَقََسَم ثُمَّ َمَضى ، فَلَمَّ
ي ِظلِّ َشَج َر النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ال ُيَهيَِّجُه إِْنَسانٌ ، فََنِفَد النَّاُس َمرَّ بِظَْبيٍ َحاِقٍف ِف َرٍة ِفيِه َسْهٌم ، فَأََم

 َوَرَواُه َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد اَألْنَصارِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َعْن ِعيَسى ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن: َوَتَركُوُه قَالَ أَُبو َبكْرٍ 
  ُعَمْيرِ ْبنِ َسلََمةَ

  ذكر أيب فاطمة الضمري وقال أزدي رضي اهللا عنه ٢١

اْبُن ثَْوَبانَ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمَباَرِك ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثَنا -٩٧٣
َيا َرُسولَ اِهللا ، َحدِّثْنِي بَِعَملٍ أَْسَتقِيُم َعلَْيِه : كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي فَاِطَمةَ أَنَُّه قَالَ  أَبِيِه ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن

ُه قَالَ  : لَْيِه َوأَْعَملُُه قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، َحدِّثْنِي بَِعَملٍ أَْسَتِقيُم َع: َعلَْيَك بِالْهِْجَرِة ، فَإِنَُّه ال ِمثْلَ لََها قَالَ : َوأَْعَملُ
   َعْنَك بَِها َخِطيئَةًَعلَْيَك بِالسُُّجوِد ، فَإِنََّك ال َتْسُجُد ِللَِّه َتَعالَى َسْجَدةً إِال َرفََعَك اللَُّه َتَعالَى بَِها َدَرَجةً ، َوَحطَّ

ْسِلمٍ ، َمْولَى َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن كَْعبٍ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا -٩٧٤  ْبُن َوْهبٍ ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي ُحَمْيٍد ، َعْن ُم
ا َمَع َرُسولِ اِهللا : َدَخلُْت َعلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ إَِياسِ ْبنِ أَبِي فَاِطَمةَ فََحدَّثَنِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ : الزُّبَْيرِ قَالَ  كُنَّ

، فَقَا ا ِفي : َمْن ُيِحبُّ ِمْنكُْم أَنْ َيِصحَّ فَالَ َيْسقََم ؟ فَاْبَتَدْرَناُه ، فَقُلَْنا : لَ صلى اهللا عليه وسلم  َنْحُن ، فََعَرفَْنا َم
ِء ، َوَما َيْبَتِليِه إِال أَُترِيُدونَ أَنْ َتكُوُنوا كَالَْحِمريِ الصَّيَّالَِة ؟ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لََيْبَتِلي الُْمْؤِمَن بِالَْبال: َوْجهِِه ، فَقَالَ 

ُه بِِتلَْك ِلكََراَمِتِه َعلَْيِه ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيرِيُد أَنْ ُيَبلَِّغُه َمْنزِلَةً لَْم َيْبلُْغَها بَِشْيٍء ِمْن َعَمِل ، فَُيَبلُِّغ ِه إِال بَِما َيْبَتِليِه 
  الَْمْنزِلَِة

  ذكر أيب اجلعد الضمري رضي اهللا عنه ٢١١

، َعْن ُعَبْيَدةَ -٩٧٥ ِد ْبنِ َعْمرٍو   ْبنِ ُسفَْيانَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َعْن ُمَحمَّ
َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َسِمْعُت أََبا الَْجْعِد الضَّْمرِيَّ ، َوكَانَ لَُه ُصْحَبةٌ َيقُولُ ح َوَحدَّثََنا : الَْحْضَرِميِّ قَالَ 

، َعْن ُعَبْيَدةَ ْبنِ ُسفَْيانَ الَْحْضَرِميِّ ، َعْن  رِو ْبنِ َعلْقََمةَ  ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْم أَبِي الَْجْعِد الضَّْمرِيِّ ، ُمَحمَُّد ْبُن فُلَْيحٍ 
ِهَمْن َتَرَك الُْجُمَع: َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ    ةَ ثَالثَ َمرَّاٍت طََبَع اللَُّه َعلَى قَلْبِ

، َحدَّثََنا َعْبثٌَر ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو -٩٧٧ ، َعْن َعبِيَدةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َعْمرٍو 
ال ُتَشدُّ الرَِّحالُ إِال إِلَى ثَالثَِة : النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ْبنِ ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي الَْجْعِد الضَّْمرِيِّ ، أَنّ 

  الَْمْسجِِد الْحََرامِ ، َوَمْسجِِدي َهذَا ، َوَمْسجِِد اَألقَْصى: َمَساجٍِد 

  ذكر سعد الضمري وأبوه رضي اهللا عنهما ٢١٢

: َسِمْعُت أََبا َجْعفَرٍ قَالَ : ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق قَالَ  َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد -٩٧٨
َوكَاَنا َشهَِدا َمَع َرُسولِ اِهللا : َسِمْعُت زَِياَد ْبَن َسْعٍد الضَّْمرِيَّ ُيَحدِّثُ ، ُعْرَوةَ ْبَن الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِيِه ، َوَجدِِّه ، قَاال 

سلم ُحَنْيًنا ، َصلَّى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الظُّْهَر ، ثُمَّ قَاَم إِلَى ِظلِّ َشَجَرٍة فَقََعَد ِفيِه ، صلى اهللا عليه و



َو َسيُِّد قَْيسٍ ، فََجاَء اَألقَْرُع ْب رِ ْبنِ اَألْضَبِط ، َوُه ْبُن َبْدرٍ َيطْلُُب َدَم َعاِم ُردُّ َعْن ُمَحلِّمِ ْبنِ ُن َحابِسٍ َيفَقَاَم إِلَْيِه ُعَيْيَنةُ 
َهلْ لَكُْم أَنْ َتأُْخذُوا : َجثَّاَمةَ ، َوُهَو َسيُِّد ِخْنِدَف ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلقَْومِ َعاِمرِ ْبنِ اَألْضَبِط 

ُه َحتَّى أُِذيَق نَِساَءُه ِمَن : قَالَ ُعَيْيَنةُ ْبُن َبْدرٍ اآلنَ َخْمِسَني َبِعًريا ؟ َوإِذَا َرَجْعَنا إِلَى الَْمِديَنِة َخْمِسَني َبِعًريا ؟ فَ ال أََدُع
  الُْحْزِن َما ذَاَق نَِساِئي ،

، َيْعنِي كَْهلٌ ِمَن الرَِّجالِ ، فَقَالَ : فَقَاَم َرُجلٌ ِمْن َبنِي لَْيٍث ُيقَالُ لَُه  َيا َرُسولَ اِهللا ، َما أَجُِد ِلَهذَا : َمطٌَر َنَصٌف 
ْر غًَدا ، فَقَالَ لِ ِمثَاال ِفي غُرَِّة اِإلْسالمِ إِال كََغَنمٍ َوَرَدْت فَُرِمَيْت أُوالَها فََنفََرْت أُْخَراَها ، اْسُننِ الَْيْوَم َوغَيِّالْقَْت

ا إِلَى الَْمِديَنِة َخْمِسَني َهلْ لَكُْم أَنْ َتأُْخذُوا َخْمِسَني َبِعًريا ، َوإِذَا َرَجْعَن: َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلقَْوِمِه 
ْوُم ُمَحلِّمِ ْبنِ َجثَّاَمةَ  ْم َيَزلْ بِهِْم َحتَّى َرُضوا بِالدَِّيِة ، فَقَالَ قَ َتَعالَ َحتَّى َيْسَتْغِفَر لََك َرُسولُ اِهللا صلى : َبِعًريا ؟ فَلَ

ْد َت ، فََجاَء َرُجلٌ َضَرَب اللَّْحُم ِفي ُحلٍَّة ، قَ َهيَّأَ ِفيَها ِللْقَْتلِ ، فَقََعَد َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اِهللا صلى اهللا اهللا عليه وسلم 
مٍ ، اللَُّهمَّ ال َتْغِفْر ِلُمَحلِّمٍ ، اللَُّهمَّ ال : عليه وسلم ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  اللَُّهمَّ ال َتْغِفْر ِلُمَحلِّ

ُه ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا : َوإِنَُّه لََيَتلَقَّى ُدُموَعُه بِطََرِف ثَْوبِِه قَالَ اْبُن إِْسَحاَق  َتْغِفْر ِلُمَحلِّمٍ ، ثَالثًا ، فَقَاَم فََزَعَم ِلي قَْوُم
َك   صلى اهللا عليه وسلم اْسَتْغفََر لَُه َبْعَد ذَِل

  ذكر َعْمرو بن يثريب الضمري رضي اهللا عنه ٢١٣

ى ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َعْمرٍو الَْعقَِديُّ أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َحَسنٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّ -٩٧٩
َعْمرِو  َسِمْعُت ُعَماَرةَ ْبَن َحارِثَةَ الضَّْمرِيَّ ُيَحدِّثُ ، َعْن: َوُهَو الَْحارِِثيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي َسِعيٍد قَالَ 

، فَكَانَ ِفيَما َخطََب بِِه : ْبنِ َيثْرِبِيٍّ الضَّْمرِيِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  َسِمْعُت ُخطَْبةَ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ا َسِمَعْتُه قَالَ ذَِل:  َيا َرُسولَ اِهللا ، أََرأَْيَت : َك ، قُلُْت َوال َيِحلُّ َألَحٍد ِمْن َمالِ أَِخيِه إِال َما طَاَبْت بِِه َنفُْسُه ، فَلَمَّ

ي ذَِلَك ِمْن َشْيٍء ؟ قَالَ  ، أََخذُْت ِمْنَها َشاةً فَاْجَتَزْرُتَها ، َهلْ َعلَيَّ ِف إِنْ لَِقيَتَها َنْعَجةً َتْحِملُ َشفَْرةً : غََنَم اْبنِ َعمِّي 
  َوأَْزَناًدا بَِخْبِت الَْجِميشِ ، فَالَ َتَمسََّها

ْن َبنِي َضْمَرةَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َرُجلٍ ِم -٩٨٠
َولَِكْن َمْن ُوِلَد لَُه فَأََحبَّ ال أُِحبُّ الُْعقُوَق ، : َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ُسِئلَ َعنِ الَْعِقيقَِة ، فَقَالَ 

فَْعلْ   أَنْ ُيْنِسَك َعْنُه فَلَْي

 ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َرُجلٍ ِمْن َبنِي َضْمَرةَ -٩٨١
: الَْعِتَريةُ َحقٌّ قَالَ : َما َتَرى ِفي الَْعِتَريِة ؟ قَالَ : عليه وسلم َيْخطُُب ، فََسأَلَُه َرُجلٌ  أَنَُّه َشهَِد َرُسولَ اِهللا صلى اهللا

ي الْفََرعِ ؟ قَالَ  َحقٌّ ، َوإِنْ َتْتُركُْه َتْحَت أُمِِّه َحتَّى َيكُونَ اْبَن لَُبوٍن ، أَوِ اْبَن َمَخاضٍ ُزْخ ُزبا فََتْحِملَ : فََما َتَرى ِف
، َعلَْيِه ِفي َسبِيلِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َخْيٌر ِمْن أَنْ َتكفَأَ إَِناَءَك ، َوُتوِلَه َناقََتَك َعْن َولَِدَها ، فََتْخِلطَ   لَْحَمُه بَِشَعرِِه 

، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َر -٩٨٢ ُجلٍ ، ِمْن َبنِي َضْمَرةَ 
َما َتَرى ِفي الَْعِتَريِة ؟ : َسِمْعُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َيْخطُُب بَِعَرفَةَ ، َوَرُجلٌ َيْسأَلُُه : ، أَْو َعْن َعمِِّه قَالَ 

َر : فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم    َنْحَوُهالَْعِتَريةُ َحقٌّ ، فَذَكَ



  ومن بين غفار بن مليل بن ضمرة
  ابن بكر بن َعْبد مناف بن كنانة بكر بن أيب شيبة يقول اسم 

  أيب ذر جندب بن جنادة

قال أَُبو بكر وقالوا برير بن جنادة وقالوا برير بن أشقر بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن الوقعية بن حرام بن 
مه رملة بنت الوقعية بن حرام بن غفار مات سنة ثنتني وثالثني بالربذة غفار بن مليل ويقولون برير بن عشرقة وأ

  ودفن

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا زيد بن احلباب عن موسى بن عبيدة أخربين ُمَحمد بن الوليد عن بن  -٩٨٣
أَُبو ذر َرِضَي اهللا تعاىل عنه فجاء عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال كنت عند عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه فاستأذن 

  فجلس على سرير من هذه البحرية مرمل بشريط فرجف له السرير وكان طويال عظيما

ُري ْبُن ُعَبْيٍد ، قَاال  -٩٨٤  َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ: َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َوكَِث
ا َحَضَرْت أََبا ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه الَْوفَاةُ : ُجَشَم ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ اَألْشَترِ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه قَالَ  لَمَّ

َك ، َولَْيَس ِلي ثَْوٌب ِمْن ِثَيابِي َيَسُعَك ، أَْبِكي أَنَُّه ال َيَداِن ِلي بَِتغْيِيبِ: َما ُيْبِكيِك ؟ فَقَالَْت : َبكَِت اْمَرأَُتُه ، فَقَالَ 
لََيُموَتنَّ : فَالَ َتْبِكي ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ ِلَنفَرٍ أََنا ِفيهِْم : َولَْيَس ثَْوٌب َيَسُعَك قَالَ 

ةٌ ِمَن الُْمْؤِمنَِني ، َولَْيَس ِمْن أُولَِئَك النَّفَرِ َرُجلٌ إِال َوقَْد َماَت ِفي َرُجلٌ ِمْنكُْم بِفَالٍة ِمَن اَألْرضِ ، فََيْشَهُدُه ِعَصاَب
َيا : الطَّرِيَق ، فَقُلُْت  قَْرَيٍة َجاِمَعٍة ِمَن الُْمْسِلِمَني َوأََنا الَِّذي أَُموُت بِفَالٍة ، َواللَِّه َما كَذَْبُت َوال كُذِّْبُت ، فَأَْبِصرِي

، أََبا ذَرٍّ ،   قَِد اْنقَطََع الَْحاجُّ ، َواْنقَطََعِت الطُُّرُق ، فَكَاَنْت َتْشَتدُّ إِلَى كَِثيبٍ ، فََتقُوُم َعلَْيِه 

نَُّهُم الرُّْجمُ ى َرَواِحِلهِْم كَأَثُمَّ َتْرجُِع إِلَْيِه فَُتَمرُِّضُه ، ثُمَّ َتْرجُِع إِلَى الْكَِثيبِ ، فََبْيَنَما ِهَي كَذَِلَك ، إِذَا ِهَي بَِنفَرٍ َعلَ
، قَالُوا : َعلَى رَِحاِلهِْم ، فَأَالَحْت بِثَْوبَِها ، فَأَقَْبلُوا َحتَّى َوقَفُوا ، فَقَالَِت  َمْن : اْمُرٌؤ ِمَن الُْمْسِلِمَني َيُموُت كَفُِّنوُه  َو

: ا السَِّياطَ َنْحَوَها َيْسَتبِقُونَ إِلَْيِه َحتَّى َجاُءوُه ، فَقَالَ أَُبو ذَرٍّ ، فَفََدْوُه بِآَباِئهِْم َوأُمََّهاتِهِْم ، َوَوَضُعو: ُهَو ؟ قَالَْت 
أَْنُتْم َتْسَمُعونَ ، لَْو كَانَ ِلي ثَْوٌب َيَسُعنِي لَْم أُكَفَّْن إِال ِفي : أَْبِشُروا ، َوَحدَّثَُهُم الَْحِديثَ الَِّذي قَالَ ، ثُمَّ قَالَ 

ْوبٍ َيَسُعنِي لَْم أُكَفَّْن إِال ِفي ثَْوبَِها ، فَأَْنُشُدكُُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َواِإلْسالَم ، أَنْ ال ُيكَفِّنِّي ثَْوبٍ ُهَو ِلي أَْو الْمَرأَِتي ثَ
  ِمَن اَألْنَصارِ ال فًَتىَرُجلٌ كَانَ أَِمًريا ، أَْو َعرِيفًا ، أَْو َبرِيًدا ، أَْو َنِقيًبا ، َوكُلُّ الْقَْومِ كَانَ قَْد فَاَرَق َبْعَض ذَِلَك إِ

ي ثَْوَبْينِ ِفي َعْيَبِتي ِم: قَالَ  ْن غَْزلِ أُمِّي ، أََنا أُكَفُِّنَك ، لَْم أُِصْب ِممَّا ِذكَْرَت َشْيئًا ِفي رَِداِئي َهذَا الَِّذي َعلَيَّ ، َوِف
يَن َشهُِدوا ، ِمْنُهْم ُحْجُر ْبُن اَألْدَبرِ ، َوَماِلُك ْبُن اَألْشَترِ فَكَفََّنُه اَألْنَصارِيُّ ِفي النَّفَرِ الَِّذ: أَْنَت ُتكَفُِّننِي قَالَ : فَقَالَ 

  ِفي َنفَرٍ كُلُُّهْم َيَماٍن

ا أَُبو ُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنَحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الَْعِظيمِ الَْعْنَبرِيُّ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْب -٩٨٥
كُْنُت َرابَِع اِإلْسالمِ ، أَْسلََم قَْبِلي ثَالثَةٌ َوأََنا رَابُِعُهْم ، : ُزَمْيلٍ ، َعْن َماِلِك ْبنِ َمْرثٍَد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ 



أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ، َوأَْشَهُد أَنَّ  َسالٌم َعلَْيَك ، فَإِنِّي أَْشَهُد: فَأََتْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت 
فََمْن أَْنَت : فََرأَْيُت االْسِتْبَشارِ ِفي َوْجِه َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ ِلي : ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه قَالَ 

  أََنا ُجْنُدٌب ، َرُجلٌ ِمْن َبنِي ِغفَارٍ: ؟ فَقُلُْت 

، َعْن أَبَِحدَّثَ -٩٨٦ ي ُزَمْيلٍ ، َعْن َنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الَْعِظيمِ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ 
َما ُتِقلُّ : لى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلي َرُسولُ اِهللا ص: َماِلِك ْبنِ َمْرثٍَد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

يِه ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم الَْغْبَراُء ، َوال ُتِظلُّ الَْخْضَراُء ِمْن ِذي لَْهَجٍة أََصَدَق َوال أَْوفَى ِمْن أَبِي ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َشبِ
ُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْن َنَعْم ، : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَفََنْعرُِف لَُه ذَِلَك ؟ قَالَ : ُه كَالَْحاِسِد َعلَْيِه السَّالُم ، فَقَالَ ُعَم

ُه   فَاْعرِفُو

َسْيُن ْبُن َعطَاٍء َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُح -٩٨٧
مِّ ، أَْوِصنِي ، فَقَالَ : َيَسارٍ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعنِ اْبنِ ِعْمَراَنةَ قَالَ َألبِي ذَرٍّ  َوُهَو اْبُن َيا اْبَن أَِخي ، : َيا َع

ْب ِمَن الَْغاِفِلَني إِنْ َصلَّْيَت الضَُّحى َركَْعَتْينِ لَْم ُتكَْت: َسأَلُْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كََما َسأَلَْتنِي ، فَقَالَ 
ذَْنٌب ، َوإِنْ َصلَّْيَتَها ثََمانًِيا  ، َوإِنْ َصلَّْيَتَها أَْرَبًعا كُِتْبَت ِمَن الَْعابِِديَن ، َوإِنْ َصلَّْيَتَها ِستا لَْم َيْتَبْعَك ِفي ذَِلَك الَْيْومِ

ى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لََك َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة ، َوَما ِمْن َيْومٍ َوال لَْيلٍَة َوال َساَعٍة كُِتْبَت ِمَن الْقَانِِتَني ، َوإِنْ َصلَّْيَتَها اثَْنا َعَشَر َبَن
هَِمُهإِال ِللَِّه َتَعالَى ِفيِه َصَدقَةٌ َيُمنُّ بَِها َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ، َوَما َمنَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَ ُه ى َعْبٍد بِِمثْلِ أَنْ ُيلْ   ِذكَْر

ْمرٍو ، َحدَّثَنِي أَُبو َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن َع -٩٨٨
َيا َحبِيُب ، َهلْ : َو بِالرََّبذَِة ، فَقَالَ لَُه أَُبو ذَرٍّ الَْيَماِن الَْهْوزَنِيُّ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ َمْسلََمةَ ، أَنَُّه أََتى أََبا ذَرٍّ َوُه

َحلَْب َشاَتْينِ قَالَ : ُيَواِفقُكُْم َعُدوُّكُْم َحلَْب َشاٍة ؟ قَالُوا  غَلَلُْتْم َوَربِّ الْكَْعَبِة ، لَْوال ذَِلَك لَْم َيثُْبُتوا لَكُمْ : َنَعْم ، َو
َع إِلَْيِه َح َع أَُبو ذَرٍّ َصْوَتُه ، َيقُولُ َحلَْب َشاٍة ، فََدفَ أََما َعِلْمَت أَنِّي َباَيْعُت َرُسولَ : بِيُب ْبُن َمْسلََمةَ َنفَقَةً ِسرا ، فََرفَ

َوَجلَّ  ِهللا َعزَّاِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ال أَقَْبلَ ِمَن النَّاسِ َشْيئًا ؟ َتَركُْت َمْن َخلْفَكُْم ِمَن الُْمَهاجِرِيَن ِفي َسبِيلِ ا
إِنَّ اَألكْثَرِيَن ُهُم اَألْسفَلُونَ ِفي الَْجنَِّة : كَاُنوا أََحقَّ بَِها ِمنِّي ، َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

  َوالنَّارِ َيْوَم الِْقَيامَِة

َريِة ، َحدَّثََنا ُحَمْيُد ْبُن ِهاللٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الصَّاِمِت َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغ -٩٨٩
ُه : قَالَ  َخَرْجَنا ِمْن قَْوَمَنا ِغفَارٍ ، َوكَاُنوا ُيِحلُّونَ الشَّْهَر الَْحَراَم ، فََخَرْجُت أََنا ، : قَالَ أَُبو ذَرٍّ ، َرِضَي اللَُّه َعْن

إِنََّك إِذَا َخَرْجَت : فنزلنا على خال لنا ، فأكرمنا خالنا فأحسن إلينا ، فحسدنا قومه ، قَالُوا َوأَِخي أُنَْيٌس َوأُمَُّنا ، 
ا َمَضى ِمْن َمْعُروِفَك فَقَْد : ِمْن أَْهِلَك َخالَفََك إِلَْيهِْم أَُنْيٌس ، فََجاَء َخالَُنا ، فَثََنى َعلَْيَنا الَِّذي ِقيلَ لَُه ، فَقُلُْت  أَمَّا َم

فَقَرَّْبَنا ِصْرَمَتَنا ، فَاْحَتَملَْنا َعلَْيَها ، َوَتَغطَّى َخالَُنا ثَْوَبُه ، فََجَعلَ َيْبِكي ، : ْرَتُه ، َوال جَِماَع لََك ِفيَما َبْعُد قَالَ كَدَّ
ا ، فَأََتْيَنا الْكَاِهَن فََخيََّر أَُنْيًسا ، فَأََتاَنا فَاْنطَلَقَْنا َحتَّى إِذَا كُنَّا بَِحْضَرِة َمكَّةَ ، فََنافََر أَُنْيٌس َعْن ِصْرَمِتَنا َوَعْن ِمثْ ِلَه

َوقَْد َصلَّْيُت َيا اْبَن أَِخي قَْبلَ أَنْ أَلْقَى َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِثَالِث : أَُنْيٌس بِِصْرمَِتَنا َوبِِمثِْلَها َمَعَها قَالَ 
  ِسنَِني



أََتَوجَُّه َحْيثُ ُيَوجُِّهنِي َربِّي ، أَُصلِّي الِْعَشاءَ : فَأَْيَن َتَوجَّْهَت ؟ قَالَ : لَِّه َعزَّ َوَجلَّ قَالَ ِل: ِلَمْن ؟ قَالَ : قُلُْت : قَالَ 
َمكَّةَ فَاكِْفنِي إِنَّ ِلي َحاَجةً بِ: ، َوَحتَّى إِذَا كَانَ آِخَر اللَّْيلِ أُلِْقيُت كَأَنِّي ِخفَاٌء َحتَّى َتْعلَُونِي الشَّْمُس ، فَقَالَ أَُنْيٌس 

، فَقُلُْت  لَِقيُت َرُجال بَِمكَّةَ َعلَى : َما َصَنْعَت ؟ قَالَ : ، فَاْنطَلََق أَُنْيٌس َحتَّى أََتى َمكَّةَ ، فََراثَ َعلَيَّ ، ثُمَّ َجاَء 
ٌر كَاِهٌن َساِحٌر قَالَ : َيقُولُونَ : ُس ؟ قَالَ فََما َيقُولُ النَّا: قُلُْت : ِدينَِك َيْزُعُم أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَْرَسلَُه قَالَ  : َشاِع

لَقَْد َسِمْعُت قَْولَ الْكََهَنِة َوَما ُهَو بِقَْوِلهِْم ، َولَقَْد َوَضْعُت قَْولَُه َعلَى أَقَْرِأ : َوكَانَ أَُنْيٌس أََحَد الشُّعََراِء قَالَ أَُنْيٌس 
فَاكِْفنِي : قُلُْت : اِن أََحٍد َبْعِدي أَنَُّه ِشْعٌر ، َواللَِّه إِنَُّه لََصاِدٌق ، َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ قَالَ الشَُّعَراِء ، فََما َيلَْتِئُم َعلَى ِلَس

  ابِئَ ؟أَْيَن َهذَا الَِّذي َتْدُعوَنُه الصَّ: فَأََتْيُت َمكَّةَ ، فََتَضيَّفُْت َرُجال ِمْنُهْم ، فَقُلُْت : َحتَّى أَذَْهَب فَأَْنظَُر قَالَ 

ي ُنُصبُّ فََمالَ َعلَى أَْهلِ الَْواِدي بِكُلِّ َمَدَرٍة ، َوَعظْمٍ َحتَّى َخَرْرُت َمْغِشيا ، فَاْرَتفَْعُت ِحَني اْرَتفَْعُت كَأَنِّ: قَالَ 
َيا اْبَن أَِخي ثَالِثَني ِمْن لَْيلٍَة َوَيْومٍ ،  أَْحَمُر ، فَأََتْيُت َزْمَزَم ، فََغَسلُْت َعنِّي الدََّم ، َوَشرِْبُت ِمْن َماِئَها ، َوقَْد لَبِثُْت

َسِمْنُت َحتَّى َتكَسََّرْت ُعكَُن َبطْنِي ، َوَما َوَجْدُت َعلَى كَبِِدي ُسْخفَةَ ُجو : عٍ قَالَ َماِلي طََعاٌم إِال َماُء َزْمَزَم ، فَ
رٍ أَْضِحَيانَ ، إِذْ ُضرِ ِة قََم ا َيطُوُف بِالَْبْيِت أََحٌد ِمْنُهْم ، َواْمَرأََتاِن فََبْيَنا أَْهلُ َمكَّةَ ِفي لَْيلَ َب َعلَى أَْصِمَغِتهِْم ، فََم

ا ، فَأََتَتا َعلَيَّ ، فَقُلُْت لََهٌن : َتْدُعَواِن إَِسافًا َوَناِئلَةَ ، فَقُلُْت  ِمثْلُ : أَْنِكَحا أََحَدُهَما اآلَخَر ، فََما َتَناَهَتا َعْن قَْوِلهَِم
ُهَما َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : غَْيَر أَنِّي ال أُكَنِّي ، فَاْنطَلَقََتا ُتَولْوِالِن َوَتقُوالِن  الَْخَشَبِة كَانَ َها ُهَنا أََحٌد ، فَاْسَتقَْبلَ

  َما لَكَُما ؟: وسلم َوأَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوُهَما َماِضَياِن ، فَقَالَ 

فََجاَء : إِنَُّه قَالَ لََنا كَِلَمةً َتْمُأل الْفََم قَالَ : فََما قَالَ لَكَُما ؟ قَالََتا : ْيَن الْكَْعَبِة َوأَْسَتارَِها قَالَ الصَّابِئُ َب: فَقَالََتا 
أَُبو ذَرٍّ َرِضيَ  َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى اْسَتلََم الَْحَجَر ، ثُمَّ طَاَف بِالَْبْيِت ُهَو َوَصاِحُبُه ، ثُمَّ َصلَّى قَالَ

ِه قَالَ : فَأََتْيُتُه ِحَني قََضى َصالَتُه قَالَ : اللَُّه َعْنُه  َوَعلَْيَك : َوكُْنُت أَوَّلَ َمْن َحيَّاُه بَِتِحيَِّة اِإلْسالمِ ، فََسلَّْمُت َعلَْي
أَْهَوى بَِيِدِه ، فََوَضَع أََصابَِعُه َعلَى َجْبَهِتِه ، فَقُلُْت  :ِمْن ِغفَارٍ قَالَ : فََمْن أَْنَت ؟ فَقُلُْت : َوَرْحَمةُ اِهللا ، ثُمَّ قَالَ  فَ

ِه ِمنِّي ، ثُمَّ َرفََع : كَرَِه أَِن اْنَتَسْبُت إِلَى ِغفَارٍ قَالَ : ِفي َنفِْسي  فَذََهْبُت آُخذُ بَِيِدِه ، فََدفََعنِي َصاِحُبُه ، َوكَانَ أَْعلََم بِ
ا ُهَنا ُمْنذُ ثَالِثَني ِمْن لَْيلٍَة َوَيْومٍ قَالَ : قُلُْت : ْنَت َهاُهَنا ؟ قَالَ َمَتى كُ: َرأَْسُه ، فَقَالَ  ْد كُْنُت َه فََمْن كَانَ : قَ

َسِمْنُت َحتَّى َتكَسََّرْت ُعكَُن َبطْنِي ، فََما أَجُِد َعلَى : قُلُْت : ُيطِْعُمَك ؟ قَالَ  انَ ِلي طََعاٌم إِال َماَء َزْمَزَم ، فَ َما كَ
  كَبِِدي ُسْخفَةَ ُجوعٍ

َيا َرُسولَ اِهللا ، ائْذَنْ ِلي ِفي : فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : إِنََّها ُمَباَركَةٌ ، إِنََّها طََعاُم طُْعمٍ قَالَ : فَقَالَ : قَالَ 
ُهَما ، فَفََتَح أَُبو َبكْرٍ طََعاِمِه اللَّْيلَةَ ، فَاْنطَلََق َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوأَُبو َب كْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َواْنطَلَقُْت َمَع

ُت َرِضَي اللَُّه َعْنُه َباًبا ، فََجَعلَ ُيقَْبُض لََنا ِمْن َزبِيبِ الطَّاِئِف ، فَكَانَ ذَِلَك أَوَّلَ طََعامٍ أَكَلُْتُه بِ َها ، ثُمَّ غََبْرُت َما غََبْر
إِنِّي قَْد ُوجِّْهُت إِلَى أَْرضٍ ذَاِت َنْخلٍ ، ال أَُراَها إِال َيثْرَِب ، : لَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ ، ثُمَّ أََتْيُت َرُسو

زَّ َوَجلَّ بَِك َوَيأُْجَرَك ِفيهِْم قَالَ  ، َعَسى أَنْ َيْنفََعُهُم اللَُّه َع : ًسا ، فَقَالَ ِلي فَلَِقيُت أَُنْي: فََهلْ أَْنَت ُمَبلِّغٌ َعنِّي قَْوَمَك 
َما بِي َرغَْبةٌ َعْن ِدينَِك ، فَإِنِّي قَْد أَْسلَْمُت : َما َصَنْعُت أَنِّي قَْد أَْسلَْمُت َوَصدَّقُْت قَالَ ِلي : َما َصَنْعَت ؟ قُلُْت 

  أَْسلَْمُت َوَصدَّقُْتُه ،َما بِي َرغَْبةٌ َعْن ِدينِكَُما ، فَإِنِّي : َوَصدَّقُْتُه ، فَأََتْيَنا أُمََّنا ، فَقَالَْت 



انَ َسيَِّدُهْم ، َوقَالَ نِْصفُُهْم فَاْحَتَملَْنا َحتَّى أََتْيَنا قَْوَمَنا ِغفَاًرا ، فَأَْسلََم نِْصفُُهْم ، َوكَانَ َيُؤمُُّهْم إَِمياُء ْبُن ُرْخَصةَ ، َوكَ
ْمَنا ، فَقَِدَم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْمِديَنةَ ، إِذَا قَِدَم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْمِديَنةَ أَْسلَ: 

لَ : فَأَْسلََم نِْصفُُهُم الَْباِقي ، َوَجاَءْت أَْسلَُم ، فَقَالُوا  َيا َرُسولَ اِهللا ، إِْخَوُتَنا ، ُنَسلُِّم َعلَى الَِّذيَن أَْسلَُموا ، فَقَا
، َوأَْسلَُم َسالََمَها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِغفَاٌر: َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم    غَفََر اللَُّه لََها 

  ذكر أيب رهم كلثوم بن حصني بن عبيد بن خالد ٢١٥

، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا -٩٩٠ ُن إِْسَحاَق ، ُمَحمَُّد ْب َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ 
َمَضى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ِصنيِ ْبنِ َخاِلٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُهوسلم ِلَسفَرِِه َعاَم الْفَْتحِ ، َواْسَتْخلََف َعلَى الَْمِديَنِة أََباُرْهمٍ كُلْثُوَم ْبَن َح

، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَْخَبَرنِي اْب -٩٩١ ُن أَِخي ُرْهمٍ قَالَ َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ 
كَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم الَِّذيَن َباَيُعوا َتْحتَ َسِمْعُت أََبا ُرْهمٍ الِْغفَارِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َو: 

َع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم غَْزَوةَ َتُبوَك ، فَلَمَّا قَفَلَ ِسْرُت قَرِيًبا ِمْنُه ، فَأُلِْقَي : الشََّجَرِة ، َيقُولُ  غََزْوُت َم
ي َعلَيَّ النَُّعاُس ، فَطَِفقُْت أَْس َتْيِقظُ ، َوقَْد َدَنْت َراِحلَِتي ِمْن َراِحلَِتِه ، فَُيفْزُِعنِي ذَِلَك َخْشَيةَ أَنْ ُتِصيَب رِْجلُُه ِف

أََصاَب  ِفي الَْغْرزِ ، فَالَْغْرزِ ، فَأَُؤخُِّر َراِحلَِتي َحتَّى غَلََبْتنِي َعْينِي ِفي َبْعضِ اللَّْيلِ ، فََزَحَمْت َراِحلَِتي َرْحلَُه َورِْجلَُه
، فََرفَْعُت َرأِْسي ، فَقُلُْت : رِْجلَُه فَلَْم أَْسَتْيِقظْ إِال بِقَْوِلِه    اْسَتْغِفْر ِلي َيا َرُسولَ اِهللا ،: َحْس 

لَ إِذْ ُهَو َيْسأَلُنِ: فَقَالَ  ، فَأَْخَبْرُتُه ، فَقَا َما فََعلَ النَّفَُر الُْحْمُر : ي ِسْر ، فَطَِفَق َيْسَتْخبُِرنِي َعمَّْن َتَخلََّف ِمْن َبنِي ِغفَارٍ 
فََما فََعلَ الَْجْعُد الِْقطَاطُ أَوِ الِْقَصاُر ، َشكَّ َعْبُد الرَّزَّاقِ الَِّذينَ : فََحدَّثُْتُه بَِتَخلُِّفهِْم قَالَ : الطَِّوالُ الشِّظَاظُ ؟ قَالَ 

، فَذَكَْرُتُهْم ِفي َبنِ: لَُهْم َنَعٌم بِشََبكَِة َشْرخٍ قَالَ  ا ِمْن أَْسلََم ، َوقَْد َتَخلَّفُوا  ي ِغفَارٍ ، فَلَْم أَذْكُْرُهْم َحتَّى ذَكَْرُت َرْهطً
ا َيْمَنُع أُولَِئَك َعْن ِحَني َيَتَخلَُّف أََحُدُهْم أَنْ َيْحِملَ َعلَى َبْعضِ إِبِِلِه اْمَرأً : فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  فََم

  ، يلِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ؟ فَإِنَّ أََعزَّ أَْهِلي َعلَى أَنْ َيَتَخلَّفُوا الُْمَهاجِرِونَ َواَألْنَصاُر َوأَْسلَُم َوِغفَاٌرَنِشيطًا ِفي َسبِ

يٍّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َصاِلحِ ْب -٩٩٢ نِ كَْيَسانَ ، َعنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل
َعْنُه ، َوكَانَ ِمْن اْبنِ ِشَهابٍ ، َحدَّثَنِي اْبُن أَِخي أَبِي ُرْهمٍ الِْغفَارِيِّ ، أَنَُّه َسِمَع أََبا ُرْهمٍ الِْغفَارِيَّ َرِضَي اللَُّه 

َع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه غَ: أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم الَِّذيَن َباَيُعوُه َتْحَت الشََّجَرِة قَالَ  َزْوُت َم
، فَذَكََر َنْحَوُه   وسلم غَْزَوةَ َتُبوَك فَنِْمُت لَْيلَةً بِاَألْخَضرِ ، فَِسْرُت قَرِيًبا ِمْنُه 

  ذكر خفاف بن إمياء بن رخصة الغفاري ٢١٦

، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن  -٩٩٣ بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو 
، َعنِ الَْحارِِث ْبنِ ِخفَاٍف ، َعْن ِخفَاِف ْبنِ إَِمياٍء َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  َركََع َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ْبنِ َحْرَملَةَ 



زَّ َوَجلَّ : قَالَ وسلم ، ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه ، فَ ِغفَاٌر غَفََر اللَُّه َتَعالَى لََها ، َوأَْسلَُم َسالََمَها اللَُّه ، َوُعَصيَّةُ َعَصِت اللََّه َع
ُه أَكَْبُر ، ثُمَّ َخرَّ َسا   جًِدا ،َوَرُسولَُه ، اللَُّهمَّ الَْعْن َبنِي ِلْحَيانَ ، اللَُّهمَّ الَْعْن رِْعال َوذَكَْوانَ ، اللَّ

ْبنِ َعلْقََمةَ ، َعْن َخاِل -٩٩٤ ِد ْبنِ َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو 
، َعنِ الَْحارِِث ْبنِ ِخفَاِف ْبنِ إَِمياٍء ، َعْن ِخفَاِف ْبنِ إَِمياٍء َرِضَي اللَُّه َع ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه ْبنِ َحْرَملَةَ  ْنُه 

ُه   وسلم ، ِمثْلَ
، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َمْرَوانَ الُْعثَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحْرَم -٩٩٥ لَةَ اَألْسلَِميِّ 

، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم  َحْنظَلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ اَألْسلَِميِّ ، َعْن ِخفَاِف ْبنِ إَِمياٍء الِْغفَارِيِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
زَّ َوَجلَّ: َصلَّى َصالةً َمكُْتوَبةً ، ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه ، فَقَالَ   اللَُّهمَّ الَْعْن ِلْحَياًنا ، َورِْعال َوذَكَْواًنا ، َوُعَصيَّةَ َعَصِت اللََّه َع

  َوَرُسولَُه َعلَْيَنا لَكُْم ، َوِغفَاٌر غَفََر اللَُّه لََها ، َوأَْسلَُم َسالََمَها اللَُّه َتَعالَى

  ذكر بشر بن سحيم الغفاري رضي اهللا عنه ٢١٧

ي ثَابٍِت ، َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ َحبِيبِ ْبنِ أَبِ -٩٩٦
إِنَُّه : يقِ ، فَقَالَ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعْن بِْشرِ ْبنِ ُسَحْيمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َخطََب أَيَّاَم التَّْشرِ

  يَّاَم أَيَّاُم أَكْلٍ َوُشْربٍال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِال َنفٌْس َمْسلََمةٌ ، َوإِنَّ َهِذِه اَأل

ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َناِفعِ ْبنِ ُج -٩٩٧ ، َعْن َعْمرِو  َبْيرٍ ، َعْن بِْشرِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ 
إِنَُّه ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ : ى اهللا عليه وسلم َبَعثَُه أَيَّاَم ِمًنى ُيَناِدي ْبنِ ُسَحْيمٍ الِْغفَارِيِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صل

  إِال َنفٌْس ُمْؤِمَنةٌ ، َوإِنََّها أَيَّاُم أَكْلٍ َوُشْربٍ

  ذكر جهجاه بن قيس الغفاري ٢١٨

، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثَنِي ُعَبْيٌد اَألغَرُّ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الُْحَبابٍ -٩٩٨
ِه ُي رِيُدونَ اِإلْسالَم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن َجْهَجاُه الِْغفَارِيِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه قَِدَم َمَع َنفَرٍ ِمْن قَْوِم

ا َسلََّم قَالَ فََحَضُروا َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا ِلَيأُْخذْ كُلُّ َرُجلٍ ِمْنكُْم َبْيِد َجِليِسِه ، :  عليه وسلم الَْمْغرَِب ، فَلَمَّ
ا ال َيقَْدُم َعلَيَّ  أََحٌد ، فَلَْم َيْبَق ِفي الَْمْسجِِد غَْيُر َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوغَْيرِي ، َوكُْنُت طَوِيال َعِظيًم

ُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى َمْنزِِلِه ، فَُحِلَبْت ِلي َعْنٌز ، فَأََتْيُت َعلَْيَها َحتَّى أََتْيُت َعلَى َسْبعِ فَذََهَب بِي َر
  أَْعُنزٍ ،

، ثُمَّ أُِتيُت بَِصنيعِ ُبْرَمٍة ، فَأََتْيُت َعلَْيَها ، فَقَالَْت أُمُّ أَْيَمَن  َمْن أََجاَع َرُسولَ اِهللا صلى اهللا  أََجاَع اللَُّه: فَأََتْيُت َعلَْيَها 
، فَقَالَ  ، َورِْزقَُنا َعلَى اِهللا َتَعالَى ، فَأَْصَبُحوا فََغَدْوا ، فَاْجَتَمَع : عليه وسلم َهِذِه اللَّْيلَةَ  َمْه َيا أُمَّ أَْيَمَن ، أَكَلَ رِْزقَُه 

ُحِلَبْت ِلي َسْبُع أَْعُنزٍ ، فَأََتْيُت َعلَْيَها ، : بَِما أََتى إِلَْيِه ، فَقَالَ َجْهَجاُه ُهَو َوأَْصَحاُبُه ، فََجَعلَ ُيْخبُِر كُلُّ َرُجلٍ ِمْنُهْم 
ا ، فََصلُّوا َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْمْغرَِب ، فَقَالَ  ِلَيأُْخذْ كُلُّ َرُجلٍ : َوَصنيُِع ُبْرَمٍة ، فَأََتْيُت َعلَْيَه



يَّ أََحٌد  ِمْنكُْم بَِجِليِسِه ُر َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوكُْنُت طَوِيال َعِظيًما ال َيقَْدُم َعلَ ، فَلَْم َيْبَق غَْيرِي َوغَْي
ٌز فََروِيُت َوَشبِْعُت ، فَقَالَْت أُمُّ أَْيَمَن  ، فَُحِلَبْت ِلي َعْن ْيفََنا أَلَْيَس َض: ، فَذََهَب بِي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إِنَُّه أَكَلَ ِفي ِمَعاِء ُمْؤِمنٍ اللَّْيلَةَ ، َوأَكَلَ قَْبلَ : َبلَى ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َيا َرُسولَ اِهللا ؟ فَقَالَ 
، َوالُْمْؤِمُن َيأْكُلُ ِف   ي ِمَعاٍء َواِحٍدذَِلَك ِفي ِمَعاِء كَاِفرٍ ، َوالْكَاِفُر َيأْكُلُ ِفي َسْبَعِة أَْمَعاٍء 

  ذكر نضلة بن َعْمرو الغفاري ٢١٩

ْعنٍ الِْغفَارِيُّ ، َحدَّثَنِي َجدِّي ، َعْن َجدِِّه َنْضلَ -٩٩٩ ةَ ْبنِ َعْمرٍو َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َم
َحلَْبُت لَُه ، ثُمَّ : اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَمَعُه َشَواِئلُ لَُه ، فَأَْسلََم قَالَ الِْغفَارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه لَِقَي َرُسولَ 

ا أَْحِسُبُه : َحلَْبُت أََنا ، فََشرِْبُت ، ثُمَّ قُلُْت  ، فََم َيا َرُسولَ اِهللا ، لَقَِد اْمَتْألُت ِمْن َهِذِه ، َوإِنْ كُْنُت َألْشَرُب َسْبَعةً 
ِمَن َيْشَرُب ِفي ِمًعى َواِحٍد ، َوالْكَاِفَر َيْشَرُب ِفي َسْبَعِة : ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  أَْروِي: قَالَ  إِنَّ الُْمْؤ
  أَْمَعاٍء

  ذكر حازم بن حرملة الغفاري ٢٢

، َحدَّثَنِي َخاِلُد ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثَنِي أَُبو َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْع -١٠٠٠ نٍ 
، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  ، َعْن َحازِمِ ْبنِ َحْرَملَةَ  ال َحْولَ َوال قُوَّةَ : َزْيَنَب ، َمْولَى َحازِمِ ْبنِ َحْرَملَةَ 

ُنوزِ الَْجنَِّة   إِال بِاللَِّه كَْنٌز ِمْن كُ

  ة بن أيب بصرة الغفاريذكر بصر ٢٢١

ِد ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْها -١٠٠١
َخَرْجُت إِلَى الطُّورِ ، فَلَِقيُت َبْصَرةَ : أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ  ْبنِ إِْبَراِهيَم التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن

لَ : ِمْن أَْيَن جِئَْت ؟ فَقُلُْت : ْبَن أَبِي َبْصَرةَ الِْغفَارِيَّ ، فَقَالَ  لَْو لَِقيُتَك قَْبلَ أَنْ َتأِْتَيُه لَْم : جِئُْت ِمَن الطُّورِ ، فَقَا
ال ُتْعَملُ الَْمِطيُّ إِال إِلَى ثَالثَةِ : إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : قَالَ ِلَم ؟ فَ: َتأِْتِه ، فَقُلُْت 

  الَْمْسجِِد الْحََرامِ ، َوَمْسجِِدي ، َوَمْسجِِد اَألقَْصى: َمَساجَِد 

  ذكر مجيل بن بصرة الغفاري ٢٢٢

نِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َمْرَوانَ الُْعثَْما -١٠٠٢
َي َجِميلَ ْبَن َبْصَرةَ ، فَقَالَ لَُه َجِمي ئَْت ؟ فَقَالَ ِمْن أَْيَن جِ: لٌ ُهَرْيَرةَ ، أَنَُّه َخَرَج إِلَى الطُّورِ فََصلَّى بِِه ، ثُمَّ أَقَْبلَ فَلَِق

لَ : أََما إِنِّي لَْو لَِقيُتَك قَْبلَ أَنْ َتأِْتَيُه لَْم َتأِْتِه قَالَ : ِمَن الطُّورِ ، فَقَالَ :  إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا : ِلَم ؟ قَا
الَْمْسجِِد الَْحَرامِ ، َوَمْسجِِدي ، َوَمْسجِدِ : ال ُتْضَرُب أَكَْباُد الَْمِطيِّ إِال إِلَى ثَالثَِة َمَساجَِد : عليه وسلم ، َيقُولُ 

  َبْيِت الَْمقِْدسِ



  ذكر أيب بصرة الغفاري ٢٢٣

ُن أَبِي َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن فََضالَةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْب -١٠٠٣
َرِضَي اللَُّه َعْنُه ،  رِ ْبنِ ُنَعْيمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُهَبْيَرةَ ، َعْن أَبِي َتِميمٍ الَْجْيشَانِيِّ ، َعْن أَبِي َبْصَرةَ الِْغفَارِيَِّعْن َجْب

إِنَّ َهِذِه الصَّالةَ : لَ أن َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى ذَاَت َيْومٍ الَْعْصَر بِالُْمَخمَّصِ ، ثُمَّ اْنَصَرَف ، فَقَا
، فََمْن َصالَها ِمْنكُْم ُضعَِّف لَُه أَْجُرَها ِضْعفَ ْينِ ، َوال َصالةَ ُعرَِضْت َعلَى َمْن كَانَ قَْبلَكُْم فََتَواَنْوا َعْنَها َوَتَركُوَها 

  َبْعَدَها َحتَّى َيطْلَُع الشَّاِهُد ،

َبةَ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -١٠٠٤
ا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى بَِن: قَالَ ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُنَعْيمٍ ، َعنِ اْبنِ ُهَبْيَرةَ ْبنِ أَبِي َتِميمٍ الَْجْيشَانِيِّ ، َعْن أَبِي َبْصَرةَ الِْغفَارِيِّ 

ثْلَُه قَالَ  ، فَذَكََر ِم   َوالشَّاِهُد النَّْجُم: صلى اهللا عليه وسلم 
، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَ -١٠٠٥ بِي َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد ْبنِ َجْعفَرٍ 

إِنَّا غَاُدونَ إِلَى َيُهوَد ، فَالَ َتْبَدُؤُهْم بِالسَّالمِ ، فَإِنْ : قَالَ َرُسولُ اِهللا : فَارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن أَبِي َبْصَرةَ الِْغ
ْم: َسلُِّموا َعلَْيكُْم ، فَقُولُوا    َوَعلَْيكُ

  ذكر مدرك الغفاري رضي اهللا عنه ٢٢٤

َري ْبَن َزْيٍد َحدَّثَُهْم ، َعْن َخاِلِد ْبنِ الطُّفَْيلِ  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد -١٠٠٦ ةَ ، أَنَّ كَِث ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َحْمَز
، َعْن َجدِِّه قَالَ  : كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َسَجَد َوَرفََع قَالَ : ْبنِ ُمْدرٍِك الِْغفَارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

، أَْنَت ُهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك ، َوأَُعوذُ بَِعفْوَِك ِمْن ُعقُوَبِتَك ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْنَك ، ال أَْبلُغُ ثَاللَّ َناًء َعلَْيَك 
َك   كََما أَثَْنْيَت َعلَى َنفِْس

ةَ ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن َزْيٍد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ الطُّفَْيلِ ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َحْمَز -١٠٠٧
، َبَعثَُه إِلَى اْبَنِتِه َيأِْتي بَِها ِمْن َمكَّةَ   ُمْدرٍِك ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ذكر بن طخفة الغفاري ٢٢٥

كبشة َحدَّثََنا أَُبو عامر َحدَّثََنا زهري بن ُمَحمد عن ُمَحمد بن َعْمرو َحدَّثََنا حسني بن إمساعيل بن أيب  -١٠٠٨
عن ُنَعيم بن َعْبد اهللا اجملمر عن بن طخفة الغفاري قال أخربين أيب أنه أضاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 

على بطنه فركضه  نفر فباتوا عنده فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الليل فاطلع فوجده منبطحا
  برجله فأيقظه فقال ال تضطجع هكذا فإهنا ضجعة أهل النار

  ذكر خملد الغفاري رضي اهللا عنه ٢٢٦



َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا ابن ُعَيْينة عن َعْمرو بن دينار عن احلسن بن ُمَحمد عن خملد الغفاري  -١٠٠٩
لى اهللا عليه وسلم بدرا فكان عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه يعطيهم أن ثالثة أعبد لبين غفار شهدوا مع رسول اهللا ص

  كل سنة ثالثة آالف لكل رجل

  ذكر حذيفة بن أسيد أَُبو سرحية الغفاري ٢٢٧

َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ،  -١٠١٠
َيْدُخلُ الَْملَُك َعلَى النُّطْفَِة َبْعَد َما َتْسَتِقرُّ ِفي : َسِمَعْتُه ُيَحدِّثُ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : أَُسْيٍد قَالَ 

، فََيقُولُ : الرَِّحمِ أَْرَبِعَني ، أَْو قَالَ  ُه َعزَّ َوَجلَّ ، أَْي َر: َخْمًسا َوأَْرَبِعَني لَْيلَةً  بِّ ، أََشِقيٌّ أُْم َسِعيٌد ؟ فََيقُولُ اللَّ
، َوأََجلُُه ، َوُتطَْوى فََيكُْتُب الَْملَُك ، أَذَكٌَر أَْم أُْنثَى ؟ فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَُتكَْتُب ُمِصيَبُتُه ، َوأَثَُرُه ، َورِْز قُُه 

ا الصَِّحيفَةُ ، فَالَ ُيَزاُد ِفيَها   َوال َيْنقُُص ِمْنَه

ْسِلمٍ ، َعْن َعْمرِ -١٠١١ و ْبنِ ِديَنارٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن َمْنُصورٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُم
: َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ أَُسْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا ُمكَِّنْت ِفي الرَِّحمِ َخْمًسا َوأَْرَبِعَني لَْيلَةً ، ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَ َحِديِث اْبنِ ُعَيْيَنةَ

، َعْن فَُراٍت الْقَزَّازِ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َع -١٠١٢ ْن ُسفَْيانَ 
ٍة لَُه َوَنْحُن َنَتذَاكَُر : ُحذَْيفَةَ ْبنِ أَُسْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  اطَّلََع َعلَْيَنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن غُْرفَ

الدَُّخانُ ، َوالدَّجَّالُ ، َوطُلُوُع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها ، : سَّاَعةُ َحتَّى َتكُونَ َعْشُر آَياٍت ال َتقُوُم ال: السَّاَعةَ ، فَقَالَ 
َخْسٌف بِالَْمْشرِقِ ، َوَخْسٌف بِالَْمْغرِبِ ، َوَخْسٌف بَِجزِيَرِة : َوَدابَّةُ اَألْرضِ ، َوَيأَُجوُج َوَمأُْجوُج ، َوثَالثَةُ ُخُسوٍف 

رِ َعْدٍن أَْبَيَن َتُسوُق النَّاَس إِلَى الَْمْحَشرِ ، َتْنزِلُ َمَعُهْم إِذَا نََزلُوا ، َوُتِقالَْعَربِ  يلُ َمَعُهْم إِذَا ، َوَناٌر َتخُْرُج ِمْن قَْع
  قَالُوا

أَبِي الطُّفَْيلِ َعاِمرِ ْبنِ َواِثلَةَ ، َعْن  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن فَُراٍت الْقَزَّازِ ، َعْن -١٠١٣
لَ  أَْشَرَف َعلَْيَنا َعلَْيَنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن : ُحذَْيفَةَ ْبنِ أَُسْيٍد أَبِي َسرَِحيةَ الِْغفَارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَا

َر َن   ْحَوُهُعلِّيٍَّة َوَنْحُن َنَتذَاكَُر السَّاَعةَ ، فَذَكَ

  ذكر قيس بن أيب غرزة الغفاري ٢٢٨

، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َجاِمعِ ْبنِ أَبِي َراِشٍد ، َوَعْبُد ا -١٠١٤ لَْمِلِك ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َعْمرٍو 
كُنَّا ُنَسمَّى : ُت قَْيَس ْبَن أَبِي غََرَزةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ َسِمْع: أَْعَيَن ، َوَعاِصُم ْبُن َبْهَدلَةَ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ قَالَ 

، فَأََتاَنا َوَنْحُن بِالَْبِقيعِ َوَمَعَنا الِْعِصيُّ ، فََسمَّ اَنا بِاْسمٍ ُهَو السََّماِسَرةَ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إِنَّ َهذَا الَْبْيَع َيْحُضْرُه الَْحِلُف َوالْكَِذُب فَُشوُبوُه : َمْعَشَر التُّجَّارِ ، فَاْجَتَمْعَنا إِلَْيِه ، فَقَالَ  َيا: أَْحَسُن ِمْنُه ، فَقَالَ 

  بَِصَدقٍَة ،



، َوَعاِصُم ْبُن َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َجاِمعِ ْبنِ أَبِي َراِشٍد ، َوَعْبُد الَْمِلِك ْب -١٠١٥ ُن أَْعَيَن 
  َسِمْعُت قَْيَس ْبَن أَبِي غََرَزةَ ، َنْحَوُه: أَبِي النَُّجوِد ، َسِمُعوا ِمْن أَبِي َواِئلٍ ، َيقُولُ 

كَُم ْبُن ُعَتْيَبةَ ، َعْن قَْيسِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َمْيَسَرةَ ْبنِ ُشَرْيحٍ ، َحدَّثََنا الَْح -١٠١٦
َمْن غَشََّنا : َمرَّ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِرُجلٍ َيبِيُع طََعاًما ، فَقَالَ : ْبنِ أَبِي غََرَزةَ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  .فَلَْيَس ِمنَّا
  َألْرضِ َحدَّثَ بِِه إِال ُعثَْمانَال أَْحِسُب أََحًدا ِمْن أَْهلِ ا: قَالَ اْبُن أَبِي َعاِصمٍ 

  ذكر احلكم بن َعْمرو الغفاري رضي اهللا عنه ٢٢٩

، َعْن ُيوُنَس ، َوُحَمْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، أَنَّ زَِي -١٠١٧ اًدا اْسَتْعَملَ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ 
ُه َبْيَن النَّاسِ ِفي َدارِ اِإلَماَرِة ، الَْحكََم ْبَن َعْمرٍو الْ ِغفَارِيَّ َعلَى َجْيشٍ ، فَلَِقَيُه ِعْمَرانُ ْبُن ُحَصْينٍ ، َرِضَي اللَُّه َعْن

ْه ؟ قَالَ : َتْدرِي ِلَم جِئُْتَك ؟ قَالَ : فَقَالَ  ُر : ِلَم ا َبلََغُه أَْم الَِّذي قَالَ َتذْكُُر قَْولَ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَمَّ
ي َهِذِه النَّارِ ، فَقَاَم ِلَيقََع ِفيَها ، فَأُْدرَِك فَأُِخذَ ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : لَُه أَِمُريُه  لَْو : قُْم فَقَْع ِف

  َبلَى ، إِنََّما أََرْدُت أَنْ أُذَكَِّرَك َهذَا الَْحِديثَ ،: َوقََع ِفيَها لََدَخلَ النَّاَر ، فَإِنَُّه ال طَاَعةَ ِفي َمْعِصَيِة اِهللا َتَعالَى ؟ قَالَ 

ريِيَن َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِس -١٠١٨
، َوالَْحكَمِ ْب ْبنِ ُحَصْينٍ    نِ َعْمرٍو ، حنوهُيذْكَُر ، َعْن ِعْمَرانَ 

  ذكر رافع بن َعْمرو الغفاري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٢٣

 ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَريِة ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهاللٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الصَّاِمِت -١٠١٩
، ال : لَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَا: ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  إِنَّ َبْعِدي قَْوًما ِمْن أُمَِّتي َيقَْرُءونَ الْقُْرآنَ 

ِفَع فَلَِقيُت َرا: ِليقَِة قَالَ ُيَجاوُِز تََراِقَيُهْم ، َيْخُرُجونَ ِمَن الدِّينِ كََما َيْخُرُج السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة ، ُهْم َشرُّ الَْخلْقِ َوالَْخ
  َوأََنا أَْيًضا َسِمَعْتُه ِمْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ْبَن َعْمرٍو أََخا الَْحكَمِ ْبنِ َعْمرٍو ، فَقَالَ 

الِْغفَارِيَّ ،  َسِمْعُت اْبَن أَبِي الَْحكَمِ: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  -١٠٢٠
مِّ أَبِي َراِفعِ ْبنِ َعْمرٍو الِْغفَارِيِّ قَالَ : َيقُولُ  كُْنُت َوأََنا غُالٌم أَْرِمي َنْخلَ األَْنَصارِ ، فَِقيلَ : َحدَّثَْتنِي َجدَِّتي ، َعْن َع

َيا : ي النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ فَأََتى بِ: َها ُهَنا غُالًما َيْرِمي َنْخلََنا قَالَ : ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
لَ : غُالُم ، ِلَم َتْرِمي النَّْخلَ ؟ قُلُْت  ا ، َوَمَسَح َرأَْسُه ، : آكُلُ قَا ا َيْسقُطُ ِفي أَْسفَِلَه فَالَ َتْرمِ النَّْخلَ ، َوكُلْ ِممَّ

  اللَُّهمَّ أَْشبِْع َبطَْنُه: َوقَالَ 

  اري رضي اهللا عنهذكر هبيب بن مغفل الغف ٢٣١



بِيبٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُيوُسَف ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َح -١٠٢١
َعْنُه َصاِحَب َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه  َسِمْعُت ُهَبْيَب ْبَن ُمْغِفلٍ الِْغفَارِيَّ ، َرِضَي اللَُّه: أَْسلََم أَبِي ِعْمَرانَ قَالَ 

لَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : وسلم ، َيقُولُ    َمْن َوِطئَ إَِزاَرُه ُخَيالًء َوِطئَُه ِفي النَّارِ: قَا

، َحدَّثَنِي قُرَّةُ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ  -١٠٢٢
ُه فَأَِذنَ : َحبِيبٍ ، َعْن أَْسلََم أَبِي ِعْمَرانَ قَالَ  كُْنُت بَِبابِ َمْسلََمةَ ْبنِ َمْخلٍَد َوُهَبْيُب ْبُن ُمْغِفلٍ َنْنَتِظُر أَنْ َيأْذَنَ لَ

ةَ الْقَُرِشيِّ ، فَقَاَم َيُجرُّ  ، فَقَالَ ِلُمَحمَِّد ْبنِ ُعلَْب َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى : إِزَاَرُه ، فََنظََر إِلَْيِه ُهَبْيٌب َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
، َيقُولُ  ي النَّارِ: اهللا عليه وسلم  ُه ُخَيالَء َوِطئَُه ِف   َمْن َوِطئَ

  ذكر عابس الغفاري ٢٣٢

ُد اِهللا ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن فََضالَةَ ، َحدَّثََنا َعْب -١٠٢٣
سٍ الِْغفَارِيِّ ، َرِضَي َنْصرٍ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َيزِيَد ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ ، َعْن َعابِ

ا َشأْنُ النَّاسِ ؟ قَالُوا : ، أَنَُّه كَانَ َعلَى َسطْحٍ لَُه فََرأَى َناًسا َيَتَرحَّلُونَ ، فَقَالَ  اللَُّه َعْنُه َيَتَرحَّلُونَ ِمَن الطَّاُعوِن ، : َم
ْد قَالَ َرُسولُ اِهللا : َيا طَاُعونُ ُخذْنِي ، فَقَالَ لَُه اْبُن أَِخيِه : فَقَالَ  ال : صلى اهللا عليه وسلم َتَتَمنَّى الَْمْوَت ؟ َوقَ

إِنِّي أََخاُف أَنْ ُتْدرِكَنِي ِستٌّ َسِمْعُت َرُسولَ : َتَمنَُّوا الَْمْوَت ، فَإِنَُّه َيقْطَُع الَْعَملَ ، َوال َيُردُّ الرَُّجلَ فَُيْسَتْعَتَب قَالَ 
ُونُ بِالدَِّماِء ، َوإَِماَرةُ السُّفََهاِء ، َوقَِطيَعةُ الرَِّحمِ ، الَْجْوُر ِفي الُْحكْمِ ، َوالتََّها: اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيذْكُُرُهنَّ 

 لَْيَس بَِخْيرِِهْم َوال بِأَفْقَهِهِْم َوكَثَْرةُ الشَُّرِط ، َوالرَُّجلُ َيقَْرأُ الْقُْرآنَ َمَزاِمَري ُيَغنِّي بِِه الْقَْوَم ، َوالْقَْوُم ُيقَدُِّمونَ الرَُّجلَ
  قُْرآِنُيَغنِّيهِْم بِالْ

  ذكر عابس وابن أخي عابس رضي اهللا عنهما ٢٣٣

 لَْيٍث ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْحَسنِ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْجوَّابِ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن ُزَرْيقٍ ، َعْن -١٠٢٤
ا: ُعثَْمانَ أَبِي الَْيقْظَاِن ، َعْن َزاذَانَ قَالَ  َع َعابِسٍ الِْغفَارِيِّ فَْوَق َسطْحٍ ، فََرأَى النَّاَس َيَتَحمَّلُونَ ،  كُنَّ ُجلُوًسا َم

َيا طَاُعونُ ُخذْنِي ، فَقَالَ اْبُن أَخٍ لَُه ، َوكَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ : َيِفرُّونَ ِمَن الطَّاُعوِن ، فَقَالَ : َما َشأُْنُهْم ؟ قَالُوا : فَقَالَ 
، َيقُولُ ، أَلَْم َتْسَمْع َر ِه ، َوال : ُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  ال َيَتَمنَّ أََحُدكُُم الَْمْوَت ، فَإِنَُّه ِعْنَد اْنِقطَاعِ َعَمِل
  ُيَردُّ فَُيْسَتْعَتَب
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ملثاين: كتاب  وا   اآلحاد 
لشيباين : املؤلف  ا بكر  بو  الضحاك أ بن عمرو بن   أمحد 

إِمَاَرةَ السُّفََهاِء ، َوَبْيَع الُْحكْمِ ، : أُبَاِدُر ِستا ، َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم يََتَخوَّفَُهنَّ َعلَى أُمَِّتِه : قَالَ 
هِهِْم ، الرَِّحمِ ، وَاسِْتْخفَافًا بِالدَّمِ ، َوقَْوًما يَتَِّخذُونَ الْقُْرآنَ مََزاِمَري ، يُقَدُِّمونَ الرَُّجلَ لَْيَس بِأَفْقَ َوكَثَْرةَ الشَُّرِط ، َوقَِطيَعةَ

  إِال ِليَُغنِّيَُهْم

  ذكر علقمة بن حويرث الغفاري ٢٣٤

: ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمطَرٍِّف ، َحدَّثَتْنِي َجدَِّتي قَالَْت َحدَّثََنا َخِليفَةُ ْبُن َخيَّاٍط ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ ْبُن  -١٠٢٥
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : َسِمْعُت َعلْقََمةَ ْبَن ُحَوْيرٍِث الِْغفَارِيَّ ، َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  لنَّظَُرزَِنا الَْعْينِ ا: عليه وسلم 

  ذكر قهيد الغفاري رضي اهللا عنه ٢٣٥

 الُْمطَِّلبِ الَْمْخُزوِميُّ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن -١٠٢٦
إِنْ : َسأَلَ َساِئلٌ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : ْيٍد الْغِفَارِيِّ قَالَ ، َعْن أَِخيِه الَْحكَمِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن قَُه

: فَإِنْ أََبى قَالَ : ذَكِّْرُه ، َوأََمَرهُ بَِتذْكِريِِه ثَالثَ مَرَّاٍت قَالَ : َعَدا َعلَيَّ َعاٍد ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  نْ قََتلََك فَأَْنَت ِفي الَْجنَِّة ، َوإِنْ قََتلَْتُه فَإِنَُّه ِفي النَّارِفَقَاِتلُْه ، فَإِ

  ذكر وهبان بن صيفي الغفاري ٢٣٦

ِفيٍّ قَالَ ِلي َوهَْبانُ ْبُن َصْي: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعزِيزٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َزْهَدَم ، َعْن أَبِيهِ َزْهَدَم ْبنِ الْحَارِِث قَالَ  -١٠٢٧
َيا َوهَْبانُ ، إِنََّك إِنْ َبقِيَت : قَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : لَبَّْيَك قَالَ : َيا َزْهَدُم ، قُلُْت : َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

اجِنيِ النَّْخلِ ، فََبْيَنا أََنا ِفي َدارِي إِذْ َبْعِدي فَسََتَرى ِفي أَْصَحابِي اخِْتالفًا ، َوإِنْ َبِقيتَ إِلَى ذَِلَك فَاْجَعلْ َسْيفََك ِمْن َعَر
َيا َوْهَبانُ ْبَن َصْيِفيٍّ ، أَال َتْخُرجُ : َجاَء َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَأََخذَ بِِعَضادََتيِ الَْبابِ ، ثُمَّ سَلََّم ، ثُمَّ قَالَ 

لَْحَسنِ ، أَْوصَانِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَوْ أََمرَنِي أَْو تَقَدََّم إِلَيَّ َشكَّ َيْحَيى أَيَّ بِأَبِي َوأُمِّي َيا أََبا ا: ؟ فَقُلُْت 
اْجَعلْ َيا َوْهَبانُ ، أََما إِنََّك إِنْ َبقِيَت َبْعِدي فََسَتَرى ِفي أَْصحَابِي اخِْتالفًا ، فَإِنْ َبِقيَت إِلَى ذَِلَك فَ: ذَِلَك قَالَ ، فَقَالَ 

  َسْيفََك ِمْن َعَراجَِني ، فَوَلَّى َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

  ذكر صيفي الغفاري رضي اهللا عنه ٢٣٧

يا أَنَّ َعِل: انَ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َعْمرٍو ، َعْن بِْنِت َصْيِفيِّ ْبنِ َوْهَب -١٠٢٨
أَْوصَانِي َخِليِلي َواْبُن َعمَِّك صلى : َما َيْمَنُعَك ِمْن أَنْ تَأِْتَي ؟ فَقَالَ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أََتى َوْهَبانَ ْبنَ َصْيِفيٍّ ، فَقَالَ لَُه 

َوأَْوَصى إِلَى أَْهِلهِ : ْيفًا ِمْن َخَشبٍ قَالَتِ اْبَنُتُه إِنَُّهُو فُْرقَةٌ َوِفْتَنةٌ ، فَاكِْسْر َسيْفََك ، وَاتَِّخذْ َس: اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
  أَنْ ُيكَفِّنُوُه َوال ُيلْبُِسوُه قَِميًصا ، فَأَلَْبْسنَاُه قَِميًصا فَأَصَْبَح َوُهَو َعلَى الِْمْشَجبِ



  ومن بين مدجل بن مرة بن َعْبد مناة بن كنانة

  سراقة بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٢٣٨

 ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ِشَهابٍ -١٠٢٩
اِلٍك ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَْخبََرُه ، أَنَّهُ لَمَّا َخَرجَ الرَّْحَمنِ ْبُن َماِلِك ْبنِ جُْعُشمٍ الُْمدِْلجِيُّ ، أَنَّ أََباهُ أَخَْبَرُه ، أَنَّ ُسَراقَةَ ْبَن َم

فََبْيَنا أََنا جَاِلٌس ِفي َناِدي قَْوِمي : النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُمَهاجًِرا إِلَى الَْمِديَنِة َجَعلَْت قُرَْيٌش ِلَمْن َردَُّه ِمئَةَ َناقٍَة قَالَ 
فَأَْوَمأْتُ :  ِه لَقَْد َرأَْيتُ ثَالثَةً َركََبةً َمرُّوا َعلَيَّ آنِفًا ، وَاللَِّه إِنِّي َألظُنُُّه ُمَحمًَّدا َعلَْيِه السَّالُم قَالَوَاللَّ: َجاَء َرُجلٌ ، فَقَالَ 

  ُه َوَسكََتلََعلَّ: إِنََّما ُهمْ َبُنو فُالٍن َيبُْغونَ ضَالَّةً لَُهْم ، فَقَالَ : إِلَْيِه بَِعْيَنيَّ أَِن اْسكُْت ، قُلُْت 

ِمْن َوَراءِ فََمكَثُْت قَِليال ، ثُمَّ قُْمُت فََدَخلْتُ َبيِْتي فَأََمْرُت بِفََرسٍ فَِقيدَ إِلَى َبطْنِ الَْواِدي ، أَخَْرْجُت ِسالِحي : قَالَ 
َرْجُت ِقدَاِحي ، فَاْسَتقَْسْمُت فََخَرَج َسْهمُ ُحْجرَِتي ، َوأََخذُْت ِسَهاِمي الَِّتي أَْسَتقِْسُم بَِها ، ثُمَّ لَبِْستُ ْألَمِتي ، ثُمَّ أَْخ
فََبيَْنا فََرِسي َتشَْتدُّ : فََرِكْبُت َعلَى أَثَرِِه قَالَ : الَِّذي أَكَْرُه ، أَنْ ال أَُضرَُّه ، َوقَْد كُْنتُ أَْرُجو أَنْ أَُردَُّه فَآُخذَ الِْمئَةَ قَالَ 

ْجُت ِقَداِحي فَاْستَقَْسْمُت ، فَخََرَج السَّْهُم الَِّذي أَكَْرُه أَنْ ال أَضُرَُّه ، فَأََبْيتُ إِال أَنْ بِي َعثََرْت َوَسقَطُْت َعْنَها ، فَأَْخَر
ُه ، ضِ ، َوَسقَطُْت َعْنأَْتَبَعُه فََرِكْبُت ، فَلَمَّا َبَدا ِليَ الْقَْوُم َوَنظَْرُت إِلَيْهِْم َعثََر بِي فََرِسي ، َوذَهََبْت َيَداُه ِفي اَألْر

  َدْيتُُهْم ،فَاْسَتْخَرَج َيدَاُه أَْتَبَعَها ُدَخانٌ ِمثْلُ الُْغبَارِ ، فََعَرفُْت أَنَُّه قَْد ُمنَِع مِنِّي وَأَنَُّه ظَاِهٌر ، فََنا

قُلْ لَُه َما : بِيُّ صلى اهللا عليه وسلم اْنظُُرونِي ، فََواللَِّه ال أُرِيُبكُْم ، َوال يَأِْتَيكُْم ِمنِّي َشْيٌء َتكَْرُهوَنُه ، فَقَالَ النَّ: فَقُلُْت 
 َرسُولُ اِهللا اكُْتْب ِلي ِكتَاًبا ، فَكََتَبُه ، ثُمَّ أَلْقَاُه إِلَيَّ ، فََسكَتُّ فَلَْم أَذْكُْر َشْيئًا ِممَّا كَانَ ، فَلَمَّا فََتَح: َتْبِغي ، فَقُلُْت لَُه 

فََبْيَنَما أََنا َعاِمدٌ لَُه ، َدَخلْتُ : نٍ َخَرجَ إِلَْيِه َوَمَعُه الْكَِتاُب الَِّذي كََتَبُه لَُه قَالَ صلى اهللا عليه وسلم َمكَّةَ َوفََرغَ ِمْن ُحَنْي
ى َدَنْوتُ إِلَى إِلَْيَك إِلَْيَك ، َحتَّ: فَطَِفقُوا ُيقَرِّعُونِي بِالرِّمَاحِ ، َوَيقُولُونَ : َبْيَن ظَْهرَاَنْي كَِتيَبٍة ِمْن كََتاِئبِ األَْنصَارِ قَالَ 

َيِدي بِالِْكَتابِ ، فَقَالَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َعلَى َناقٍَة أَنْظُُر إِلَى َساِقِه ِفي غََرَزٍة كَأَنََّها ُجمَّاَرةٌ ، فََرفَْعُت 
أَْسلَْمُت ، ثُمَّ اْنَصَرفُْت ، فَُسقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا فَ: الَْيْوُم َيْوُم َوفَاٍء َوبِرٍّ ، اْدُنْه قَالَ : النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

  عليه وسلم َصَدقَِتي ،

ْهرِيِّ ، أَخَْبرَنِي َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَعاٍذ ، َوَعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّ -١٠٣٠
ةَ ْبَن َماِلٍك ، َيقُولُ َمنِ ْبُن َماِلٍك َوُهَو اْبُن أَِخي سَُراقَةَ ْبنِ َماِلكِ ْبنِ ُجْعُشمٍ ، أَنَّ أََباُه أَْخَبَرُه ، أَنَُّه َسِمعَ ُسَراقََعْبُد الرَّْح

اللَُّه َعْنُه ِدَيةً ِلكُلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما  َجاَءْتَنا ُرُسلُ كُفَّارِ قُرَْيشٍ َيْجَعلُونَ ِفي النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوأَبِي َبكْرٍ َرِضَي: 
  فََبْيَنا أََنا َجاِلٌس ِفي َمْجِلسِ قَْوِمي فَذَكََر ، َنْحوَُه: ِلَمْن قََتلَُهَما أَْو أََسَرُهَما قَالَ 

ُعقَْبةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، أَْخبََرنِي َعْبدُ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ  -١٠٣١
أَنَُّه َمَضى إِلَى : أَنَّ سَُراقَةَ ْبَن َماِلٍك ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَْخَبَرُه : الرَّْحَمنِ ْبُن َماِلٍك الُْمْدِلجِيُّ ، أَنَّ أََباُه مَاِلًك أَْخبََرُه 

َيا َرُسولَ اِهللا ، الضَّالَّةُ تَُغشَِّي ِحَياِضي قَْد َمْألُتَها ِإلبِِلي ، ِلي ِفيَها ِمْن أَْجرٍ : ُت َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلْ
  ِفي كُلِّ كَبٍِد َحرَّى أَجٌْر: إِنْ َسقَْيتَُها ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 



َنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَ -١٠٣٢
َسأَلُْت َرسُولَ اِهللا صلى : الرَّْحَمنِ ْبنِ َماِلِك ْبنِ جُْعُشمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعمِِّه ُسَراقَةَ ْبنِ ُجْعُشمٍ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َنَعْم ، ِفي كُلِّ : يه وسلم َعنِ الضَّالَِّة ِمَن اإلِبِلِ َتْغَشى ِحيَاِضي قَْد لُطْتَُها ِإلبِِلي ، فََهلْ ِلي ِفيَها ِمْن أَْجرٍ ؟ قَالَ اهللا عل
  كَبٍِد َحرَّى أَجٌْر

  ذكر خالد بن َعْبد اهللا بن حرملة املدجلي ٢٣٩

بِي كَْبَشةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا َسحَْبلُ ْبُن ُمحَمٍَّد اَألْسلَِميُّ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَ -١٠٣٣
َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أَبِي ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َحْرَملَةَ الُْمدِْلجِيِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َهلْ لََك ِفي َعقَاِئلِ النَِّساِء ، َوأُُدمِ إِبِلِ َبنِي ُمدِْلجٍ ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : انَ وَأََتاهُ َرُجلٌ فََوقََف َعلَْيِه ، فَقَالَ بُِعْسفَ
  َخْيرِكُُم الدَّاِفُع َعْن قَْوِمِه َما لَْم َيأْثَْم: اهللا عليه وسلم 

  ة من بين مالك بن النضر بن كنانةذكر أيب قرصافة وامسه جندرة بن خيشن ٢٤

ِضَي اللَُّه َعْنُه ، كَانَ َعلَْيِه َحدَّثََنا أَُبو ُعَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َزبَّانَ الِْكنَانِيُّ ، َعْن زَِيادِ ْبنِ َسيَّارٍ ، أَنَّ أََبا ِقْرَصافَةَ َر -١٠٣٤
  ُبرُْنٌس كََساهُ إِيَّاُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم

َحدَّثََنا أَُبو عمري َحدَّثََنا ضمرة عن بالل بن كعب العكي قال زرنا حيىي بن حسان البكري من عسقالن أنا  -١٠٣٥
وابن أدهم وابن قرين وموسى بن يسار فأتى حيىي بطعام فأمسك موسى يده فقال له حيىي كل فقد آمنا رجل من 

سنة يكىن أبا قرصافة كان يصوم يوما ويفطر يوما فولد أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا املسجد عشرين 
يل غالم فأوملت فدعوته يف اليوم الذي كان يصوم فيه فأفطر فمد موسى يده فأكل وقام بن أدهم إىل املسجد فكنسه 

  بيده

َنا زياد بن سيار قال َحدَّثََنا أَُبو نشيط َحدَّثََنا الطيب بن زبان بن الطيب الكناين أَُبو زبان العسقالين َحدَّثَ -١٠٣٦
كان على أيب قرصافة برنس من كسوة النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان يؤتى بالصبيان فيمسح على رؤوسهم 

  مبصافحته النيب صلى اهللا عليه وسلم
 تعاىل عنه بعد َحدَّثََنا أَُبو نشيط َحدَّثََنا الطيب َحدَّثََنا زياد بن سيار قال أتينا إىل بيت أيب قرصافة َرِضَي اهللا -١٠٣٧

  وفاة أيب قرصافة فقلت هلا أي شيء أكثر ما كان أبوك يقول قالت كان يقول اللهم ال ختزنا يوم القيامة

َحدَّثََنا أَُبو نشيط َحدَّثََنا الطيب َحدَّثََنا زياد بن سيار أن أبا قرصافة َرِضَي اهللا تعاىل عنه كان له بن يقال له  -١٠٣٨
إذا انتبه لصالة الغداة نادى يا عياض الصالة فيقول لبيك لبيك يا أبة قال وإن عياضا  عياض فكان أَُبو قرصافة

خرج إىل أرض الروم وأن أبا قرصافة كان إذا انتبه وهو بالشام نادى كما كان يصنع يا عياض الصالة الصالة وهو 
  بأرض الروم فإذا انتبه يقول يا عياض فيقول عياض يا أبة لبيك لبيك

  اس بن غنم بن مالك بن كنانةومن بين فر

  الفلتان بن عاصم رضي اهللا عنه



بٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحجَّاجٍ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا عَاِصُم ْبُن كُلَْي -١٠٣٩
كُنَّا ِعْنَد َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَأُنْزِلَ َعلَْيِه ، َوكَانَ : َي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن َخاِلِه الْفَلَْتانِ ْبنِ َعاِصمٍ ، َرِض

رُِف ذَِلَك ِمْنُه ، فَقَالَ  َوَجلَّ ، فَكُنَّا َنْعإِذَا أُنْزِلَ َعلَْيِه َداَم َبصَُرُه ، َوفََتَح َعْيَنْيِه ، َوفَرَّغَ قَلَْبُه َوَسْمَعُه ِلَما َيأِْتَيُه ِمَن اِهللا َعزَّ
َوكُلًّا َوَعَد اللَُّه : ال َيْستَوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني وَالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اِهللا ، َحتَّى َبلَغَ : اكُْتْب : ِللْكَاِتبِ 

إِنَُّه َينْزِلُ : فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَقُلُْت ِلَألْعَمى :  ؟ قَالَ َما ذَْنُبَنا َيا َرُسولَ اِهللا: فَقَاَم اَألْعَمى ، فَقَالَ : الُْحسَْنى قَالَ 
  َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ،

ِقَي قَاِئًما ، فََب: أَُعوذُ بَِغَضبِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : فََخاَف أَنْ َيكُونَ يَْنزِلُ ِفيِه َشْيٌء ِمْن أَْمرِِه ، فَقَالَ 
غَْيُر : اكُْتْب : أَُعوذُ بَِغَضبِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِللْكَاِتبِ : َوقَالَ 

  أُوِلي الضََّررِ
َعْن َعاِصمِ ْبنِ كُلَْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخاِلهِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، -١٠٤٠

إِنِّي َرأَْيتُ لَْيلَةَ الْقَْدرِ ، فَأُْنِسيُتَها : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : الْفَلَْتاِن ْبنِ عَاِصمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  فَاطْلُُبوَها ِفي الَْعْشرِ اَألوَاِخرِ وِتْرًا

  من بين أسد بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضرو
  فاكهة
ا ُمحَمَُّد ْبُن الَْوِليدِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ أَُبو الَْوِليدِ السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمِطيعٍ ُمَعاوَِيةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََن -١٠٤١

  ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن  الزَُّبْيِديُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ

  َسْبَرةَ ْبنِ فَاِكَهةَ اَألَسِديِّ

الِْميَزانُ بَِيِد الرَّْحَمنِ َجلَّ َجاللُُه ، َيْرفَُع قَْوًما ، َوَيَضُع : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  آَدَم َبْيَن إِْصَبَعْينِ ِمْن أَصَابِعِ الرَّْحَمنِ َعزَّ َوَجلَّ ، إِذَا َشاَء أََزاغَُه ، َوإِذَا َشاَء أَقَاَمُه ، قَْوًما ، َوقَلُُب اْبنِ

نِ ُنفَْيرٍ ، َعْن رِ ْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْربٍ ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ ، َعمَّْن َحدَّثَُه ، َعْن ُجَبْي -١٠٤٢
  َسْبَرةَ ْبنِ فَاِتٍك ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

َعْن سَاِلمِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الثَّقَِفيِّ ُموَسى ،  -١٠٤٣
َسِمْعُت النَّبِيَّ : َعْن َسْبَرةَ ْبنِ فَاِكَهةَ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَْجْعِد ، 

ُتسِْلُم َوَتَدعُ : فَقَالَ إِنَّ الشَّْيطَانَ قََعَد الْبنِ آَدَم بِأَطُْرِقِه ، فَقََعَد لَُه بِطَرِيقِ اِإلْسالمِ ، : صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
فَقَالَ : ُتَجاِهُد فَُتقَْتلُ فَُتَزوَُّج اْمرَأَُتَك ، َويُقَْسُم مَِرياثَُك قَالَ : ِديَنَك َوِديَن آبَاِئَك ، ثُمَّ قََعَد ِفي طَرِيقِ الْجَِهاِد َوقَالَ 

  َعزَّ َوَجلَّ لَُه الَْجنَّةَ فََمْن فََعلَ ذَِلَك َضِمَن اللَُّه: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ومن بين أسد بن مدركة بن إلياس بن فاتك
ي إِْسحَاَق ، َعْن َحدَّثَنِي َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُمطَرٍِّف ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمَّدٍ الَْعنْقَزِيُّ ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعْن أَبِ -١٠٤٤

  ِشْمرِ ْبنِ َعِطيَّةَ ، َعْن 



  مِ ْبنِ فَاِتٍك ، َرِضَي اللَُّه َعْنُهُخرَْي

َيا َرُسولَ اِهللا ، َما ُهَما ؟ : أَيُّ َرُجلٍ أَْنَت ، لَْوال َخلََّتاِن ِفيَك ، قُلُْت : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 
  فََجزَّ َشعََرُه ، َوَرفََع إِزَارَُه: وُد قَالَ ال َجَرَم ، ال أَُع: ُتسْبِلُ إِزَاَرَك ، َوتُْرِخي َشْعَرَك ، قُلُْت : قَالَ 

 ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َداُوَد ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ بِْشرٍ -١٠٤٥
نِْعَم الرَُّجلُ ُخرَْيٌم اَألَسِديُّ ، : َسِمَع َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  إِنَُّه: أَنَُّه َسِمَع اْبَن الَْحْنظَِليَِّة ، َيقُولُ 

إَِزارَهُ بَِها شََعَرُه إِلَى أُذَُنْيِه ، َو لَْوال طُولُ ُجمَِّتِه ، َوإِْسَبالُ إَِزارِِه ، فََبلَغَ ذَِلَك خَُرْيًما َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فَأََخذَ شَفَْرةً َوقَطََع
  رَأَْيُت ُخَرْيًما ِعْنَد ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َوَشَعُرهُ ُجمَّةٌ إِلَى أُذَُنيِْه: إِلَى أَْنَصاِف َساقَْيِه قَالَ بِْشٌر 

نِي حَفُْص ْبُن ُعَمَر ْبنِ طَلَْحةَ ، أَنَّهُ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ ْبُن ِعيَسى الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثَ -١٠٤٦
نِْعَم الرَُّجلُ ِمْن : ذَكََر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َرُجال ، فَقَالَ : َسِمَع أََنَس ْبَن َماِلٍك ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ 

  َرُجلٍ ُيَغيِّبُ َشَعُرُه أُذَُنيِْه

ْن ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعنِ الرُّكَْينِ ْبنِ الرَّبِيعِ ، َعْن أَبِيِه ، َع َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -١٠٤٧
النَّاُس أَْرَبَعةٌ : م قَالَ َيِسريِ ْبنِ عَُمَِيلَةَ ، َعْن ُخَرْيمِ ْبنِ فَاِتٍك اَألَسِديِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسل

ِفي اآلِخَرِة ، َوَمقُْتوٌر َعلَْيِه ِفي ، َواَألْعَمالُ ِستَّةٌ ، ُمَوسٌَّع َعلَْيِه ِفي الدُّنَْيا َواآلِخَرِة ، َومَُوسٌَّع لَُه ِفي الدُّْنَيا َمقْتُوٌر َعلَْيِه 
ُموجَِبَتاِن ، َوِمثْلٌ : لَْيِه ِفي الدُّْنَيا ُمَوسٌَّع َعلَْيِه ِفي اآلخَِرِة ، َواَألْعمَالُ ِستَّةٌ الدُّْنَيا َمقْتُوٌر َعلَْيِه ِفي اآلِخَرِة ، َوَمقُْتوٌر َع

نَّةَ ، َمْن َماَت ُمْسِلًما أَْو ُمْؤِمًنا ال ُيشَْرُك بِاللَِّه َتَعالَى َشيْئًا َدَخلَ الَْج: بِِمثْلٍ ، َوَعشََرةٌ أَْضَعافَُها ، َوَسْبَعةٌ مِائَةُ ِضْعٍف 
، َوَمْن َعِملَ َسيِّئَةً كُِتَبتْ  َوَمْن َماَت كَاِفًرا َدَخلَ النَّاَر ، َمْن َهمَّ بَِحَسَنٍة حَتَّى َيشُْعَرَها قَلَْبُه كُِتَبْت لَُه َحَسَنةٌ ال ُتَضاَعُف

لَُه َعْشَر أَْمثَاِلَها ، َوَمْن أَْنفََق َنفَقَةً ِفي َسبِيلِ اِهللا َعزَّ  َعلَْيِه َسيِّئَةً َواِحَدةً لَْم ُتَضاَعْف َعلَْيِه ، َوَمْن َعِملَ َحَسَنةً كُِتَبْت
  َوَجلَّ كُتَِبْت لَُه سَْبَع ِمئَِة ِضْعٍف

َحدَّثََنا هشام بن عمار َحدَّثََنا ُمَحمد بن أيوب بن حلبس قال مسعت أىب يقول عن خرمي بن فاتك رجل من  -١٠٤٨
قال أهل الشام سوط اهللا تعاىل يف أرضه ينتقم هبم ممن يشاء من عباده وحرام أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم وال ميوتون اال مها وغما
َحدَّثََنا هشام بن عمار َحدَّثََنا الوليد بن مسلم عن ُمَحمد بن أيوب عن أبيه عن خرمي بن فاتك عن النيب  -١٠٤٩

  مثلهصلى اهللا عليه وسلم 

  ذكر وابصة بن معبد األسدي ٢٤٤

نِ َيَساٍف ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أََبى َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن ِهاللِ ْب -١٠٥٠
ولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َرُجال َصلَّى َخلَْف الصُّفُوفِ أَْبَصَر َرُس: َعْمرِو ْبنِ َراِشٍد ، َعْن َوابَِصةَ ْبنِ َمْعَبٍد قَالَ 

  َوْحَدُه ، فَأََمَرهُ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيِعيَد الصَّالةَ
أََخذَ بَِيِدي زَِياُد ْبنُ : لَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُحَصْينٍ ، َعْن ِهاللِ ْبنِ َيَساٍف قَا -١٠٥١



َصلَّى َرُجلٌ َخلَْف الصُّفُوِف َوْحَدُه فَأََمَرهُ : ُحَضيابَِصةُ ْبُن َمْعَبٍد ، فَقَالَ : أَبِي زِيَاٍد فَأَْوقَفَنِي َعلَى شَْيخٍ بِالرَّقَِّة ، فَقَالَ 
  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ يُِعيَد

 اهللاِ مَّدُ ْبُن ُسهَْيلِ ْبنِ َعْسكَرٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أْصَبغَ ْبُن ُمَحمٍَّد اْبُن أَِخي ُعَبْيِدَحدَّثََنا ُمَح -١٠٥٢
نَ يَقُوُم ِفي النَّاسِ َيْومَ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُبْرقَانَ ، َعْن َشدَّاٍد ، َمْولَى ِعيَاضٍ الَْعاِمرِيِّ ، َعْن َوابَِصةَ ، أَنَُّه كَا

َيا أَيَُّها : إِنِّي َشهِْدُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ ، َوُهَو َيقُولُ : اَألْضَحى َوَيْوَم الِْفطْرِ ، فََيقُولُ 
َهذَا : َيا أَيَُّها النَّاُس ، أَيُّ َشْهرٍ أُْحرُِم ؟ قَالُوا : النَّْحرِ ، ثُمَّ قَالَ  َهذَا الَْيْوُم ، َوُهَو َيْوُم: النَّاُس ، أَيُّ َيْومٍ أُْحرُِم ؟ فَقَالُوا 

إِنَّ ِدَماَءكُْم َوأَمَْوالَكُمْ : َهذَا ، فَقَالَ : أَيَُّها النَّاُس ، أَيُّ َبلٍَد أَْعظَُم عِْنَد اِهللا ُحْرَمةً ؟ فَقَالَ النَّاُس : ، ثُمَّ قَالَ 
: قَالَ النَّاُس ْم ُمَحرََّمةٌ َعلَْيكُْم كَُحْرَمِة َيْوِمكُْم َهذَا ، ِفي َشْهرِكُْم َهذَاَعى َيْومِ الِْقَياَمِة ، أَال َهلْ َبلَّْغُت ؟ فََوأَْعرَاَضكُ

ِلُيَبلِّغِ الشَّاِهُد ِمْنكُُم الَْغاِئَب قَالَ َوابَِصةُ : اللَُّهمَّ اشَْهْد ، َيقُولَُها ثَالثًا ، ثُمَّ قَالَ : َنَعْم ، فََرفََع َيَدْيِه إِلَى السََّماِء ، فَقَالَ 
  َوإِنَّا شَهِْدَنا َوِغبُْتْم ، وََنْحُن ُنَبلُِّغكُْم: َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

بَِصةَ بِالرَّقَِّة َيْوَم الُْجُمَعِة َصلَّى بَِنا سَاِلُم ْبُن وَا: َوَحدَّثَنِي أَُبو أَُساَمةَ الُْخَزاِعيُّ ، َعْن َجْعفَرٍ قَالَ : قَالَ َعْمٌرو  -١٠٥٣
  أُشْهُِد َعلَْيكُْم ، كََما أُْشهَِد َعلَْينَا: ، فَذَكََر َحِديثَ وَابَِصةَ ، َوقَالَ 

  ذكر قيس بن احلارث بن جدان األسدي رضي اهللا عنه ٢٤٥

ِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ الُْمْختَارِ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َعْب -١٠٥٤
فَأََمَرُه َرُسولُ اهللاِ صلى  َعْن ُحَمْيَضةَ بِْنِت الشََّمرَْدلِ ، َعْن قَْيسِ ْبنِ الْحَارِِث اَألَسِديِّ ، أَنَُّه أَسْلََم وََتْحَتُه ثََماِن نِْسَوٍة

  اَر ِمْنُهنَّ أَْربَعًااهللا عليه وسلم أَنْ َيْخَت

  ذكر احلارث بن أقيش األسدي رضي اهللا عنه ٢٤٦

أَبِي ِهْنَد ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ ْبُن َعْبِد الَْوارِِث ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َداُوَد ْبنِ  -١٠٥٥
َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : َدَخلَ َعلَْيَنا َوَنْحُن ِفي الَْبْيِت ، فَقَالَ : الَْحارِِث ْبنِ أُقَْيشٍ قَالَ  َحدَّثَنِي َعْبدُ اهللاِ ْبُن قَْيسٍ ، َعنِ

وَثَالثَةٌ ؟ :  ، قَالُوا َما ِمْن ُمْسِلَمْينِ َيُموُت لَُهَما أَْرَبَعةٌ لَْم َيْبلُغُوا الْحِْنثَ إِال أَْدَخلَُهُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الَْجنَّةَ: عليه وسلم 
  وَاثَْناِن: َواثَْناِن َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ : َوثَالثَةٌ ، قَالُوا : قَالَ 

نُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّحِيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنَد  -١٠٥٦
ُه َعْنُه لَْيلََتِئذٍ كُْنُت ِعْنَد أَبِي ُبْرَدةَ ذَاَت لَْيلٍَة ، فََدَخلَ َعلَْيَنا الَْحارِثُ ْبُن أُقَْيشٍ ، فََحدَّثَ الَْحارِثُ َرِضَي اللَّ: قَْيسٍ قَالَ 

  اَعِتِه أَكْثَُر ِمْن ُمضََرِمْن أُمَِّتي َمْن َيْدُخلُ الَْجنَّةَ بِشَفَ: أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  ذكر معقل بن أيب معقل األسدي َرِضَي اهللا تعاىل عنه

ْمُرو ْبُن َيْحَيى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِاللٍ ، َحدَّثََنا َع -١٠٥٧
َنَهى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : َزْيٍد ، َعْن َمْعِقلٍ اَألَسِديِّ ، َوقَْد َسِمعَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  الَْمازِنِيُّ ، َعْن أَبِي



  ُوَهْيٌبَوكَذَِلَك رََواُه : أَنْ َنْسَتقْبِلَ الِْقْبلََتْينِ بِغَاِئٍط أَْو بَْولٍ قَالَ الْقَاِضي أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ : عليه وسلم 
ٍد ، َموْلَى َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيحَْيى ، َعْن أَبِي َزْي -١٠٥٨

  أَنْ َنْستَقْبِلَ الِْقْبلَةَ بِغَاِئٍط أَْو بَْولٍَنَهى : التَّْغِلبِيَِّني ، َعْن َمْعِقلِ ْبنِ أَبِي الْهَْيثَمِ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم 

  ذكر يزيد بن مسور بن يزيد املالكي وقالوا أسدي رضي اهللا عنه ٢٤٨

ثََنا ِمسَْوُر َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ كَِثريٍ الْكَاِهِليِّ ، َحدَّ: َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، وَأَُبو كَُرْيبٍ ، قَاال  -١٠٥٩
أُشْهِْدُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقَْرأُ ِفي الصَّالِة فََتَرَك َشْيئًا لَْم َيقَْرأُْه ، فَلَمَّا َسلََّم : ْبُن َيزِيَد الْمَاِلِكيُّ قَالَ 

كُْنُت أَُراَها ُنِسَخْت قَالَ : ْرَتنِيَها ؟ فَقَالَ الرَُّجلُ فََهال أَذْكَ: آَيةُ كَذَا َوكَذَا لَْم َتقَْرأَْها قَالَ : قَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ 
  َيحَْيى ْبُن كَِثريٍ لَيُِّن الَْحِديِث: الْقَاِضي أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  ذكر ضرار بن األزور األسدي رضي اهللا عنه ٢٤٩

ثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َيْعقُوَب ْبنِ َبِحريٍ ، أَوْ َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّ -١٠٦٠
َدعْ : بََعثَنِي أَْهِلي بِلَقُوحٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَأََمْرُت أَنْ أَْحِلَبَها ، َوقَالَ : َعْن ِضَرارِ ْبنِ اَألزَْورِ قَالَ 

  َداِعَي اللََّبنِ

  ُمَحمد بن جحش بن رباب األسدي ذكر

  حليف لبين َعْبد مشس وقد كتبناه يف احللفاء

  ذكر نقادة األسدي َرِضَي اهللا تعاىل عنه

، َعنِ الَْبَراِء ْبُن َسالَمةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا غَسَّانُ ْبُن ُبْرزِيَن ، َحدَّثََنا َسيَّاُر  -١٠٦١
َيْسَتمْنُِحُه َناقَةً ، َوأَنَّ  السَِّليِطيِّ ، َعْن ُنقَاَدةَ اَألَسِديِّ ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َبَعثَهُ إِلَى َرُجلٍ

قٍَة ، فَلَمَّا أَْبَصَرَها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَْد َجاَء بَِها الرَُّجلَ َردَُّه فَأَْرَسلَ إِلَى آَخَر َيْسأَلُُه ، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه بَِنا
َوِفيَمْن َجاَء بَِها : َيا َرُسولَ اِهللا ، َوِفيَمْن َجاَء بَِها ؟ قَالَ : اللَُّهمَّ َبارِْك ِفيَها َوِفيَمْن أَْرَسلَ بَِها قَالَ ُنقَاَدةُ : َيقُوُدَها قَالَ 
اللَُّهمَّ أَكِْثْر مَالَ فُالنٍ : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَُحِلَبْت فَُمدَّْت ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  فَأََمَر َرُسولُ

  َيْعنِي الَْمانَِع األَوَّلَ اللَُّهمَّ أَِقلَّ رِْزَق فُالنٍ َيْعنِي صَاِحَب النَّاقَِة الَِّتي أَْرَسلَ بِهَا

  ن حمصنومن ذكر عكاشة ب ٢٥١

  له أخبار ومن القارة بن اهلون بن خزمية وهم وأسد أخوه معاوية
َعْبُد اِهللا ْبُن  َحدَّثَنِي ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثَنِي -١٠٦٢

 ي َيحَْيى ْبُن جَابِرٍ ، أَنَّ َعْبدَ الرَّْحَمنِ ْبَن َجابِرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ أَْخبََرُه ، أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُمَعاوَِيةََساِلمٍ ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ ، َحدَّثَنِ
َمْن َعَبَد : ِن ثَالثٌ َمْن فََعلَُهنَّ فَقَْد طَِعَم طَْعَم اِإلَميا: الْغَاِضرِيَّ ، َحدَّثَُهْم ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 



ْيِه ِفي كُلِّ َعامٍ ، َولَْم ُيْعِط الَْهرَِمةَ ، اللََّه َتعَالَى َوْحَدُه بِأَنَُّه ال إِلََه إِال اللَُّه ، َوأَدَّى َزكَاةَ مَاِلِه طَيَِّبةً بَِها نَفُْسُه َراِفَدةً َعلَ
َمرِيَضةَ ، وَلَِكْن ِمْن أَْوَسِط أَْموَاِلكُْم ، إِنَّ اللََّه َتَعالَى لَْم َيسْأَلْكُْم خَْيَرهُ َوال الذَّرِقَةَ ، َوال الشََّرطَة ، َوال الْهِيَمةَ ، َوال الْ

لَّ َمَعهُ َيْعلَُم أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَج: َوَما َتْزِكيةُ الَْمْرِء َنفَْسُه ؟ قَالَ : ، َولَْم َيأُْمْركُْم َبَشرِِّه ، َوَزكَّى َعْبٌد نَفَْسُه ، فَقَالَ َرُجلٌ 
  َحْيثُ كَانَ

  ومن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر

  سلمة بن احملبق َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٢٥٣

  ةََحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َجْوِن ْبنِ قََتاَد -١٠٦٣
 ، َعْن ُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنَِوَحدَّثََنا أَ -١٠٦٤

رَّ ِفي غَْزَوِة َتُبوكَ َجْوِن ْبنِ قََتاَدةَ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ الُْمَحبَّقِ ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َم
  ذَكَاةُ اَألِدميِ ِدَباغُُه: َعلَى َبْيٍت بِِفنَاِئِه ِقْرَبةٌ ُمَعلَّقَةٌ ، فَاْسَتسْقَى ، فَِقيلَ لَُه إِنََّها مَْيَتةٌ ، فَقَالَ 

ِهَشامٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ ْبُن حَْربٍ ، َعْن -١٠٦٥
  ُهالُْمَحبَّقِ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُرِفَع إِلَْيِه َرُجلٌ َوقََع َعلَى َجارَِيِة امَْرأَِتِه فَلَْم َيُحدَّ

ْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ الُْمَحبَّقِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َع -١٠٦٦
إِنْ : َخَرجَ َرُجلٌ ِفي َسفَرٍ بِجَارَِيةٍ الْمرَأَِتِه فََوِطئََها ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : الُْهذَِليِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َهذَا قَْبلَ أَنْ : رَّةٌ َوِلسَيِّدَِتَها ِمثْلَُها ، َوإِنْ كَاَنْت طَاَوَعْتُه فَهَِي أََمُتُه َوِلَسيَِّدِتَها ِمثْلَُها قَالَ سُفَْيانُ كَانَ اسَْتكَْرَهَها فَهَِي ُح
  ُتنَْزلَ الُْحدُوُد

  ذكر أسامة بن عمري اهلذيل ٢٥٤

َنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَيُّوبَ السَّخِْتَيانِيِّ ، َعْن أَبِي الَْملِيحِ ، َعْن َحدَّثَ: َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر ، َوَيْعقُوُب ، قَاال  -١٠٦٧
: ذَِلَك ِفيَنا َيْعنِي ِفي ُهذَْيلٍ قَالَ : أَبِيِه ، َوكَانَ أَُساَمةُ ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَْد َصِحَب النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

َيةِ ذَْيلٍ بَِعُموٍد فَقََتلَْتَها َوقََتلَْت َما ِفي َبطْنَِها ، فَقََضى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الْمَْرأَِة بِالدِّفََرَمِت اْمَرأَةٌ ِفي ُه
كَْيَف َيْدرِي َيا : لْقَاِتلَِة ، َوقََضى بِِدَيِة الُْغرَِّة ِلَزْوجَِها ، َوقََضى بِالْعَقْلِ َعلَى ُعْصَبِة الْقَاِتلَِة ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن ُعْصَبِة ا

أََسجَّاَعةٌ : وسلم  َرسُولَ اِهللا َمْن ال أَكَلَ َوال َشرَِب َوال َنطََق فَاْستََهلَّ ؟ فَِمثْلُ ذَِلَك بَطَلْ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه
  أَْنَت

دُ ْبُن َحْمَدانَ ، َحدَّثََنا خَاِلدٌ الَْحذَّاُء ، َعْن أَبِي َتِميَمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٠٦٨
َتِعَس الشَّيْطَانُ ، : كُْنتُ رِْدَف َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََعثََر َبعُِريَنا ، فَقُلُْت : الَْمِليحِ الُْهذَِليِّ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

بِقُوَِّتي ، : ال تَقُلْ َتِعسَ الشَّْيطَانُ ، فَإِنَُّه َيعْظُُم حَتَّى َيِصَري ِمثْلَ الْبَْيِت ، َوَيقُولُ : صلى اهللا عليه وسلم  فَقَالَ النَّبِيُّ
  بِْسمِ اِهللا ، فَإِنَُّه َيْصُغُر َحتَّى َيِصَري ِمثْلَ الذُّبَابِ: َولَِكْن قُلْ 

  د اهللا رضي اهللا عنهذكر أىب عزة اهلذيل وامسه يسار بن َعْب ٢٥٥



أَبِي الَْمِليحِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن  -١٠٦٩
  ُه َعزَّ َوَجلَّ قَْبَض َعْبدٍ بِأَْرضٍ جََعلَ لَُه بَِها حَاجَةًإِذَا أََراَد اللَّ: أَبِي َعزَّةَ ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  ذكر محل بن مالك بن النابغة اهلذيل رضي اهللا عنه ٢٥٦

، َعنِ اُووسٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن طَ -١٠٧٠
أَْنَشَد ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه النَّاَس َما قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْجنِنيِ ؟ : اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ 

َبتْ إِْحَداُهَما اُألْخَرى بِِمسْطَحٍ فَقََتلَْتَها َوقََتلَتْ كُْنُت َبْيَن امَْرأََتْينِ فََضَر: فَقَاَم َحَملُ ْبُن النَّابَِغِة ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ 
  .َجنِينََها ، فَقََضى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َجنِينَِها بُِغرٍَّة َوأَنْ تُقَْتلَ

  َيعْنِي الدِّيَةَ: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  ذكر نبيشة اخلري اهلذيل رضي اهللا عنه ٢٥٧

يحِ ، َعْن ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َعْن َخاِلٍد ، َعْن أَبِي الَْمِلَحدَّ -١٠٧١
اذَْبُحوا ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي  :َسأَلَ َرُجلٌ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الَْعتَِريِة ، فَقَالَ : ُنَبْيَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  .أَيِّ َشْهرٍ َما كَانَ ، وَبِرُّوا ِللَِّه تََعالَى َوأَطِْعُموا
 ِفي كُلِّ سَاِئَمٍة َتْغدُوُه َماشَِيُتَك ، حَتَّى إِذَا اسَْتْحَملَ اذَْبْحُه فََتَصدَّْق بِلَْحِمِه: َوَسأَلَهُ َرُجلٌ َعنِ الْفََرعِ ، فَقَالَ : قَالَ 

  .َعلَى اْبنِ السَّبِيلِ
أَيَّاَم : َوكُْنُت َنهَْيُتكُْم َعْن لُُحومِ اَألضَاِحيِّ فَْوَق ثَالٍث فَكُلُوا ، يَْعنِي : َوَزاَد ِفيِه اْبُن ُعلَيَّةَ : قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ 

  .ِمًنى

َرْيعٍ ، َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي الَْملِيحِ ، َعْن ُنَبْيَشةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُز -١٠٧٢
  صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه ، إِلَى اْبنِ السَّبِيلِ

  ذكر سنان بن سلمة اهلذيل رضي اهللا عنه ٢٥٨
َحدَّثََنا ُشَعْيبُ ْبُن إِْسحَاَق ، أَْخَبرَنِي اْبُن ُجرَْيجٍ ، َعْن َعْبِد  :َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، قَاال  -١٠٧٣

يِه َسلََمةَ ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه الْكَرِميِ ْبنِ أَبِي الُْمخَارِقِ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َسْعَوةَ ِمْن قَْيسِ َعْيالنَ ، َعْن ِسَناِن ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن أَبِ
إِنْ ُعرِضَ : ِحَبَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه أَْهَدى َبَدنََتْينِ ، فَقَالَ َوكَانَ قَْد َص

صَفْحََتْي كُلِّ : اِن قَالَ دََنَتلَُهَما فَاْنَحْرُهَما فَاغِْمسِ النَّْعلَ ِفي ِدمَاِئَها ، ثُمَّ اضْرِْب بِهَِما َصفَْحَتُهَما حَتَّى َتْعلََم أَنَُّهَما َب
  َواِحَدٍة ِمْنُهمَا

  ذكر سنان بن سلمة رضي اهللا عنه ٢٥٨

َن َسلََمةَ ُوِلَد َيْومَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اْبُن ِسَناِن ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َجدَُّه ِسَنانَ ْب -١٠٧٤
  .َعا بِِه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فََتفَلَ ِفي ِفيِه ، َوَمَسَح َعلَى َوْجهِِه ، َوَدَعا لَُه بِالَْبَركَِةُحَنْينٍ ، فََد

  ال أَْدرِي َهَمدَانِيٌّ ، أَْو ُهذَِليُّ: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 



  ذكر أيب طريف اهلذيل َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٢٥٩

ِد رٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، أَنَّ أَْزَهرَ ْبَن الْقَاِسمِ َحدَّثَُه ، َعْن َزكَرِيَّا ْبنِ إِْسحَاَق ، َعنِ الَْوِليدِ ْبنِ َعْبَحدَّثََنا أَُبو بِْش -١٠٧٥
كَانَ ُيَصلِّي فَ: كُْنُت َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِحَني حَاَصرَ الطَّاِئَف قَالَ : اِهللا ْبنِ ُشَمْيلَةَ ، َعْن أَبِي طَرِيٍف قَالَ 

  بَِنا َصالةَ الَْمغْرِبِ َولَْو أَنَّ َرُجال َرَمى لَرَأَى َمَواِقَع َنْبلِِه

  ومن مزينة بنت طباخة بن إياس بن مضر املزين
  َحدَّثََنا ابن أيب شيبة َحدَّثََنا ابن فضيل عن حصني بن سامل عن  -١٠٧٦

  النعمان املزين َرِضَي اهللا تعاىل عنه

  النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أربع مائة من مزينةقال قدمت على 

َحدَّثََنا ابن أيب شيبة َحدَّثََنا ابن منري عن إمساعيل عن قيس عن دكني بن سعد املزين قال جئنا النيب صلى اهللا  -١٠٧٧
  عليه وسلم نسأله الطعام وحنن أربع مائة راكب

ْبد الصمد قال َحدَّثََنا فالن بن حيان عن معاوية بن قرة قال َحدَّثََنا احلسن بن علي احللواين َحدَّثََنا َع -١٠٧٨
  أدركت من أهلي ثالثني رجال كلهم قد صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ذكر النعمان بن مقرن ٢٦١

يَّب َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا غندر عن شعبة عن إياس بن معاوية قال جلست إىل َسعِيد بن املَُس -١٠٧٩
  فقال يل ممن أنت فقلت من مزينة فقال إين ألذكر يوم نعى عمر بن اخلطاب النعمان َرِضيَ اهللا تعاىل عنه على املنرب

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا سلم بن قتيبة َحدَّثََنا شعبة عن علي بن زيد عن أيب عثمان قال رأيت عمر  -١٠٨٠
ه نعي النعمان بن مقرن وضع يده على رأسه وهو يبكي قال بن أيب عاصم واستشهد َرِضَي اهللا تعاىل عنه ملا جاء

  النعمان بن مقرن بنهاوند يف سنة إحدى وعشرين
، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َوَعفَّانُ ، قَاال  -١٠٨١

: ُمقَرٍِّن َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  ِعْمَرانَ الَْجوْنِيِّ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا الُْمزَنِيِّ ، َعْن َمْعِقلِ ْبنِ َيسَارٍ ، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ
ْم ُيقَاِتلْ أَوَّلَ النََّهارِ أَخََّرهُ إِلَى أَنْ َتزُولَ الشَّْمُس ، َشهِْدُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا كَانَ عِْنَد الِْقَتالِ فَلَ

  َوَتُهبَّ الرَِّياُح ، وََتْنزِلَ النُّْصرَةُ

فََضالَةَ ، َحدَّثََنا  ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخلٍَف أَُبو ُنعَْيمٍ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا آَدُم ْبُن أَبِي إِيَاسٍ ، َحدَّثََنا ُمَباَرُك -١٠٨٢
: فَقَاَم الُْمغَِريةُ ْبُن ُشْعَبةَ ِحَني َرأَى كَثَْرتَُهْم ، فَقَالَ : أَْخبََرنِي أَبِي ، ذَكََر ِقصَّةَ َنَهاَوْنَد قَالَ : زَِيادُ ْبُن ُجَبْيرِ ْبنِ َحيَّةَ قَالَ 

: نْ َيَنامُوا ، فَالَ يُْعَجلُوا ، وَاللَِّه لَْو أَنَّ اَألْمَر إِلَيَّ لَقَْد أَْعَجلُْتُهمْ َبْعُد قَالَ لَْم أََر كَالَْيْومِ فََشال ، إِنَّ َعدُوََّنا ُيْتَركُونَ أَ
ا فَالَ ُيْخزِيَك لَقَْد كَانَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ُيْشهُِدَك أَْمثَالََه: فَقَالَ ِللُْمِغَريِة : َوكَانَ النُّْعَمانُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َرُجال َبكَّاًء قَالَ 



ِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كَانَ َوال ُيْعرِي َمْوِقفََك ، وَإِنَُّه وَاللَِّه َما َيْمَنُعنِي أَنْ أُنَاجِزَُهْم َبْعدُ إِال أَنِّي َشهِْدُتُه َمَع َرسُولِ ا
  صَّلََواُت ، وََتُهبُّ الرِّيُح ، َويَِطيَب الِْقتَالُإِذَا غََزا فَلَْم يُقَاِتلْ أَوَّلَ النََّهارِ لَْم يَْعَجلْ حَتَّى َتْحُضَر ال

َمْرثٍَد ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُشفُِّني ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ -١٠٨٣
ولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا َبَعثَ أَِمًريا َعلَى سَرِيٍَّة أَْو بََعثَ جَْيًشا ، فَذَكَرَ ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َرُس

ْعَمانِ َحدَّثَنِي ُمْسِلُم ْبُن الَْهْيَصمِ ، َعنِ النُّ: فَذَكَْرُت ذَِلكَ ِلُمقَاِتلِ ْبنِ َحيَّانَ ، فَقَالَ : قَالَ َعلْقََمةُ : الَْحِديثَ ، َوَزاَد ِفيِه 
  ْبنِ ُمقَرٍِّن َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

  ذكر سويد بن مقرن املزين رضي اهللا عنه ٢٦٢

َسِمْعُت ِهاللَ َرُجال ِمْن :  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن أَبِي َحْمَزةَ قَالَ -١٠٨٤
أََتْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم بَِنبِيٍذ ِفي َجرٍَّة ، فَسَأَلُْتُه َعْنَها : َبنِي مَازٍِن َعْن ُسَوْيِد ْبنِ ُمقَرٍِّن ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  فَأََخذَ الَْجرَّةَ فَكََسَرهَا

َعجِلَ شَْيٌخ فَلَطََم َخاِدًما لَُه : دَّثََنا اْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُحَصْينٍ ، َعْن ِهاللِ ْبنِ َيسَاٍف قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َح -١٠٨٥
َبنِي ُمقَرٍِّن َما لََنا َعَجَز َعلَْيَك إِال ُحرُّ َوْجهِِه ، لَقَْد َرأَْيُتنِي َسابِعَ َسْبَعٍة ِمْن : ، فَقَالَ لَُه ُسوَْيُد ْبُن ُمقَرٍِّن َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  َخاِدٌم إِال َواِحَدةٌ ، فَلَطََمَها أَصَْغُرَنا ، فَأَمََرَنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُنْعِتقَهَا

ُمَعاوَِيةَ ْبنِ ُسوَْيِد ْبنِ ُمقَرٍِّن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعْن -١٠٨٦
َخذَ بَِيِدي ، ثُمَّ لَطَْمُت َمْولًى لََنا ، ثُمَّ َهَرْبُت ، فَلَمَّا كَانَ قَْبلَ الظُّْهرِ جِئُْت َوأَبِي ِفي الصَّالِة ، فَلَمَّا اْنَصَرَف أَ: قَالَ 

كُنَّا َولََد ُمقَرِّنٍ َسْبَعةً لََنا َخاِدٌم ، فَلَطََمَها أََحُدَنا فَذَكَْرَنا ذَِلكَ : ُيَحدِّثَُنا قَالَ فََعفَا ، فَأَْنَشأَ : اْمَتِثلْ قَالَ : قَالَ ِللَْمْولَى 
لُّوا ، فَإِذَا اْستَْغَنْوا َخ: لَْيسَ لَُهْم َخاِدٌم غَْيَرَها قَالَ : ُمْرُهْم فَلُْيْعِتقُوَها ، فَِقيلَ : ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

  َعْنَها

  ذكر النعمان بن َعْمرو بن مقرن رضي اهللا عنه ٢٦٣

َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َعْن أَبِي خَاِلٍد الْوَاِلبِيِّ ،  -١٠٨٧
سَِباُب الُْمْؤِمنِ فُُسوٌق ، َوِقتَالُُه : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْمرِو ْبنِ ُمقَرٍِّن الُْمَزنِيِّ ، َر

  كُفٌْر

  ذكر معقل بن يسار املزين رضي اهللا عنه ٢٦٣

عن يونس بن عبيد عن َحدَّثََنا ُمَحمد بن حيىي اهلجيمي أَُبو َعْبد اهللا َحدَّثََنا عثمان بن َعْبد الرمحن اجلمحي  -١٠٨٨
احلسن قال كان معقل بن يسار َرِضَي اهللا تعاىل عنه من البكائني الذين قال اهللا عز وجل الذين إذا ما أتوك لتحملهم 

  قلت ال أجد ما أمحلكم عليه اآلية



كَانَ َمْعِقلُ ْبنُ : وُنَس ، َعنِ الَْحَسنِ قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُي -١٠٨٩
 ِمْن َيِدِه ، فَأََخذََها فَأََماطَ َيسَارٍ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِعْنَد َبْعضِ الدََّهاِقَني ، فََصَنُعوا لَُه طََعاًما ، فََجَعلَ َيأْكُلُ ، فََسقَطَ لُقَْمةٌ

أََما كَانَ ِفيَما َبْيَن َيَدْيِه َما َيكِْفيِه حَتَّى يَأُْخذَ َهِذِه اللُّقَْمِة ِمَن اَألْرضِ فََيأْكُلََها ؟ : ْعضُُهْم َما كَانَ َعلَْيَها ِمْن أَذًى ، فَقَالَ َب
 صلى اهللا عليه َما أَلَْتِفُت إِلَى كَالمِ َهِذِه اَألعَاجِمِ ، إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا: فَقَالَ َمْعِقلُ ْبُن َيَسارٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  إِذَا َسقَطَ لُقَْمةُ أََحِدكُْم فَلُْيِمطْ َما كَانَ َعلَْيَها ِمَن اَألذَى َولَْيأْكُلْهَا: وسلم ، َيقُولُ 

َنا ُيوُنُس ، َعنِ َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن أَبِي َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن طَْهَمانَ ، َحدَّثَ -١٠٩٠
َنزَلَْت ِفي : فَالَ َتْعُضلُوُهنَّ أَنْ َيْنِكْحَن أَزَْواَجُهنَّ إِذَا َترَاضَْوا َبْينَُهْم بِالَْمْعُروِف قَالَ : الَْحَسنِ ، ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ 

ْجتُ أُخًْتا ِلي ِمْن َرُجلٍ فَطَلَّقََها ، ثُمَّ َتَركََها ، َحتَّى إِذَا اْنقََضْت َزوَّ: َمْعِقلٍ ، َحدَّثَنِي َمْعِقلُ ْبُن َيَسارٍ أَنََّها َنزَلَْت ِفيِه قَالَ 
ا قَالَ َزوَّجُْتَك ، َوفََرشُْتَك ، َوأَكْرَْمُتَك فَطَلَّقَْتَها ، ثُمَّ جِئْتَ َتخْطُُبَها فَالَ وَاللَِّه َتُعوُد إِلَْيَك أََبًد: ِعدََّتَها خَطََبَها ، فَقُلُْت 

اآلنَ أَفَْعلُ َيا : قُلُْت كَانَ َرُجال ال بَأَْس بِِه ، َوكَاَنْت تُرِيدُ أَنْ تَْرجَِع إِلَْيِه ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َهِذِه اآلَيةَ ، فََو: 
  َرسُولَ اِهللا ، فََزوَّْجُتَها إِيَّاُه

  ذكر َعْبد اهللا بن مغفل املزين رضي اهللا عنه ٢٦٥

ْبنِ ا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُيوُنَس ، َوُحمَْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد اِهللا َحدَّثََن -١٠٩١
يٌق ُيِحبُّ الرِّفَْق ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َرِف: قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ُمَغفَّلٍ الْمَُزنِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َويَْرَضاُه ، َوُيعِْطي َعلَْيِه َما ال ُيْعِطي َعلَى الُْعْنِف

ا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َخاِلٍد أَُبو أَيُّوَب الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْسلََمةَ ، َحدَّثََن -١٠٩٢
قَِدَم َعلَْيَنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن زَِيادٍ أَِمًريا إِْمَرةَ : ْيِد اِهللا ْبنِ طَلَْحةَ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ كَُرْيزٍ ، َعنِ الَْحَسنِ الَْبْصرِيِّ قَالَ َعْن ُعَب

يَنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَغفَّلٍ الُْمزَنِيُّ ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ُمَعاوَِيةَ ، فَقَِدَم غُالٌم َسِفيٌه َحَدثُ السِّنِّ َيْسِفُك الدَِّماَء َسفْكًا َشِديًدا َوِف
ُه َعْنُه ُيَعلُِّمونَ َصاِحُب َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوكَانَ أََحَد الَْعَشَرِة الَِّذيَن َبَعثَُهْم ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَّ

: اْنَتِه َعمَّا أََراَك َتْصَنُع ، فَإِنَّ َشرَّ الرُّعَاِة الُْحطََمةُ ، فَقَالَ : ِه دَاَرُه ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة ، فَقَالَ لَُه أَْهلَ الَْبْصَرِة ، فََدَخلَ َعلَْي
مَّ لََك ؟ كَانُوا َوَهلْ كَاَنْت ِفيهِمْ ُحثَالَةٌ ال أُ: َوَما أَْنَت إِال ِمْن ُحثَالَِة أَْصحَابِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  أَْهلَ ُبُيوتَاٍت َوشََرٍف ِممَّْن كَاُنوا ِمْنُه ،

ال َيبِيُت إَِماٌم غَاشٌّ ِلَرِعيَِّتهِ لَْيلَةَ َسْوٍد إِال َحرََّم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : أَشَْهُد لََسمِْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
قُلَْنا َحتَّى أََتى الَْمْسجَِد فََجلََس ِفيِه وََنْحُن قَُعوٌد َحْولَُه ، وََنْحُن َنعْرُِف ِفي َوْجهِِه َما قَْد لَِقَي ِمْنُه ، فََعلَْيِه الَْجنَّةَ فََخَرجَ 

إِنَُّه كَانَ ِعْنِدي : اسِ ، فَقَالَ َيْغِفُر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَكَ َيا أََبا زَِياٍد ، َما كُْنَت َتْصَنُع بِكَالمِ َهذَا السَِّفيِه َعلَى ُرُءوسِ النَّ: 
 َداَرُه َوِسَعتْ َخِفيٌّ ِمْن َحِديِث َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْحبَْبُت أَنْ ال أَمُوَت حَتَّى أَقُوَم َعالنَِيةً ، فََودِْدُت أَنَّ

  قَالَتَُهأَْهلَ الَْبْصَرِة فَاْجَتَمعُوا ِفيَها حَتَّى َيْسَمُعوا َمقَالَِتي َوَم

ُت َرُسولَ اهللاِ َوَهلْ كَاَنْت ِفيهِْم حُثَالَةٌ ال أُمَّ لََك ؟ كَاُنوا أَْهلَ ُبُيوتَاٍت َوشََرٍف ِممَّْن كَاُنوا ِمْنُه ، أَْشَهُد لََسِمْع: قَالَ 
  :صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 



ولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ِفي ِظلِّ َشَجَرٍة وَأََنا آِخذٌ بُِغْصنٍ ِمْن بَْيَنا أََنا َمَع َرُس: ثُمَّ أَْنَشأَ ُيَحدِّثَُنا ، فَقَالَ 
 كُلَّإِنَّ الِْكالبَ أُمَّةٌ ِمَن اُألَممِ ، َولَْوال أَنِّي أَكَْرُه أَنْ أُفْنِيَها َألمَْرُت بِقَْتلَِها ، فَاقُْتلُوا ِمْنَها : أَغْصَانَِها أَنْ تُْؤِذَيُه ، إِذْ قَالَ 

ْونَ إِلَى ُهبَابَِها َوُعيُونَِها إِذَا أَْسَوَد َبهِيمٍ ، فَإِنَُّه َشْيطَانٌ ، َوال ُتَصلُّوا ِفي أَْعطَاِن اِإلبِلِ ، فَإِنََّها ِمَن الْجِنِّ ُخِلقَْت ، أَال َتَر
  َنفََرْت ، َوَصلَّْوا ِفي َمرَابِضِ الْغََنمِ ، فَإِنََّها أَقَْرُب ِمَن الرَّْحمَِة

أََتْعَهدُ َشْيئًا َنفَْعلُ ِفيِه الَِّذي : ثُمَّ تَفَرَّقَْنا فَلَْم َيلَْبِث الشَّْيُخ أَنْ مَرَِض مََرَضُه الَِّذي مَاَت ِفيِه ، فََعاَدُه ُعَبْيُد اِهللا فَقَالَ : الَ قَ
ال ُتَصلَِّي َعلَيَّ ، َوال تَقُْم َعلَى قَْبرِي ، َوَخلِّ َبْينِي َوَبْيَن فَإِنِّي أَْسأَلَُك أَنْ : َنَعْم قَالَ : أَفَاِعلٌ أَْنَت ؟ قَالَ : ُتِحبُّ ؟ قَالَ 

َوكَانَ اْبُن زِيَاٍد َرُجال َجَباًنا ، َوكَانَ َيْركَُب كُلَّ غََداٍة ، : َبِقيَِّة أَْصَحابِي ، فََيكُونُوا ُهُم الَِّذيَن َيلُونَ ذَِلَك مِنِّي قَالَ 
َماَت عَْبُد اِهللا ْبُن ُمَغفَّلٍ الُْمزَنِيُّ صَاِحبُ : َما َشأْنُ النَّاسِ ؟ قَالُوا : أَى النَّاَس ِفي السِّكَِك ، فَقَالَ فََرِكَب ذَاَت غََداٍة فََر

لَسِْرَنا َمَعُه حَتَّى لَْوال أَنَُّه سَأَلََنا أَمًْرا فَأَْعطَْيَناُه : َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فََوقََف َحتَّى َمرَّ بِسَرِيرِِه ، فَقَالَ 
  ُنَصلَِّي َعلَْيِه ، َوَنقُوَم َعلَى قَْبرِِه

  ذكر عائذ بن َعْمرو املزين رضي اهللا عنه ٢٦٦

ِضَي اللَّهُ َعْمرٍو ، َر َحدَّثََنا َشيَْبانُ ْبُن فَرُّوخٍ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن حَازِمٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ، أَنَّ َعاِئذَ ْبَن -١٠٩٣
إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ : َعْنُه َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َدَخلَ َعلَى ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ زَِياٍد ، فَقَالَ لَُه 

  نُْهْمإِنَّ َشرَّ الرَُّعاةِ الُْحطََمةُ ، فَإِيَّاَك أَنْ َتكُونَ ِم: صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن بِْسطَامِ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، -١٠٩٤
صلى اهللا عليه وسلم فَأَْعطَاُه ، فَلَمَّا َوَضَع رِْجلَُه  َخِليفَةَ ، َعْن َعاِئِذ ْبنِ َعْمرٍو ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُجال سَأَلَ النَّبِيَّ

  لَْو َيْعلَُم َما ِفي الَْمسْأَلَِة َما َسأَلَ َرُجلٌ َيجُِد َشْيئًا إِلَى أَنْ َيسْأَلَُه: َخارًِجا ِمْن أُْسكُفَِّة الَْبابِ قَالَ 
قَالَ : ُج ْبُن َعْبِد اِهللا الُْمزَنِيُّ أَُبو َصْخرٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َحشَْر -١٠٩٥

 أََصابَنِي َرْمَيةٌ وَأََنا أُقَاِتلُ َبْيَن َيَدْي َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم ُحَنْينٍ ِفي َجبَْهِتي ، فَلَمَّا: َعاِئذُ ْبُن َعْمرٍو 
ي قَالَ َماُء َعلَى َوْجهِي َوَصْدرِي َتَناَولَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بَِيِدِه الدََّم َعْن َوْجهِي َوَصْدرِي إِلَى ثَْنُدوَِتَسالَتِ الدِّ

  ثُمَّ َدَعا ِلي: 

  ذكر رافع بن َعْمرو املزين رضي اهللا عنه ٢٦٧

ا َيْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد ، َحدَّثََنا ِهاللُ ْبُن َعاِمرٍ الُْمزَنِيُّ ، َعْن َراِفعِ ْبنِ َعْمرٍو َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََن -١٠٩٦
  صلى اهللاإِنِّي َيْوَم َحجَّةِ الْوَدَاعِ ُخَماِسيٌّ أَْو ُسدَاِسيٌّ ، فَأََخذَ أَبِي بَِيِدي ، فَلَمَّا انَْتَهْيَنا إِلَى َرسُولِ اِهللا: الْمَُزنِيِّ قَالَ 

ِه ، فََضَربَ بَِيَديَّ عليه وسلم َعلَى َبْغلٍَة لَُه َبْيَضاَء ، َيْخطُُب النَّاَس ، فََتَخلَّلُْت الرِّكَاَب حَتَّى أَقُوَم ِعْنَد رِكَابِ َبْغلَِت
َبْيَن النَّْعلِ وَالْقََدمِ ، فَإِنَُّه لَُيخَيَّلُ إِلَيَّ أَنِّي ِكلَْتْيهَِما َعلَى ُركَْبَتْيِه ، ثُمَّ َمَسَح السَّاَق حَتَّى َبلَغَ الْقََدَم ، ثُمَّ أَْدخلَ َيَديَّ 

  .َألجُِد السَّاَعةَ َبْرَد قَدََمْيِه َعلَى كَفَّيَّ



َسِمْعُت َراِفَع ْبنَ  :لَ َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا ِهاللُ ْبُن َعاِمرٍ الْمَُزنِيُّ ، قَا -١٠٩٧
  .َعْمرٍو الُْمزَنِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه أَقَْبلَ َمَع َواِلِدِه ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ ، فَذَكَرَ َنحَْوُه

  ذكر قرة بن إياس بن رياب املزين رضي اهللا عنه

َبةُ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَا -١٠٩٨
  عليه وسلم َمَسَح َرأَْسُه ، وَاْسَتْغفَرَ لَُه

ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى أَُبو ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن  -١٠٩٩
  َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه سَأَلَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوقَْد َحلََب َوصَرَّ

ةَ ْبنِ قُرَّةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن زَِياِد ْبنِ ِمْخرَاقٍ ، َعْن ُمَعاوَِي -١١٠٠
إِنَّ الشَّاةَ إِذَا : اْرَحُم الشَّاةَ إِذَا ذََبْحُتَها قَالَ : إِنِّي َألذَْبُح الشَّاةَ ، أَْو قَالَ : َرُجال قَالَ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 

  َرِحْمَتَها َرِحَمكَ رَبَُّك ، َمرََّتيْنِ
ُه َعْنُه قَالَ َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ ، َعْن أَبِيِه ، َرِضَي اللََّحدَّثََنا أَُبو  -١١٠١

ْن أُمَِّتي ُيقَاِتلُونَ َعلَى إِذَا فََسَد أَْهلُ الشَّامِ فَالَ َخْيَر فِيكُْم ، َوال َيزَالُ نَاٌس ِم: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
  الَْحقِّ ظَاِهرِيَن َحتَّى َيأْتَِيُهْم أَْمُر اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوُهْم َعلَى ذَِلَك

  ذكر أخي قرة املزين رضي اهللا عنهما ٢٦٩

دَّثََنا َعْبُد الَْحكِيمِ ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيحَْيى ْبنِ ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ كَانَ ِمَن اُألُبلَِّة ، َح -١١٠٢
َما َتُعدُّونَ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : الَْمِلِك ْبُن ُعَمْيرٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ ، َعْن َعمٍّ لَُه قَالَ 

لَْيَس بِذَاَك ، َولَِكنَّ الرَّقُوَب الَِّذي َيُموتَ : ، الرَّقُوُب الَِّذي ال وَلََد لَُه قَالَ  َيا َرسُولَ اِهللا: الرَّقُوَب ِفيكُْم ؟ قَالُوا 
  َوَيَدُع وَلًَدا كَثًِريا ، فَذَِلكَ الرَّقُوُب

نَّ الشَِّديَد الَِّذي إِذَا امَْتَأل غَْيظًا لَْيسَ بِذَاَك ، وَلَِك: الشَّدِيُد الَْبطْشِ قَالَ : فََما َتُعدُّونَ الشَِّديَد ِفيكُْم ؟ قَالُوا : قَالَ 
  َملََك َنفَْسُه ، فَذَاَك الشَِّديُد

لَْيَس بِذَاَك ، وَلَِكنَّ الْفَِقريَ الَِّذي َيُموتُ : الْفَِقُري الَِّذي ال َشْيَء لَُه ، َوال قَْدرَ لَُه قَالَ : فََما الْفَِقُري ِفيكُْم ؟ قَالُوا : قَالَ 
   كَثًِريا َولَمْ ُيقَدِّْم شَْيئًاَوَيَدُع َماال

  ذكر َعْبد اهللا بن سرجس املزين رضي اهللا عنه ٢٧

َعْبِد اِهللا ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َعاِصٌم اَألحَْولُ ، َعْن -١١٠٣
فَأَلْقَى إِلَيَّ رَِداَءُه َعْن : أَتَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََعَرَف َما أُرِيُد قَالَ : َعْنُه قَالَ  َسْرجِسٍ ، َرِضيَ اللَُّه

لُ الثَّآلِيلِ مِثْلُ نٌ أَْمثَاَمْنِكَبْيِه ، فَُدْرُت َحتَّى قُْمُت ِمْن َخلِْفِه َحتَّى َنظَْرُت إِلَى الَْخاَتمِ َعلَى غَْضنِ كَِتِفِه ، َوَحْولَُه خِيال
: َولََك ، قَالُوا : غَفََر اللَُّه َتعَالَى لََك َيا َرسُولَ اِهللا ، فَقَالَ : َجْمعِ الْكَفِّ ، ثُمَّ ُدْرتُ َحتَّى قُْمُت َبْيَن َيَدْيِه ، فَقُلُْت 

  َولَكُْم: اْسَتْغفَرَ لََك َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ؟ قَالَ 



سَْرجِسٍ ،  َنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحجَّاجٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد ْبُن زِيَاٍد ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنَِحدَّثَ -١١٠٤
غَفََر : ثَرِيًدا ، فَقُلُْت : َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوأَكَلُْت َمَعُه ُخْبًزا َولَْحًما أَْو قَالَ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َنَعْم ، َولََك ، : اْسَتْغفَرَ لََك ؟ قَالَ : وَلََك ، فَقُلُْت ِلَعْبِد اِهللا ْبنِ َسْرجِسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : اللَُّه لَكَ َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ 
ثُمَّ ُدْرُت َحتَّى كُْنُت َخلْفَُه فَرَأَْيُت َخاَتَم النُُّبوَِّة َبْينَ : الُْمْؤِمَناِت قَالَ ثُمَّ َتال َهِذهِ اآلَيةَ َواْسَتْغِفْر ِلذَنْبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني َو

  كَِتفَْيِه ِعْنَد َنْغِف كَِتِفِه الُْيْسَرى ُمَجمًَّعا َعلَْيِه خِيالنٌ

 ْبنِ ِعْمَرانَ ، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ ، َعْن َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا نُوُح ْبُن قَْيسٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا -١١٠٥
السَّْمُت الَْحَسُن ، َوالتَُّؤَدةُ ، وَاالقِْتصَاُد : ْبنِ َسْرجِسٍ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنََّه قَالَ 

  النُُّبوَِّة ُجْزٌء ِمْن أَْرَبَعٍة َوِعشْرِيَن ُجْزًءا ِمَن

  ذكر أيب علقمة املزين رضي اهللا عنه ٢٧١

يِه ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ فََضاٍء ، َعْن أَبِ -١١٠٦
  َعْن كَْسرِ ِسكَِّة الُْمْسِلِمَني الَْجاِئَزِة بَْيَنُهمْ إِال ِمْن بَأْسٍ: سُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم نََهى َر: َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  ذكر إياس بن َعْبد اهللا املزين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٢٧٢

َسِمْعُت إِيَاَس : ِدينَارٍ ، َعْن أَبِي الِْمْنهَالِ قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أََبى َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ -١١٠٧
ال َتبِيُعوا الَْماَء ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ : ْبَن َعْبِد اهللاِ الْمَُزنِيَّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه َورَأَى نَاًسا يَبِيُعونَ الَْماَء ، فَقَالَ 

  اَعصلى اهللا عليه وسلم َينَْهى أَنْ ُيَب

  ذكر أيب يزيد وامسه َعْبد ٢٧٣

َب ْبَن ُموَسى َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو ْبُن الْحَارِِث ، أَنَّ أَيُّو -١١٠٨
  ُيَعقُّ َعنِ الُْغالمِ َوال يَُمسَّ رَأُْسُه بَِدمٍ: اهللا عليه وسلم قَالَ َحدَّثَُه ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبٍد ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى 

  ذكر دكني بن َسِعيد املزين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٢٧٤

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أىب شيبة َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن منري عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أىب حازم عن  -١١٠٩
املزين َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال جئنا اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نسأله الطعام وحنن أربع مائة دكني بن َسِعيد 

  راكب

 ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُسفَْيانَ َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُمطَرٍِّف ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيسٍ -١١١٠
أََتْيَنا َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََسأَلَْناُه الطََّعاَم وََنْحُن أَْرَبُع ِمائٍَة ، : َسِعيٍد الُْمزَنِيِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ  ُدكَْينِ ْبنِ
: ولَ اِهللا ، َما ِهَي إِال آُصٌع قَالَ َيا َرُس: َيا ُعَمُر اذَْهْب فَأَْعِطهِْم ، فَقَالَ : أَْرَبُعونَ َشكَّ إِْسَماعِيلُ ، فَقَالَ : أَْو قَالَ 

، فَإِذَا َسْمٌع َوطَاَعةٌ ، فَاْنطَلَقَْنا َمَعُه فَاْرتَقَى بَِنا إِلَى ُعلَيَّةَ ، فَأَْخَرَج الِْمفَْتاَح ِمْن ُحْجَزِتِه فَفََتَح : اذَْهْب فَأَْعِطهِْم قَالَ 



ُخذُوا ، فَأََخذَ كُلُّ وَاِحٍد مِنَّا َما أََراَد ، فَالْتَفَُت إِلَى التَّْمرِ َوإِنِّي ِمْن آِخرِ : الَ َشبيُِه الْفَصِيلِ الرَّابِضِ ِمَن التَّْمرِ ، فَقَ
  الْقَْومِ َوكَأَنََّما لَْم نَْرزُأُْه َتْمرَةً

  ذكر بالل بن احلارث املزين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٢٧٥

َنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أََبى َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ الَْحارِِث ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثَ -١١١١
أَْم ِلَمنْ  َيا َرسُولَ اِهللا ، أَلََنا َخاصٌّ: قُلُْت : بِاللِ ْبنِ الْحَارِثِ الْمَُزنِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن أَبِيِه ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

فَْسَخ الَْحجِّ ِفي الُْعْمَرِة ، َيعْنِي إِذَا أََهلَّ بِالَْحجِّ ُمفْرًِدا فََدَخلَ َمكَّةَ فََسَخهُ : َبلْ لََنا َخاصٌّ ، يَْعنِي : َجاَء َبْعَدَنا ؟ قَالَ 
  فََجَعلَُه ُعْمَرةً

  ذكر شبل بن خالد املزين َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٢٧٦

ِد اِهللا ، َعْن أَبِي ا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبَحدَّثََن -١١١٢
يه وسلم ، فََسأَلَُه َعنِ اَألَمةِ كُنَّا عِْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا عل: ُهَرْيَرةَ ، َوزِيدِ ْبنِ َخاِلٍد ، َوشِْبلٍ ، رضي اهللا عنهم ، قَالُوا 

فَبِيُعوَها َولَْو بِحَْبلٍ ِمْن : اجِْلُدوَها ، فَإِنْ َزَنْت فَاْجِلُدوَها ، ثُمَّ قَالَ ِفي الثَّاِلثَِة أَوِ الرَّابَِعِة : َتزْنِي قَْبلَ أَنْ ُتْحِصَن ، فَقَالَ 
  َشعَرٍ

َيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َوزِيِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُسفْ -١١١٣
أَْنُشُدَك اللََّه إِال : ْبنِ َخاِلٍد ، َوشِْبلٍ ، رضي اهللا عنهم أهنم كانوا عند النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَأََتاُه َرُجلٌ ، فَقَالَ 

اقْضِ بَْيَنَنا بِِكتَابِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ اللَُّهْ  ِلي َحتَّى أَقَولَُه : َضْيَت َبيَْنَنا بِِكتَابِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، فَقَالَ َخْصُمُه َوكَانَ أَفْقَْه ِمْنُه قَ
أَِتِه فَافَْتَدْيُت ِمْنُه بِِمئَِة َشاٍة َوَخاِدمٍ ، َوَسأَلْتُ رِجَاال فَإِنَّ ابْنِي كَانَ َعِسيفًا َعلَى َهذَا ، َوإِنَُّه َزَنى بِامَْر: قُلْ قَالَ : قَالَ 

قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه ِمْن أَْهلِ الِْعلْمِ فَأُْخبِْرُت أَنَّ َعلَى اْبنِي َجلُْد مِائٍَة ، َوَتغْرِيُب َعامٍ ، َوَعلَى اْمرَأَِتِه الرَّْجُم ، فَ
َوَعلَى  بَِيِدِه َألقِْضيَّنَّ بَْيَنكَُما بِِكتَابِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، أَمَّا الْمِائَةُ وَالشَّاةُ َوالْخَاِدُم َردٌّ َعلَْيَك ،َوالَِّذي نَفِْسي : وسلم 

  .ابْنَِك َجلُْد مِائٍَة ، َوَتْغرِيٌب ، َواغُْد َيا أَُنْيُس َعلَى امَْرأَِة َهذَا فَإِِن اْعَتَرفَْت فَاْرُجْمَها
َوقَْد َرَوى ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َحفَْصةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، : ْبُن أَبِي عَاِصمٍ َرِحَمُه اللَُّه قَالَ ا

َحِديثُ ِممَّا قَطَُعوا بِِه أَنَّ اْبَن َوزِيِد ْبنِ َخاِلٍد َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي اَألَمِة ، وََهذَا الْ
  ُعَيْيَنةَ َوِهَم ِفي شِْبلٍ

  ذكر َعْبد اهللا بن مالك املزين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٢٧٧

الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد  َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الْوَِليِد ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ ، َعنِ -١١١٤
ِضَي اللَُّه َعْنُه أَْخَبَرُه ، أَنّ اِهللا ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، أَنَّ شِْبلَ ْبَن ُخلَْيٍد الُْمزَنِيَّ أَْخَبَرُه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َماِلٍك األَْوِسيِّ ، َر

َنْت فَاْجِلُدوَها ، ثُمَّ إِنْ َزَنْت فَاْجِلُدوَها ، ثُمَّ إِنْ زََنْت فَاْجِلُدوَها ، الْوَِليَدةُ إِنْ َز: َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  حَْبلٌ ِمْن َشْعرٍ ،: ثُمَّ إِنْ َزَنْت فَبِيُعوَها بَِضِفريٍ ، وَالضَِّفُري 



َنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ، اْبُن أَِخي الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثَ -١١١٥
 ْبَن َماِلٍك اَألَسِديَّ َرِضَي اللَُّه َعْنهُ َعمِِّه ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا ، أَنَّ ِشْبلَ ْبَن ُخلَْيٍد الُْمزَنِيَّ أَْخَبَرُه ، أَنَّ َعْبدَ اِهللا

  .الَْولِيَدةُ إِنْ َزَنْت ، ِمثْلَُه: َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  أَخَْبَرُه أَنّ
  َوقَْد ذَكَْرَنا اخِْتالفَُه ِفي ِكَتابِ أَْوَهامِ الَْحِديِث: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ َرِحَمُه اللَُّه 

  ذكر َعْمرو بن عوف بن ملحان املزين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٢٧٨

: ، َعْن َجدِِّه قَالَ  ثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن أَبِي َشْملَةَ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِهَحدَّ -١١١٦
  إِنَّ ِمَن الشِّْعرِ ِحكْمَةٌ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ، كَّارٍ الصَّْيرَِفيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن كَِثريِ ْبنِ َعْبِد اِهللاَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َب -١١١٧
نَُّه َسِمَع َرُجال ، أََعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َعْمرِو ْبنِ ِملَْحانَ الْمَُزنِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، 

َيا لَبَّْيَك ، َنْحُن أََخذَْنا فَأْلََك ِمْن ِفيَك ، اْخُرجُوا بَِنا إِلَى : َها َخِضَرةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : َيقُولُ 
  فَخََرُجوا إِلَيَْها فََما ُسلَّ ِفيَها َسْيٌف: َخضَِرةَ قَالَ 

ْبِد ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن كَِثريِ ْبنِ َع َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم -١١١٨
  اِهللا ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

دَّثََنا ابن أيب أويس عن أخيه عن سليمان بن بالل عن حيىي بن حدثين بكر بن َعْبد الوهاب اجلاري َح -١١١٩
َسِعيد األنصاري قال أخربين كثري بن َعْبد اهللا عن أبيه َعن َجدِِّه َعْمرو َرِضَي اهللا تعاىل عنه انه كان يقول ما كانت 

ْبد اهللا وال يعبؤون حبديثه الحد بعدنا يريد فسخ احلج بالعمرة قال أَُبو بكر بن أيب عاصم وهم يضعفون كثري بن َع
عن أبيه َعن َجدِِّه ولقد حدثين احلزامى يوما حبديث عن َسِعيد بن املُسَيَّب مرسل فقال هذا أحب إيل منه يريد 

حديث كثري بن َعْبد اهللا عن أبيه َعن َجدِِّه وممن روى عن كثري من الثقات حيىي بن َسعِيد األنصاري وحفص بن 
ومعاىف بن عمران املوصلي ومعن بن عيسى وحممد بن فليح وابن أيب فديك وعبد العزيز  غياث ومروان بن معاوية

بن ُمَحمد وخالد بن خملد وابن أيب الوزير والقعنيب وعبد اهللا بن نافع وابن أىب وعباس بن أيب مشلة وعبد الرمحن بن 
  َعْبد اهللا السلمي ومل يذكروا من أمر كثري جرح

  ن سبع َرِضيَ اهللا تعاىل عنهذكر أيب غادية يسار ب ٢٧٩

َحدَّثََنا إبراهيم بن حجاج السلمي َحدَّثََنا مزيد بن عامر اهلنائي َحدَّثََنا كلثوم بن جرب قال كنت بواسط  -١١٢٠
القصب يف منزل عنبسة بن َسِعيد القرشي وفينا عَْبد األعلى بن َعْبد اهللا بن عامر وناس فجاء اذن القوم فقال ان 

ياسر َرِضَي اهللا تعاىل عنه بالباب قال فكره وقال بعض ادخلوه فدخل فإذا شيخ طوال جير مقطعات  قاتل عمار بن
  فسلم مث قال لقد أدركت النيب صلى اهللا عليه وسلم وإين ألنفع أهلي وأرد عليهم الغنم



َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن ُحمَْيٍد ، َحدَّثََنا حَفٌْص َيعْنِي اْبَن  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعاِئٍذ ، -١١٢١
سََتكُونُ ِفَتٌن ِشدَاٌد ، َوَخيْرُ : ِغَياٍث ، َعْن َحيَّانَ ْبنِ ُحْجرٍ ، َعْن أَبِي الَْغاِدَيِة ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  الَِّذيَن ال َيْنُدونَ ِمْن ِدَماِء الُْمْسِلِمَني َوأَْمَواِلهِْم شَْيئًا النَّاسِ ِفيَها ُمْسِلُموث الَْبَواِدي

  أَُبو حامت املزين رضي اهللا عنه ٢٨

ابين   ، َوَسِعيٍد ،َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا حَاِتُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َعنِ اْبنِ ُهْرُمَز الَْيَماِميِّ ، َعْن ُمَحمٍَّد -١١٢٢
إِذَا أََتاكُْم َمْن َتْرَضْونَ ِديَنُه َوُخلُقَهُ : عبيد ، َعْن أَبِي َحاِتمٍ الْمَُزنِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أن النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

َوإِنْ كَانَ : َرسُولَ اِهللا ، َوإِنْ كَانَ ِفيِه ؟ قَالَ  َيا: فَأَْنِكُحوُه ، إِال َتفَْعلُوُه َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي اَألْرضِ َوفَسَاٌد َعرِيٌض ، قَالُوا 
  ِفيِه

  َعْبد الرمحن املزين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٢٨١

  ِشْبلٍ ، َعْنَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا الُْمغَِريةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي َمْعَشرٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ -١١٢٣
سُِئلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعْن أَْصَحابِ اَألعَْراِف ، فَقَالَ : َعْمرِو ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمزَنِيِّ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

ي َسبِيلِ اهللاِ َتَعالَى ، َوَمَنَعُهْم ِمَن الَْجنَِّة قَْوٌم قََتلُوا ِفي َسبِيلِ اِهللا َتعَالَى بِمَْعِصَيِة آبَاِئهِْم ، فََمَنعَُهْم ِمَن النَّارِ الْقَْتلُ ِف: 
  بَِمْعِصَيِة آبَائِهِْم

  ُمَحمد بن أيب عمرية املزين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٢٨٢

َحدَّثََنا أَُبو َسِعيد دحيم َحدَّثََنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن  -١١٢٤
أيب عمرية َرِضيَ اهللا تعاىل عنه وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لو ان رجال جر على ُمَحمد بن 

وجهه من يوم ولدته أمه اىل ان ميوت هرما يف طاعة اهللا عز وجل حلقر ذلك يوم القيامة ولود أنه ازداده مما يرى من 
  ه وسلماألجر والثواب قال بن أىب عاصم ذكره عن النيب صلى اهللا علي

  ورواه جبري عن سعد عن خالد بن معدان عن عتبة بن َعْبد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله -١١٢٥

  عصام املزين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٢٨٣

َحدَّثََنا ابن أيب عمر َحدَّثََنا سفيان عن َعْبد امللك بن نوفل بن مساحق عن بن عصام عن أبيه ذكر حديثا  -١١٢٦
  طويال فيه شعر

  األغر املزين َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٢٨٤

أَغَرِّ مَُزْيَنةَ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ، َعنِ اَألغَرِّ ،  -١١٢٧
إِنَُّه لَُيَغانُ َعلَى قَلْبِي ، : ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َوُيوُنَس ، َوَحبِيبِ ْبنِ الشَّهِيِد ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهاللٍ



ُيَغانُ : سَأَلُْت أََبا ُعَبْيَدةَ َعْن َتفِْسريِ قَْوِلِه : فَأَْسَتْغِفُر اللََّه َتَعالَى ِمئَةَ َمرٍَّة ، َسِمْعُت الَْعبَّاَس ْبَن الَْولِيِد النَّْرِسيَّ ، َيقُولُ 
  َوَسأَلُْت اَألْصمَِعيَّ فَلَْم ُيفَسِّْرهُ ِلي: ى قَلْبِي ، فَلَْم ُيفَسِّْرُه ِلي قَالَ َعلَ

ْبنِ بِاللٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الُْبَخارِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا أَِخي ، َعْن ُسلَْيَمانَ  -١١٢٨
أَنَّ اَألغَرَّ َوُهَو َرُجلٌ ِمْن ُمَزْيَنةَ كَاَنْت لَُه : نِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َعِتيقٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَْخَبَرُه َعْبِد الرَّْحَم

َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف ، فَاْخَتلََف  ُصْحَبةٌ َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كَاَنْت لَُه أَْوُسٌق ِمْن َتْمرٍ َعلَى َرُجلٍ ِمْن َبنِي
فَكُلُّ َمنْ : فَجِئُْت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَْرَسلَ َمِعي أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ : إِلَْيِه مَِراًرا قَالَ 

أَال َتَرى النَّاَس يَْبَدُءوَنَك بِالسَّالمِ ، فََيكُْن لَُهمُ اَألْجُر ، فَاْبَدأُْهْم : ْنُه لَِقيَنا َسلَُّموا َعلَْيَنا ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َع
  بِالسَّالمِ َيكُْن لَكَ اَألجُْر

  َعْبد الرمحن بن أيب عمرية املزين َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٢٨٥

قاال َحدَّثََنا سَِعيد بن َعْبد العزيز عن ربيعة بن َحدَّثََنا ُمَحمد بن عوف َحدَّثََنا مروان بن ُمَحمد وأبو مسهر  -١١٢٩
يزيد عن َعْبد الرمحن بن أيب عمرية قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف معاوية اللهم اجعله هاديا 

  مهديا واهده واهد به

 النجراين عن القاسم بن َعْبد الرمحن َحدَّثََنا ُمَحمد بن مصفى َحدَّثََنا سويد بن َعْبد العزيز عن أيب َعْبد اهللا -١١٣٠
عن َعْبد الرمحن بن أيب عمرية املزين قال مخس حفظتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال صفر وال هامة 

  وال عدوى وال يتم شهرين ستني يوما ومن خفر ذمة اهللا تعاىل مل يرح ريح اجلنة

  غالب بن أجبر َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٢٨٦

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أىب شيبة َحدَّثََنا وكيع عن شعبة عن عبيد بن احلسن عن بن معقل عن إياس من  -١١٣١
أصحاب مزينة الطاهرة قال قال غالب بن اجبر َرِضَي اهللا تعاىل عنه سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت انه 

  إمنا كرهت لكم جواىل القرية مل يبق من مايل اال أمحرة فقال اطعم أهلك من مسني مالك

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا شَرِيك عن منصور عن عبيد بن احلسن عن غالب بن ذريح قال قلت يا رسول اهللا  -١١٣٢
  أصابتنا سنة ومسني ما لنا يف احلمر قال كل من مسني مالك فامنا قذرهتا من جواىل القرية

ا سفيان بن ُعَيْينة عن مسعر عن عبيد بن احلسن عن َعْبد اهللا بن معقل ان رجلني َحدَّثََنا ابن أيب عمر َحدَّثََن -١١٣٣
  من مزينة أتيا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقاال ان السنة أصابتنا مثل حديث شعبة

 بن معقل َحدَّثََنا يونس بن حبيب َحدَّثََنا أَُبو داود َحدَّثََنا شعبة عن عبيد بن احلسن قال مسعت َعْبد اهللا -١١٣٤
حيدث عن َعْبد اهللا بن مبشر عن ناس من مزينة ان اجبر أو بن اجبر سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم انه مل يبق من مايل 
اال محر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اطعم أهلك من مسني مالك فامنا قذرهتا جواىل القرية قال يونس هكذا 

بكر بن أيب عاصم وذكره عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن أيب عميس عن عبيد بن  َحدَّثََنا أَُبو داود قال أَُبو
احلسن عن َعْبد اهللا بن معقل عن غالب بن اجبر َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



 عليه وسلم اطعم أهلك فقلت يا رسول اهللا مل يبق يل شيء اطعمه أهلي اال امحرة عندي فقال رسول اهللا صلى اهللا
  مسني مالك فامنا قذرت جواىل القرية

  ومن ضبة بن اد بن طاخبة

  سلمان بن عامر َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٢٨٧

َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا أَُبو عاصم عن أيب نعامة عن َعْبد العزيز بن بشري عن سلمان بن عامر َرِضيَ  -١١٣٥
النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال إن أيب كان يصل األرحام ويقري الضيف ويفي بالذمة فقال اهللا تعاىل عنه انه اتى 

مات قبل اإلسالم قال نعم قال ان ذلك لن ينفعه فلما ويل الشيخ قال ان ذلك لن ينفعه ولكن يكون يف عقبة لن 
  يفتقروا ابدا ولن يذلوا ابدا ولن خيزوا ابدا

يب شيبة َحدَّثََنا وكيع عن بن عون عن حفصة بنت سريين عن أم الرائح بنت صليع َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أ -١١٣٦
عن سلمان بن عامر الضيب َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصدقة على املسكني 

  صدقة وعلى ذي القرابة ثنتان صدقة وصلة
ثََنا ابن منري َحدَّثََنا هشام عن حفصة عن أم الرائح عن عمها سلمان َرِضَي َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّ -١١٣٧

  اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله

َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا ابن ُعَيْينة عن عاصم عن حفصة عن أم الرائح عن عمها سلمان َرِضيَ اهللا  -١١٣٨
   عليه وسلم مثلهتعاىل عنه عن النيب صلى اهللا

َحدَّثََنا محيد بن مسعدة َحدَّثََنا زهري بن هنيد أَُبو الذيال العدوي َحدَّثََنا أَُبو نعامة العدوي عن حفصة عن أم  -١١٣٩
  الرائح عن سلمان بن عامر َرِضَي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله

  حديث ومن بىن تيم تيم الرياب
  َنا ُمَحمد بن عبيد بن حساب َحدَّثََنا أَُبو عوانة عن َعْبد امللك بن عمري عن اياد بن لقيط عن َحدَّثَ -١١٤٠

  أيب رمثة َرِضيَ اهللا تعاىل عنه

قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعي ابىن فقلت البىن ملا رأيته هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يب اهللا اىن رجل طبيب وان والذي طبيب من أهل بيت نتطيب فأرىن ظهرك فإن تكن فأخذته رعدة هيبة له فقلت يا ن

سلعة أبطها وإن تك غري ذلك أخربتك فأنه ليس إنسان أعلم خبرج أو خراج مىن فقال أجل طبيبه اهللا عز وجل 
قال بن  وعليه بردان اخضران وله شعر قد عاله املشيب وشيبه امحر فقال يل ابنك هذا قلت أي ورب الكعبة

  نفسك فقلت اشهد به فإنه جيىن عليك وال جتىن عليه



َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا ُمحَمد بن بشر عن علي بن صاحل حدثين اياد بن لقيط عن أيب رمثة  -١١٤١
اهللا صلى  َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال حججت فرأيت رجال جالسا يف ظل الكعبة فقال أىب أتدري من هذا هذا رسول

  اهللا عليه وسلم فلما انتهينا اليه إذا رجل ذو وفرة به ردع زعفران وعليه ثوبان أخضران

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا وكيع عن سفيان عن اياد بن لقيط السدوسي قال مسعت أبا رمثة يقول  -١١٤٢
ثة فرأيت برأسه ردع من حناء فقال رسول اهللا صلى اهللا خرجت مع أىب اىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أَُبو رم

عليه وسلم أليب من هذا معك قال هذا ابىن قال اما انه ال جيىن عليك وال جتىن عليه قال فرأى أىب على كتفه مثل 
  النفاخة فقال يا رسول اهللا إين مداوي أوال ابطها قال طبيبها الذي خلقها

دَّثََنا ابن ُعَيْينة عن َعْبد امللك بن عمري بن اجبر عن اياد عن أيب رمثة َرِضَي اهللا َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َح -١١٤٣
تعاىل عنه قال دخلت مع أيب على النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما رأى الذي مبنكبه قال أىب اال اداوى لك هذه فإين 

ت رفيق من هذا معك قال ابىن قال اما انه طبيب فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الطبيب اهللا عز وجل وأن
  ال جيىن عليك وال جتىن عليه

  َحدَّثََنا هدبة َحدَّثََنا محاد بن سلمة عن عاصم عن أيب رمثة مثله -١١٤٤

  ومن بىن متيم

  بن مر بن اد بن طاخبة بن إلياس بن مضر ومن ذكرها
يد عن مغرية عن احلارث العكلي عن أيب زرعة عن أيب َحدَّثََنا يوسف بن موسى َحدَّثََنا جرير بن َعْبد احلم -١١٤٥

هريرة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ح وحدثنا يوسف بن موسى َحدَّثََنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أىب زرعة عن أيب 
هريرة قال ال أزال أحب بىن متيم بعد ثالث مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوهلا فيهم قال هم أشد 

ميت على الدجال وكانت منهم سبيه عند عائشة َرِضَي اهللا تعاىل عنها فقال اعتقيها فإهنا من ولد إمساعيل عليه أ
  السالم قال وجاءت صدقاهتم فقال هذه صدقات قومنا

د عن َحدَّثََنا ُمَحمد بن يزيد املعروف بابن الرواس التمار َحدَّثََنا مسلمة بن علقمة عن داود يعىن بن أىب هن -١١٤٧
الشعيب عن أيب هريرة َرِضيَ اهللا تعاىل عنه قال ثالث مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بىن متيم ال 

ابغض بىن متيم بعدها كان على عائشة َرِضيَ اهللا تعاىل عنه حمرر فسىب من بىن العنرب فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا 
عتقي حمررا من هؤالء فجعلهم من ولد إمساعيل عليه السالم قال مث عليه وسلم يا عائشة يسرك ان تفى بنذرك إ

جىء بنعم من نعم صدقة بىن سعد فلما رآها راعه ذلك النعم قال هذا نعم قومي فجعلهم قومه قال هم أشد الناس 
  بالء يف املالحم

ِضَي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا َحدَّثََنا ُمَحمد بن عوف َحدَّثََنا أَُبو املغرية عن سالم عن أيب هريرة َر -١١٤٨
عليه وسلم اهنم سألوه عن قبائل العرب فشغل عنهم أو شغلوا عنه مث سألوا عن ثالث قبائل عن بىن عامر فقال مجل 

أزهر يأكل من أطراف الشجر وسألوه عن غطفان فقال زهوة تنبع وسألوه عن بىن متيم فقال انا لبىن متيم أال خريا 
  األقدام رجح األحالم أشد الناس قتاال للدجال انصار احلق يف آخر الزمانهم ضخام ثبت 



َحدَّثََنا َعْبد الوهاب بن الضحاك َحدَّثََنا إمساعيل بن عياش عن بشر بن َعْبد اهللا عن َعْمرو بن سليمان  -١١٤٩
ضت علي اجلدود ورأيت العويف رفعه اىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عر

جد بىن متيم هضبة محراء ال يضرها من وازاها فقال رجل من القوم اهنم اهنم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  مه مه عنهم فإهنم عظام ثبت األقدام انصار احلق يف آخر الزمان

ش عن جامع أىب صخرة عن صفوان بن حمرز َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا ُمحَمد بن عبيد عن األعم -١١٥٠
عن عمران بن حصني َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأتاه ناس بن بىن متيم فقال 

  اقبلوا البشرى فقالوا قد قبلنا فأعطنا
عمري عن الزهرى عن َسِعيد بن املُسَيَّب َحدَّثََنا زياد بن حيىي احلساين َحدَّثََنا أَُبو عتاب َحدَّثََنا موسى بن  -١١٥١

  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مججمة هذا احلي من مضر كنانة وكأهلها الذي ينهض به متيم

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا الفضل بن دكني عن سفيان عن واصل عن املعرور بن سويد عن بن فاتك قال قال  -١١٥٢
  العرب على الدجال قومك يعىن بىن متيم يل كعب إن أشد أحياء

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا الفضل بن دكني عن سفيان عن واصل عن املعرور بن سويد عن بن فاتك قال قال  -١١٥٣
  يل كعب ان أشد أحياء العرب على الدجال لقومك يعىن بىن متيم

سافر اجلصاص عن فضيل بن َعْمرو قال ذكروا بىن متيم عند حذيفة َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا أَُبو ُنعَيم عن م -١١٥٤
  فقال إهنم أشد الناس على الدجال

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا أَُبو ُنعَيم عن مندل عن ثور عن رجل قال خطب رجل من األنصار امرأة فقال له  -١١٥٥
ال اال ان تكون من آل حاجب بن زرارة َحدَّثََنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يضرك ان كانت ذات دين ومج

  أَُبو بكر َحدَّثََنا الفضل بن دكني
َحدَّثََنا أَُبو بكر الفضل بن دكني عن أيب خالدة عن أىب العالية قال قرأ على النيب صلى اهللا عليه وسلم من  -١١٥٦

  القومكل جنس رجل فاختلفوا يف اللغة فرضى قراءهتم كلهم وكان بنو متيم اعرب 

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا هاشم َحدَّثََنا شعبة عن خالد عن بن سريين ان أبا موسى كتب اىل عمر َرِضَي اهللا  -١١٥٧
تعاىل عنهما يف مثانية عشر خبفاف أصاهبا فكتب اليه ان ضعها يف أشجع حي من العرب فوضعها يف بىن رباح من بىن 

  متيم

  ظلة بن زيد مناة بن متيمجماشع بن دارم بن مالك بن حن

  األسود بن سريع اجملاشعي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٢٩

َحدَّثََنا ُمَحمد بن أيب بكر املقدمي َحدَّثََنا محاد بن زيد َحدَّثََنا علي بن زيد عن َعْبد الرمحن بن أيب بكرة عن  -١١٥٨
 مدحت اهللا عز وجل مدحة ومدحتك أخرى األسود بن سريع َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ان رجال قال يا رسول اهللا اىن

  قال هات وابدأ مبدحة اهللا تعاىل



َحدَّثََنا املقدمي َحدَّثََنا عامر بن صاحل عن يونس عن احلسن عن األسود بن سريع قال قلت يا رسول اهللا  -١١٥٩
  أال أنشدك حمامد محدت هبا ريب عز وجل قال ان ربك حيب احلمد وما استزادين

ا املقدمي َحدَّثََنا يزيد بن زريع عن يونس عن احلسن عن األسود بن سريع َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال َحدَّثََن -١١٦٠
غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام بعض اصحابه فأسرع يف الولدان فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه 

ل يا رسول اهللا إمنا هم أبناء املشركني فقال وسلم قال ما بال أقوام جاوز هبم القتل حىت قتلوا الذرية فقال رج
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو ليس خياركم أبناء املشركني أال ال تقتل الذرية أال ال تقتل الذرية كل نسمة تولد 

  على الفطرة حىت يهودها ابواها أو ينصراهنا

حلسن عن األسود بن سريع َرِضيَ اهللا تعاىل عنه عن َحدَّثََنا املقدمي َحدَّثََنا سَِعيد بن عامر عن أشعث عن ا -١١٦١
  النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله قال ميجسانه

َحدَّثََنا ُمَحمد بن حيىي بن َعْبد الكرمي َحدَّثََنا احلسني بن ُمَحمد َحدَّثََنا شيبان عن قتادة عن احلسن عن  -١١٦٢
وم حنني اىل حي من العرب فقتلوهم حىت افضى القتل اىل األسود بن سريع قال بعث نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي

الذرية فلما رجعوا نىبء رسول اهللا بذلك فقال ما محلكم على قتل الذرية فقالوا يا رسول اهللا إمنا هم ذرية املشركني 
  فقال والذي نفس ُمَحمد بيده ما من نسمة تولد اال كانت على الفطرة حىت يعرب عنها لساهنا

  اصم السعدي مث املنقري َرِضَي اهللا تعاىل عنهقيس بن ع ٢٩١

َحدَّثََنا هدبة بن َعْبد الوهاب أَُبو صاحل املروزي َحدَّثََنا النضر بن مشيل َحدَّثََنا شعبة عن قتادة عن مطرف  -١١٦٣
عن حكيم بن قيس بن عاصم قال أوصى قيس بن عاصم فقال إذا مت فسودوا أكربكم فإن القوم إذا سودوا 

خلفوا اباءهم وإذا سودوا أصغرهم أزرى هبم عند أكفائهم وعليكم باملال واصطناعه فإنه منبهه للكرمي أكربهم 
ويستغىن به عن اللئيم وإذا مت فال تنوحوا علي فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ينح عليه وادفنوىن بأرض ال 

  ه بن الطيبيشعر يب بكر بن وائل فإين كنت أغاورهم يف اجلاهلية وقال عبد
  عليك سالم اهللا قيس بن عاصم

  ورمحته ان شاء ان يترمحا
  حتية من أسديته منك نعمة

  إذا زال عن شخص بالدك سلما
  وما كان قيس هلكة واحد

  ولكنه بنيان قوم هتدما

طرف عن حكيم َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا ُمَحمد بن جعفر َحدَّثََنا شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن م -١١٦٤
  بن قيس بن عاصم عن أبيه مثله قال كنت أغاوهلم يف اجلاهلية

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن مهدى وأبو داود قاال َحدَّثََنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن  -١١٦٥
  حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه مثله

ا جرير بن َعْبد احلميد عن مغرية عن أبيه عن شعبة بن التوأم قال قال قيس َحدَّثََنا يوسف بن موسى َحدَّثََن -١١٦٦



بن عاصم َرِضَي اهللا تعاىل عنه سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احللف فقال ال حلف يف اإلسالم ولكن 
  متسكوا حبلف اجلاهلية

  وجارية بن قدامة َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٢٩٢

و بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن منري عن هشام بن عروة عن أبيه عن األحنف بن قيس عن َحدَّثََنا أَُب -١١٦٧
بن عم له من بين متيم عن جارية بن قدامة َرِضَي اهللا تعاىل عنه أنه قال يا رسول اهللا قل يل قوال واقل لعلي اعقل قال 

  ال تغضب فأعادها علي مرارا كل ذلك يقول ال تغضب
َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن األحنف بن قيس عن جارية بن  -١١٦٨

  قدامة عن بن عم له من بىن متيم مثله

  يعلى بن أمية َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٢٩٣

بن زيد مناة بن متيم  قالوا من بىن حنظلة وهو حليف لبىن َعْبد مشس وقالوا من ثقيف وأخوه سلمة حنظلة بن مالك
  َرِضَي اهللا تعاىل عنه

َحدَّثََنا هدبة بن خالد َحدَّثََنا مهام عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه ان رجال قال يا رسول  -١١٦٩
اهللا وهو باجلعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق أو قال أثر صفرة فقال كيف تأمرىن ان اصنع يف عمرتى قال ونزل 

النيب صلى اهللا عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يقول وددت اىن قد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه على 
وسلم ينزل عليه وقد نزل عليه الوحي فقال عمر يسرك ان تنظر اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد انزل عليه 

  الوحي قلت نعم

بكر قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة اخلع قال قم حتت طرف الثوب وهو يغط أحسبه قال كغطيط ال
عنك اجلبة واغسل عنك أثر اخللوق أو قال الصفرة واصنع يف عمرتك ما كنت صانعا يف حجك وكان رجل قد 

  عض يد رجل أخر فنزع ثنيته فسقطت ثنية الذي عضه فأبطلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ثََنا أَُبو أسامة أخربين بن جريج أخربين عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال غزوت َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّ -١١٧٠
غزوة تبوك قال صفوان وقال يعلى وكان يل اجري فقاتل انسانا فعض أحدمها اآلخر لقد أخربين أيهما عض األخر 

  وسلم فأهدر ثنيتهفانتزع املعضوض يده من يف العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتينا النيب صلى اهللا عليه 
َحدَّثََنا أَُبو الربيع َحدَّثََنا فليح بن سليمان عن الزهرى عن َعْمرو بن َعْبد الرمحن بن يعلى عن أبيه ان أباه  -١١٧١

أخربه عن يعلى بن منبه َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال جئت اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأيب يوم الفتح فقلت يا 
  أىب على اهلجرة فقالرسول اهللا بايع 

  بل أبايعه على اجلهاد فقد انقطعت اهلجرة يوم الفتح
َحدَّثََنا يعقوب َحدَّثََنا ابن ُعَيْينة عن داود بن سابور عن جماهد عن يعلى بن منبه وهو ابن أمية َرِضيَ اهللا  -١١٧٢

  تعاىل عنه انه اتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح فذكر حنوه



ثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا عبيد اهللا بن أيب زياد عن أم حيىي بنت يعلى عن أبيها عن النيب صلى اهللا َحدَّ -١١٧٣
  عليه وسلم حنوه

  سلمة بن أمية َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٢٩٤

ن عطاء عن صفوان َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا َعْبد الرحيم بن سليمان عن ُمَحمد بن إسحاق ع -١١٧٤
بن َعْبد اهللا بن صفوان عن عميه سلمة ويعلى ابين أمية َرِضَي اهللا تعاىل عنهما قاال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم يف غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فاقتتل هو وآخر من القوم يف الطريق فعض رجل يد صاحبه فجبذ 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلتمس عقل ثنيته فقال رسول اهللا صلى اهللا  صاحبه يده من فيه فطرح ثنيته فاتى رسول

عليه وسلم يعمد أحدكم فيعض كعضاض الفحل مث يأتى يلتمس العقل ال اعقل هلا فأبطلها رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  وسلم

  ثعلبة بن زهدم احلنظلي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٢٩٥

سي َحدَّثََنا أَُبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بىن يربوع قال َحدَّثََنا عباس بن الوليد النر -١١٧٥
  أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول يد املعطى العليا أمك وأباك واختك واخاك

ليم عن األسود َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا ُمَحمد بن جعفر يعىن غندر َحدَّثََنا شعبة عن األشعث بن س -١١٧٦
بن هالل عن رجل من ثعلبة إن أناسا من ثعلبة بن يربوع أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فانتهوا اليه وهو يقول يد 
الرجل العليا أمك وأباك واختك واخاك مث ادناك ادناك فقال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم هؤالء بنو ثعلبة بن 

  ى اهللا عليه وسلم ال جتىن نفس على األخرىيربوع قتله فالن فقال رسول اهللا صل

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا ُمَحمد يعىن غندر َحدَّثََنا شعبة عن األشعث عن األسود بن هالل عن رجل  -١١٧٧
من بىن متيم امسه ثعلبة بن زهدم قال خرج أَُبو مسعود يوم عيد الفطر أو اضحى فرأى ناسا يصلون قبل الصالة 

  ف بصوته فقال يا أيها الناس انه ال صالة يف هذا اليوم حىت يصلى االمامفهت

  سويد بن طارق احلنظلي ليس له حديث ٢٩٦
  احلنظلي
لََمةَ ْبنِ ْن أَبِي َسَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ ، َع -١١٧٨

  َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، َعنِ 

  اَألقَْرعِ ْبنِ حَابِسٍ َرِضَي اللَُّه َعنُْه

َيا ُمحَمَُّد ، إِنَّ َحْمِدي َزْيٌن ، َوإِنَّ ذَمِّي َشْينٌ : ، إِنَُّه نَاَدى َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َوَراِء الِْحَجابِ ، فَقَالَ 
  ذَاكُمُ اللَُّه َتعَالَى ، كََما َحدَّثَ أَُبو َسلََمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم: ، فَقَالَ 



  حابس التميمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٢٩٨

َنا َعِليُّ ْبُن الُْمبَاَرِك ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن كَِثريٍ الَْعْنَبرِيُّ أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثَ -١١٧٩
 صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثَنِي َحيَّةُ ْبُن حَابِسٍ التَِّميِميُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، إِنَّهُ َسِمَع النَّبِيَّ

  الْفَأْلُال َشْيَء ِفي الَْهامِ ، وَالَْعْيُن َحقٌّ ، َوأَْصَدُق الطَّْيرِ : 

  حبة بن حابس التميمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٢٩٩

دَّثََنا َيْحَيى ْبنُ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ ْبُن َعْبِد الَْوارِِث ، َحدَّثََنا َحْربُ ْبُن َشدَّاٍد ، َح -١١٨٠
ال َشْيَء ِفي الَْهامِ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : التَِّميِميُّ قَالَ  أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثَنِي َحبَّةُ ْبُن حَابِسٍ

  ، َوالَْعْيُن َحقٌّ ، وَأَْصَدُق الطَّْيرِ الْفَأْلُ

  أَُبو جرى اهلجيمي وامسه جابر بن سليم َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٣

دَّثََنا َسالُم ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َعْن ُعقَْيلِ ْبنِ طَلَْحةَ السُّلَِميُّ ، َعْن أَبِي ُجَريٍّ الُْهَجْيِميِّ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َح -١١٨١
َوَجلَّ أَنْ َيْنفَُعَنا  َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّا قَْوٌم ِمْن أَْهلِ الَْباِدَيِة ، فََعلِّْمَنا َشيْئًا َعَسى اللَُّه َعزَّ: قَالَ َرُجلٌ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

اكَ بَِوْجٍه َناِضرٍ ال َتْحِقَرنَّ ِمَن الَْمْعرُوِف ، َولَْو أَنْ ُتفْرِغَ ِمْن َدلْوَِك ِفي إَِناِء َصاحِبَِك أَْو أَخِيَك ، َوأَنْ َتلْقَى أََخ: بِِه قَالَ 
ُيِحبُُّه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوإِذَا سَبََّك أَُخوَك بَِما َيْعلَُم فِيَك فَالَ َتُسبَُّه بِمَا  ، َوال ُتسْبِلْ ثَْوَبَك ، فَإِنَّ اِإلسَْبالَ ِمَن التَّخَاُيلِ َوال

  َتْعلَُم ِفيِه

ُسلَْيمِ ْبنِ ، َعْن  َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن الَْحَسنِ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ، َعْن ُعَبْيَدةَ الُْهَجْيِميِّ -١١٨٢
أََتْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَإِذَا ُهَو َجاِلٌس َبْيَن أَْصَحابِِه ، : َجابِرٍ ، أَْو جَابِرِ ْبنِ ُسلَْيمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َر إِلَْيِه الْقَْوُم ، فَإِذَا ُهَو ُمْحَتيب بُِبْرَدٍة قَْد َوقََع ُهْدُبَها َعلَى أَيُّكُُم النَّبِيُّ ؟ فَإِمَّا أَنْ َيكُونَ أَوَْمأَ إِلَى َنفِْسِه ، أَْو أََشا: فَقَالَ 
اتَّقِ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوال َتْحِقَرنَّ ِمَن : َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي أَْجفُو َعْن أَْشَياَء ، فََعلِّْمنِي ، فَقَالَ : قََدِمِه ، فَقُلُْت 
ال ُيِحبُّ  ا ، َولَوْ أَنْ ُتفْرِغَ ِمْن َدلْوَِك ِفي إَِناِء الُْمْسَتسِْقي ، وَإِيَّاَك وَالَْمِخيلَةَ ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّالَْمْعُروفِ َشْيئً

َيكُونَ لََك اَألْجُر َوَعلَْيِه اإلِثُْم ، َوال الَْمِخيلَةَ ، َوإِِن اْمُرٌؤ َشَتَمَك فََعيَّرَك بَِما َيْعلَُمُه ِفيَك فَالَ ُتَعيِّْرُه بِأَْمرٍ َتْعلَُمُه ِفيِه فَ
  َتُسبَّنَّ أََحدًا

ارٍ ، َعْن أَبِي َتِميَمةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ُسلَْيَمانُ ْبُن َحيَّانَ ، َعْن أَبِي ِغفَ ١١٨٣
َعلَْيَك : أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت : يٍّ الُْهَجْيِميِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ الُْهَجيِْميِّ ، َعْن أَبِي جَُر

لُ اِهللا ؟ أَْنَت َرسُو: ال تَقُلْ َعلَْيَك السَّالُم ، فَإِنَّ َعلَْيَك السَّالُم َتِحيَّةُ الْمَْوَتى فَقُلُْت : السَّالُم َيا َرسُولَ اِهللا ، فَقَالَ 
َك ، َوإِذَا َضلَّتْ َنَعْم ، الَِّذي إِذَا أََصاَبَك ُضرٌّ َدعَْوَتُه فَكََشَف َعْنكَ ُضرََّك ، َوإِذَا أَْجَدَبتْ بِالُدَك َدَعْوَتُه أَْنَبَت لَ: فَقَالَ 

  َنَعْم: رَاِحلَُتَك َدَعْوَتُه َردَّ َعلَْيَك ؟ قَالَ 

  ال َتُسبَّنَّ أََحًدا حُرا َوال َعْبًدا شَاةً َوال َبعِريًا: ْد إِلَيَّ قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، اعَْه: قُلُْت 
اِإلَزاُر إِلَى نِْصِف السَّاقِ ، فَإِنْ أَبِيَت فَإِلَى الْكَْعَبْينِ ، وَإِيَّاَك َوالَْمِخيلَةَ ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ : َيا َرُسولَ اهللاِ زِدْنِي قَالَ : قُلُْت 



  .ال ُيِحبُّ الَْمِخيلَةََوَجلَّ 
  .ال َتْحِقَرنَّ ِمَن الَْمْعُروِف شَْيئًا َتْصَنُعُه ، َولَْو أَنْ َتلْقَى أَخَاَك َوَوجُْهَك ُمْنَبِسطٌ إِلَيِْه: َيا َرُسولَ اهللاِ زِدْنِي قَالَ : قُلُْت 
ٍء َيْعلَُمُه ِفيَك فَالَ ُتعَيِّْرُه بَِشْيٍء َتْعلَُم ِفيِه ، فََيكُونَ وََبالُ ذَِلكَ َوإِِن اْمُرٌؤ َعيََّرَك بَِشْي: َيا َرُسولَ اهللاِ زِدْنِي قَالَ : قُلُْت 

  .وَأَْجُر ذَِلَك لََك: فَأَْحِسُبُه قَالَ : َعلَْيِه قَالَ أَُبو خَاِلٍد 

ُمثَنَّى أََبى ِغفَارٍ ، َعْن أَبِي َتِميَمةَ الُْهَجيِْميِّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُمطَرٍِّف ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعنِ الْ -١١٨٤
اْنتََهْيُت إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم وَالنَّاُس : ، َعْن أَبِي ُجَريٍّ الُْهَجيِْميِّ جَابِرِ ْبنِ ُسلَْيمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

فَالَ إِنَّ َهذَا الرَُّجلَ ِمْن َهذَا ؟ : فَقُلُْت : ، َما قَالَ ِمْن َشْيٍء إِال َصَدُعوا َعْنُه قَالَ َحْولَُه َوال َيْصُدُرونَ إِال َعْن قَْوِلِه 
  َعلَْيَك السَّالُم ، ثُمَّ ذَكََر َنْحوَُه: َهذَا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت : فَقَالُوا 

ثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا قُرَّةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا قُرَّةُ ْبُن ُموَسى ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن حَبِيبٍ ، َحدَّ -١١٨٥
  ُسلَْيمٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فَذَكََر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم الَْحِديثَ

َسِمْعُت : ا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلكِ ْبُن َحَسنِ الْجَارِيُّ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََن -١١٨٦
 م َوُهَو ُمْؤَتزٌِر بِإَِزارِ قُطْنٍَسْهَم ْبَن الُْمْعَتِمرِ ُيَحدِّثُ ، َعنِ الُْهَجْيِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، إِنَُّه لَِقيَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسل

  قَِد اْستَْرَخى َحاِشَيَتاُه

  جرموز اهلجيمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٠١

ةَ الْقَُريِْعيُّ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ ْبُن َعْبِد الَْوارِِث ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َهْوذَ -١١٨٧
  أُوصِيَك أَنْ ال َتكُونَ لَعَّانًا: َيا َرُسولَ اِهللا ، أَْوصِنِي قَالَ : قُلُْت : ِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ُجْرُموَز الُْهَجيِْميِّ ، َر

ْن َرُجلٍ ِمْن بَنِي َريِْعيُّ ، َعَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الَْعقَِديُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َهْوذَةَ الْقُ -١١٨٨
َعمَّ :  ، فَقَالَ ُهجَْيمٍ ، َعْن ُجْرُموَز الُْهَجْيِميِّ ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، إِنَُّه أََتى َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِصَدقَِتِه

  َشْيئًا فََواللَِّه َما لََعْنُت: أَْنَهاَك أَنْ ال َتكُونَ لَعَّاًنا قَالَ : َتْنهَانِي ؟ فَقَالَ 

ْوذَةَ ، َحدَّثَنِي َرُجلٌ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبدِ الَْوارِِث ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َه -١١٨٩
  ال َتكُْن لَعَّانًا:  َصلَّى اللَُّه َحدَّثََتلََّم ، أَْوصِنِي قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا: قُلُْت : َعْن ُجْرُموَز الُْهَجيِْميِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  عروة الفقيمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٠٢

قَْيِميُّ مُْنذُ ْرَوةَ الْفَُحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا عَاِصمُ ْبُن ِهاللٍ أَُبو النَّْضرِ الَْبارِِقيُّ ، َحدَّثََنا غَاِضَرةُ ْبُن ُع -١١٩٠
َدَخلُْت َمْسجِدَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فََدَخلَ َعلَْيَنا َرُجلٌ َيقْطُُر رَأَْسُه ِمْن : ِستَِّني َسَنةً ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أَرَأَْيَت كَذَا ، َيا َيا َرسُولَ : َوُضوٍء تََوضَّأَُه أَْو غُْسلٍ اغَْتَسلَُه ، فَقَاَم النَّاسُ إِلَْيِه ، فَقَالُوا 
َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ ِديَن اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِفي ُيْسرٍ ، َيا : َرسُولَ اِهللا ، أََرأَْيَت كَذَا ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  سْرٍأَيَُّها النَّاسُ إِنَّ ِديَن اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِفي ُي



  حرملة العنربي رضي اهللا عنه ٣٠٣

َعْن َجدِِّه َحْرَملَةَ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاٍذ ، َعْن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا قُرَّةُ ْبُن خَاِلٍد ، َعْن ِضْرغَاَمةَ ْبنِ ُعلَْيَبةَ ،  -١١٩١
يه وسلم فََصلَّْيُت َمَعُه الَْغَداةَ ، فَلَمَّا قََضى الصَّالةَ َنظَْرُت ِفي أََتْيُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عل: َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

اتَّقِ اللََّه َتَعالَى ، َوإِذَا كُْنَت ِفي قَْومٍ فََسِمْعَتُهْم : َيا َرسُولَ اِهللا ، أَْوِصنِي قَالَ : ُوُجوِه الْقَْومِ َما أَكَاُد أَْعرِفُُهْم ، فَقُلُْت 
  ا َتكَْرُه فََدعُْهَيقُولُونَ لََك َم

لَْيَبةَ ْبنِ َحْرَملَةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا قُرَّةُ ْبُن َخاِلٍد ، َعْن ِضْرغَاَمةَ ْبنِ ُع -١١٩٢
ولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َوفٍْد ِمَن الَْحجِّ ، فََصلَّى بَِنا اْنَتَهْيتُ إِلَى َرُس: الَْعنَْبرِيِّ ، أَْخبََرنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا :  ، قُلُْت الصُّْبَح ، فََجَعلُْت أَنْظُُر ِفي ُوُجوِه الْقَْومِ فََما أَكَاُد أَْعرِفُُهْم ِمَن الَْغلَسِ ، فَلَمَّا أََرْدتُ الرُّجُوَع
مْ َه َتعَالَى ، َوإِنْ كُْنَت ِفي َمجِْلسٍ فَقُْمَت ِمْنُه فََسِمْعَتُهْم َيقُولُونَ َما ُيْعجُِبَك فَأِْتِه ، َوإِنْ َسِمْعَتُهاتَّقِ اللَّ: أَْوِصنِي قَالَ 

  َيقُولُونَ َما َتكَْرُه فَالَ َتأْتِِه

َنا قُرَّةُ ، َعْن ِضْرغَاَمةَ ْبنِ ُعلَْيَبةَ ْبنِ َحْرَملَةَ َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثَ -م١١٩٢
اْنَتهَْيُت إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َوفٍْد ِمَن : الَْعنَْبرِيِّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َجَعلُْت أَْنظُُر ِفي ُوجُوِه الْقَْومِ ، فََما أَكَاُد أَْعرِفُُهْم ِمَن الَْغلَسِالَْحجِّ فََصلَّى بَِنا َصالةَ الصُّْبحِ ، فَ

  عياض بن محار اجملاشعي رضي اهللا عنه ٣٠٤

َعْن ُمطَرٍِّف ،  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحجَّاجٍ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َخاِلٍد ، َعْن أَبِي الَْعالِء ، -١١٩٣
ُتَعرَُّف ، َوال ُتَغيَُّب ، َوال ُتكَْتُم : َعْن ِعَياضِ ْبنِ ِحَمارٍ ، إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم سُِئلَ َعنِ اللُّقَطَِة ، فَقَالَ 

َعنِ الُْجرَْيرِيِّ ، َعْن أَبِي الَْعالِء ، َعْن : َحمَّاٌد  ، فَإِنْ َجاَء َصاِحُبَها وَإِال فَُهَو َمالُ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء قَالَ
  ُمطَرٍِّف ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

ْن ُمطَرٍِّف ، ، َعَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعرُوَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ  -١١٩٤
َيا َرُسولَ اِهللا ، الرَُّجلُ ِمْن قَْوِمي َيْشِتُمنِي َوُهَو أَْدَنى مِنِّي َنَسًبا ، تََرى أَنْ أَْنَتِصَر ِمْنُه : َعْن ِعَياضِ ْبنِ ِحَمارٍ ، إِنَُّه قَالَ 

  إِنَّ الُْمسَْتبَّْينِ َشْيطَاَناِن ، يََتكَاذََباِن َويََتَهاَتَراِن: ؟ فَقَالَ 
طَرٍِّف ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الْبَزَّاُر ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َشْيَبانَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُم -١١٩٥

  نِّي َنسًَبا ، فَذَكََر ِمثْلَُهَيا َرسُولَ اِهللا الرَُّجلُ ِمْن قَْوِمي َيْشِتمُنِي َوُهَو أَدَْنى ِم: قُلُْت : ِعَياضِ ْبنِ ِحمَارٍ قَالَ 

ِحَمارٍ  َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُمطَرٍِّف ، َعْن ِعَياضِ ْبنِ -١١٩٦
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ : لِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َحَرُم َرسُو: َوكَانَ ُيقَالُ لَُه : الُْمَجاشِِعيِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

إِنِّي : إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَْوَحى إِلَيَّ أَنْ أَُعلَِّمكُْم ِممَّا َجهِلُْتْم ِممَّا َعلََّمنِي : صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ ِفي ُخطَْبِتِه 
  َخلَقُْت ِعَباِدي كُلَُّهْم ُحَنفَاَء

  عصعة بن ناجية اجملاشعي رضي اهللا عنهص ٣٠٥



َحدَّثَنِي صَْعَصَعةُ ْبنُ : َسِمْعُت الَْحَسَن ، َيقُولُ : َحدَّثََنا َشيَْبانُ ْبُن فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا َجرِيُر ْبُن َحازِمٍ قَالَ  -١١٩٧
َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََسِمْعُتُه ُيقَْرأُ َهِذِه اآلَيةَ فََمْن قَِدْمُت َعلَى : ُمَعاوَِيةَ ، َعمُّ الْفََرزَْدقِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيًرا َيَرُه ، َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َشرا َيرَُه

قَِدَم َصْعَصَعةُ َعلَى : َسِمْعُت الَْحَسَن ، َيقُولُ :  َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ -١١٩٨
فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرَّةٍ َخيًْرا َيَرُه ، َوَمْن َيْعَملْ : النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، ُيقَْرأُ 

  اِلي أَنْ ال أَْسَمَع ِمَن الْقُْرآِن غَْيَرهَاال أَُب: ِمثْقَالَ ذَرٍَّة شَرا َيَرُه قَالَ 

الُْهذَْيلِ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا الَْعالُء ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي سَرِيَّةَ الِْمنْقَرِيُّ أَُبو -١١٩٩
قَِدْمُت َعلَى النَّبِيِّ صلى : ْمرٍو ، َعْن َصْعَصَعةَ ْبنِ َناجَِيةَ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعبَّاُد ْبُن كَُرْيبٍ ، َحدَّثَنِي طُفَْيلُ ْبُن َع

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي َعِملُْت : اهللا عليه وسلم فَعََرَض َعلَيَّ اِإلْسالَم فَأَْسلَْمُت ، َوَعلََّمنِي آَياٍت ِمَن الْقُْرآِن ، فَقُلُْت 
َضلَّْت َناقََتاِن ِلي َعْشَراَوْينِ فََخَرْجُت : َوَما َعِملَْت ؟ فَقُلُْت : ي الَْجاِهِليَِّة ، فََهلْ ِلي مِْنَها ِمْن أَْجرٍ ؟ قَالَ أَْعَماال ِف

ي أََحِدِهَما شَْيًخا كَبًِريا أَْبِغيهَِما َعلَى جََملٍ ِلي ، فَُرِفَع ِلي بُْنَيانٌ ِفي فََضاٍء ِمَن اَألْرضِ ، فَقََصْدُت قَْصَدَها ، فََوَجْدُت ِف
  َوَما َناُرُهَما ؟: َحَسْسَت َناقََتْينِ َعْشَراَوْينِ ؟ قَالَ : ، فَقُلُْت 

نِ ِمْن قَْد َوَجْدَنا وَُيْحَيا بِهَِما َوِظئَْراُهَما َعلَى أَْوالِدِهَما ، َوقَْد يَِعيُش بِهَِما أَْهلُ َبْيَتْي: ِميَسُم بَنِي دَارِمٍ قَالَ : قُلُْت 
: قَْد وَلََدْت ، قَْد وَلََدْت قَالَ : قَْوِمَك ِمَن الَْعَربِ ِمْن ُمَضَر ، فََبْيَنَما الرَُّجلُ ُيخَاِطبُنِي إِذْ َناَدْتهُ اْمرَأَةٌ ِمَن الَْبْيتِ اآلَخرِ 

َوَما َهِذِه : َجارَِيةٌ ، فَقُلُْت : َيةً فَاْدِفَناَها ، فَقَالَْت َما َولََدْت ؟ إِنْ كَانَ غُالًما فَقَدْ َشَركََنا ِفي قَْوِمَنا ، َوإِنْ كَاَنْت َجارِ
بِعِ ابَْنَتَك ؟ َوقَْد أَخَْبرُْتَك أَنِّي : َيا أََخا َتِميمٍ أََتقُولُ ِلي : أََنا أْشتَرِيَها مِْنَك قَالَ : اْبَنةٌ ِلي ، فَقُلُْت : الَْمْولُوَدةُ ؟ فَقَالَ 
: إِنِّي ال أَْشتَرِي ِمْنَك َرقََبَتَها ، وَلَِكْن أَشَْترِي ِمْنكَ ُروحََها ، أَنْ ال َتقُْتلََها قَالَ : ْن ُمَضَر ، فَقُلُْت َرُجلٌ ِمَن الْعََربِ ِم

  بَِناقََتيَّ هَاَتْينِ ، َوبِوَلََدْيهِمَا: بَِم َتْشتَرَِيَها ؟ قُلُْت 

ْم ، َعلَى أَنْ َتْبَعثَ مَِعي َرسُوال ، فَإِذَا َبلَْغتُ أَْهِلي رََدْدُتُه إِلَْيَك ، فَفََعلَ ، فَلَمَّا َنَع: َوَتزِيدُنِي َبعَِريَك َهذَا ؟ فَقُلُْت : قَالَ 
َسَبقَنِي  إِنَّ َهِذِه لََمكُْرَمةٌ َما: َبلَْغُت أَْهِلي رََدْدُت إِلَْيِه الَْبِعَري ، فَلَمَّا كَانَ ِفي َبْعضِ اللَّْيلِ فَكَّْرُت ِفي نَفِْسي ، فَقُلُْت 

وَاِحَدٍة ِمْنُهنَّ بَِناقََتْينِ  إِلَيَْها أََحٌد ِمَن الْعََربِ ، فَظََهَر اِإلْسالُم َوقَْد أَحَْيْيُت ثَالثَ مِائٍَة َوِستَِّني ِمَن الَْمْوءوَُدِة ، كُلُّ
َهذَا َباٌب ِمَن الْبِرِّ وَلََك أَْجرُهُ : ى اهللا عليه وسلم َعْشَراَوْينِ َوَجَملٍ ، فََهلْ ِلي ِفي ذَِلَك ِمْن أَْجرٍ ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صل

ِمْصدَاُق قَْولِ صَْعَصَعةَ َرِضَي اللَُّه : ، إِذْ َمنَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيَك بِاِإلْسالمِ ، َوُهَو َجدُّ الْفََرزَْدقِ ْبنِ غَاِلبٍ قَالَ َعبَّاٌد 
  ي الَِّذي َمَنَع الْوَاِئَداِت َوأَحَْيا الَْمْوُءوَد فَلَْم ُتوئَِدَوَجدِّ: َعْنُه قَْولُ الْفََرْزَدقِ 

  أَُبو أيب العشراء الدارمي أسامة بن قهطم ويقال عطارد بن بدر ٣٠٦

بِيِه ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، إِنَُّه َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَبِي الُْعشََراِء الدَّارِِميِّ ، َعْن أَ -١٢٠٠
  لَْو طُعَِنْت ِفي فَِخذَِها َألْجَزأَ َعْنَك: َيا َرُسولَ اِهللا أََما َتكُونُ الزَّكَاةُ إِال ِمَن الَْحلْقِ َواللَّبَِّة ؟ فَقَالَ : قَالَ 

  حنظلة بن الربيع الكاتب األسيدى ٣٠٧



ى َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أََب -١٢٠١
لَْجنَّةَ كُنَّا ِعْنَد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَذَكَرَ ا: َعْن َحْنظَلَةَ الْكَاِتبِ التَِّميِميِّ اُألَسْيِديِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ِفيِه فََخَرْجُت فَلَِقيُت َوالنَّاَر حَتَّى كَاَنْت رَأَْي َعْينٍ ، فَقُْمُت إِلَى أَْهِلي َووَلَِدي فََضِحكَُت َولَِعْبُت ، فَذَكَْرُت الَِّذي كُنَّا 
َوإِنَّا لََنفَْعلُُه ، فَذََهَب َحْنظَلَةُ َرِضيَ : ِضَي اللَُّه َعْنُه َنافَقُْت ، َنافَقُْت ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َر: أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقُلُْت 

َيا َحْنظَلَةُ ، لَْو كُنُْتْم كََما َتكُوُنونَ ِعْنِدي لََصافََحْتكُُم الَْمالِئكَةُ : اللَُّه َعْنُه ، فَذَكََرُه ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
  ى فُُرِشكُْم ، أَْو طُرُِقكُْم ، أَوْ َنْحوِ َهذَا ، َيا َحْنظَلَةُ َساَعةً َوَساعَةًَعلَْيهُِم السَّالُم َعلَ

َعْن َحْنظَلَةَ  َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َمْرُزوقٍ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ الشِّخِّريِ ، -١٢٠٢
لَْو كُْنُتْم َتكُوُنونَ كََما أَْنُتْم عِْنِدي َألظَلَّْتكُمُ : اللَُّه َعْنُه ، إِنَّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  اُألَسْيِديِّ ، َرِضَي

  الَْمالِئكَةُ َعلَْيهُِم السَّالُم بِأَْجنَِحِتهَا
بِي الزَِّناِد ، َعْن ُمَرقَّعِ ْبنِ َصيِْفيٍّ ، َعْن َحْنظَلَةَ الْكَاِتبِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَ -١٢٠٣

غََزْوَنا َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََمَرْرَنا َعلَى امَْرأٍَة َمقُْتولٍَة َوقَِد اْجَتَمَع َعلَْيَها النَّاسُ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
: اْنطَلََق إِلَى َخاِلِد ْبنِ الَْولِيِد ، فَقُلْ لَُه : َما كَاَنْت َهِذهِ ُتقَاِتلُ ِفيَمْن ُيقَاِتلُ ، ثُمَّ قَالَ ِلَرُجلٍ : ، فَقَالَ  فَأَفَْرُجوا لَُه: قَالَ 

  إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيأُْمُرَك ال َتقُْتلْ َجارَِيةً َوال َعِسيفًا

  ليس له حديث َرِضيَ اهللا تعاىل عنه رباح بن الربيع أخو حنظلة ٣٠٨

نِ ُمْسِلمٍ ، َعنِ َحدَّثَنِي إِْسَماِعيلُ ْبُن َساِلمٍ الصَّانُِع ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُعبَْيٍد ، َعنِ الَْولِيِد ْب -١٢٠٤
  الُْحَصْينِ ْبنِ أَبِي الَْحرِّ ، َعنِ 

  َي اللَُّه َعْنُهالَْخْشخَاشِ الَْعْنبَرِيِّ َرِض

ال َتجْنِي َعلَْيِه ، : َنَعْم قَالَ : ابُْنَك َهذَا ؟ فَقُلُْت : أَتَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَمِعي اْبنِي ، فَقَالَ : قَالَ 
  َوال َيْجنِي َعلَْيَك

  قيس اخلشخاش َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣١

ُمَعاِذ ْبنِ ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا الُْحرُّ ْبُن ُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َحسَّانَ ، َعنِ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن  -١٢٠٥
  قَْيَس ، َو: الُْحَصْينِ ْبنِ أَبِي الَْحرِّ ، أَنَّ أََباُه َوَعمَّْيِه 

  ُعَبْيَد اْبَنيِ الَْخْشخَاشِ

ُسولَ اِهللا ، فََشكَْوا إِلَْيِه غَاَرةَ َرُجلٍ ِمْن َبَنى َعمٍّ لَُهْم َعلَى النَّاسِ ، فَكََتَب لَُهْم َرُسولُ اهللاِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ، أَتَْوا َر
َهذَا كَِتاٌب ِمْن ُمَحمَّدٍ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلمَاِلٍك ، َوُعبَْيٍد ، َوقَْيسٍ بَنِي : صلى اهللا عليه وسلم 

ْيكُْم إِال ، إِنَّكُْم آِمُنونَ ُمْسِلُمونَ َعلَى ِدَماِئكُْم َوأَْموَاِلكُْم ، ال تُْؤَخذُونَ بِجَرِيَرِة غَْيرِكُْم ، َوال َيجْنِي َعلَالَْخْشخَاشِ 
  أَْنفُُسكُْم



  التلب العنربي جد حبيب العنربي ٣١٢

  وقال شعبة الثلب بالثاء ألنه كان ألثغ َرِضَي اهللا تعاىل عنه
، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ الْعَمِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء َحدَّثَ -١٢٠٦

  النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلمأَنَّ َرُجال أَْعَتَق َنصِيًبا لَُه ِفي َمْملُوٍك ، فَلَْم َيْضَمْنُه : َعْن أَبِي التَِّلبِ ، َعْن أَبِيِه 

الْهِْرمَاُس ْبُن حَبِيبٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ َشِقيقٍ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ الَْمازِنِيُّ ، َحدَّثََنا -١٢٠٧
اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُعَيْيَنةَ ْبَن َبْدرٍ ِحَني أَْسلََم النَّاُس َوَدَخلَ َبَعثَ َرُسولُ : الَْعنَْبرِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ 

وا أَذَاًنا ِعْنَد الصُّْبحِ اِإلْسالُم َعلَى النَّاسِ ، فََهَجَم َعلَى َبنِي َعِديِّ ْبنِ ُجْنُدبٍ فَْوَق النِّبَاجِ بِذَاِت السُّفُوقِ ، فَلَْم َيْسَمُع
أُِخذَْنا : ، فَأََخذُوا أَْموَالَُهْم حَتَّى أَْحَضُروَها عِْنَد نَبِيِّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَْت ُوفُوُد َبنِي الَْعنَْبرِ فَأَغَاَر َعلَْيهِْم 

صلى اهللا عليه وسلم ذََرارِيَُّهمْ  َيا َرسُولَ اِهللا ُمْسِلَمْينِ غَْيَر ُمْشرِِكَني ، قَْد َخْضَرْمَنا آذَانَ النََّعمِ ، فََردَّ َعلَْيهِْم َنبِيُّ اِهللا
كََم َعلَْيَها قَالَ النَّْضُر بْنُ َوَعقَاَر ُبُيوِتهِْم ، َوَعَملَ الَْجْيشِ أَْنَصاَف اَألْموَالِ ، فََجاَء َرُجلٌ إِلَى ُزْربِيٍَّة َعلَى َجدَِّتي ، فَاْسَتْح

الثَّْوُب الُْمَوشَّى : قَطَْعَنا آذَانََها ، الزُّْربِيَّةُ : َوالِ ُعَمالَةً لَُهْم ، َوَخْضَرْمَنا َعَملُ الَْجْيشِ إِْعطَاءَُهْم أَْنَصافَ اَألْم: ُشَمْيلٍ 
  ِمْن ُصوٍف

عَْنَبرِيُّ ،  َحبِيبٍ الَْحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ ، َحدَّثََنا الْهِرَْماسُ ْبُن -١٢٠٨
ُخِذ الشَّطَْر ، فَفََعلُْت : َمرَّ بِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وَأََنا أَلَْزُم غَرًِميا ِلي ، فَقَالَ : َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ 

َما فََعلَْت بِأَسِريَِك ُمْنذُ الَْيْومِ َيا أََخا بَنِي : ي بِِه ، فَلَمَّا كَانَ ِمَن الَْعِشيِّ َمرَّ بِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ ِل
  الَْعنَْبرِ ؟

  الزبيب العنربي ٣١٣

 َبرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ،َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن ُشَعْيِث ْبنِ ُعبَْيِد اِهللا ْبنِ الزُّبَْيبِ الَْعْن -١٢٠٩
َبَعثَ نَبِيُّ اِهللا صلى اهللا : َسِمْعتُ َجدِّي الزَُّبْيَب ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ : َوكَانَ قَْد َبلَغَ َسْبَع َعشَْرةَ َوِمئَِة َسَنةً قَالَ 

قَْوُمُهْم إِلَى َنبِيِّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم عليه وسلم إِلَى َبنِي الَْعنَْبرِ ، فَأََخذُوُهْم بِرَِكيٍَّة ِمْن َناِحَيِة الطَّاِئِف ، فَاْسَتاَء 
فََرِكْبُت َبكَْرةً ِمْن إِبِِلي فَُسقْتُُهْم إِلَى نَبِيِّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي ثَالثَِة أَيَّامٍ ، فَقُلُْت : قَالَ الزَُّبْيبُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

ةُ اِهللا َوَبَركَاُتُه ، أََتاَنا ُجْنُدَك فَأََخذُوَنا َوقَْد كُنَّا أَْسلَْمَنا َيْوَم كَذَا وَكَذَا َوَخْضَرمَْنا آذَانَ السَّالُم َعلَْيَك َيا َنبِيَّ اِهللا َوَرْحَم: 
  النََّعمِ ، ثُمَّ َجلَْسُت ِعْنَد رَاِحلََتيَّ ،

بِآِكلٍ َحتَّى أَْعلََم َما َيصَْنُع اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوَرسُولُهُ  َما أََنا: فََبَعثَ إِلَيَّ َنبِيُّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بَِغَداٍء ، فَقُلُْت 
َتَغدَّْه ، فََخيًْرا َيْصَنُع اللَُّه َتَعالَى َوَرُسولُُه بِالَْعنَْبرِ ، : صلى اهللا عليه وسلم بِالَْعْنَبرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

َهلْ لََك بَيَِّنةٌ َعلَى إِنَّكُْم أَْسلَْمُتْم إِلَيَّ قَْبلَ أَنْ تُْؤَخذُوا ِفي : الَْعنَْبرِ قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فََتَغدَّْيُت ، فَلَمَّا قَِدَم بِ
آَخُر َسمَّاُه لَُه ، فََشهِدَ َسُمَرةُ ، َرُجلٌ ِمْن َبنِي غُْبرٍ ، َوَرُجلٌ : َمْن َبيَِّنُتَك ؟ قُلُْت : َنَعْم قَالَ : َهِذِه اَأليَّامِ ؟ فَقُلُْت 

َيا : َيا َرُسولَ اهللاِ َيْنبُِزنِي عِْنِدَك ؟ فَقُلُْت : أَُخْدَعةٌ َساِئرَ الَْيْومِ ؟ فَقَالَ : الرَُّجلُ َوأََبى َسُمَرةُ أَنْ َيشَْهَد ، فَقُلُْت لَُه 
قَْد أََبى َهذَا أَنْ َيشَْهَد لََك ، أََتْحِلُف َمَع : ى اهللا عليه وسلم َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ َهذَا االْسَم ُهَو لَُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صل



الَ َنَعْم ، فَاسَْتْحلَفَنِي بِاللَِّه َتعَالَى ، لَقَْد أَْسلَْمَنا َيْوَم كَذَا َوكَذَا ، َوَخْضَرْمَنا آذَانَ النََّعمِ ، فَقَ: َشاِهِدَك اآلَخرِ ؟ فَقُلُْت 
  اذَْهبُوا فَقَاِسُموُهْم أَْنَصاَف اَألْموَالِ ،: يه وسلم النَّبِيُّ صلى اهللا عل

: قَالَ الزَُّبْيُب َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوال َتبِيعُوا ذََرارِيَُّهْم ، َولَْوال أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ال ُيِحبُّ َضاللَةَ الْعََملِ َما َرَزْيَناكُْم ِعقَاال 
: َيا بَُنيَّ ، إِنَّ َهذَا الرَُّجلَ أََخذَ زِرْبِيَِّتي الَِّتي كُْنُت أَلْبُِس قَالَ : بِْنُت بُْرثُنٍ الَْعْنَبرِيُّ ، فَقَالَْت  َودََّعْتنِي أُمِّي كَلَْتَمةُ

َبَركَاُتُه ، أَِعدَّ ِلي َعلَى السَّالُم َعلَْيَك َيا َنبِيَّ اِهللا َوَرْحَمةُ اِهللا َو: فَاْنَصَرفُْت إِلَى َنبِيِّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت 
  َرْحلٍ ِمْن ُجْنِدَك ، فَذَكَرَ الَْحِديثَ

  حصني احلماين َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٣١٤

ْو ُمَسيَّبٍ يَّبٍ ، أََحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا ُمحْرُِز ْبُن وِْزرِ ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن ُحَصْينِ ْبنِ ُمَش -١٢١٠
: دَّثَُه ، أَنَّ أََباُه عَاِصًما َحدَّثَُه الِْحمَّانِيُّ الشَّكُّ ِمنِ اْبنِ أََبى َعاِصمٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّ أََباُه ِعْمَرانَ اَألشَْعَر أَبَاُه ُشَعيًْبا َح

  ى اهللا عليه وسلم ، فََباَيَعُه بِيَعةَ اِإلْسالمِ َوَصَدَق إِلَْيِه َمالَُه ،إِنَُّه َوِفَد إِلَى َرُسولِ اهللاِ صل: أَنَّ أَبَاُه ُحَصْيًنا َحدَّثَُه 

، َوِمنَْها الَْمفَاَزةُ ، َوِمْنَها َوأَقْطََعُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِمَياًه ِعدَّةً بِالَْمْورِبِ ، ِمْنَها السَِّناُد جََراُد ، َوِمنَْها أَُصْيهُِب 
ْرعَاُه َها السَِّديَرةُ ، َوَشَرطَ لَهُ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفيَما أَقْطََعُه أَنْ ال ُيبَاَع َماُؤُه ، َوال ُيْعقََر َمالْهََوى ، َوِمْن

َني أَْعطَى النَّاَسا فَلَْم َيَدعْ لَْبًسا إِنَّ بِالِدي لَمْ َتكُْن أَْحالًسا لَُهنَّ َخطَّ الْقَلَمُ اَألْنفَاَسا ِمَن النَّبِيِّ ِح: قَالَ ُزَهْيُر ْبُن عَاِصمٍ 
  أَُعوذُ بِاللَِّه َوبِالسَّرِيِّ وَبِالِْكتَاَبْينِ ِمَن النَّبِيِّ ِمْن َحاِدثٍ َحلَّ َعلَى َعاِديِّ: َوال الِْتَباَسا َوقَالَ أَُبو َبجِيلَةَ 

  احلارث بن مسلم التميمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣١٥

 لَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعنِ الَْحارِِث ْبنِ ُمْسِلمِ ْبنَِحدَّثََنا ا -١٢١١
ُه كَِتاًبا إِلَى  لَالَْحارِِث التَِّميِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كََتَب

  ُوالِة األَْمرِ ِمْن َبْعِدِه بِالَْوَصاِة بِِه ، َوَخَتَم َعلَْيِه ، َوَدفََعُه إِلَيِْه

ِلُم ْبُن ، َحدَّثََنا ُمْسَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحسَّانَ الْكَِنانِيِّ  -١٢١٢
فَلَمَّا َبلََغَنا : ٍة قَالَ الَْحارِِث ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َحدَّثَُهْم أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْرَسلَُهْم ِفي سَرِيَّ

ال إِلَهَ إِال اللَُّه ُتْحرِزُوا ، : قُولُوا : نِنيِ ، فَقُلُْت الُْمَغارَ اسَْتحْثَثُْت فَْرَسى ، فََسَبقُْت أَْصَحابِي ، فَاْستَقَْبلَنِي الَْحيُّ بِالرَّ
َحَرْمتََنا الْغَنِيَمةَ َبْعَد أَنْ َبرََدْت ِفي أَْيدِيَنا ، فَلَمَّا قَفَلَْنا ذَكَُروا ذَِلَك ِلَرسُولِ : فََجاَء أَْصَحابِي فَالُمونِي ، َوقَالُوا : فَقَالَ 

أََما إِنَُّه قَْد كُِتَب لََك َمَع كُلِّ إِْنَساٍن ِمنُْهْم كَذَا : َدَعانِي فََحسََّن ِلي َما َصنَْعُت ، َوقَالَ ِلي اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَ
  كَذَا

ُب لََك ِكَتاًبا أََما إِنِّي َسأَكُْت: ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َحسَّانَ أََنا َنسِيُتُه قَالَ 
إِذَا َصلَّْيَت الَْغدَاةَ : الَ أُوِصي بَِك َمْن َيكُونُ َبْعِدي ِمْن أَِئمَِّة الُْمْسِلِمَني ، فَكََتَب لَُه ، َوخََتَم َعلَْيِه ، َوَدفََعُه إِلَيَّ ، َوقَ

َع مَرَّاٍت ، فَإِنََّك إِنْ ُمتَّ ِمْن َيْوِمَك كََتَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَكَ اللَُّهمَّ أَجِرْنِي ِمَن النَّارِ ، َسْب: فَقُلْ قَْبلَ أَنْ ُتكَلَِّم أََحًدا 



ْرنِي ِمَن النَّارِ ، َسْبَع َمرَّاٍت ، َجوَاًزا ِمَن النَّارِ ، َسْبَع َمرَّاٍت ، َوإِذَا َصلَّْيتَ الَْمغْرَِب فَقُلْ قَْبلَ أَنْ ُتكَلَِّم أََحًدا اللَُّهمَّ أَجِ
  َك إِنْ ُمتَّ ِمْن لَْيلَِتَك كََتَب اللَُّه لََك جََواًزا ِمَن النَّارِفَإِنَّ

 ، َوأََمرَ ِلي فَلَمَّا قُبَِض َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَتَْيُت بِالْكَِتابِ أََبا َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه فَفَضَُّه فَقََرأَُه: قَالَ 
: ْسِلٌم َرِضيَ اللَُّه َعْنُه فَفََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ أََتْيُت ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَفََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك قَالَ ُم َوَخَتَمُه ، ثُمَّ أََتْيُت ُعَمَر

اُب ِعْنَدَنا َحتَّى وُلَِّي ُعَمُر ْبُن فَُتُوفِّي الَْحارِثُ ْبُن ُمْسِلمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي ِخالفَِة ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَكَانَ الِْكَت
أَنْ أَْشِخْص ُمْسِلَم ْبَن الْحَارِثِ بِكَِتابِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَِّذي : َعْبِد الْعَزِيزِ فَكََتَب إِلَى الَْعاِملِ ِقَبلََنا 

أََما إِنِّي لَمْ أَْبَعثْ إِلَْيَك إِال لَُتَحدِّثَنِي كََما َحدَّثَ : مَّ َخْتَمُه ، ثُمَّ قَالَ ِلي كََتَبُه َألبِيِه ، فَأُْشِخْصُت إِلَْيِه فَقََرأَُه َوأََمَر ِلي ، ثُ
  فََحدَّثُْتُه بِالَْحدِيِث َعلَى َوْجهِِه: أَُبوَك َعْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  السعدي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٣١٦

َسِمْعُت الَْحَسَن ، َحدَّثَنِي َعْبدُ : َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك ْبُن فَضَالَةَ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو  -١٢١٣
اِدي ثَُموَد ، اِهللا ْبُن قَُداَمةَ ، َعنِ السَّْعِديِّ ، َوكَانَ السَّْعِديُّ امرأ صدق ، أن النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أََتى َعلَى َو

  اْخُرجُوا ، فَإِنَُّه َواٍد َملُْعونٌ ، َخِشيُت أَنْ ال تَْنُجوا َحتَّى ُيِصيَبكُْم كَذَا َوكَذَا: فَقَالَ َألْصحَابِِه 

  أَُبو سود وهو أَُبو وكيع بن أيب سود ٣١٧

َنا عَْبُد اِهللا ْبُن الْمَُباَرِك ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َشْيخٍ ، ِمْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثَ -١٢١٤
الَْيِمُني الْفَاجَِرةُ الَِّتي : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َبنِي َتمِيمٍ ، َعْن أَبِي ُسوٍد َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  لُْمْسِلمِ ُتْعِقُم الرَِّحَم ، وَأَُبو ُسوٍد ُهَو أَُبو َوِكيعِ ْبُن أَبِي سُوٍدَيقَْتِطُع بَِها الرَُّجلُ َمالَ ا

  نصلة بن هنضل احلرمازى َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣١٨

َوكَانَ ِثقَةً ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَُبو َسلََمةَ الَْحنَِفيُّ قَالَ  -١٢١٥
: إِنَّ َرُجال ِمْنُهْم ، يُقَالُ لَُه : الُْجنَْيُد ْبُن أَِمنيِ ْبنِ ِذرَْوةَ ْبنِ َنْضلَةَ ْبنِ نَْهَصلٍ الِْحْرمَازِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َنْضلَةَ 

ُمعَاذَةُ ، فَخََرَج َيْمتَاُر أَْهلَُه ِمْن : ْت ِعْنِدي اْمَرأَةٌ ِمنُْهْم ، ُيقَالُ لََها كَاَن: اَألْعَمُش ، وَاْسُمُه َعْبُد اِهللا ْبُن اَألعَْورِ قَالَ 
 َيا اْبَن: ُمطَرُِّف ْبُن َنْهَضلٍ ، فَأََتاُه ، فَقَالَ : َهَجَر ، فََهرََبِت امَْرأَُتُه بَْعَدُه َناشًِزا َعلَْيِه ، فََعاذَْت بَِرُجلٍ ِمنُْهْم ، ُيقَالُ لَُه 

  لَْيَسْت ِعْنِدي ، َولَْو كَاَنْت ِعْنِدي لَْم أَْدفَْعَها إِلَْيَك: َعمِّ ، ِعْنِدَك امَْرأَِتي ُمَعاذَةُ فَاْدفَْعَها إِلَيَّ قَالَ 

َيا َسيَِّد النَّاسِ : َيقُولُ  فَكَانَ ُمطَرٌِّف أََعزَّ ِمْنُه ، فَخََرَج حَتَّى أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فََعاذَ بِِه ، فَأَْنَشأَ: قَالَ 
الطََّعاَم ِفي َرَجْب فََنَزَعتْنِي  َوَديَّانَ الَْعَربْ إِلَْيَك أَْشكُو ِذْرَبةً ِمَن الذَِّرْب كَِذئَْبِة السَّْغَباِء ِفي ِظلِّ السََّرْب خََرْجُت أَْبِغيَها

َوذََرَبتْنِي َبْيَن غُْصنٍ ُمْنَتِشْب َوُهنَّ َشرُّ غَاِلبٍ ِلَمْن غَلَْب ، فَقَالَ النَّبِيُّ بِنِزَاعٍ َوهََرْب أَْخلَفَتِ الْعَْهَد َولَطَّتْ بِالذََّنْب 
ُمطَرُِّف ْبنُ : َوُهنَّ َشرُّ غَاِلبٍ ِلَمْن غَلَْب ، فََشكَا إِلَْيِه امَْرأََتُه َوإِنََّها ِعْنَد َرُجلٍ ِمنُْهْم ، ُيقَالُ لَُه : صلى اهللا عليه وسلم 

اْنظُرِ اْمَرأَةَ َهذَا ُمَعاذَةَ ، فَاْدفَْعَها إِلَْيِه ، فَأََتاُه ِكتَاُب النَّبِيِّ صلى : لٍ ، فَكََتبَ إِلَْيِه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِكَتاًبا َنْهَض
ليه وسلم ِفيِك ، َوأََنا َداِفُعِك إِلَْيِه ، َيا ُمَعاذَةُ ، َهذَا ِكتَاُب َرسُولِ اِهللا صلى اهللا ع: اهللا عليه وسلم فَقُرَِئ َعلَْيِه ، فَقَالَ 



أََخذَ لََها ذَِلَك َعلَْيِه ، ُخذْ ِلي َعلَْيِه الْعَْهَد وَالِْميثَاَق َوِذمَّةَ نَبِيِِّه َعلَْيِه السَّالُم أَنْ ال ُيَعاقَِبنِي َعلَى َما َصَنْعُت ، فَ: فَقَالَْت 
  لََعْمرَِي َما ِحبِّي ُمَعاذَةَ بِالَِّذي يَُغيِّْرُه الْوَاِشي َوإِنْ قَُدَم الْعَْهُد :َوَدفََعَها ُمطَرٌِّف إِلَْيِه ، فَقَالَ 

  سويد بن هبرية رضي اهللا عنه ٣١٩

نِ إِيَاسِ ْبنِ ُزَهْيرٍ ، لِ ْبَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا ُزَهْيرُ ْبُن ُهَنْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َنَعاَمةَ ، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ ُبدَْي -١٢١٦
َخْيُر َمالِ الَْمْرِء ِسكَّةٌ َمأْبُوَرةٌ ، أَْو ُمهَْرةٌ َمأُْموَرةٌ قَالَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن ُسَوْيِد ْبنِ ُهَبْيَرةَ قَالَ 

  بِيَّ صلى اهللا عليه وسلمَوقَْد أَْدَرَك النَّ: النَّْخلُ قَالَ زَُهْيٌر : وَالسِّكَّةُ : ُزَهْيٌر 

  أَُبو رفاعة العدوي ٣٢

أََتْيتُ : ةَ قَالَ َحدَّثََنا َشيَْبانُ ْبُن فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَريِة ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهاللٍ ، َعْن أَبِي رِفَاَع -١٢١٧
َيا َرُسولَ اِهللا ، َرُجلٌ غَرِيٌب َجاِهلٌ ، ال ِعلَْم لَُه َما أَْمُر ِدينِهِ : لُْت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َيْخطُُب ، فَقُ

ُخطَْبِتِه فَفََرغَ ِممَّا فََتَرَك النَّاَس َونََزلَ فَقََعَد َعلَى كُْرِسيٍّ َخلَْت قَوَاِئُمُه ِمْن َحدِيٍد ُيَعلُِّمنِي ِدينِي ، ثُمَّ َرَجَع إِلَى : قَالَ 
  ْيِه ِمَن الْخُطْبَِةَبِقَي َعلَ
قَالَ : َرُجلٍ قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوَب ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهاللٍ ، َعْن -١٢١٨

  ْن َعْورَاِتَكوَارِ َعنِّي َما وَاَراكَ اللَُّه َتعَالَى ِم: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  زياد بن جارية التميمي رضي اهللا عنه ٣٢١

َحدَّثََنا أمحد بن عبدة أَُبو جعفر ثقة َحدَّثََنا مروان بن ُمَحمد َحدَّثََنا مدرك بن سعد َحدَّثََنا يونس بن حلبس  -١٢١٩
اهللا تعاىل عنه فقالت له أم  قال كنت جالسا عند أم الدرداء َرِضَي اهللا تعاىل عنها فدخل عليها زياد بن جارية َرِضَي

  الدرداء حديثك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املسألة كيف هو

  وأسامة بن اخدرى ٣٢٢

مِِّه ْيُموٍن ، َعْن َعَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبْحرٍ الُْهَجْيِميُّ ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن الُْمفَضَّلِ ْبنِ الِحقٍ ، َحدَّثََنا َبِشُري ْبُن َم -١٢٢٠
أَْصَرُم أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم بَِعْبدٍ لَُه َحَبِشيٍّ ، : أَنَّ َرُجال ِمْن َبنِي شُقَْرةَ ، ُيقَالُ لَُه : أَُساَمةَ ْبنِ أَْخَدرِّي 

: َما اْسُمَك أَْنَت ؟ فَقَالَ : ِه بِالَْبَركَِة ، فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي اْشَتَهْيُت أَنْ ُتَسمَِّيِه َوأَنْ َتْدُعَو ِفي: فَاْشَترَاُه ، فَقَالَ 
  َبلْ أَْنَت ُزْرعَةُ: أَْصَرُم قَالَ 

  َعْبد الرمحن بن صفوان بن قتادة ٣٢٣

ْبنِ قََتاَدةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َزَعَم أَُبو َعلْقََمةَ الَْمرَِئيُّ أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َصفَْوانَ  -١٢٢١
إِنَّ َهذَا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ، َهاَجَر إِلَْيكَ ِلَيَرى : َهاجََرُت َمَع أَبِي إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ لَُه أَبِي : قَالَ 



أَُبو َعلْقََمةَ َشْيٌخ ُمِسنٌّ ، وَلَِكنَُّه ِممَّْن : قَالَ الْقَاِضي َرِحَمُه اللَُّه  ُهَو َمِعي ، إِنَّ الَْمْرَء َمَع َمْن أََحبَّ: ُحْسَن َوجْهَِك قَالَ 
  َيْغلُو ِفي الْقََدرِ ، َوَمَنعَنِي الَْحَياُء أَنْ أَكُْتْب َعنُْه

  َرِضَي اهللا تعاىل عنه) ١(ابُن أيب اجلذعاء  -٣٢٤

َجلَْستُ إِلَى َنفَرٍ : بِْشُر ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َعْن خَاِلٍد ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َشِقيقٍ قَالَ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا  -١٢٢٢
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، : ِمْن أَْصَحابِ أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمنُْهْم 

  .سَِواَي: ِسَواَك ؟ فَقَالَ : ةَ بَِشفَاَعِة َرُجلٍ ِمْن أُمَِّتي أَكْثَُر ِمْن َبنِي َتمِيمٍ ، قُلَْنا َيْدُخلُ الَْجنَّ: َيقُولُ 
اْبُن أَبِي : َمْن َهذَا ؟ فَقَالُوا : نََعْم ، فَلَمَّا قَاَم ، قُلُْت : أَْنَت َسِمْعَتُه ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قَالَ : قُلَْنا 
  َرِضَي اللَُّه َعنُْه) ١(َجذَْعاِء الْ

  _____حاشية_____
  .١/٢٩٨" تقريب التهذيب. "عَبد اهللا بن أيب اجلَذعاء ، بفتح اجليم ، وسكون املُعجمة: قال ابن َحَجر ) ١(

  سليك بن هدبة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٢٥

ِعيَسى ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُسلَْيِك ْبنِ ُهْدَبةَ َرِضَي  َحدَّثَنا اْبُن أَبِي كَْبَشةَ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن -١٢٢٣
: اهللا عليه وسلم  اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َجاَء َوَرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْخطُُب َعلَى الِْمْنَبرِ ، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اِهللا صلى

  فََصلِّ َركْعََتْينِ َتجَوَّْز ِفيهِمَا: ال قَالَ : أََركَْعَت ؟ قَالَ 

  َعْمرو بن سليمان العويف َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٢٦

َعْمرِو ْبنِ  َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن بِْشرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن -١٢٢٤
عُرَِضْت َعلَيَّ الُْجُدوُد ، فََرأَْيُت : ِفيِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه قَالَ ُسلَْيَمانَ الَْعْو

تَفَجَُّر ِمْنَها الْيََنابِيُع ، َجدَّ بَنِي َعاِمرٍ جََمال أَْحَمرَ َيأْكُلُ ِمْن أَطَْرافِ الشََّجرِ ، َورَأَْيُت َجدَّ غَطَفَانَ َصْخَرةً َخضَْراَء َت
إِنَُّهْم ، إِنَُّهْم ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا : َورَأَْيُت َجدَّ َبنِي َتِميمٍ َهْضَبةً َحْمَراَء ال َيُضرَُّها َمْن َواَناَها ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ 

الَْهامِ ، ثََبتُ اَألقَْدامِ ، أَْنصَاُر الَْحقِّ ِفي آِخرِ الزََّماِن ، فَأَوَّلُْت  َمْه ، َمْه َعْنُهْم ، فَإِنَُّهْم ِعظَاُم: صلى اهللا عليه وسلم 
: جََمال أَْحَمَر َيَتَناَولُ ِمْن أَطَْراِف الشََّجرِ ، ِفيهِْم َتَناَولٌ ِلَمَعاِلي اُألُمورِ ، َوقَْولُُه ِفي غَطَفَانَ : قَْولَُه ِفي َبنِي َعاِمرٍ 
  َتَتفَجَُّر ِمْنَها الَْينَابِيُع ، إِنَّ ِفيهِْم ِشدَّةً َوَسَخاًء ، ِلِشدَّةِ الصَّْخرِ َوفَْيضِ الَْماِء َصْخَرةً َخضَْراَء

  األحنف بن قيس َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٢٧

يِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َعِل -١٢٢٥
 إِنِّي َألطُوُف بِالَْبْيِت ِفي َزَمنِ ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِذْ أََخذَ َرُجلٌ ِمْن َبنِي لَْيٍث بَِيِدي ، فَقَالَ: اَألْحَنِف ْبنِ قَْيسٍ قَالَ 

كُرُ إِذْ َبَعثَنِي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى قَْوِمَك ، فََجَعلْتُ َهلْ َتذْ: َبلَى ، فَقَالَ : أَال أَُبشُِّرَك ؟ فَقُلُْت : 
إِنَُّه َيْدُعو إِلَى الْخَْيرِ ، َوَيأُْمُر بِِه ، إِنَُّه لََيْدُعو إِلَى الَْخْيرِ َوَيأُْمُر : أَْعرُِض َعلَْيهِمُ اِإلْسالَم ، وَأَْدُعوُهْم إِلَْيِه ، فَقُلَْت أَْنَت 



َما : فَكَانَ اَألحَْنُف ، َيقُولُ : اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلَألْحَنفِ ْبنِ قَْيسٍ قَالَ : ِه ، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ بِ
  ِفي َعَمِلي َشْيٌء أَْرَجا ِلي ِمنُْه

  عم أم َعْمرو الصرميية ٣٢٨

ى ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن طَْهَمانَ ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّ -١٢٢٦
َدِة َحدَّثَنِي َعمِّي ، أَنَُّه كَانَ َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََنزَلَْت ُسوَرةُ الْمَاِئ: َعْمرٍو الصَُّرْيِميَِّة بِْنِت ِعيَسى قَالَْت 

  فََعَرفَْنا أَنَُّه يَْنزِلُ َعلَْيِه ، فَاْنَدقَّْت َراِحلَُتهُ الَْعْضَباُء ِمْن ِثقَلِ السُّورَِة

  شراحيل املنقري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٢٩

َضمِ ْبنِ ُزْرَعةَ ، َعْن ُشَرْيحِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َضْم -١٢٢٧
َمْن ُتُوفَِّي لَُه أَْوالٌد ِفي : إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : قَالَ شََراحِيلُ : قَالَ أَُبو زَْيٍد الَْهْوَزنِيُّ : ُعَبْيٍد قَالَ 

  .فَأََتْيُتُه فَاْسَتفَْتْيُتُه: قَالَ َسبِيلِ اِهللا َتَعالَى َدَخلَ بِفَْضلِ ِحسَْبِتهِمُ الَْجنَّةَ 
  َنَعْم ، َما أَْنفَقَْت َعلَى َولَِدَك فَُهَو َصَدقَةٌ ، َولََعلَُّه َيكُْبُر ِعْنِدَك فََيجْزَِيَك: فَقَالَ 

ْن َرُجلٍ ِمْن بَنِي َتِميمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر ، َعْن َشبِيبٍ ، َعْن ُمقَاِتلِ ْبنِ حَيَّانَ ، َع -١٢٢٨
  ال َتكُْن َعرِيفًا َوال شَُرِطيا: قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َجدِِّه قَالَ 

ْيِد اِهللا ْبنِ قَُداَمةَ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُصْدَرانَ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َعنِ الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن ُعَب -١٢٢٩
  َتلَقَّانِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبْيَن أَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُهمَا: أَْعرَابِيٌّ قَالَ 

  هند بن أيب هالة التميمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٣

  ثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َمْسلََمةَ الْقَْعنَبِيُّ ، بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن طَلْحَةََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّ -١٢٣٠

ثََنا بِيُّ ، بَِمكَّةَ ، َحدََّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُصْدَرانَ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َمْسلََمةَ الْقَْعَن -١٢٣١
 ، أَنَُّه قَالَ ِلهِْنِد ْبنِ أَبِي إِْسحَاُق ْبُن طَلَْحةَ الَْمْخُزوِميُّ ، َعْن َيْعقُوَب التَِّميِميِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَلََعلََّك أَنْ  ِصْف لََنا: َهالَةَ التَِّميِميِّ َوكَانَ َربِيًبا ِلَرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كَانَ بِأَبِي ُهَو َوأُمِّي ، طَوِيلَ الصَّْمِت ، َداِئَم التَّفِْكريِ ، ُمَتَواِتَر اَألحَْزاِن ، إِذَا َتكَلََّم : َتكُونَ أَثَْبَت ِمنَّا لَُه َمْعرِفَةً قَالَ 
لَ َوال َتقِْصَري ، وَإِذَا َحدَّثَ أََعاَد ، َوإِذَا َوَعظَ َجدَّ َوَماَد ، وَإِذَا خُوِلَف أَعَْرَض َوشَاَح ، َتكَلََّم بِجََواِمعِ الْكَِلمِ ، ال فَْض

  لِ َحبِّ الَْغَمامَِيَترَوَُّح إِلَى َحِديِث أَْصحَابِِه ، ُيَعظِّمُ النِّْعَمةَ َوإِنْ َدقَّْت ، َوال َيذُمُّ ذََواقًا ، َوَيْبَتِسُم َعْن ِمثْ

َمْيُع ْبُن ُعَمْيرٍ َحدَّثََنا أَُبو ُسفَْيانَ َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُمطَرٍِّف ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمَّدٍ الَْعنْقَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُج -١٢٣٢
َيزِيُد ْبُن َعْمرٍو التَِّميِميُّ ِمْن َولَدِ : ُيقَالُ لَُه  :الِْعْجِليُّ ثُمَّ ِمْن َبنِي َصْعَصَعةَ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن َبنِي َتمِيمٍ قَالَ بَْعُض أَْصَحابَِنا 

َسأَلُْت ِهْنَد ْبَن أَبِي هَالَةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َوكَانَ : أَبِي َهالَةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ 
كَانَ َرجِلَ الشَّْعرِ ، إِِن اْنفََرقَتْ : ليه وسلم وَأََنا أَْشتَهِي أَنْ َيِصَف ِلي ِمْنُه َشْيئًا ، فَقَالَ َوصَّافًا لَِرُسولِ اهللاِ صلى اهللا ع



اَبُه ، َوكَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْسبُِق أَْصَح: َعِقيقَُتُه فََرَق ، َوإِال ال ُيَجاوِزُ َشْعُرُه أُذَُنُه إِذَا ُهَو َوفََّرُه قَالَ 
  َوَيْبَدأُ َمْن لَِقَيُه بِالسَّالمِ ، َوذَكََر الَْحِديثَ بِطُولِِه

وقد بقى من بىن متيم شَرِيك بن طارق وعكراش بن ذؤيب وأبو السليط عالنة وسريع بن احلكم وحنظلة بن خشفة 
ن بن خنبش ووهب بن وعرفجة ورياح بن الربيع أخو حنظلة وأبو سامل بن حرملة العدوى عدي بىن متيم وعبد الرمح

خنبش وقيس التميمي ومن رجال قيس عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان مث من غطفان بن سعد بن قيس 
  بن عيالن باهلة بن يعصر بن سعد بن قيس بن عيالن

  ذكر أىب أمامة الباهل الصدى بن عجالن رضي اهللا عنه ٣٣١

ثََنا زيد بن احلباب عن معاوية أخربين سليم بن عامر أَُبو حيىي قال مسعت َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّ -١٢٣٣
أبا أمامة َرِضَي اهللا تعاىل عنه يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف حجة الوداع قال فقلت أليب 

  امامة بن كم كنت حني مسعت هذا احلديث قال وأنا بن ثالثني سنة

َحدَّثَنِي الُْحَسْيُن ْبُن َواِقٍد ، َعْن : َسِمْعُت أَبِي ، َيقُولُ : دُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ َشِقيقٍ قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٢٣٤
يُْتُهْم َوُهْم َعلَى َبَعثَنِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى َباِهلَةَ ، فَأََت: أَبِي غَاِلبٍ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

جِئُْت َألنَْهاكُْم َعْن َهذَا الطََّعامِ ، وَأََنا َرسُولُ َرُسولِ : َتعَالَ فَكُلْ ، فَقُلُْت : طََعامٍ ، فََرحَُّبوا بِي َوأَكَْرمُونِي ، َوقَالُوا 
اْنطَلَقُْت وَأََنا جَاِئٌع ظَْمآنُ قَدْ َنَزلَ بِي جَْهٌد َشدِيٌد ، اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِلَْيكُْم ِلُتْؤِمنُوا ، فَكَذَُّبونِي َوَزَبُرونِي ، فَ

أََتاكُْم َرُجلٌ ِمْن ِخيَارِكُمْ : فَنِْمُت فَأُوِتيُت ِفي َمَناِمي بِشَْرَبٍة ِمْن لََبنٍ ، فََشبِْعُت َورَوِيُت ، َوَعظَُم َبطْنِي ، فَقَالَ الْقَْوُم 
َما ِلي َحاَجةٌ : اذَْهبُوا إِلَْيِه فَأَطِْعُموُه ِمَن الطََّعامِ َوالشََّرابِ َما َيْشتَهِي ، فَأََتوْنِي بِطََعامٍ ، فَقُلُْت  َوأَشَْراِفكُْم فََزبَْرُتُموُه ،

َنا َعلَْيَها ، فَآَمُنوا بِي َوبَِما أَِفي طََعاِمكُْم َوَشرَابِكُْم ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد أَطَْعَمنِي َوَسقَانِي ، فَاْنظُرُوا إِلَى حَاِلي الَِّتي 
  جِئُْت ِمْن ِعْنِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

َحدَّثََنا ُمَحمد بن مصفى َحدَّثََنا حيىي بن َسِعيد القطان َحدَّثََنا عتبة بن املنذر قال رأيت أبا أمامة َرِضَي اهللا  -١٢٣٥
شيخ قصري خفيف العارضني على محار اسود يقوده وصيف له  تعاىل عنه صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رومى وبيده عصا وهو راكب وعليه قباء مثن أربعة دراهم وعمامة عدنية ورداء مثله وقد أرخى العمامة وراءه 
عاىل ذراع ورأيت أبا امامة ورداؤه ال جياوز اليته اال قيل ومن بني يديه اال يسري ورأيت على أيب امامة َرِضَي اهللا ت

عنه خفني اسودين منعلني اىل نصف الساق ورأيت أبا امامة َرِضَي اهللا تعاىل عنه خيضب بالصفرة ورأيت على أىب 
امامة وأىب رهم وعمر بن َعْبد العزيز َرِضَي اهللا تعاىل عنهم قالنس بيض صغار وكان أَُبو امامة َرِضيَ اهللا تعاىل عنه 

  فيقيم الشهر واألثنني مث يدخل فيمكث الليايلخيرج اىل قرية له على أربعة عشر ميال 

َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلمة رأيت مخسة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا  -١٢٣٦
عليه وسلم أبا أمامة الباهلي وعبد اهللا بن بسر وعتبة بن َعْبد السلمي واحلجاج بن عامر الثمايل واملقدام بن معدي 

  الكندي َرِضَي اهللا تعاىل عنهم يقمون شوارهبم ويعفون حلاهم ويصفروهنا وكانوا يقمون من طرف الشفةكرب 



َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا ابن حرب عن محيد بن ربيعة القرشي قال رأيت أبا أمامة الباهلي واملقدام  -١٢٣٧
  لوليد بن َعْبد امللك يف خالفته وعليهما برنسانبن معدي كرب َرِضَي اهللا تعاىل عنهما خارجني من عند ا

َحدَّثََنا أَُبو شرحبيل َحدَّثََنا أَُبو اليمان عن إمساعيل عن صفوان بن َعْمرو عن سليم بن عامر قال كنا جنلس  -١٢٣٨
إذا سكت قال إىل أيب أمامة الباهلي َرِضَي اهللا تعاىل عنه فيحدثنا حديثا كثريا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف

  عقلتم بلغوا كما بلغناكم
َحدَّثََنا أَُبو شرحبيل َحدَّثََنا أَُبو اليمان عن إمساعيل عن ُمَحمد بن زياد قال كنت آخذ بيد أيب أمامة َرِضيَ  -١٢٣٩

  اهللا تعاىل عنه وهو منصرف إىل منزله

بن عبيد أن أبا أمامة َرِضَي اهللا تعاىل عنه كان َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا أيب عن حريز عن حبيب يعين  -١٢٣٩
  حيدث باحلديث كالذي يؤدي ما مسع

َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان وابن مصفى قاال َحدَّثََنا بقية حدثين منري بن يزيد حدثين أيب أنه مسع صدي بن  -١٢٤٠
  عجالن أبا أمامة الباهلي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه حيدث

َعْن  ُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمبَاَرِك ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن غَْيالنَ ،َحدَّثَنا اْب -١٢٤١
َرِضَي اللَُّه َعْنُه بِحِْمَص ،  َدَخلْتُ أََنا ، وَاْبُن أَبِي َزكَرِيَّا ، َوُسلَْيَمانُ ْبُن َحبِيبٍ ، َعلَى أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ: َمكْحُولٍ قَالَ 

 إِنَّ َمْجِلَسكُْم َهذَا ِمْن إِْبالغِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيكُْم ، َواحِْتجَاجِِه َعلَْيكُْم ، فَإِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى: فََسلَّْمَنا َعلَْيِه ، فَقَالَ 
  ا َتْسَمُعونَاهللا عليه وسلم قَْد َبلَّغَ ، وَأَنُْتْم فََبلُِّغوا َعنِّي َم

َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا حيىي بن صاحل َحدَّثََنا يزيد بن زياد عن سليمان بن حبيب قال دخلت  -١٢٤٢
أنا ومكحول وابن أيب زكريا على أيب أمامة َرِضيَ اهللا تعاىل عنه فدخلنا على شيخ منطقة أجلد من منظره فقال 

  جمتمع العقلمكحول لقد دخلنا على شيخ 
َعْن َحفَْص ْبنِ غَْيالنَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْمَُباَرِك ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن ُحمَْيٍد ،  -١٢٤٣

على أيب أمامة رضي اهللا عنه ، فسلمنا َدَخلُْت أََنا ، َواْبُن أَبِي زَكَرِيَّا ، وسليمان بن حبيب ، : ، َعْن َمكُْحولٍ قَالَ 
اهللا عليه  إِنَّ َمْجِلَسكُْم َهذَا ِمْن إِْبالغِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيكُْم ، َواحِْتجَاجِِه َعلَْيكُْم ، َوإِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى: عليه ، فقال 
  وسلم قَْد َبلَّغَ

دَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْمَُباَرِك ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن ُحمَْيٍد ، َعْن َحفَْص ْبنِ غَْيالنَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو ، َح -١٢٤٣
َدَخلُْت أََنا ، َواْبُن أَبِي زَكَرِيَّا ، وسليمان بن حبيب ، على أيب أمامة رضي اهللا عنه حبمص ، مث : ، َعْن َمكُْحولٍ قَالَ 

  ذكر احلديث
ُمَحمد بن عوف َحدَّثََنا يزيد بن َعْبد ربه عن إمساعيل بن عياش قال تويف أَُبو أمامة َرِضَي اهللا تعاىل  َحدَّثََنا -١٢٤٣

  عنه سنة إحدى ومثانني
  ومما أسند



َوانُ ْبُن َعْمرٍو ، َعْن ُسلَْيمِ َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا َصفْ -١٢٤٧
إِنَّ اللََّه :  ْبنِ َعاِمرٍ ، وأيب اليمان اهلوزين ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ

َواللَِّه َما : ا بَِغْيرِ ِحَسابٍ قَالَ يَزِيُد ْبُن اَألْخَنسِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعزَّ َوَجلَّ َوَعدَنِي أَنْ ُيْدِخلَ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبِعنيَ أَلْفً
فَإِنَّ اللَّهَ : وسلم أُولَِئَك ِفي أُمَِّتَك َيا َرُسولَ اهللاِ إِال مِثْلَ الذُّبَابِ اَألْصَهبِ ِفي الذَُّباِن قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه 

أََشدُّ : فََما َسَعةُ َحْوِضَك ؟ قَالَ : ي َسْبِعنيَ أَلْفًا َمَع كُلِّ أَلٍْف َسْبِعَني أَلْفًا ، َوزَادَنِي ثَالثَ حَثََياٍت قَالَ َعزَّ َوَجلَّ َوَعدَنِ
أْ بَْعَدُه ، وَلَْم َيسَْودَّ َوْجُههُ َبيَاًضا ِمَن اللََّبنِ ، َوأَحْلَى ِمَن الَْعَسلِ ، َوأَطَْيُب َراِئَحةً ِمَن الِْمْسِك ، َمْن َشرَِب ِمْنُه لَْم َيظَْم

  أََبدًا

رٍ ، وأيب َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن ُسلَْيمِ ْبنِ َعاِم -١٢٤٨
َوَعدَنِي رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ أَنْ : َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  اليمان اهلوزين ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ
  .ُيْدِخلَ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي ، ثُمَّ ذَكََر مِثْلَ َحِديِث ُدَحْيمٍ

يٍّ ، َوُهَو َرُجلٌ َجِليلٌ ، رََوى َعْنُه رَاِشُد ْبنُ أَُبو الَْيَماِن الَْهْوَزنِيُّ َرِحَمُه اللَُّه ُهَو َعْبُد اِهللا ْبُن لَُح: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 
  َسْعٍد ، َوَجَماعَةٌ

يَْبانِيِّ َوُهَو َحدَّثََنا أَُبو ُعَمْيرٍ ِعيَسى ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق الَْمْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا َضمَْرةُ ْبُن رَبِيَعةَ ، َعنِ السَّ -١٢٤٩
َخطََبَنا َرُسولُ : َعْن َعْمرِو ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْحْضَرِميِّ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  َيحَْيى ْبُن أَبِي َعْمرٍو ،

َيا أَيَُّها : نَ ِمْن قَْوِلِه اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ذَاَت َيْومٍ فَكَانَ أَكْثََر ُخطَْبِتِه َما ُيَحدِّثَُنا َعنِ الدَّجَّالِ وَُيَحذُِّرَناُه ، فَكَا
مْ َيْبَعثْ نَبِيا إِال َحذََّر أُمََّتُه ، وَأََنا النَّاُس ، إِنََّها لَْم َتكُْن ِفْتَنةٌ َعلَى اَألْرضِ أَعْظََم ِمْن ِفْتَنِة الدَّجَّالِ ، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَ

أَنُْتْم آِخُر اُألَممِ ، َوُهَو خَارٌِج فِيكُْم ال َمَحالَةَ ، فَإِنْ َيخُْرْج َوأََنا ِفيكُْم فَأََنا َحجِيُج كُلِّ آِخُر اَألْنبَِياِء َعلَْيهُِم السَّالُم ، َو
  ، ُمْسِلمٍ ، َوإِنْ َيخُْرْج َبْعِدي فَكُلُّ اْمرِئٍ َحجِيُج نَفِْسِه ، َواللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َخِليفَِتي َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ

أََنا َنبِيٌّ ، َوال : ْبَدأُ ، فََيقُولُ خُْرُج ِمْن َحلٍَّة َبْيَن الشَّامِ َوالْعِرَاقِ ، فََيِعيثُ َيِميًنا َوِشَماال ، فََيا ِعَباَد اِهللا اثُْبتُوا ، فَإِنَُّه َيإِنَُّه َي
َحتَّى َتُموُتوا ، َوإِنَُّه أَعَْوُر ، َولَْيَس رَبُّكُمْ بِأَْعَوَر ، وَإِنَُّه  أََنا َربُّكُْم ، َولَْن َترَْوا رَبَّكُْم: َنبِيَّ بَْعِدي ، ثُمَّ يُثَنِّي ، فََيقُولُ 

،   ِمْن ِفْتَنِتِه أَنَّ َمَعُه َجنَّةً َوَناًراَمكُْتوٌب َبْيَن َعْيَنْيِه كَاِفٌر ، َيقَْرُؤُه كُلُّ أُمِّيٍّ ، فََمْن لَِقَيُه ِمْنكُْم فَلَْيْتفُلْ ِفي َوْجهِِه ، َوإِنَّ
بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َتكُْن َعلَْيِه َبْرًدا  فََناُرُه َجنَّةٌ ، َوَجنَُّتُه نَاٌر ، فََمنِ اْبُتِلَي بَِنارِِه فَلَْيقَْرأْ َخوَاتِيَم ُسوَرِة الْكَْهِف ، َولَْيْستَِعذْ

ِمْن ِفْتَنِتِه أَنَّ َمَعُه َشَياِطَني َيَتَمثَّلُونَ َعلَى ُصوَرِة النَّاسِ ،  َوَسالًما كََما كَاَنِت النَّاُر َعلَى إِبَْراِهيَم َعلَْيِه السَّالُم ، َوإِنَّ
  نََعْم ،: أََرأَْيَت إِنْ َبَعثْتُ لََك أََباَك َوأُمََّك ، أََتْشَهُد أَنِّي َربَُّك ؟ فََيقُولُ : فََيأِْتي اَألْعرَابِيَّ ، فََيقُولُ 

َيا بَُنيَّ ، اتَّبِْعُه فَإِنَُّه رَبَُّك ، َوإِنَّ ِمْن ِفْتَنِتِه أَنْ ُيَسلَّطَ َعلَى َنفْسٍ : صُوَرِة أَبِيِه َوأُمِِّه فََيقُوالِن فََيَتَمثَّلُ لَُه شََياِطُني َعلَى 
انْظُُروا إِلَى عَْبِدي َهذَا ، فَإِنِّي : قُولُ فََيقُْتلََها ثُمَّ ُيحْيَِيَها ، َولَْن يُقَدََّر لََها َبْعَد ذَِلَك ، َوال َيْصَنُع ذَِلَك بِنَفْسٍ غَْيرَِها ، َوَي

َربَِّي اللَُّه ، َوأَْنتَ الدَّجَّالُ َعُدوُّ اِهللا ، َوإِنَّ : َمْن َربَُّك ؟ فََيقُولُ : أَْبَعثُُه اآلنَ َوَيزُْعُم أَنَّ لَُه َربا غَْيرِي ، فََيْبَعثُُه ، فََيقُولُ 
نََعْم ، فََتَتَمثَّلُ لَُه َشَياطِيُنُه َعلَى : أََرأَْيتَ إِنْ َبَعثُْت لََك إِبِلََك ، أََتشَْهُد أَنِّي َربَُّك ؟ فََيقُولُ : ْعرَابِيِّ ِمْن ِفْتَنِتِه أَنْ َيقُولَ ِلَأل

نْ ُتنْبَِت فَُتْنبَِت ، فََيُمرُّ بِالَْحيِّ ِمَن الْعََربِ ُصوَرِة إِبِِلِه ، َوإِنَّ ِمْن ِفْتَنِتِه أنْ َيأُْمَر السََّماَء أَنْ ُتْمِطَر فَُتْمِطَر ، َوَيأُْمرَ اَألْرضَ أَ
 أَنْ ُتْمِطَر فَُتْمِطَر ، َوَيأُْمرَ فَُيكَذُِّبوَنُه ، َوال َيْبقَى لَُهْم َساِئَمةٌ إِال َهلَكَْت ، َوَيُمرُّ بِالَْحيِّ فَُيَصدِّقُوَنُه ، فََيأُْمُر السََّماَء



رَُّه بَِت ، فََتُروحَ إِلَْيِه َموَاِشيهِْم ِمْن َيْوِمهِْم ذَِلكَ أَْعظََم َما كَاَنْت َوأَْسَمَنُه َوأََمدَُّه خَوَاِصًرا َوأََداَألْرَض أَنْ ُتْنبَِت فَتُْن
  ُضُروًعا ،

َوَيوًْما ُدونَ ذَِلَك ، َوَيْوًما كَالُْجُمَعِة ، َوإِنَّ أَيَّاَمهُ أَْرَبُعونَ َيْوًما ، فََيْوًما كَالسََّنِة ، َوَيْوًما ُدونَ ذَِلَك ، َوَيْوًما كَالشَّْهرِ ، 
بَابِ الَْمِديَنِة فَالَ َيْبلُغُ بَاَبَها َوَيْوًما ُدونَ ذَِلَك ، َوَيْوًما كَاَأليَّامِ ، َوسَاِئُر أَيَّاِمِه كَالشََّرَرِة ِفي الَْجرِيَدِة ، ُيصْبُِح الرَُّجلُ بِ

َتقُْدُرونَ ِفيَها كََما : َيا َرُسولَ اِهللا ، َوكَْيَف ُنَصلِّي ِفي ِتلْكَ اَأليَّامِ الِْقصَارِ ؟ قَالَ : الُوا اآلَخَر حَتَّى َتِغيبَ الشَّْمُس ، قَ
ةَ وَالَْمِديَنةَ ، َعلَْيِه إِال َمكََّتقُْدُرونَ ِفي َهِذِه اَأليَّامِ الطِّوَالِ ، ثُمَّ ُتَصلُّونَ ، َوال َيْبقَى مَْوِضٌع ِمَن اَألْرضِ إِال َوِطئَُه َوغَلََب 

بِ اَألْحَمرِ ِعْنَد ُمْنقَِطعِ السََّبَخةِ فَإِنَُّه ال يَأِْتيَها ِمْن َنقْبٍ ِمْن نِقَابَِها إِال لَِقَيُه َملٌَك ُمْصلَتٌ بِالسَّْيِف حَتَّى يَْنزِلَ ِعْندَ الضَّرِي
  ِعْنَد ُمْجَتِمعِ السُُّيولِ ،

ْنِفي ا ثَالثَ َرَجفَاٍت ، فَالَ َيْبقَى ُمَناِفٌق َوال ُمَناِفقَةٌ إِال خََرَج إِلَْيِه ، فََتْنِفي الَْمدِيَنةُ َخبَثََها كََما َيفََتْرُجُف الَْمِديَنةُ بِأَْهِلَه
ْسِلُمونَ َيْوَمِئٍذ ؟ قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، فَأَْيَن الُْم: الِْكُري َخَبثَ الَْحِديِد ، وَُيْدَعى ذَِلَك َيْوَم الَْخالصِ ، فَقَالَْت أُمُّ شَرِيٍك 

: اُم الصَّالةُ ، فَُيقَالُ لَُه بَِبْيِت الَْمقِْدسِ ، َيخُْرُج إِلَْيهِمْ َحتَّى ُيحَاِصرَُهْم ، َوإَِماُم الُْمْسِلِمَني َيْومَِئٍذ َرُجلٌ َصاِلٌح ، فَُتقَ: 
َيَم َعلَْيِه السَّالُم ، فَإِذَا َرآُه الرَُّجلُ َعَرفَُه فََيْرجُِع فََيْمِشي الْقَْهقََرى َصلِّ الصُّْبَح ، فَإِذَا كَبََّر وََدَخلَ َنَزلَ ِعيَسى اْبُن َمْر

مَّ َصلِّ ، فََيتَقَدَُّم ، فَُيَصلِّي ِعيَسى َعلَْيِه السَّالُم َخلْفَُه ، ثُ: فََيَتقَدَُّم ِعيَسى َعلَْيِه السَّالُم فََيَضُع َيَدُه َبْيَن كَِتفَْيِه ، فََيقُولُ 
  افَْتُحوا الَْباَب ، َوَمَع الدَّجَّالِ َيْوَمِئذٍ َسْبُعونَ أَلِْف َيُهوِديٍّ ، كُلُُّهْم ذُو سَاجٍ َوَسْيٍف ُمَحلًّى ،: َيقُولُ 

مَّ َيْخُرُج هَارًِبا ، فََيقُولُ فَإِذَا َنظََر إِلَى عِيَسى َعلَْيِه السَّالُم ذَاَب كََما َيذُوُب الرََّصاُص ِفي النَّارِ ، َوالْمِلُْح ِفي الَْماِء ، ثُ
ْيٌء ِممَّا إِنَّ ِلي ِفيكَ َضْرَبةً لَْن َتفُوتَنِي بَِها ، فَُيْدرِكَُه ِعْندَ َبابِ لُدٍّ الشَّرِْقيِّ فََيقُْتلَُه ، فَالَ َيْبقَى َش: ِعيَسى َعلَْيِه السَّالُم 

، ال َشَجَر ، َوال َحَجَر إِال أَْنطََق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ذَِلَك الشَّْيَء ، ال َشَجَر َوال َخلََق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيتََواَرى بِِه َيهُوِديٌّ 
: الَ َيْوَمِئٍذ قََيا َعْبَد اِهللا الُْمْسِلَم ، َهذَا َيُهوِديٌّ فَاقُْتلُْه ، إِال الَْغْرقََدةَ فَإِنََّها ِمْن َشَجرِِهْم ، فَالَ َتْنِطُق : َحَجَر ، إِال قَالَ 

، َوَيقُْتلُ الِْخنْزِيَر ،  َوَيكُونُ ِعيَسى اْبُن مَْرَيَم َعلَْيهَِما السَّالُم ِفي أُمَِّتي َحكًَما َعْدال ، َوإَِماًما ُمقْسِطًا ، ُيِدقُّ الصَِّليَب
ريٍ ، َوُتْرفَُع الشَّحَْناُء َوالتََّباغُُض ، َوتُْنَزعُ َوَتَضعُ الْحَْرُب أَْوَزاَرَها ، َوُتْرفَُع الصََّدقَةُ َحتَّى ال ُيسَْعى َعلَى َشاٍة َوال َبِع
  ُحمَّةُ كُلِّ ِذي ُحمٍَّة حَتَّى ُيْدِخلَ الَْولِيُد َيَدُه ِفي ِفي الْحََنشِ فَالَ َيُضرُُّه ،

نُ الذِّئُْب ِفي الَْغَنمِ كَأَنَُّه كَلُْبَها ، َوُتْمألُ َوَيلْقَى الَْولِيَدةَ اَألْسُد فَالَ َيُضرُُّه ، وََيكُونُ ِفي اإلِبِلِ كَأَنَُّه كَلُْبَها ، وََيكُو
َتكُونُ اَألْرُض كََناثُورِ اَألْرُض ِمَن اِإلْسالمِ ، َوَيْسلُُب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الْكُفَّاَر ُملْكَُهْم ، فَالَ َيكُونُ ُملٌْك إِال اِإلْسالَم ، َو

تْ ُتْنبُِت َعلَى َعْهِد آَدَم َعلَْيِه السَّالُم ، َيْجَتِمُع النَّفَُر َعلَى الِْقطِْف فَُيْشبِعُُهْم ، وَالنَّفَرُ الِْفضَِّة ، ُتْنبِتُ َنبَاَتَها كََما كَاَن
  ِتَعلَى الرُّمَّاَنِة فَُتْشبِعُُهْم ، َوَيكُونُ الثَّْوُر بِكَذَا َوكَذَا ِمَن الَْمالِ ، وََيكُونُ الْفََرُس بِالدَُّرْيهِمَا

  يب أمامة رضي اهللا عنهأخو أ ٣٣٢

ٌر ، َعْن لَْيٍث ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َسابٍِط ، َعْن أَِخي أَبِي أَُماَمةَ َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا جَرِي -١٢٥٠
ال ُتَصلُّوا ِعْنَد طُلُوعِ الشَّْمسِ ، فَإِنََّها َتطْلُُع َبْيَن قَرَْنيِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 



َوال  لََها كُلُّ كَاِفرٍ ، َوال ِعْنَد غُُروبَِها ، فَإِنََّها َتِغيُب َبْيَن َعْينِي َشْيطَاٍن ، َوَيْسُجدُ لََها كُلُّ كَاِفرٍ ، الشَّْيطَاِن ، وََيْسُجُد
  َوَسطَ النََّهارِ ، فَإِنَّ َجَهنََّم ُتْسَجُر ِعْنَد ذَِلَك

ْن لَْيٍث ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َسابٍِط ، َعْن أَِخي أَبِي أَُماَمةَ َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َع -١٢٥١
َرأَى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَْوًما َيتََوضَّئُونَ ، فََبِقَي َعلَى أَقَْدامِهِْم قَْدرُ الدِّرَْهمِ : الَْباهِِليِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  فَخََرَج َمْن كَانَ بِِتلَْك الَْمْنزِلِ فَتََوضَُّؤوا َوَرَجعُوا: َوْيلٌ ِلَألْعقَابِ ِمَن النَّارِ قَالَ : اُء ، فَقَالَ ، فَلَْم ُيِصْبُه الَْم

  زياد الباهلي أَُبو اهلرماس رضي اهللا عنهما ٣٣٣

، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ الِْعْجِليُّ ، َعنِ الْهِرَْماسِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ -١٢٥٢
  كُْنُت َرِديَف أَبِي َيْوَم اَألْضَحى وَالنَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيخْطُُب النَّاسِ َعلَى َناقَِتِه بِِمًنى: ْبنِ زَِيادٍ الَْباِهِليِّ قَالَ 

يٍّ ، َحدَّثََنا شَُرْحبِيلُ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن فَاِئٍد الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ ، َعنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل -١٢٥٣
رِ َهذَا ؟ أَيُّ التَّْم: أَْهَدى إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َرُجلٌ ِمْن قَْوِمي َتْمًرا ، فَقَالَ : الْهِْرَماسِ ْبنِ زِيَاٍد قَالَ 

  اللَُّهمَّ َبارِْك ِفي الُْجذَاِميِّ: َهذَا الُْجذَاِميُّ قَالَ : قَالَ 
َنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ِعْمَرانَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنُ ُضرَْيسٍ ، َحدَّثَ -١٢٥٤

كُْنُت رَِديَف أَبِي فَرَأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى َبِعريٍ ، َوُهوَ : ا ِهْرمَاٌس َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ َعمَّارٍ ، َحدَّثََن
  لَبَّْيَك بَِحجٍَّة َوُعْمرٍَة: َيقُولُ 

  أَُبو أيب جميبة الباهلي رضي اهللا عنه ٣٣٥

ةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ الُْجَريْرِيِّ ، َعْن أَبِي السَّلِيلِ ، َعْن أَبِي ُمجِيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -١٢٥٥
َيا َرُسولَ اِهللا ، أََنا الرَُّجلُ الَِّذي أَتَْيُتكَ : أََتْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت : َعْن أَبِيِه ، أَْو َعْن َعمِِّه قَالَ 

َيا َرُسولَ اِهللا ، َما أَكَلُْت طََعاًما بِنََهارٍ ، َوَما أَكَلُْتُه إِال بِلَْيلٍ قَالَ : فََما ِلي أََرى جِْسَمَك َناِحال ؟ قُلُْت : َعاَم اَألوَّلَ قَالَ 
: ُصْم َشْهرَ الصَّْبرِ َوَيوَْمْينِ َبْعَدُه قَالَ : الَ َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي أَقَْوى قَ: قُلُْت : فََمْن أََمَرَك أَنْ ُتَعذَّبَ َنفَْسَك ؟ قَالَ : 

  ُصْم َشْهَر الصَّْبرِ وَثَالثَةَ أَيَّامٍ بَْعَدُه ، َوُصْم أَْشُهَر الَْحَرامِ: إِنِّي أَقَْوى قَالَ : قُلُْت 

  جنادة بن جراد الباهلي رضي اهللا عنه ٣٣٦

يٍّ الزَُّرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْونُ ْبُن الَْحكَمِ الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا زِيَاُد ْبُن قَُرْيعٍ ، أََحدُ َبنِي َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ ُعَمُر ْبُن َعِل -١٢٥٦
هللا عليه أَتَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى ا: َعْيالنَ ْبنِ َجاَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُجَناَدةَ ْبنِ جََراٍد ، أََحِد َبنِي عَْيالنَ ْبنِ َجاَوةَ قَالَ 

َيا ُجنَاَدةُ ، أََما َوَجْدَت ِفيَها َعظًْما َتِسُمُه إِال ِفي : وسلم بِإِبِلٍ قَْد َوَسمُْتَها ِفي أَْنِفَها ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
ايتِنِي بَِشْيٍء ِمْنَها لَْيَس َعلَْيَها مِيَسٌم ، فَأَتَاُه  :أَْمُرَها إِلَْيكَ َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ : الَْوْجِه ؟ أَمَّا أََماَمكَ الِْقَصاُص ؟ فَقَالَ 

أَخِّرْ أَخِّْر ، فَلَْم يََزلْ ، : بِاْبنِ لَُبوٍن َوِحقٍَّة ، فََوَضْعُت الِْميَسَم ِحيَالَ الُْعُنقِ ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ِسْم َعلَى َبَركَِة اِهللا َتعَالَى ، فََوَضعََها ِفي : ِخذَ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَخِّْر أَخِّْر ، حَتَّى َبلَغَ الْفَ: َيقُولُ 

  أَفَْخاذَِها ، َوكَاَنْت ِفيَها ِحقََّتاِن َوكَاَنْت َتْسَعوْنَ



  ذكر احلارث بن َعْمرو السهمي سهم باهلة رضي اهللا عنه ٣٣٧

ِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ ْبُن َعْبِد الَْوارِِث ، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ ْبُن َعْبِد اهللاِ السَّْهِميُّ ، أَنَّ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َع -١٢٥٧
سُولَ اِهللا صلى اهللا أَتَْيُت َر: ُزَراَرةَ ْبَن الَْحارِِث ْبنِ َعْمرٍو السَّْهِميَّ َحدَّثَُه ، أَنَّ الْحَارِثَ ْبَن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َيا َرُسولَ اهللاِ : َهذَا َوْجٌه مَُباَرٌك ، فَقُلُْت : عليه وسلم بِِمًنى َوبَِعَرفَاٍت َوقَْد أَطَاَف بِِه النَّاُس ، فَإِذَا َرأَْوا َوْجَهُه ، قَالُوا 
اللَُّهمَّ اغِْفْر لََنا ، ثُمَّ : َيا َرسُولَ اِهللا اْسَتْغفََر ِلي ، فَقَالَ : اللَُّهمَّ اغِْفْر لََنا ، ثُمَّ ُدْرُت ، فَقُلُْت : ، اْسَتْغِفرْ ِلي ، فَقَالَ 

ْم حََراٌم ، كَُحْرَمةِ أَيَُّها النَّاُس ، أَيُّ َيْومٍ َهذَا ؟ َوأَيُّ َشْهرٍ َهذَا ؟ فَإِنَّ ِدَماَءكُْم َوأَْموَالَكُْم ، َوأَعَْراَضكُْم َعلَْيكُ: قَالَ 
  ، َوبَلَِدكُْم َهذَا ، َوشَْهرِكُْم َهذَا ، اللَُّهمَّ َهلْ َبلَّْغُت ؟ َولُْيَبلِّغِ الشَّاِهدُ الْغَاِئَبَيْوِمكُْم َهذَا 

  .َتَصدَّقُوا ، فَإِنِّي ال أَْدرِي لَعَلَّكُْم ال َتَروْنِي َبْعدَ َيْوِمكُْم َهذَا: َوأََمَر بِالصََّدقَِة ، فَقَالَ 
  .لَْملََم أَنْ ُيهِلُّوا ِمنَْها ، َوذَاَت عِْرقٍ ألَْهلِ الِْعرَاقِ ، أَْو ألَْهلِ الشَّْرقَِوَوقََّت َألْهلِ الَْيَمنِ َي

  .َمْن َشاَء َعَتَر ، َوَمْن َشاَء لَْم َيْعِتْر ، َوَمْن َشاَء فََرَع ، َوَمْن َشاَء لَْم َيفَْرْع: فََسأَلَُه َرُجلٌ َعنِ الْعَِتريِ ، فَقَالَ 
َوقَالَ بِأُْصُبعِ كَفِِّه الُْيمَْنى فَقََبَضَها ، كَأَنَُّه َيْعِقُد َعشَْرةً ثُمَّ َعطََف اِإلبَْهاَم َعلَى الِْمفَْصلِ : أُْضِحَيُتَها قَالَ َوِفي الْغََنمِ 

  .اِإلْصَبعِ الُْوْسطَى ، َوَمدَّ أُْصَبَعهُ السَّبَّاَبةَ ، َوَعطََف طََرفََها ُيسًْرا ُيْسرًا

َحدَّثَنِي  ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْسَحاَق الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثَنِي سَْهلُ ْبُن ُحَصْينٍ الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا -١٢٥٨
: َحجَِّة الَْودَاعِ قَالَ ُزَراَرةُ ، َعنِ الْحَارِِث السَّْهِميِّ ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه أََتى َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي 
الْحَارِثُ فََدَنا ِمْنُه حَتَّى  َوُجلُّ َمْن ُهَناَك اَألْعرَاُب َوُهَو َعلَى َناقَِتِه الَْعْضَباِء ، َوكَانَ الَْحارِثُ َرُجال َجِسيًما ، فََنَزلَ إِلَْيِه

ى نَبِيُّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِيِدِه فََمَسَح َوْجهَ َحاذَى َوْجَهُه بُِركَْبةِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَْهَو
 اللَُّه َعْنُه حَتَّى الَْحارِِث َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ِمْن َوَهجٍ كَانَ َعلَى َوْجهِِه ، فََما َزالَْت ِتلَْك َنْضَرةً ِفي َوْجهِ الْحَارِِث َرِضَي

  ْدُع اللََّه َتعَالَى ِلي ، فَذَكََر ِمثْلَُهَيا َنبِيَّ اِهللا ، ا: َهلََك قَالَ الْحَارِثُ 

  خال سويد الباهلي رضي اهللا عنه ٣٣٨

ي أَبِي ، َحدَّثَنِي خَاِلي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الرَّحِيمِ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا قَْزَعةُ ْبُن ُسوَْيٍد ، َحدَّثَنِ -١٢٥٩
َماذَا ُيقَرُِّبنِي ِمَن : ُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َبْيَن َعَرفَةَ َوالْمُْزَدِلفَِة ، فَأََخذُْت بِِخطَامِ َناقَِتِه ، فَقُلُْت لَِقيُت َر: قَالَ 

ظَْمَت َوأَطَْولَْت ، أَِقمِ الصَّالةَ أََما وَاللَِّه لَِئْن كُْنَت أَْوَجْزَت ِفي الَْمْسأَلَِة لَقَْد أَْع: الَْجنَِّة َويَُباِعدُنِي ِمَن النَّارِ ؟ قَالَ 
َعلْ بِهِْم ، َوَما َتكَْرُه أَنْ َيأِْتَي الَْمكُْتوَبةَ ، َوأَدِّ الزَّكَاةَ الَْمفُْروَضةَ ، َوُحجَّ الَْبْيَت ، َوَما أَْحَبْبَت أَنْ َيفَْعلَُه بَِك النَّاُس فَافْ

  النَّاقَِة النَّاُس إِلَْيَك فََدعِ النَّاَس ، َخلِّ َسبِيلَ

  ومن بين غين بن يعصر بن َسِعيد بن قيس

  أَُبو َعْبد اهللا الغنوي َرِضَي اهللا تعاىل عنه الطفاوة وهم أخوة باهلة



لٍ ، َحدَّثََنا و َسْهَحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد ْبُن الْفُرَاِت ، أَْخَبرََنا ُمَعلَّى ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا َتمَّاُم ْبُن َبزِيعٍ أَُب -١٢٦٠
َدَخلُْت َمَع أُنَاسٍ َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت : َسِمْعُت َعمَِّي ، َيقُولُ : الْغَاِضَرةُ ْبُن ُعَمْيرٍ الطُّفَاوِيُّ قَالَ 

  ُء اُألذُنَ ، ثَالثًاإِيَّاَك َوَما َيُسو: َحدِّثْنِي َحدِيثًا َيْنفَُعنِي اللَُّه َتَعالَى بِِه قَالَ ثَالثًا : 

  ومن جشم بن َعْبد اهللا بن غطفان
  بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر

  مالك بن عوف بن نضلة اجلشمي رضي اهللا عنه ٣٤

: َعْن أَبِيِه قَالَ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي الزَّْعَراِء ، َعْن َعمِِّه أَبِي اَألْحَوصِ ، -١٢٦١
كَال ، قَْد :  ؟ فَقُلُْت أَتَْيُت َنبِيَّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََصعََّد ِفيَّ الَْبَصَر َوَحَدَرُه ، ثُمَّ قَالَ أََربُّ إِبِلٍ أَْنَت أَْم غََنمٍ

َها َواِفَيةً آذَاُنَها َوُعيُوُنَها فََتْجَدُع َهِذِه وََتْنَحُر َهِذِه َبِحَريةً أَلَْسَت تُْنِتُج: أَتَانَِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ فَأَكْثََر َوأَطَْيَب ، فَقَالَ 
  َوَساِئَبةً َيُد اِهللا تََعالَى أََشدُّ ، َوُموَساهُ أََحدُّ

ال ُيْغِضُبَك ، َوال أَرَأَْيَت لَْو كَانَ لََك َعْبَداِن ، أََحُدُهَما ال َيكُْتُمَك ، َو: َوقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فَإِنَّكُمْ : الَِّذي ال َيكُْتُمنِي قَالَ : َيخُوُنَك ، وَاآلَخُر َيكُْتُمَك ، َويُْغِضُبَك ، َوَيخُوُنَك ، فَأَيُُّهَما أََحبُّ إِلَْيَك ؟ فَقُلُْت 

  كَذَِلَك ِعْنَد رَبِّكُْم

ُبو أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَ -١٢٦٢
: َيا َرسُولَ اِهللا ، أَُمرُّ بِالرَُّجلِ فَالَ َيقْرِينِي َوال ُيَضيِّفُنِي ، أُجَازِيِِه قَالَ : قُلُْت : أَبِيِه مَاِلِك ْبنِ َعْوٍف َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

   َبلْ أَقْرِِهال
: َنَعْم ، أَْعطَانَِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمَن اِإلبِلِ وَالْغََنمِ قَالَ : َهلْ لََك ِمْن َمالٍ ؟ قُلُْت : َوَرآنِي َرثَّ الثَِّيابِ ، فَقَالَ : قَالَ 

  فَلُْيَر أَثَُر نِْعَمِة اِهللا َتعَالَى َعلَْيَك

َسِمْعُت أََبا : ارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد َوُهَو غُْنَدٌر ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّ -١٢٦٣
 َهلْ لََك ِمْن َمالٍ ؟ قُلُْت: أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوأََنا قَِشُف الَْهْيئَِة ، فَقَالَ : اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

فَإِذَا أََتاَك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : اإلِبِلِ وَالرَِّقيقِ َوالْغََنمِ وَالَْخْيلِ قَالَ : ِمْن كُلِّ الَْمالِ : ِمْن أَيِّ الَْمالِ ؟ قُلُْت : َنَعْم قَالَ : 
  َماال فَلُْيَر َعلَْيَك ، ثُمَّ ذَكََر الَْحِديثَ

  عطية بن عروة رضي اهللا عنه ٣٤١

ْن أَبِيِه ، َنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ َعِطيَّةَ ، َعَحدَّثَ -١٢٦٤
  فْلَىالَْيُد الُْمنِْطَيةُ َخْيٌر ِمَن الَْيِد السُّ: َعْن َجدِِّه ، أَنَُّه َسِمعَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

ي الِْمقَْدامِ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن ِمْنَهالٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َرَجاٍء أَبِ -١٢٦٥
َيا أَيَُّها النَّاُس ، ال :  عليه وسلم قَالَ إِْسَماعِيلَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن َعِطيَّةَ َرُجلٍ ِمْن ُجَشمٍ ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا



  فَإِنَّ اللََّه َتعَالَى َمْسئُولٌ َوُمْنِطي: َتسْأَلُوا النَّاَس ، ثُمَّ قَالَ كَِلَمةً َخِفيَّةً 
نِ َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن خَاِلِد ْبنِ أَُميَّةَ ْبنِ شِْبلِ ْب -١٢٦٦

  إِذَا اسَْتَشاطَ السُّلْطَانُ َتَسلَّطَ الشَّْيطَانُ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ 

كُنَّا ِعْنَد ُعْرَوةَ ْبنِ ُمَحمَّدٍ : خَاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َواِئلٍ الَْعاصِ قَالَ  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن -١٢٦٧
َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي َعِطيَّةَ ، : فََدَخلَ َرُجلٌ فَكَلََّمُه بِكَالمٍ أَغَْضَبُه ، فَقَاَم فََدَخلَ ، ثُمَّ َرَجَع إِلَيَْنا َوقَْد تََوضَّأَ ، فَقَالَ 

إِنَّ الَْغَضَب َجْمَرةٌ ِمَن النَّارِ ، َوإِنَّ الشَّْيطَانَ ُخِلَق ِمَن النَّارِ : ِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َر
  ، َوإِنََّما ُتطْفَأُ النَّاُر بِالَْماِء ، فَإِذَا غَِضَب أََحُدكُْم فَلَْيَتَوضَّأْ

ُعْرَوةُ ْبنُ  َشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن يَزِيَد ْبنِ جَابِرٍ ، َحدَّثَنِيَحدَّثََنا ِه -١٢٦٨
ِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َناسٍ قَِدْمُت َعلَى َرسُولِ ا: ُمَحمَِّد ْبنِ َعِطيَّةَ السَّْعِديُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه قَالَ 

  ِمْن َبنِي َسْعدِ ْبنِ َبكْرٍ ، َوكُْنُت أَْصَغَر الْقَْومِ ، فََخلَّفُونِي ِفي رِحَاِلهِْم ، ثُمَّ ذَكََر الَْحِديثَ

  عبس بن بغيض بن ريث
  ابن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر 

  هأَُبو َعْبد اهللا حذيفة بن اليمان رضي اهللا عن

مسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول مات حذيفة حني قتل عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه وقتل عثمان سنة مخس  -١٢٦٩
  وثالثني يكىن أبا عَْبد اهللا

، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اَألْسَودُ ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ْبُن الَْحجَّاجِ -١٢٧٠
أََرأَْيتَ َصنِيَعكُْم َهذَا الَِّذي َصَنعُْتْم ِفي أَْمرِ َعِليٍّ ، أَرَأًْيا َرأَْيُتُموُه ، أَْم : قُلُْت ِلَعمَّارٍ : َنضَْرةَ ، َعْن قَْيسِ ْبنِ ُعَباٍد قَالَ 

لَمْ َيْعَهدْ إِلَْيَنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َشْيئًا لَمْ : فَقَالَ َشْيئًا َعهِدَ إِلَْيكُمْ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ 
قَالَ : ليه وسلم قَالَ َيْعَهْدهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، َولَِكنَّ ُحذَْيفَةَ ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه أَخَْبرَنِي ، َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا ع

ِفي أَْصَحابِي اثَْنا َعَشَر ُمَناِفقًا ، ثَمَانَِيةٌ ال َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َحتَّى يَِلَج الْجََملُ ِفي َسمِّ : وسلم َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه 
  الَْخيَّاِط مِْنُهْم َيكِْفيهُِم الدَُّبْيلَةُ ، َوأَْرَبَعةٌ ال أَْحفَظُ َما قَالَ ُشْعَبةُ ِفيهِْم

ِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َع -١٢٧١
 قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم: الَْحَسنِ ، َعْن ُجْنُدبِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  لَْيَس ِللُْمْؤِمنِ أَنْ َيِذلَّ نَفْسَُه: 

  وشكل بن محيد العبسي رضي اهللا عنه ٣٤٣



َيحَْيى ، َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َعْن َسْعِد ْبنِ أَْوسٍ ، َعْن بِاللِ ْبنِ -١٢٧٢
: أَتَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت : ، َعْن أَبِيِه َشكَلِ ْبنِ ُحمَْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ُشَتْيُر ْبُن َشكَلٍ 

  أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َسمِْعي َوَبَصرِي وَِلَسانِي َوَمنِي: قُلْ : َعلِّْمنِي َما أََتَعوَّذُ بِِه قَالَ 

  ثومن بين ذيبان بن بغيض بن ري

  أَُبو متيم اجليشاين ٣٤٤

  و

  جعدة بن خالد

  وقطبة بن مالك الذبياين ٣٤٦

َبةَ ْبنِ َماِلٍك َرِضيَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، وَاْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن زَِياِد ْبنِ ِعالقَةَ ، َعْن قُطْ -١٢٧٣
  َيقَْرأُ ِفي الصُّْبحِ َوالنَّْخلَ بَاِسقَاٍت لََها طَلٌْع َنضِيٌد: النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم  اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َسِمَع

  ومن بين عدوان بن َعْمرو بن قيس بن عيالن

  خالد بن أيب جبل العدواين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٤٧

، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيْعلَى ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ -١٢٧٤
َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َمْشَرفَِة ثَِقيفٍ : َخاِلِد ْبنِ أَبِي جََبلٍ أَْو َجَبلَةَ ، َعْن أَبِيِه َشكَّ أَُبو َعاِصمٍ قَالَ 

فََمَرْرُت بَِمْجِلسِ ثَِقيٍف : وَالسََّماِء وَالطَّارِقِ ، فََحفَظُْتَها ِمْنُه ِفي الَْجاِهِليَِّة قَالَ : لَى قَْوسٍ ، فَقََرأَ َوُهَو ُمتَِّكئٌ َع
: أُْتَها َعلَْيهِْم ، فَقَالَْت ثَِقيٌف َما قَالَ َهذَا ؟ فَقََر: شَْيَبةُ ، َوُعْتَبةُ ، فَقَاال : أَْبَناُء َربِيَعةَ : فََدَعْونِي َوِفيهِْم َنفٌَر ِمْن قَُرْيشٍ 

َنْحُن أَْعلَُم بَِصاحِبَِنا أَنْ لَْو كَانَ َما َيقُولُ : فَقَالَْت قُرَْيٌش : َواللَِّه إِنَّا لََنظُنُّ أَنَُّه َصاِدٌق ، وَأَنَُّه لََشبِيٌه أَنْ َيكُونَ َحقًّا قَالَ 
  َحقًّا

َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الطَّائِِفيِّ ، َعْن َعْبِد : َشْيَبةَ قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي  -١٢٧٥
  الرَّْحَمنِ ْبنِ َخاِلٍد الَْعْدوَانِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه أَْبَصَر النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَذَكََر ِمثْلَُه

  رو بن قيس بن عيالنفهم بن َعْم

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا زيد بن احلباب َحدَّثََنا ابن هليعة َحدَّثََنا يزيد بن َعْمرو املعافري قال  -١٢٧٦
مسعت أبا ثور يقول قدم علينا َعْبد الرمحن بن عديس البلوي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه وكان ممن بايع حتت الشجرة فحمد 

  تعاىل وأثىن عليه مث ذكر عثمان قال أَُبو ثور دخلت فذكر عن عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه احلديث اهللا



  وغطفان بن سعد بن قيس بن عيالن

  ُنَعيم بن مهار الغطفاين رضي اهللا عنه

يَّاشٍ ، َعْن َبِحريِ ْبنِ سَْعٍد ، َعْن َخاِلدِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َع -١٢٧٧
 صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ َمْعَدانَ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن ُنَعْيمِ ْبنِ َهمَّارٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُجال َجاَء إِلَى النَّبِيِّ

يَن َيلْقُونَ الْقَْوَم ِفي الصَّفِّ فَالَ َيلِْفُتونَ ُوُجوَهُهْم َحتَّى يُقََتلُوا ، أُولَِئَك َيَتلَبَّطُونَ ِفي الَِّذ: أَيُّ الشَُّهَداِء أَفَْضلُ ؟ قَالَ : 
  اَب َعلَْيِهالْغَُرِف الُْعال ِمَن الَْجنَِّة ، َيْضَحُك إِلَيْهِْم َربَُّك ، َوإِذَا َضِحَك رَبَُّك إِلَى َعْبٍد ِفي َمْوِطنٍ فَالَ ِحَس

 ْبنِ أَبِي السَّاِئبِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة َعْبدُ الْقُدُّوسِ ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ْبُن ُسلَْيَمانَ -١٢٧٨
َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا : مَّارٍ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ أَخَْبرَنِي ُبْسرُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الَْخْوالنِيِّ ، َعْن ُنَعْيمِ ْبنِ َه

َما ِمنِ امْرِئٍ إِال قَلُْبُه َبْيَن أُْصُبَعْينِ ِمْن أََصابِعِ الرَّْحَمنِ ، إِنْ َشاَء أَنْ يُزِيَغُه أََزاغَُه ، َوإِنْ : صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  .َشاَء أَنْ ُيِقيَمُه أَقَاَمُه

  َوالِْميَزانُ بَِيِد الرَّْحَمنِ َتبَاَرَك َوتََعالَى ، َيْرفَُع قَْوًما ، وََيَضُع آخَرِيَن إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة: قَالَ 

  سليك بن هدبة الغطفاين رضي اهللا عنه ٣٥

فَْيانَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن ُس -١٢٧٩
إِذَا أََتى أََحدُكُُم الُْجُمَعةَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َجابِرٍ ، َعْن ُسلَْيكٍ الَْغطَفَانِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  يْنَِواِإلَماُم َيْخطُُب فَلُْيَصلِّ َركَْعَتْينِ خَِفيفََت

ِك ْبنِ َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن أَبِي كَْبَشةَ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُسلَْي -١٢٨٠
فَقَالَ لَُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا  ُهْدَبةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّهُ َجاَء َوَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْخطُُب َعلَى الِْمْنَبرِ ،

  فََصلِّ َركَْعَتْينِ َتجَوَّْز ِفيهَِما: ال قَالَ : أََركَْعَت ؟ قَالَ : عليه وسلم 

أَبِي ثَابٍِت ، نِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ َشِقيقٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن َحبِيبِ ْب -١٢٨١
َنَهى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيَصلَّى : َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َعْن ُسلَْيٍك ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  .ِفي أَْعطَاِن اِإلبِلِ ، َوأََمَر أَنْ ُيتََوضَّأَ ِمْن لُُحوِمهَا
َعنِ الَْبَراِء ، َوَعْن ِذي الْغُرَِّة قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي : َوقَِد اْخَتلَفُوا َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، فَقَالُوا : قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

ُجُمَعِة وَاِإلَماُم إِذَا َدَخلَ أََحُدكُمُ الَْمْسجَِد َيْوَم الْ: ثََبَت الَْخَبُر َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه قَالَ : َعاِصمٍ 
ُيَخفِّفُُهَما فََهذَا ُيوجُِب الْعََملَ ، َوذَكََر كَالًما آَخَر لَْم : َيخْطُُب فَلُْيَصلِّ َركَْعَتْينِ ُيَجوُِّز ِفيهَِما ، َوَصحَّ َعْنُه ، أَنَُّه قَالَ 

  َنكُْتبُْه

  من أمنار غطفان

  أَُبو كبشة األمناري رضي اهللا عنه



َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن حَْربٍ الزَُّبْيِديُّ ، َعْن رَاِشدِ ْبنِ َسْعٍد ، : ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفَّى ، َوكَِثُري ْبُن ُعبَْيٍد ، قَاال  َحدَّثََنا -١٢٨٢
أَطْرِقْنِي ِمْن فََرِسَك فَإِنِّي : قَالَ َعْن أَبِي َعاِمرٍ الَْهْوزِيِّ ، َعْن أَبِي كَْبَشةَ اَألْنمَارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه أََتى َرُجال ، فَ

َمْن أَطَْرَق فََرًسا ُمْسِلًما فََعقَّْت لَُه الْفََرُس كَانَ لَُه كَأَْجرِ َسْبِعنيَ : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  لَُه كَأَْجرِ فََرسٍ ُحِملَ َعلَْيَها ِفي َسبِيلِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ فََرًسا ُحِملَ َعلَْيَها ِفي َسبِيلِ اهللاِ َتَعالَى فَإِنْ َتُعقَّ كَانَ

َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ثَوَْبانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي كَْبَشةَ : َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، وَاْبُن ُمَصفَّى ، قَاال  -١٢٨٣
َمْن أَهَْراَق ِمْن َهِذهِ : أَنَُّه َحدَّثَُه ، أَنَّ نَبِيَّ اِهللا كَانَ َيحَْتجُِم َعلَى َهاَمِتِه وََبْيَن كَِتفَْيِه ، َوَيقُولُ  اَألْنَمارِّي َرِضَي اللَُّه َعْنُه

  الدَِّماِء فَالَ َيُضرُُّه أَنْ ال َيَتَداَوى بَِشْيٍء ِلَشيٍْء

  ومن أشجع أشجع بن ريث بن غطفان بن قيس بن عيالن

  مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه عوف بن ٣٥٢

  تويف سنة ثالث وسبعني ويكىن أبا عَْبد الرمحن
نِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َصاِلحٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَم -١٢٨٤

إِنْ ِشئُْتمْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْوِف ْبنِ َماِلٍك اَألْشَجِعيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  ُنفَْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن
َرسُولَ اِهللا ؟ َوَما ِهَي َيا : فَقُْمُت ، فََناَدْيتُ بِأَْعلَى صَْوِتي ثَالثَ َمرَّاٍت ، فَقُلُْت : أَْنبَأُْتكُْم َعنِ اِإلمَاَرِة َوَما ِهَي قَالَ 

  أَوَّلَُها َمالَمةٌ ، َوثَانِيَها َنَداَمةٌ ، َوثَاِلثَُها َعذَابٌ َيْوَم الِْقَياَمِة ، إِال َمْن َعَدلَ: قَالَ 

ْبنِ َواِقٍد ، َعْن َيزِيدَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن َيزِيَد ، َعْن َزْيِد -١٢٨٥
َوكَْيَف َيْعِدلُ َمعَ : ْبنِ اَألَصمِّ ، َعْن َعْوِف ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه قَالَ 

  َدقَةُ ْبُن َيزِيَد صَاِلٌح ، َوَصَدقَةُ ْبُن َخاِلٍد قَوِيٌَّص: كَانَ ُدَحْيٌم ، َيقُولُ : أَقَارِبِِه ؟ قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ 

ُه َسِمَع َعْبَد اِهللا ْبنَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الْوَِليِد ، َحدَّثََنا اْبُن ثَْوَبانَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ -١٢٨٦
ُرْحتُ إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ي َعْوُف ْبُن َماِلٍك اَألْشجَِعيُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثَنِ: الدَّْيلَِميِّ ، َيقُولُ 

َيا  اْدُخلْ: َعْوُف ْبُن َماِلٍك ، فَقَالَ : َمْن َهذَا ؟ فَقُلُْت : ِفي غَْزَوِة َتُبوَك ، َوُهَو ِفي قُبٍَّة ، فََسِمَع ُركَْن رِْجِلي ، فَقَالَ 
نََعْم ، فََدَخلُْت ، فَإِذَا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيَتَوضَّأُ ُوُضوًءا : أَكُلِّي َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ : َعْوُف ، فَقُلُْت 
: قُلْ إِْحَدى قَالَ : عليه وسلم  َيا َعْوُف ، ِستا َبْيَن َيَدْي َما ُتوَعُدونَ ، أَوَّلَُها َمْوُت نَبِيِّكُْم صلى اهللا: َمِكيثًا ، فَقَالَ 

ثُمَّ يَِفيُض ِفيكُمُ : اثْنََتْينِ قَالَ : اثَْنَتْينِ ، قُلُْت : إِْحَدى ، ثُمَّ إِيِلَيا ، قُلِ : فََوَجْمُت ِعْنَد ذَِلَك َوْجَمةً َشِديَدةً ، فَقُلُْت 
ثُمَّ ُموَتانُ يُْرَسلُ َعلَْيكُمْ : ثَالثٌ قَالَ : ثَالثٌ ، فَقُلُْت : ا ، قُلْ الَْمالُ َحتَّى ُيْعطَى الرَُّجلُ الِْمئَةَ فََيظَلُّ َيَتَسخَّطَُه

ثُمَّ ِفْتَنةٌ َتخُْرُج ِمْن َبيْنِكُْم ال َتكَادُ َتَدُع بَْيًتا ِمَن الُْمْسِلِمَني إِال : أَْرَبٌع قَالَ : أَرَْبٌع ، فَقُلُْت : كَِقَصاصِ الَْغَنمِ ، قُلْ 
ثُمَّ ِفْتَنةٌ َتكُونُ بَْيَنكُْم َوَبْيَن الرُّومِ َيْغِدُرونَ ِفيَها ، فََيْجَتِمعُوا لَكُْم قَْدرَ : َخْمًسا قَالَ : َخْمًسا ، فَقُلُْت : لْ َدَخلَْتُه ، قُ

  َحْملِ امَْرأٍَة فََيأُْتوَنكُْم ِفي ثَمَانَِني غَاَيٍة ، كُلُّ غَاَيةٍ اثَْنا َعَشَر أَلْفًا



اَق ْبنِ َحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو ، َعْن إِْسَحَحدَّثََنا ُم -١٢٨٧
ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه رَاِشٍد ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َزْيدِ ْبنِ الَْخطَّابِ ، َعْن َعْوِف 

  َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي غَْزَوِة َتُبوَك ، فَذَكََر َنْحوَُه: قَالَ 

ْن ُبْسرِ ْبنِ ُعَبْيِد اهللاِ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْعالِء ، َع -١٢٨٨
َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه : الَْحْضَرِميِّ ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالنِيِّ ، َعْن َعْوِف ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َن َيَديِ السَّاَعِة ، ثُمَّ ذَكََر َنْحوَُهَيا َعْوُف ، اْعُدْد ِستا َبْي: وسلم َيتََوضَّأُ ُوُضوًءا َمكِيثًا ، فَقَالَ 

ْبنِ ُيوُسَف ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَسْينٍ ، َعْن ِهَشامِ  -١٢٨٩
  ِستا َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة ، فَذَكََر َنْحوَُه: ولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُس: َعْوِف ْبنِ َماِلٍك َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ْن َعْوِف ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي ُمَحمٍَّد ، َع -١٢٩٠
  ُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُهَماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْن

اةُ ْبُن الُْمْنِذرِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو أَيُّوَب الْخََبائِرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحيَْوةَ شَُرْيُح ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثَنِي أَُبو َعِديٍّ أَْرطَ -١٢٩١
اْعقُْد َعلَى ِستَّةٍ َبْيَن َيَديِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ٍك قَالَ َضْمَرةَ ْبنِ حَبِيبٍ ، َعْن َعْوِف ْبنِ َماِل

  السَّاَعِة ، َنحْوَُه
ْبنِ  نِ ْبنِ جَُبْيرَِحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن َعْمرٍو ، َوَعْن َعْبِد الرَّْحَم -١٢٩٢

أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ِفي نِبَاِلِه ، فََسلَّْمُت : ُنفَْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  َنَعْم ، فَذَكََر َنْحوَُه: َعْوٌف ؟ فَقُلُْت : َعلَْيِه ، فَقَالَ 

ازِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن ِعكْرَِمةَ َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد الرَّ -١٢٩٣
ْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى للَُّه َعْبنِ َعمَّارٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعِليٍّ الُْعقَْيِليِّ ، َعْن َعْوِف ْبنِ َماِلٍك َرِضيَ ا

َوأَْحِسُب الَْعبَّاَس ْبَن َعْبِد الَْعِظيمِ ، : اهللا عليه وسلم ، َنْحَو َحدِيِث ُهَشْيمٍ قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ َرِحَمُه اللَُّه 
  َحدَّثَنِي بِِه ِفيَما َحدَّثَنِي ِمْن َحِديِث النَّْضرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد

  سنان األشجعي معقل بن ٣٥٣

  يكىن أبا عيسى َرِضَي اهللا تعاىل عنه قتل أيام احلرة
شَهَِد ِعْنِدي نَفٌَر : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا َعطَاُء ْبُن السَّاِئبِ قَالَ  -١٢٩٤

َمرَّ َعلَيَّ : َسُن ْبُن أَبِي الَْحَسنِ ، َعْن َمْعِقلِ ْبنِ َيسَارٍ اَألْشَجِعيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه قَالَ ِمْن أَْهلِ الَْبصَْرةَ ِمْنُهُم الَْح
رَ أَفْطَ: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وَأََنا أَحَْتجُِم ِفي ثََماِن َعْشَرةَ َخلَْت ِمْن َرَمَضانَ ، فَقَالَ صلى اهللا عليه وسلم 

َوقَْد َرَوْوُه َعنِ اْبنِ فُضَْيلٍ ، َعْن َمْعِقلِ ْبنِ َيسَارٍ ، َوَهذَا أَثَْبُت ِمنْ : الَْحاجُِم وَالَْمْحُجوُم قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ 
َسنِ ، َعْن َمْعِقلِ ْبنِ ِسَناٍن ، َوَرَوى َحِديِث اْبنِ فُضَْيلٍ ، َورََوى غَْيُر اْبنِ فُضَْيلٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعنِ الَْح

  الَْحَسُن ، َعْن َخْمَسٍة ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم



نِي مُوَسى ْبنُ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َخاِلِد ْبنِ َعثَْمةَ ، َحدَّثَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َوالَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، قَاال  -١٢٩٥
ُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى َيْعقُوَب ، َحدَّثَنِي أَُبو الْحَُوْيرِِث ، َعْن َناِفعِ ْبنِ جَُبْيرٍ ، َحدَّثَنِي َمْعِقلُ ْبُن ِسَناٍن َرِضَي اللَُّه َعْن

  ِهللا تََباَرَك َوَتَعالَى َوَرُسوِلِه َعلَْيِه السَّالُمِغفَاُر ، َوأَْسلَُم ، َوُجَهْيَنةُ ، َومَُزْيَنةُ ، َموَاِلي ا: اهللا عليه وسلم قَالَ 

َعنِ الشَّْعبِيِّ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن َمْهِديٍّ َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ِفَراسٍ ، -١٢٩٦
ِئلَ َعْن َرُجلٍ َتَزوَّجَ اْمرَأَةً فََماَت َعْنَها ، َولَمْ َيْدُخلْ بَِها ، وَلَْم َيفْرِْض لََها ؟ فَقَالَ َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، أَنَُّه ُس

ولَ اهللاِ َشهِْدُت َرُس: لََها َصَداٌق ، وَلََها الِْمريَاثُ ، َوَعلَْيَها الِْعدَّةُ ، فَقَالَ َمْعِقلُ ْبُن ِسَناٍن َرِضيَ اللَُّه َعْنُه : َعْبُد اِهللا 
  صلى اهللا عليه وسلم قََضى ِفي بِرَْوَع ببِْنِت َواِشقٍ بِمِثْلِ ذَِلَك

، َعْن َعلْقََمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِبَْراِهيَم  -١٢٩٧
  لِِهَعْن َعْبِد اِهللا ، بِِمثْ

  نبيط بن شريط بن أنس َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٣٥٤

: َرْيِط ْبنِ أََنسٍ قَالَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َماِلٍك ، َعْن ُنَبْيِط ْبنِ ُش -١٢٩٨
أَيُّ َيْومٍ أَْحَرُم : َحجَّةِ الْوَدَاعِ بِِمًنى ، فََحِمَد اللََّه ، َوأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ سَأَلَُهْم رَأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي 

ذَا الَْبلَدُ َه: أَيُّ بَلٍَد أَْعظَُم ؟ قَالُوا : َهذَا الشَّْهُر ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّ َشْهرٍ أَْحَرُم ؟ قَالُوا : َهذَا الَْيْوُم ، ثُمَّ قَالَ : ؟ قَالُوا 
ِة َهذَا الَْبلَِد ، َهلْ فَإِنَّ ِدَماَءكُْم ، َوأَْموَالَكُْم ، َعلَْيكُْم َحَراٌم كَُحْرَمِة َهذَا الَْيْومِ ، َوُحْرَمِة َهذَا الشَّْهرِ ، َوُحْرَم: قَالَ 

  اللَُّهمَّ اْشَهْد: َنَعْم قَالَ : َبلَّْغُت ؟ قَالُوا 

   تعاىل عنهسامل بن عبيد َرِضَي اهللا ٣٥٥

أَخَْبَرَنا َعْن ُنعَْيمِ ْبنِ قَالَ أَُبو َعْمرٍو َنْصرُ ْبُن َعِليٍّ الُْحدَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َداُوَد قَالَ َسلََمةُ ْبُن نَُبْيٍط ،  -١٢٩٩
أُغِْمَي َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ُه َعْنُه قَالَ أَبِي ِهْنَد ، َعْن ُنَبْيِط ْبنِ شَُرْيٍط ، َعْن َساِلمِ ْبنِ ُعَبْيٍد َرِضَي اللَّ

ُمُروا بِالال فَلُْيَؤذِّنْ ، َوُمُروا أََبا َبكْرٍ فَلُْيَصلِّ : نََعْم ، فَقَالَ : َحضََرِت الصَّالةُ ؟ قَالُوا : ِفي َمَرِضِه ، فَأَفَاَق ، فَقَالَ 
ُمرُوا بِالال فَلُْيَؤذِّنْ ، : نََعْم قَالَ : َحضََرِت الصَّالةُ ؟ قَالُوا : غِْمَي َعلَْيِه ، فَأَفَاَق ، فَقَالَ ِللنَّاسِ ، أَْو بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أُ

ُروا بِالال فَلُْيَؤذِّنْ ُم: نََعْم قَالَ : َحضََرِت الصَّالةُ ؟ قَالُوا : َوُمُروا أََبا َبكْرٍ فَلُْيَصلِّ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أُغِْمَي َعلَْيِه ، فَأَفَاَق قَالَ 
إِنَّ أَبِي َرُجلٌ أَِسيٌف ، إِذَا قَاَم ذَِلكَ الَْمقَاَم يَْبِكي : ، َوُمُروا أََبا َبكْرٍ فَلُْيَصلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَْت َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها 

  فَالَ َيْستَِطيُع ،

 لَْيِه ، فَأَفَاَق ، فَأََمَر بِالال فَأَذَّنَ ، َوأََمَر أََبا َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََصلَّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ إِنَّثُمَّ أُغِْمَي َع: فَلَْو أََمْرَت غَْيَرُه قَالَ 
آَخُر ، فَاتَّكَأَ اْنظُرُوا ِلي َمْن أََتِكئُ َعلَْيِه ، فََجاَءتْ َبرِيَرةُ َوَرُجلٌ : َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَجَد ِخفَّةً ، فَقَالَ 

كَاَنَك حَتَّى قََضى أَُبو َبكْرٍ َعلَْيهَِما ، فَلَمَّا َرآُه أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َهمَّ ذََهَب ِلَيْنِكَص ، فَأَْوَمى إِلَيَّ أَنِ اثُْبْت َم
َواللَِّه ال أَْسَمعُ : قُبَِض ، فَقَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َرِضَي اللَُّه َعْنُه َصالَتُه ، ثُمَّ إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َوكَانَ النَّاسُ أُمِّيَِّني لَْم َيكُْن ِفيهِْم : أََحًدا َيذْكُُر أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قُبَِض إِال َضَرْبُتهُ بَِسيِْفي َهذَا قَالَ 



َيا َساِلُم ، اْنطَِلْق إِلَى َصاِحبِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَاْدُعُه ، : النَّاُس ، َوقَالُوا  فَأَْمَسَك: َنبِيٌّ قَْبلَُه قَالَ 
  فَأََتْيُت أََبا َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َوُهَو ِفي الَْمْسجِِد ،

ال أَْسَمعُ : إِنَّ ُعَمَر َيقُولُ : لى اهللا عليه وسلم ؟ فَقُلُْت قُبَِض َرُسولُ اهللاِ ص: فَأََتْيُتُه أَْبِكي َدِهًشا ، فَلَمَّا َرآنِي قَالَ 
اْنطَلْقِ ، فَاْنطَلَقَُت َمَعُه ، َوَجاَء : أََحًدا َيذْكُُر أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قُبَِض إِال َضَرْبُتهُ بَِسيِْفي َهذَا ، فَقَالَ 

فَأَفَْرجُوا لَُه ، فََجاءَ : َيا أَيَُّها النَّاُس ، أَفْرُِجوا ِلي قَالَ : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ َوالنَّاُس قَْد أَكَبُّوا َعلَى َرُسولِ 
َرسُولُ اِهللا  َيا َصاِحَب َرسُولِ اِهللا ، أَقُبَِض: إِنََّك مَيٌِّت َوإِنَُّهْم َميُِّتونَ ، فَقَالُوا : َحتَّى أَكَبَّ َعلَْيِه ثُمَّ لََمَسُه ، ثُمَّ قَالَ 

  َنَعْم ، فََعِلُموا أَنْ قَْد َصَدَق ،: صلى اهللا عليه وسلم ؟ قَالَ 

: كَْيَف ؟ قَالَ : َنَعْم ، قَالُوا : َيا صَاِحَب َرُسولِ اِهللا ُنَصلِّي َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قَالَ : فَقَالُوا 
َيا َصاِحَب َرسُولِ اِهللا ، أَُيْدفَُن َرسُولِ اِهللا صلى : ر َيخُْرُجونَ حَتَّى َيْدُخلَ النَّاُس ، قَالُوا  َيْدُخلُ قَْوٌم فَُيكَبُِّرونَ وََيْدُعونَ

َباَرَك ِفي الَْمكَاِن الَِّذي قََبَض اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه ُروَحُه ، فَإِنَّ اللََّه َت: أَْيَن ؟ قَالَ : َنَعْم ، قَالُوا : اهللا عليه وسلم ؟ قَالَ 
ُنو أَبِيِه ، َواْجَتَمَع َوَتَعالَى لَمْ َيقْبِضْ ُروَحُه إِال ِفي َمكَاٍن طَيِّبٍ ، فََعِلُموا أَنْ قَْد َصَدَق ، ثُمَّ أََمرَُهْم أَنْ يَُغسِّلَُه َب

: ارِ ُنْدِخلُُهْم َمَعَنا ِفي َهذَا األَْمرِ ، فَقَالَِت األَْنَصاُر اْنطَِلقُوا بَِنا إِلَى إِْخوَاَنَنا ِمَن اَألْنَص: الُْمهَاجُِرونَ يََتَشاَوُرونَ ، فَقَالُوا 
َمْن لَُه ِمثْلُ َهذَا إِذْ ُهَما ِفي الْغَارِ إِذْ َيقُولُ ِلَصاِحبِِه ال َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه : ِمنَّا أَِمٌري َوِمْنكُْم أَِمٌري ، فَقَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  .ُهَما ؟ ثُمَّ َبَسطَ َيَدُه ، فَبَاَيَعُه َوبَاَيَعُه النَّاُس بِيَعةً َحَسَنةً َجِميلَةً َمَعَنا ، َمْن
  وَأَْحِسُبنِي قَْد َسِمْعُتُه ِمْن َنْصرِ ْبنِ َعِليٍّ َما ال أُْحِصيِه: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ الَْمَداِئنِيُّ ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرِ ْبُن َزْيَرٍك الَْمْرَوزِيُّ ،  -١٣٠٠
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ِهاللِ ْبنِ َيَساٍف ، َعْن خَاِلِد ْبنِ ُعْرفُطَةَ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ ُعَبْيدٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

: َيْرحَُمَك اللَُّه ، َوَيقُولُ ُهَو : الَْحْمُد ِللَِّه َعلَى كُلِّ حَالٍ ، َولْيَقُلْ َمْن َسِمَعُه : طََس أََحُدكُْم ، فَلَْيقُلِ إِذَا َع: وسلم 
  َيْغِفُر اللَُّه ِلي وَلَكُْم

  أَُبو سامل بن عبيد ٣٥٦

دة عن منصور عن هالل عن رجل من أشجع قال َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا أَُبو أسامة عن زائ -١٣٠١
  كان يف اجليش فعطس رجل من القوم وحنن نسري فقال السالم عليك فقال سامل بن عبيد وعليك وعلى أمك

  سلمة بن قيس َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٣٥٧

ْنُصورٍ ، َعْن ِهاللِ ْبنِ َيَساٍف ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َم -١٣٠٢
ال ُتْشرِكُوا بِاللَِّه َتعَالَى : إِنََّما ِهَي أَْرَبَعةٌ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : قَْيسٍ اَألْشَجِعيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  َم اللَُّه إِال بِالَْحقِّ ، َوال َتْسرِقُوا ، َوال َتْزنُواَشْيئًا ، َوال َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َحرَّ

قَْيسٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ِهاللٍ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ -١٣٠٣
  إِذَا َتَوضَّأَْت فَانْثُْر ، َوإِذَا اْسَتْجمَْرَت فَأَْوتِْر: ولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُس: اَألْشجَِعيِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 



  نوفل بن فروة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٥٨

ْحَمنِ ْبنِ َنْوفَلٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن أَبِي مَاِلٍك اَألْشجَِعيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّ -١٣٠٤
اقَْرأْ قُلْ يَأَيَُّها : َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي َحِديثُ َعْهٍد بِِشْرٍك فَُمرْنِي بِأَْمرٍ ُيبَرِّئُنِي ِمَن الشِّْرِك قَالَ : قُلُْت : أَبِيِه قَالَ 

  َتفََما أَْخطَأََها َيْوًما َوال لَْيلَةً َحتَّى مَا: الْكَاِفُرونَ قَالَ 

  طارق بن أشيم أَُبو أيب مالك األشجعي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٥٩
يِه َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن َخِليفَةَ ، َعْن أَبِي مَاِلٍك اَألْشجَِعيِّ ، َعْن أَبِ -١٣٠٥

  َمْن َرآنِي ِفي الَْمَنامِ فَقَْد َرآنِي:  عليه وسلم قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا: قَالَ 
كَانَ َرسُولُ :  َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َماِلٍك ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشَجِعيِّ ، َعْن أَبِيِه قَالَ -١٣٠٦

  ِفي َتَمامٍ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن أََخفِّ النَّاسِ َصالةً
النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنِ ْبنِ َعِطيَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ  -١٣٠٧

  بَِحْسبِ أَْصَحابِي الْقَْتلُ: وسلم قَالَ 

  عنه سلمة بن ُنَعيم األشجعي َرِضَي اهللا تعاىل ٣٦

ْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َع -١٣٠٨
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : َرُسولِ اِهللا قَالَ  الَْجْعِد ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ ُنَعْيمٍ اَألْشجَِعيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ

َيا َرُسولَ اِهللا ، َوإِنْ زََنى ، َوإِنْ سََرَق قَالَ : َمْن لَِقَي اللََّه َتعَالَى ال ُيشَْرُك بِِه َشيْئًا ، َدَخلَ الَْجنَّةَ ، قُلُْت : عليه وسلم 
  إِنْ زََنى ، َوإِنْ سََرَق: 

  شجعي َرِضيَ اهللا تعاىل عنهُنَعيم بن مسعود األ ٣٦١

إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َخلٍَف أَُبو َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن -١٣٠٩
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، : بِيِه ، أَنَُّه قَالَ شَْيٌخ ِمْن أَْشَجَع ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ ُنَعْيمِ ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعْن أَ

ِمْن ُمَحمٍَّد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه : فَكََتَب َمَعُهَما : وَاللَِّه لَْوال أَنَّ الرُُّسلَ ال ُتقَْتلُ ، لََضَرْبتُ أَْعَناقَكَُما قَالَ : َيقُولُ 
ابِ ، َسالٌم َعلَى َمنِ اتََّبَع الُْهَدى ، أَمَّا َبْعُد ، فَإِنَّ اَألْرَض ِللَِّه َتعَالَى ُيورِثَُها َمْن َيَشاُء ِمْن وسلم ، إِلَى ُمَسْيِلَمةَ الْكَذَّ

ثَالثُونَ كَذَّاًبا ، ال َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى َيخُْرَج : َوقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ِعَباِدِه ، َوالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني قَالَ 
  كُلُُّهْم َيْزُعُم أَنَُّه نَبِيٌّ

  جعيل األشجعي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٦٢

 زَِياِد ْبنِ أَبِي الَْجْعِد َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا َراِفُع ْبُن َسلََمةَ ْبنِ -١٣١٠
َخَرْجُت َمعَ َرسُولِ اِهللا صلى : اَألْشجَِعيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن أَبِي الْجَْعِد ، َعْن ُجَعْيلٍ اَألْشَجِعيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
: ي ، فََضرََبَها بِِمْخفَقٍَة َمَعُه ، َوقَالَ اهللا عليه وسلم ِفي بَْعضِ غََزوَاِتِه ، َعلَى فََرسٍ ِلي أَْعَجَف َمْهزُولٍَة ضَِعيفٍَة ، فََدَنا مِنِّ

  ِمْن َبطْنَِها بِاثَْنْي َعَشرَ أَلْفًااللَُّهمَّ َبارِْك لَُه ِفيَها ، َوكُْنُت ِفي أُخَْرَياتِ الْقَْومِ ، فََما َملَكُْت رَأَْسَها قُدَّاَم الْقَْومِ ، َوبِْعُت 



  َعْبد اهللا بن عمري ٣٦٣

  علبة األشجعي َرِضَي اهللا تعاىل عنهليس له حديث أَُبو ث
ُعَمَر ْبنِ َنْبَهانَ ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َمسَْعَدةَ ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن -١٣١١

َمنْ : فَقَالَ : َيا َرُسولَ اِهللا ، مَاَت ِلي وَلََداِن ِفي اِإلْسالمِ قَالَ : قُلُْت  :َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ اَألْشَجِعيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
فَلَمَّا كَانَ َبْعَد ذَِلَك ، لَِقيَنِي أَُبو : َماَت لَُه وَلََداِن ِفي اِإلْسالمِ ، أَْدَخلَُه اللَُّه َتعَالَى الَْجنَّةَ بِفَْضلِ َرْحَمِتِه إِيَّاُهَما قَالَ 

َنَعمْ : أَْنَت الَِّذي قَالَ ِلَرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي الْوَلََدْينِ َما قَالَ ؟ قُلُْت : ْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ ِلي ُهَر
  ِلقَْت َعلَْيِه ِحْمُص َوِفلَْسِطُنيأََحبُّ إِلَيَّ ِممَّا أُغْ: َألنْ أَكُونَ أََنا الَِّذي قَالَ لَُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

  أَُبو مالك األشجعي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٦٥

، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ -١٣١٢
َيا َرسُولَ اِهللا ، مَاَت ِلي َولََداِن ِفي : قُلُْت : َنْبَهانَ ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشجَِعيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  َعْن ُعَمَر ْبنِ

ِه إِيَّاُهَما ، فَلَِقَينِي أَُبو َمْن َماَت لَُه وَلََداِن ِفي اِإلْسالمِ ، أَْدَخلَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الَْجنَّةَ بِفَْضلِ َرْحَمِت: اِإلْسالمِ ، فَقَالَ 
َألنْ : َنَعْم قَالَ : أَْنتَ الَِّذي قَالَ لَُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الْوَلََدْينِ َما قَالَ ؟ قُلُْت : ُهَرْيَرةَ ، فَقَالَ 

  َيكُونَ قَالَ ِلي أََحبُّ ِمْن كَذَا َوكَذَا

  ومن بين فزارة بن ذُِبيان
  بن ريث بن عطفان بن قيس بن عيالن ابن بغيض

  أَُبو آمنة الفزاري َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٣٦٦

بِي َجْعفَرٍ الْفَرَّاُء ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ أَُبو َجعْفَرٍ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا َشاذَانُ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد ْبنِ أَ -١٣١٣
رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ : كُْنُت احَْتجُِم ِعْنَد الَْحجَّامِ ، فَقَالَ ِلي َرُجلٌ ُيكَْنى أََبا آِمَنةَ الْفَزَارِيُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  :َعْن أَبِيِه قَالَ 

  صلى اهللا عليه وسلم َيحَْتجُِم

  مسرة بن جندب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٦٧

َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد ، -١٣١٤
ِه أَبِي الُْمَهلَّبِ ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَ َعلَْيكُمْ : الَ ، َعْن َعمِّ

  بِالَْبيَاضِ ِلَيلَْبْسهُ أَحَْياُؤكُْم ، َوكَفِّنُوا ِفيَها َمْوَتاكُْم ، فَإِنَُّه ِمْن ِخَيارِ ِثيَابِكُْم

 ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ -١٣١٥
  الُْمَهلَّبِ ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ جُْنُدبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

الُْمَهلَّبَ َوَسِمْعُت : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ِسَماٍك قَالَ  -١٣١٦



َنَهى َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيَصلَّى : ْبَن أَبِي ُصفَْرةَ ُيَحدِّثُ ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  َبْعَد الصُّْبحِ َحتَّى َتطْلُعَ الشَّْمُس ، فَإِنََّها َتطْلُُع َعلَى قَْرٍن أَْو قَْرَنْي شَْيطَاٍن

َسِمْعتُ : قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، أَخَْبَرَنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ  -١٣١٧
ُيَحدِّثُ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َسِمْعُت َسُمَرةَ ْبَن ُجْنُدبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : الُْمَهلََّب ْبَن أَبِي ُصفَْرةَ ، َيْخطُُب قَالَ 

  ال ُتَصلُّوا حَتَّى َتطْلُُع الشَّْمُس ، َوال ِحَني َتْسقُطُ ، فَإِنََّها َتطْلُُع َبْيَن قَرَْنْي َشْيطَاٍن: وسلم قَالَ 

  ومن حمارب بن خصفة بن قيس بن عيالن

  أسود بن أصرم احملاريب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٦٨

َعْن ُعَبْيِد اهللاِ  ثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ أَُبو َسعِيٍد ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا َعْمُرو اْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َصَدقَةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ،َحدَّ -١٣١٨
َيا : قُلُْت : ارِبِيُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثَنِي أَْسَوُد ْبُن أَْصَرَم الُْمَح: ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َحبِيبٍ الُْمَحارِبِيِّ قَالَ 

: فََتْمِلُك ِلسَاَنَك قَالَ : فََماذَا أَْمِلُك إِذَا لَْم أَْمِلْك َيِدي ؟ قَالَ : قُلُْت : اْملُْك َيَدَك قَالَ : َرسُولَ اِهللا ، أَْوِصنِي قَالَ 
فَالَ َتْبُسطْ َيَدَك إِال إِلَى خَْيرٍ ، َوال تَقُلْ بِِلسَانَِك إِال َمْعُروفًا قَالَ أَُبو : ي ؟ قَالَ فََماذَا أَْمِلُك إِذَا لَْم أَْمِلكْ ِلسَانِ: قُلُْت 

ْنُه إِال كََتَب َعْن ُدَحْيمٍ أَْحَمُد ْبُن حَْنَبلَ َرْحَمةُ اِهللا َعلَْيِه ، َوالُْحلَْوانِيُّ ، َوَما رَأَْيُت أََحًدا َيرْوِي َع: َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ 
  ُيكْنِيهِ إِْجالال لَُه ، َوَما رَأَْيُت أََحًدا بِالشَّامِ أَثَْبَت ِمنُْه

  وخرشة احملاريب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٦٩

نِي أَُبو كَِثريٍ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ثَابُِت ْبُن َعْجالنَ ، َحدَّثَ -١٣١٩
سََيكُونُ : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َسِمْعُت خََرَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ : الُْمَحارِبِيُّ قَالَ 

وَالْقَاِئُم ِفيَها خَْيٌر ِمَن السَّاِعي ، أَال َمْن أََتْت َعلَْيِه َبْعِدي ِفْتَنةٌ النَّاِئُم ِفيَها َخْيٌر ِمَن الَْيقْظَاِن ، َوالَْيقْظَانُ خَْيٌر ِمَن الْقَاِئمِ ، 
  َجلَْتفَلَْيْمشي بَِسْيِفهِ إِلَى الصَّفَاِة ، فََيْضرِْب بِِه ، فََيكِْسرْ بِِه ، ثُمَّ َيضْطَجِْع بَِها حَتَّى تَْنَجِلَي َما اْن

َسِمْعُت َخَرَشةَ : ْبُد الَْمِلكِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن ثَابٍِت ، َحدَّثََنا أَُبو كَِثريٍ قَالَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َع -١٣٢٠
  َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه: َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ 

ا ُمَحمَُّد ْبُن ُمهَاجِرٍ ، َعْن ثَابِِت ْبنِ َعْجالنَ ، َعْن أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََن -١٣٢١
  َعْن َخَرَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

  طارق بن َعْبد اهللا احملاريب َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٣٧

أَُبو َجْعفَرٍ الَْبزَّاُر ِثقَةٌ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ -١٣٢٢
ُزْق إِذَا َبَزقَ أََحُدكُْم فَالَ َيْب: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ِحرَاشٍ ، َعْن طَارِقٍ الُْمحَارِبِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  َعْن َيِمينَِك ، َوال َعْن ِشَماِلَك ، وَلَِكْن َتْحَت قََدِمَك

 َمْنصُورٍ ، َعْن قَالَ َعْبَدةُ ْبُن َعْبِد اِهللا الْقَْسَمِليُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن وَاِضحٍ ، َحدَّثََنا قَْيُس ْبُن الرَّبِيعِ ، َعْن -١٣٢٣



َيا طَارُِق ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اْبنِ َعْبِد اهللاِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  رِبِْعيِّ ْبنِ ِحرَاشٍ ، َعْن طَارِقِ
  اْستَِعدَّ ِللَْمْوِت قَْبلَ الَْمْوِت

  سفيان احملاريب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٧١

ْبُن َجمِيلٍ أَُبو ُمَحمَّدٍ الْقُرِّيُّ الْخَوَّاُص ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن فَُضْيلِ  َحدَّثََنا جَرَّاُح ْبُن َمْخلٍَد الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا َرْوُح -١٣٢٤
إْنَه قَْوَمَك َعْن َنبِيِذ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُسفَْيانَ الُْمَحارِبِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ 

  ُه َحَراٌم ِمَن اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، َوَرُسوِلهِ صلى اهللا عليه وسلمالَْجرِّ ، فَإِنَّ

  ومن قيس هوازن ومازن سليم وسالمان بنو منصور
  ابن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن ومن بين سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس

  َعْمرو بن عبسة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٧٢

  ومن ذكره

َنا ُمَحمد بن مصفى َحدَّثََنا بقية بن الوليد َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب مرمي عن حبيب بن عبيد عن َعْمرو َحدَّثَ -١٣٢٥
بن عبسة قال لوال أن يقال فعل أَُبو جنيح السلمي ألحلقت مايل لسبيله مث عمدت إىل وادي من أودية لبنان فعبدت 

  اهللا عز وجل فيه ملا أرى من النقص
المٍ الْحََبِشيُّ ا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْعالِء ، َحدَّثَنِي أَُبو َسَحدَّثََن -١٣٢٦

سلم فََبايَْعُتُه َعلَى اِإلْسالمِ قَالَ أََتْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه و: ، أَنَُّه َسِمَع َعْمَرو ْبَن َعَبَسةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ 
  َولَقَْد َرأَْيُتنِي ُرُبَع اِإلْسالمِ: َعْمٌرو َرِضيَ اللَُّه َعْنُه 

ُبو َعمَّارٍ ، ْبدِ اهللاِ أََحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َشدَّاُد ْبُن َع -١٣٢٧
بِأَيِّ َشْيٍء َتدَِّعي أَنََّك : َوكَانَ قَْد أَْدَركَ َنفًَرا ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَُبو أَُماَمةَ ِلَعْمرِو ْبنِ َعَبَسةَ 

ُحرٌّ : َمْن َتبَِعَك َعلَى َهذَا اَألْمرِ ؟ قَالَ : لُْت أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بَِمكَّةَ ، فَقُ: ُرُبُع اِإلْسالمِ ؟ قَالَ 
  َوَعْبٌد ، َوإِذَا َمَعُه بِاللٌ ، َوأَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهمَا

ْعدَانَ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ ، َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا َبِحُري ْبُن َسْعٍد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َم -١٣٢٨
َمْن َبَنى ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َمْسجًِدا ُيذْكَُر اللَّهُ : َعْن َعْمرِو ْبنِ َعَبَسةَ أَنَُّه َحدَّثَُهْم ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

ْعَتَق َنفًْسا ُمْسِلًما ، كَاَنْت فَدَِيُتُه ِمْن َجَهنََّم ، َوَمْن شَاَب َشْيَبةً ِفي اِإلْسالمِ ، َتَعالَى ِفيِه ، َبَنى لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة ، َوَمْن أَ
  كَاَنْت لَُه نُوًرا َيْوَم الْقَِيامَِة

َعالِء ، َحدَّثَنِي أَُبو َسالمٍ الْحََبِشيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الْ -١٣٢٩
فََسِمعَنِي َرُجلُ : أُلِْقَي ِفي ُروِعيِ أَنَّ ِعَباَدةَ األَْوثَاِن بَاِطلٌ قَالَ : ، أَنَُّه َسِمَع َعْمَرو ْبَن َعَبَسةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ 

فَأَقَْبلُْت إِلَى َمكَّةَ أَسْأَلُ َعْنُه ، فَأُْخبِْرتُ أَنَّهُ : بَِمكَّةَ َرُجلٌ َيقُولُ كََما َتقُولُ قَالَ  َيا َعْمُرو ،: َوأََنا أََتكَلَُّم بِذَاَك ، فَقَالَ 



ِتِه ُيَهلِّلُ اللََّه ْمُت إِال بَِصْوُمْخَتفي ، ال َيقِْدُر َعلَْيِه إِال بِاللَّْيلِ َيطُوُف بِالْبَْيِت ، فَقُْمُت َبْيَن الْكَْعَبِة َوأَْسَتارَِها ، فََما َعِل
َوبَِما أَْرَسلََك : َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت : َما أَْنَت ؟ فَقَالَ : َتَباَرَك َوَتعَالَى ، فََخَرْجتُ إِلَْيِه ، فَقُلُْت 

َوَمْن َمَعَك َعلَى : الدَِّماُء ، َوُتوَصلَ اَألْرَحاُم ، قُلُْت أَنْ ُيْعَبَد اللَُّه َتعَالَى َوال ُيشَْرَك بِِه َشيْئًا ، وَُتْحقََن : رَبَُّك ؟ قَالَ 
  اْبُسطْ َيَدَك أَُبايِْعَك ، فََبَسطَ َيَدُه فََباَيْعُتُه َعلَى اِإلْسالمِ ، فَلَقَْد رَأَْيتُنِي رُُبَع اِإلْسالمِ: ُحرٌّ َوَعْبٌد ، فَقُلُْت : َهذَا ؟ قَالَ 

ثََنا إمساعيل بن عياش حدثين حييي بن أيب َعْمرو السيباين عن أيب سالم الدمشقي وعمرو َحدَّثََنا احلوطي َحدَّ -١٣٣٠
بن َعْبد اهللا السيباين أهنما مسعا أبا أمامة الباهلي حيدث من حديث َعْمرو بن عبسة أنه قال رغبت عن آهلة قومي يف 

  مث ذكر احلديثاجلاهلية ورأيت أهنا باطل يعبدون احلجارة واحلجارة ال تضر وال تنفع 

  العرباض بن سارية السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٧٣

  يكىن أبا جنيح تويف سنة مخس وسبعني ومن ذكره
َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا بقية حدثين ُمَحمد بن زياد حدثين َعْبد الرمحن بن َعْمرو السلمي قال حلف  -١٣٣٢

على اسم غريي فأجب ودعى على امسي فلم جيب عليه أحد قال فلم  على عطائي وعطاء عيايل وذلك أين دعيت
أترك أحدا أعلم أنه يثقل على األمري إال محلته عليه قال وعلينا َعْبد اهللا بن قرط َرِضَي اهللا تعاىل عنه صاحب رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فلقيين العرباض بن سارية السلمي يقول يل ما فعلت

ال يل تعال فذهبت معه إىل املطهرة فقال توضأ فتوضأت وتوضأ معي ودخلنا املسجد فقال ما كنت قلت ال شيء ق
سائله بن قرط فسل اهللا تعاىل فإنه هو الذي يعطي ومينع مث قال اركع ركعتني مث ادعو فأعينك قال فركعنا ركعتني 

فقال حدثين مبا صنعت فأخربته اخلرب فقال  ودعونا فما برحنا حىت أتانا رسوله يقول أين بن َعْمرو قال فصعدت إليه
  هال سألتم اهللا تعاىل اجلنة مث قال لقد عرضت علي حاجتكما كأين أنظر إليها فرد على عطائي وعطاء عيايل

َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا إمساعيل بن عياش عن األزهر بن راشد عن سليم بن عامر عن العرباض بن سارية  -١٣٣٣
اىل عنه قال عند موته كفنوين يف ثالث لفائف وانصبوا على حلدي لبنا وال يتقدمين أحد وال تتبعين امرأة َرِضَي اهللا تع

  وال نار

حدثين أَُبو شرحبيل بن أخي أيب اليمان عيسى بن خالد حدثين أَُبو اليمان عن إمساعيل بن عياش عن بسر  -١٣٣٤
يَ اهللا تعاىل عنه أوصى رجلني من اجلند ان يليا أمره عند وفاته بن َعْبد اهللا عن بعض قومه أن العرباض بن سارية َرِض

مث قال إذا مت فاحفروا يل ما يسعين مث إياكما وأحلدا يل حلدا واغسالين باملاء غسال نقيا وإن وجدمتا حنوطا 
هل الصفة فحنطاين وإال فال عليكما وكفناين يف ثالثة أثواب قبطي وسنوا على التراب سنا فإنا كذلك كنا ندفن أ

  ويقول كنت من أصحاب الصفة وأصحاب الشجرة َرِضَي اهللا تعاىل عنهم
  ومما أسند



اِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا َبِحُري ْبُن َسْعٍد ، َعْن َخ -١٣٣٥
 َيقَْرأُ لٍ ، َعنِ الِْعْربَاضِ ْبنِ سَارَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َحدَّثَُهْم أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كَانَاْبنِ أَبِي بِال

  ِفيهِنَّ آَيةٌ أَفَْضلُ ِمْن أَلِْف آيٍَة: الُْمسَبِّحَاِت قَْبلَ أَنْ َيْرقَُد ، َوَيقُولُ 

 ُب ْبُن وَاِضحٍ ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ ْبُن ُشْعَبةَ َرِفيُق إِْبَراِهيَم ْبنِ أَدَْهَم ، َعْن أَْرطَاةَ ْبنِ الْمُْنِذرِ قَالََحدَّثََنا الُْمَسيَّ -١٣٣٦
إِنَّ َرُسولَ اهللاِ : لُ قُوَسِمْعُت َحِكيَم ْبَن ُعَمْيرٍ َيذْكُُر ، َعنِ الِْعرَْباضِ ْبنِ َسارَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِِه ، َي

ْنكًَرا ، فَأَقَْبلَ إِلَى صلى اهللا عليه وسلم نََزلَ بَِخْيَبَر َوَمَعُه َمْن َمَعُه ِمْن أَْصَحابِِه ، َوأَنَّ صَاِحَب خَْيَبَر كَانَ َرُجال َبارًِدا ُم
ُحوا ُحمَُرَنا ، َوَتأْكُلُوا ثََمرََتَنا ، َوَتْدُخلُوا ُبُيوتََنا ، َيا ُمحَمَُّد ، أَلَكُمْ أَنْ َتذَْب: النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

َيا اْبَن َعْوٍف ، ارْكَْب فََرَسَك ، فَأَذِّنْ ِفي النَّاسِ : َوَتضْرُِبوا نَِساءََنا ؟ فََغِضَب َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
  أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوأَنِّي َرُسولُ اِهللا ، أَنَّ الَْجنَّةَ ال َتِحلُّ إِال ِلَمْن َشهَِد

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَمْ : فَاْجَتَمْعَنا لَُه ، فََصلَّى النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ قَالَ : َوأَِن اْجَتِمعُوا إِلَى الصَّالِة قَالَ 
ذٍْن ، َوال َتأْكُلُوا أَمَْوالَُهْم ، َوال َتضْرُِبوا نَِساءَُهْم ، أَْم َحِسبَ اْمُرٌؤ ِمْنكُْم َوقَْد شَبَِع َيِحلَّ لَكُْم ُبُيوَت الُْمكَاَتبَِني إِال بِإِ

دَّثُْت َوَوَعظُْت أَال إِنِّي قَْد َح َحتَّى َبطََن َوُهَو ُمتَِّكئٌ َعلَى أَرِيكَِتِه ، ال َيظُنُّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َحرََّم شَْيئًا إِال َما ِفي الْقُْرآِن ،
ُر ، َوال َتْدُخلُوا ُبُيوتَ بِأَشَْياَء ِهَي ِمثْلُ الْقُْرآِن أَْو أَكْثَُر ، وَأَنَُّه ال َيِحلُّ لَكُْم ِمَن السَِّباعِ كُلُّ ِذي نَابٍ ، َوال الُْحُم

ال َتجِْلُدوا : ال َتْضرِبُوا ، أَْو قَالَ : ا طَابُوا لَُه َنفًْسا ، َوقَالَ الُْمكَاَتبَِني إِال بِإِذٍْن ، َوال َتأْكُلُوا ِمْن أَمَْوالِهِْم شَْيئًا إِال َم
  نَِساَءُهْم

  َعْبد اهللا بن بسر أَُبو صفوان َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٣٧٤

  ويف سنة مثان ومثانني ومن ذكره
هللا بن بسر أكثر من مخسني مرة له َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا بقية بن الوليد عن صفوان رأيت َعْبد ا -١٣٣٧

  مجة مل أر عليه قلنسوة وال عمامة يف شتاء وال صيف
َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا أَُبو املغرية َحدَّثََنا جرير بن عثمان رأيت عَْبد اهللا بن بسر َرِضَي اهللا تعاىل عنه يقم  -١٣٣٨

  شاربه وال حيفه

و َحدَّثََنا احلكم بن نافع َحدَّثََنا صفوان بن َعْمرو رأيت يف جبهة َعْبد اهللا بن َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمر -١٣٣٩
  بسر َرِضَي اهللا تعاىل عنه أثر السجود

َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن عمر َحدَّثََنا أَُبو صاحل َحدَّثََنا معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية رأيت َعْبد اهللا بن بسر  -١٣٤٠
   عنه يصفر حليتهَرِضَي اهللا تعاىل

َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا احلكم بن نافع عن صفوان عن األزهر بن َعْبد اهللا أن َعْبد اهللا بن بسر  -١٣٤١
أبا صفوان َرِضَي اهللا تعاىل عنه أحضر لفراغ بناء مسجد محص كتب بذلك الوليد بن َعْبد امللك إىل مسلم بن سليم 

  قهحني فرغ من تزوي



َحدَّثََنا أَُبو تقي هشام بن َعْبد امللك َحدَّثََنا ابن حرب يعين ُمحَمد عن صفوان بن َعْمرو قال ملا فرغ من  -١٣٤٢
تزاويق مسجد محص يف إمارة الوليد بن َعْبد امللك أمر أن يدخل إليه َعْبد اهللا بن بسر وأن حيفظ منه ما يقول فلما 

  دخل املسجد قال حسن ملهى
أَرَانِي عَْبُد اهللاِ ْبُن ُبْسرٍ َرِضَي اللَُّه : ثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن شَُعْيبٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ أَيُّوَب قَالَ َحدَّ -١٣٤٣

فَكَانَ َعْبدُ اِهللا ْبُن ُبْسرٍ َرِضَي اللَّهُ  :لَُتْدرِكُنَّ قَْرًنا قَالَ : َوَضعَ َرسُولُ اِهللا َيَدُه َعلَْيِه ، َوقَالَ : َعْنُه َشاَمةً ِفي قَْرنِِه قَالَ 
  َعْنُه ُيَرجِّلُ َشْعَر َرأْسِِه

َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا أمحد بن صاحل َحدَّثََنا ابن وهب عن معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية  -١٣٤٤
   تقام الصالةقال كان َعْبد اهللا بن بسر َرِضَي اهللا تعاىل عنه حيدثنا حىت

َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا إمساعيل بن عياش عن بسر بن َعْبد اهللا بن يسار رأيت َعْبد اهللا بن بسر َرِضيَ اهللا  -١٣٤٥
تعاىل عنه صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأخذ ذنب الفأرة بيده الشمال بالرقعة أو بالصوفة فينحيها عن 

 بن بسر َرِضَي اهللا تعاىل عنه يأخذ بأذين ويقول يا بن أخي إن أدركت فتح القسطنطينية الطريق قال وكان َعْبد اهللا
  فال تدع أن تأخذ حظك منها

َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا حيىي بن صاحل حدثتنا أم هاشم الطائية قالت رأيت َعْبد اهللا بن بسر  -١٣٤٦
  خرجت نفسه َرِضَي اهللا تعاىل عنه جالسا يتوضأ

َحدَّثََنا عيسى بن خالد َحدَّثََنا أَُبو اليمان عن إمساعيل عن حريز وصفوان أهنما رأيا َعْبد اهللا بن بسر َرِضَي  -١٣٤٧
  اهللا تعاىل عنه يصفر رأسه وحليته وهو حاسر عن رأسه

 بن َسِعيد القطان َحدَّثََنا احلسن َحدَّثََنا عيسى بن خالد َحدَّثََنا أَُبو اليمان عن إمساعيل عن صفوان عن حيىي -١٣٤٨
  بن أيوب قال رأيت َعْبد اهللا بن بسر َرِضَي اهللا تعاىل عنه ويف رأسه شامة

َحدَّثََنا ابن مصفى َحدَّثََنا حيىي بن َسِعيد َحدَّثََنا ُمحَمد بن َعْبد الرمحن كان الوليد بن َعْبد امللك يرزق عَْبد  -١٣٤٩
  اىل عنه يف كل شهر عشرة دنانرياهللا بن بسر َرِضَي اهللا تع

َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا يزيد بن َعْبد ربه أن َعْبد اهللا بن بسر َرِضَي اهللا تعاىل عنه مات يف إمارة  -١٣٥٠
هما سليمان قال أَُبو َسِعيد دحيم هم أربعة صحبوا النيب صلى اهللا عليه وسلم بسر وابناه َعْبد اهللا وعطية وأخت

  الصماء َرِضَي اهللا تعاىل عنهم
َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا حيىي بن صاحل َحدَّثََنا أمحد بن ُمَحمد بن القاسم الطائي أن أخت عَْبد  -١٣٥١

  اهللا بن بسر َرِضَي اهللا تعاىل عنها امسها هبيمة

ن محري بن زياد عن َعْبد اهللا بن بسر املازين قال خرجت من محص َحدَّثََنا املُسَيَّب بن واضح َحدَّثََنا ُمحَمد ب -١٣٥٢
فأواين الليل إىل البقيعة قال فنزلت فحضرين من أهل األرض فقرأت هذه اآلية من األعراف إن ربكم اهللا الذي خلق 

السماوات واألرض يف ستة أيام اآلية قال فقال بعضهم لبعض آخر سوءه اآلن حىت يصبح قال فلما أصبحت 
  ركبت دابيت



َعْبِد اِهللا ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثَنِي أَْزَهُر ْبُن -١٣٥٣
: َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم طََعاًما فََدَعْوُتُه قَالَ قَالَتْ أُمِّي َألبِي لَْو َصَنْعتُ ِل: اِهللا ْبنِ ُبْسرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َعْت أُمِّي لَُه قَِطيفَةً فَفََعلَْنا ، َوَصَنْعَنا لَُه ثَرِيًدا بَِسْمنٍ ، ثُمَّ َجاَء َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فََدَخلَ الَْبْيَت ، فََوَض
ُخذُوا بِْسمِ : طَأَ لَُه ، فَقََعَد َعلَْيَها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فََوضَْعَنا لَُه َماًء ، فَقَالَ لََنا ، فََجَمْعتَُها لَُه لَِيكُونَ أَْو

، اْدعُ َيا َرسُولَ اِهللا : اِهللا ، وَأَشَاَر إِلَى ِذرَْوِتَها بِأََصابِِعِه الثَّالِث ، فَلَمَّا فََرغَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، قُلَْنا 
  اللَُّهمَّ اغِْفْر لَُهْم ، وَاْرَحمُْهْم ، َوبَارِْك لَُهْم ِفي رِْزِقهِْم: اللََّه َتعَالَى لََنا ، فَقَالَ 

ُبْسرٍ َرِضَي اللَّهُ   ْبنَِحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن زَِيادٍ اَأللْهَانِيُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا -١٣٥٤
  َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

 ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُمطَرٍِّف ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن َعْمرٍو السَّكَْسِكيُّ -١٣٥٥
  كََر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُهَعْبُد اهللاِ ْبُن ُبْسرٍ ، فَذَ

: ِكيُّ قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن قَْيسٍ السَّكَْس -١٣٥٦
َيا َرُسولَ اهللاِ : اَء أَعَْرابِيَّاِن إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ أََحُدُهَما َج: َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن ُبْسرٍ الْمَازِنِيَّ قَالَ 

أَنْ ُتفَارَِق : أَيُّ الْعََملِ َخْيٌر ؟ قَالَ : طُوَبى ِلَمْن طَالَ ُعْمُرُه ، َوَحُسَن َعَملُُه ، فَقَالَ اآلَخُر : ، أَيُّ النَّاسِ َخْيٌر ؟ فَقَالَ 
  َنَعْم َويَفُْضلُ عَْنَك: َيا َرُسولَ اِهللا ، وََيكِْفينِي ؟ قَالَ : ْنَيا َوِلسَاُنكَ َرطٌْب ِمْن ِذكْرِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ قَالَ الدُّ

ا َعْمُرو ْبُن قَْيسٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الْحَُبابِ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبنُ َصاِلحٍ ، َحدَّثََن -١٣٥٧
  اِهللا ْبنِ ُبْسرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

َحدَّثََنا احلوطي قال قلت إلمساعيل أدرك َعْمرو بن قيس أحدا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه  -١٣٥٨
  وسلم قال نعم أدرك سبعني وأكثر

  أخوه عطية بن بسر َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٧٥

ابَْنْي ُبْسرٍ َرِضيَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َعنِ اْبنِ َجابِرٍ ، َعْن ُسلَْيمِ ْبنِ َعاِمرٍ ، َعنِ  -١٣٥٩
هللا عليه وسلم ، فََوَضْعَنا لَُه قَِطيفَةً لََنا َصبَْبَناَها َصبا ، فََجلََس َوأُنْزِلَ َدَخلَ َعلَْيَنا َرسُولُ اِهللا صلى ا: اللَُّه َعْنُهَما ، قَاال 

أََحِدِهْم قَْرنُ شَْعٌر ُمْجَتِمعٌ  َعلَْيِه الَْوْحُي ِفي َبْيتَِنا ، َوقَدَّْمَنا إِلَْيِه ُزْبًدا ، َوَتْمًرا ، َوكَانَ ُيِحبُّ الزُّْبَد ، َوكَانَ ِفي رَأْسِ
اللَُّهمَّ اْرَحْمُهْم كَْي َتْغِفَر لَُهمْ : َيا َرُسولَ ، اْدعُ اللََّه لََنا ، فَقَالَ : أَال أََرى ِفي أُمَِّتي قَرًْنا ؟ فَقُلَْنا : نَُّه قَْرنٌ ، فَقَالَ كَأَ

  َوَتْرُزقَُهْم

  بسر أَُبو َعْبد اهللا َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٣٧٦

الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ ِحمَْيرٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن  -١٣٦٠
بِِه ، َوَوِطأَُه يَْعنِي تَْوُه ُبْسرٍ ، َعْن أَبِيهِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َنَزلَ بِهِْم َوذَكََر طََعاًما َوشََراًبا أَ

َب َبْغلَةً لَُه َبْيَضاَء ، فَأََخذْتُ الْحَْيَس ، َوكَانَ َيأْكُلُ التَّْمَر ، َوَيَضعُ النََّوى َعلَى ظَْهرِ إِْصَبَعْيِه ، ثُمَّ َيرِْمي بِِه ، ثُمَّ قَاَم فََرِك



  اللَُّهمَّ َبارِكْ لَُهْم ِفيَما َرَزقْتَُهْم ، َواغِْفْر لَُهْم َواْرَحْمُهْم: لَى لََنا ، فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، اْدُع اللََّه َتعَا: بِرِكَابِِه ، فَقُلُْت 
 نِ الزُّبَْيِديِّ ، َعْنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن سَاِلمٍ ، َع -١٣٦١

  َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

  عتبة بن َعْبد أَُبو الوليد َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٣٧٧

  تويف سنة سبع ومثانني ومن ذكره
َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َعِقيلِ ْبنِ ُمْدرٍِك ، َعْن لُقَْمانَ : َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، قَاال  -١٣٦٢

اسَْتكْسَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَكَسَانِي َخْيَشَتْينِ ، : ْبنِ َعاِمرٍ ، َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ َعْبٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  ي َألكَْسا أَْصحَابِِهَولَقَْد َرأَيُْتنِي وَإِنِّ

ْدرٍِك ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َعِقيلِ ْبنِ ُم -١٣٦٣
َما اْسُمكَ : ا َباَيعَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ لُقَْمانَ ْبنِ َعاِمرٍ ، َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ َعْبٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه لَمَّ

  َبلْ أَْنَت ُعْتَبةُ ْبُن َعْبٍد: ُنْشَبةَ ْبُن َعْبٍد قَالَ : ؟ قَالَ 
حَْيى ْبُن ُعْتَبةَ ْبنِ َعْبٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن شَُعْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثَنِي َي -١٣٦٤

ُعثْلَةُ ْبُن َعْبٍد : َما اْسُمَك ؟ فَقُلُْت : َدعَانِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وَأََنا غُالٌم ، َحَدثٌ ، فَقَالَ : أَبِيِه قَالَ 
  أَْنَت ُعْتَبةُ ْبُن َعْبِد اللَِّه: قَالَ 

ْوٍف ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َضْمَضمِ ْبنِ ُزْرَعةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َع -١٣٦٥
ال ُيِحبُُّه ،  قَالَ ُعْتَبةُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أَتَاُه الرَُّجلُ ، َولَُه االْسُم: ُشرَْيحِ ْبنِ ُعَبْيٍد قَالَ 

  ًعا َمعًاَحْولَُه ، َولَقَْد أََتْيَناهُ ِتْسَعةً ِمْن َبنِي ُسلَْيمٍ ، أَكَْبُرَنا الْعِْربَاُض ْبُن سَارَِيةَ ، فَبَاَيْعَناُه َجِمي

َضمِ ْبنِ ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َضْم -١٣٦٦
َدَعانِي اَألْشعلَّهِ صلى اهللا عليه وسلم َوأََنا غُالٌم ، : ُعَبْيٍد ، َعْن كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ َعْبٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َبلْ أَْنَت ُعْتَبةُ ْبُن َعْبٍد: قَالَ  ُعثْلَةُ ْبُن َعْبٍد: َما اسُْمَك ؟ فَقُلُْت : َحَدثٌ ، فَقَالَ 
ِليدِ الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ ْبُن ُشرَْيحٍ ، َعْن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن أَبِي الَْو -١٣٦٧

  َيا أََبا الَْوِليِد ، ِفي َحدِيٍث ذَكَرَُه: ، قُلُْت ِلُعْتَبةَ  أَُبو خَاِلدٍ الرَّحَبِيُّ ، َحدَّثَنِي ذُو ِمْصرٍ

ثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّ -١٣٦٨
لَْو أَقَْسْمُت : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ َعْبٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ أَبِي َعْوٍف الْجَُرِشيُّ 

، َواَألْسبَاطُ ،  ، َوَيْعقُوُب لََبَرْرُت ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ قَْبلَ سَابِقِ أُمَِّتي إِال بِْضَعةُ َعَشرَ َرُجال ، ِمْنُهمْ إِبَْراهِيُم ، َوإِْسَماعِيلُ
  َوُموَسى ، َوِعيَسى ، َوَمرَْيُم اْبَنةُ ِعْمَرانَ ، َعلَْيهُِم السَّالُم

، َعنِ َوُهَو َعْبُد  َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا َبِحُري ْبُن َسْعٍد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعدَانَ -١٣٦٩
َرسُولَ اِهللا صلى  ْبُن َعْمرِو ْبنِ َعَبَسةَ ، اْبنِ َعْمرٍو السُّلَِميِّ ، َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ َعْبٍد ، أَنَُّه َحدَّثَُهْم أَنَّ َرُجال سَأَلَ الرَّْحَمنِ



ِد ْبنِ َبكْرٍ ، فَاْنطَلَقَْت كَاَنتْ حَاِضنَِتي ِمْن َبنِي سَْع: كَْيَف كَانَ شَأُْنَك َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ : اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
َيا أَِخي ، اذَْهْب فَأِْتَنا بَِزاٍد ِمْن ِعْنِد أُمَِّنا ، فَاْنطَلََق أَِخي : أََنا وَاْبٌن لََها ِفي ُبْهمٍ لََنا ، وَلَْم نَأُْخذْ َمَعَنا َزاًدا ، فَقُلُْت 

َنَعْم ، فَأَقَْبال : أَُهَو ُهَو ؟ قَالَ : كَأَنَُّهَما َنسَْراِن ، فَقَالَ أََحُدُهَما ِلصَاِحبِِه َوَمكَثُْت ِعْنَد الْبُْهمِ ، فَأَقَْبلَ طَْيَراِن أَبَْيَضاِن 
  َيْبَتِدرَانِي فَبَطَحَانِي ِللْقَفَاِء ، ثُمَّ اْسَتْخَرَجا قَلْبِي فََشقَّاُه ،

آِتينِي بَِماءِ : آتِينِي بَِماِء ثَلْجٍ ، فََغَسال بِِه َجْوِفي ، ثُمَّ قَالَ : صَاِحبِِه فَاْسَتْخَرَجا ِمْنُه َعلَقََتْينِ َسوَْداَوْينِ ، فَقَالَ أََحُدُهَما ِل
ِحْصُه فَحَاَصُه َوَخَتَما : آِتينِي بِالسَِّكيَنِة ، فَذَرََّها ِفي قَلْبِي ، ثُمَّ قَالَ أََحُدُهَما ِلصَاِحبِِه : َبَرٍد ، فََغَسال بِِه قَلْبِي ، ثُمَّ قَالَ 

اْجَعلُْه ِفي ِكفٍَّة َواْجَعلْ أَلْفًا ِمْن أُمَِّتِه ِفي ِكفٍَّة ، فَإِذَا أََنا أَْنظُُر إِلَى اَأللْفِ : ْيِه بَِخاَتمِ النُُّبوَِّة ، فَقَالَ أََحُدُهْم ِلصَاِحبِِه َعلَ
نَ بِِه لََمالَ بِهِْم ، ثُمَّ اْنطَلَقَا َوَتَركَانِي ، فَفَرِقُْت فََرقًا َشِديًدا لَوْ أَنَّ أُمََّتُه ُوزِ: فَْوِقي أُْشِفُق أَنْ َيِخرَّ َعلَيَّ َبْعُضُهْم ، فَقَالَ 

أُِعيذُكَ بِاللَِّه َتعَالَى ، فََرحَّلَْت َبِعَريَها : ، ثُمَّ اْنطَلَقُْت إِلَى أُمِّي فَأَْخبَْرُتَها ، فَأَْشفَقُْت أَنْ َيكُونَ قَِد الَْتَبَس بِي ، فَقَالَْت 
أَدَّْيُت أََمانَِتي ، َوَحدَّثَْتَها بِالَِّذي لَِقيُت ، فَلَْم : لَْتنِي َعلَى الرَّْحلِ ، َوَرِكَبتْ َخلِْفي حَتَّى َبلََّغتْنِي إِلَى أُمِّي ، فَقَالَْت فََحَم

  َرأَْيتُ َخَرَج مِنِّي نُوٌر أََضاَءْت ِمْنُه قُصُوُر الشَّامِ: َيُرْعَها ذَِلَك ، ثُمَّ قَالَْت 

َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد ، َعْن َبِحريِ : َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن ُمَصفًّى ، َوكَِثُري ْبُن ُعبَْيٍد ، قَالُوا  -١٣٧٠
ْبٍد َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعنِ اْبنِ َعْمرٍو السُّلَِميِّ ، َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ َع

  عليه وسلم ، ِمثْلَُه

  معاوية بن جامهة السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٧٨

طَلَْحةَ ْبنِ َعْبدِ  ُنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا الضَّحَّاُك ْبُن َمْخلٍَد ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، أَْخبََرنِي ُمحَمَُّد ْب -١٣٧١
َعْنُه أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه اِهللا ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َجاِهَمةَ السُّلَِميِّ ، أَنَّ َجاِهَمةَ َرِضيَ اللَُّه 

فَاذَْهْب فَالَْزْمَها ، : َنَعْم قَالَ : أَلََك وَاِلَدةٌ ؟ قَالَ : ُريَك قَالَ إِنِّي أَرَْدُت أَنْ أَغُْزَو َمَعَك َوجِئُْت أَْسَتِش: وسلم ، فَقَالَ 
  فَإِنَّ الَْجنَّةَ َتْحَت رِْجِلهَا

حَاَق ، َعْن ُن إِْسَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْبزَّارِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن ُمَحمٍَّد الُْمحَارِبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -١٣٧٢
جِئُْت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : ُمَحمَِّد ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُمَعاوَِيةَ السُّلَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

: َحيَّةٌ َواِلدَُتَك ؟ قَالَ : دَّارَ اآلِخَرةَ قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، جِئُْت أُرِيُد الْجَِهاَد َمَعَك أَطْلُُب َوْجَه اِهللا َتعَالَى وَال: فَقُلُْت 
َما أََرى َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَهَِم َعنِّي ، فَأَتَْيُتُه ِمْن َناِحَيٍة أُْخَرى : قُلُْت : فَاذَْهْب فَاْبُرْرَها قَالَ : َنَعْم قَالَ 

  فَاذَْهْب فَاقُْعْد ِعْنَد رِْجِلهَا: َنَعْم قَالَ : َحَك أََحيَّةٌ أُمَُّك ؟ قُلُْت وَْي: فَقَالَ : ، فَقُلُْت لَُه ِمثْلَ ذَِلَك قَالَ 

  ومن ذكر معن بن يزيد السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٧٩

: دَّثَنِي أَُبو الْجَُوْيرَِيِة قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ِحَسابٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ كُلَْيبٍ ، َح -١٣٧٣
ى اهللا عليه وسلم ِمْن أََصْبُت َجْمَرةً حَْمَراَء ِفي إِمَاَرِة ُمَعاوَِيةَ ِفي أَْرضِ الَْعُدوِّ ، َوَعلَْيَنا َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صل

، فَأََتْيُتُه بَِها فَقََسَمَها َبْيَن النَّاسِ ، َوأَْعطَانِي ِمثْلََما أَْعطَى َرُجال ِمْنُهمْ  َمْعُن ْبُن َيزِيَد َرِضيَ اللَُّه َعْنُه: َبنِي ُسلَْيمٍ ُيقَالُ لَُه 



ال نَفْلَ إِال َبْعَد الُْخُمسِ ، َألْعطَيُْتَك ، ثُمَّ أََخذَ : لَْوال أَنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ : ، ثُمَّ قَالَ 
  َما أََنا بِأََحقَّ بِِه ِمْنَك: لَيَّ ِمْن َنِصيبِِه ، فَأََبْيُت ، فَقُلُْت َيعْرُِض َع

:  اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن أَبِي الْجَُويْرَِيِة ، َعْن َمْعنِ ْبنِ َيزِيَد َرِضَي -١٣٧٤
 صلى اهللا عليه وسلم أََنا وَأَبِي َوَجدِّي ، َوخَاَصْمُت ، فَأَفْلََج ِلي َوخَطََب َعلَيَّ فَأَْنكََحنِي قَالَ َمْعٌن َباَيْعتُ َرسُولَ اِهللا

  ال َتِحلُّ الَْغنِيَمةُ حَتَّى ُتقَْسَم َعلَى ِكفٍَّة َواِحَدٍة ، َوإِذَا قُِسَم لََنا َحلَّ أَنْ ُنْعطَِيَك: َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

 ، َعْن َمْعنِ ْبنِ َيزِيدَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ، َعْن إِسَْراِئيلَ ، َعْن أَبِي الْجَُوْيرَِيِة -١٣٧٥
  كَرَ َنحْوَُهَرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َباَيْعُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أََنا وَأَبِي َوَجدِّي ، فَذَ

  عتبة بن الندر السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٨

َمكْحُولٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا سَُوْيدُ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو َوْهبٍ الْكَالِعيُّ ، َعْن  -١٣٧٦
إِذَا اْنَتاطَِت : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : دَّرِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ النُّ

  الَْمَغازِي ، َوكَثَُرتِ الْعََزاِئُم ، وَاسُْتِحلَِّت الْغََناِئُم ، فََخْيرُ جَِهادِكُُم الرِّبَاطُ

ْن َمْسلََمةَ ْبنِ ُعلَيٍّ ، َحدَّثَنِي َسِعيُد ْبُن أَبِي أَيُّوَب ، َعنِ الَْحارِِث ْبنِ زَْيٍد َحدَّثََنا اْبُن ُمصَفًّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َع -١٣٧٧
كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْوًما : َسِمْعُت ُعْتَبةَ ْبَن النُّدَّرِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ : ، َعْن ُعلَيِّ ْبنِ َرَباحٍ قَالَ 

إِنَّ ُموَسى َعلَْيِه السَّالُم آَجرَ َنفَْسُه ثَمَانِي ِسنَِني ، أَْو َعْشرَ : طس ، حَتَّى إِذَا َبلَغَ ِقصَّةَ ُموَسى َعلَْيِه السَّالُم قَالَ : قََرأَ فَ
  ِسنَِني ، َعلَى ِعفَِّة فَْرجِِه ، َوطََعامِ َبطْنِِه

َنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعنِ الْحَارِِث ْبنِ َيزِيَد الَْحْضَرِميِّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثَ -١٣٧٨
ه َسِمْعُت ُعْتَبةَ ْبَن النُّدَّرِ السُّلَِميَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َصاِحَب َرسُولِ اِهللا صلى اهللا علي: َعْن ُعلَيِّ ْبنِ َرَباحٍ اللَّْخِميِّ قَالَ 

إِنَّ مُوَسى َعلَْيِه السَّالُم آَجَر َنفَْسُه ، بِِعفَِّة فَْرجِِه ، َوطُْعَمِة َبطْنِِه ، فَلَمَّا : وسلم ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
اُهَما ، فَلَمَّا فَاَرَق ُشعَْيًبا َعلَْيِه السَّالُم ، أََمرَ أََبرَُّهَما َوأَْوفَ: َيا َرسُولَ اِهللا ، أَيَّ اَألَجلَْينِ َوفَّى ؟ قَالَ : َوفَّى اَألَجلَ ، ِقيلَ 

ْن قَاِلبِ لَْوٍن ِفي ذَِلَك الَْعامِ ، اْمرَأََتُه أَنْ َتْسأَلَ أََباَها أَنْ ُيْعِطيََها ِمْن غََنِمِه َما َيِعيُشونَ بِِه ، فَأَْعطَاَها َما َولََدْت غََنُمُه ِم
ِحسَاًنا ، فَاْنطَلََق ُموَسى َعلَْيِه السَّالُم إِلَى َعَصاُه ، فََسجَّاَها ِمْن طََرِفَها ، وََوَضَعَها ِفي طََرِف َوكَاَنْت غََنُمُه ُسوًدا 

أَنَّثَْت ، فَأََتمَّْت َو الْحَْوضِ ، ثُمَّ أَْوَرَدَها فَسَقَاَها ، َوَوقََف بِأَدَْنى الْحَْوضِ فَلَْم ُيْبقِ ِمْنَها َشاةً إِال َضَرَب بَِجنْبَِها ،
ولٌ ، َوال كَْمَشةٌ َوَوَضَعْت كُلَُّها قَاِلبَ لَْوٍن إِال َشاةً أَْو َشاَتْينِ لَْيَس ِفيهِْم فَُشوٌش ، َوال َصبُوٌب ، َوال َعُزونٌ ، َوال ثَُغ

  اَيا ِتلَْك الْغََنمِ بِهَاإِِن افْتََتحُْتُم الشَّاَم َوَجدُْتْم َبقَ: َتفُوُت الْكَفَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

َحدَّثََنا هشام َحدَّثََنا الوليد قال سألت بن هليعة عن الفشوش فقال الواسعة السحب فقلت فما الثغول قال  -١٣٧٩
اليت ليس هلا ضرع إال كهيئة حلمة فقلت فما الصبوب قال الطويلة الضرع جتره قلت فما الكمشة قال فذكر شيئا 

  ال أحفظه

  عب البهزي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه يهز سليممرة بن ك ٣٨١



ِهللا ْبنِ َشِقيقٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثَنِي كَهَْمُس ْبُن الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد ا -١٣٨٠
فََحدَّثَانِي َحِديثًا َوال َيشُْعُر كُلُّ وَاِحٍد ِمْنُهَما أَنَّ : وكانا يغازيان قَالَ َحدَّثَنِي َهرُِم ْبُن الَْحارِِث ، َوأَُساَمةُ ْبُن ُخرَْيمٍ ، 

َبْيَنَما َنْحُن َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي طَرِيقٍ ِمْن : َصاِحَبُه َحدَّثَنِيِه ، َعْن ُمرَّةَ الَْبْهزِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
فََنصَْنُع َماذَا َيا : كَْيَف َتْصَنُعونَ ِفي ِفْتَنٍة َتفُوُر ِفي أَقْطَارِ اَألْرضِ ، كَأَنََّها َصيَاِصيُّ َبقَرٍ ؟ قَالُوا : يَنِة ، فَقَالَ طُُرقِ الَْمِد

ُت حَتَّى َعطَفُْت َعلَى الرَُّجلِ ، فَقُلُْت فَأَْسَرْع: َعلَْيكُْم بَِهذَا وَأَْصَحابِِه ، َواتََّبعُوا َهذَا وَأَْصَحاَبُه قَالَ : َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ 
  َهذَا ، فَإِذَا هو ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ َرِضيَ اللَُّه َعنُْه: َيا نَبِيَّ اِهللا ، َهذَا ؟ قَالَ : 

َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ بُن َصاِلحٍ ، :  َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ قَالَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َوَيْعقُوَب ْبُن ُسفَْيانَ ، قَاال  -١٣٨١
َسِمْعُت ُمرَّةَ ْبَن كَْعبٍ الْبَْهزِيَّ ِعْنَد ُمَعاوَِيةَ بَِمْرجِ صَالُوَجا ، : َعْن ُسلَْيمِ ْبنِ َعاِمرٍ الَْخَباِئرِيُّ ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ نُفَْيرٍ قَالَ 

الُْخطَْبةَ ، َولَْوال كَالٌم َسِمْعُتُه ِمْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم َما قُْمُت ،  وَاِهللا َما أََنا بَِخِطيبٍ ، َوال أُرِيُد: َيقُولُ 
: َي اُهللا َعْنُه وا ، فَقَالَ مُرَّةُ َرِضفَلَمَّا َسِمَعُه ُمَعاوَِيةُ َيذْكُُر َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم ، أََمَر النَّاَس فَأُْجِلسُوا وَأُْصِمُت
   َعْنُه ُمتََرجِّال ،َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما ، إِذْ َمرَّ ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ َرِضَي اُهللا

نِ رِْجلَْي ، أَْو ِمْن َتْحِت قَدََمْي ، َهذَا َيوَمِئٍذ َوَمنِ اتََّبَعُه لََتْخُرَجنَّ ِفْتَنةٌ ِمْن َبْي: فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم 
َرسُولُ  فَقُْمُت َوأََنا ِمْن أَْحَدثِ الْقَْومِ سِنا حَتَّى أََخذُْت بِمَْنِكبِ ُعثَْمانَ َرِضيَ اُهللا َعْنُه ، فَلَفََتُه إِلَيَّ: َعلَى الُْهَدى قَالَ 
فَقَاَم ِمْن : نََعْم ، َهذَا َيوَمِئٍذ َوَمْن َتبَِعُه َعلَى الُْهَدى قَالَ : َهذَا َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ : ْيِه َوَسلََّم ، فَقُلُْت اهللاِ َصلَّى اُهللا َعلَ

وَاِهللا إِنِّي لَحَاِضرٌ : َنَعْم قَالَ  :وَإِنََّك لَصَاِحُب ذَِلَك الَْيْومِ ؟ قَالَ : َتْحِت الِْمنَْبرِ َعْبُد اِهللا ْبُن حََوالَةَ اَألْزِديُّ ، فَقَالَ 
فَُسرَّ ُمَعاوَِيةَ َرِضيَ اُهللا َعنْهُ :  الَْمْجِلَس َيْومَِئٍذ َولَْو كُْنُت أَْعلَمُ أَنَّ ِفي الَْمْجِلسِ ِلي ُمَصدِّقًا لَكُْنُت أَوَّلَ َمْن َتكَلََّم بِِه قَالَ

  َوالنَّاُس َوفَرِحُوا

  اهللا تعاىل عنهوعمري بن سلمة َرِضَي  ٣٨٢

مََّد ْبَن إِْبَراهِيمَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، أَنَّ ُمَح -١٣٨٢
ْن َبْهزٍ أَخَْبَرُه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَخَْبَرُه ، َعْن ِعيَسى ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن ُعَمْيرِ ْبنِ َسلََمةَ ، أَنَّ َرُجال ِم

وُه لَِرُسولِ اهللاِ َخَرَج ُيرِيُد َمكَّةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَْعضِ َواِدي الرَّْوَحاِء ، َوَجَد النَّاَس ِحَماَر َوْحشي َعقًِريا ، فَذَكَُر
َيا َرسُولَ اِهللا ، َشأُْنكُمْ : َيأِْتَي صَاِحَبُه ، فَأََتى الَْبْهزِيَّ َوكَانَ صَاِحَبُه ، فَقَالَ أَِقرُّوهُ َحتَّى : صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

ِقٌف ِفي اإلِثَاَبِة إِذَا ظَْبٌي َحابَِهذَا ؟ فَقَاَم أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقََسَمُه ِفي الرِّفَاقِ َوُهْم ُمْحرُِمونَ ، َحتَّى إِذَا كَاُنوا بِ
   النَّاَسِظلِّ َشَجَرٍة ، َوِفيِه سَْهٌم ، فَأََمَر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َرُجال أَنْ َيِقَف عِْنَدُه حَتَّى ُيْخبَِر َعْنُه

  وضمرة بن ثعلبة البهزي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٨٣

ُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َضْمَضمِ ْبنِ ُزْرَعةَ ، َعْن ُشَرْيحِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -١٣٨٣
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : َحدَّثَ أَُبو َبحْرِيَّةَ ، َعْن َضْمَرةَ ْبنِ ثَْعلََبةَ الَْبْهزِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ : ُعَبْيٍد قَالَ 

  لُوا بَِخْيرٍ َما لَْم َتَحاَسُدوالَْن تََزا: وسلم 



  جد أيب األسد السلمي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٣٨٤

 ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْولِيِد ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ ُزفََر ، َعْن أَبِي اَألْسِد السُّلَِميِّ -١٣٨٤
ُت سَابَِع َسْبَعٍة َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَأََمَر ، فََجَمَع كُلُّ َرُجلٍ ِمنَّا ِدْرَهًما ، فَاْشَترَْيَنا كُْن: َجدِِّه قَالَ 

: الَها ثََمًنا وَأَْنفَُسَها قَالَ إِنَّ أَفَْضلَ الضَّحَاَيا أَغْ: َيا َرسُولَ اِهللا ، لَقَدْ أَغْلَْيَنا بَِها قَالَ : أُْضِحيَّةً بَِسْبَعِة َدَراِهَم ، فَقُلَْنا 
َوَرُجلٌ بِقَْرٍن ، فَأََمَر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَأََخذَ َرُجلٌ بِرِْجلٍ ، َوَرُجلٌ بِرِْجلٍ ، َوَرُجلٌ بَِيٍد ، َوَرُجلٌ بَِيٍد ، 

  َوَرُجلٌ بِقَْرٍن ، وَذََبَحَها السَّابُِع َوكَبَّرُوا َعلَْيَها َجِميعًا

  وعبيد السلمي عن أبيه خالد َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٨٥

 خَاِلِد ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا اْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َعِقيلِ ْبنِ ُمْدرٍِك ، َعنِ الَْحارِِث ْبنِ -١٣٨٥
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَْعطَاكُْم عِْنَد َمْوِتكُمْ : سُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ُعَبْيِد اِهللا السُّلَِميِّ ، َعْن أَبِيِه خَاِلٍد ، أَنّ َر

  ثُلُثَ أَْموَاِلكُْم زَِياَدةً ِفي أَْعمَاِلكُْم

  عتبة بن فرقد السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٨٦

َحدَّثََنا أََسُد ْبُن قَُتْيَبةَ ، َعْن َعِقيلِ ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن ُعْتَبةَ : كَْرمٍ ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َوُعقَْبةُ ْبُن ُم -١٣٨٦
َيا أَْصَحابَ : َرأَى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي أَْصَحابِِه تَأَخًُّرا ، فََناَدى ِفيهِْم : ْبنِ فَْرقٍَد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  رَِةُسوَرِة الَْبقَ

كُنَّا ِعْندَ : قَالَْت  َحدَّثََنا َوْهَبانُ ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلٌد ، َعْن َحِصنيٍ ، َعْن أُمِّ َعاِصمٍ اْمَرأَِة ُعْتَبةَ ْبنِ فَْرقٍَد -١٣٨٧
ا ِمْن َصاحَِبِتَها ، َوكَانَ ُعْتَبةُ أَطَْيَب رًِحيا ِمنَّا ، ُعْتَبةَ ثَالثَ نِسَْوٍة ، َوأَنَّ كُلَّ وَاِحَدٍة ِمْنُهنَّ تُرِيُد أَنْ َتكُونَ أَطَْيَب رًِحي

أََخذَُه الشََّرى َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه : َوكَانَ إِذَا َخَرَج ُعرَِف بِرِيحٍ ِطيبِِه ، فَسَأَلُْت َعْن ذَِلَك ، فَقَالَ 
دَ َبْيَن َيَدْيِه َوجََعلَ ثَْوَبُه َعلَى فَْرجِِه ، ثُمَّ تَفَلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َيِدِه ، وسلم فََشكَا ذَِلكَ إِلَْيِه ، فَأََمَر بِِه فَقََع

  َوَمَسَح بَِها ظَهَْرُه َوَبطْنَُه

  وعصمة بن قيس السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٨٧

َعْمرو عن األزهر بن َعْبد اهللا عن عصمة بن قيس َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا ابن عياش َحدَّثََنا صفوان بن  -١٣٨٨
السلمي صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يتعوذ باهللا تعاىل من فتنة املشرق فقيل له كيف فتنة املغرب قال 

  تلك أعظم وأعظم
صمة بن قيس َرِضَي اهللا َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا ابن عياش عن حريز بن عثمان عن األزهر بن َعْبد اهللا عن ع -١٣٨٩

  تعاىل عنه صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يتعوذ يف صالته من فتنة املغرب

  عباس بن مرداس السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٨٨



، َحدَّثََنا ُنعَْيُم ْبُن ِكَناَنةَ ْبنِ َعبَّاسِ ْبنِ  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْقَاِهرِ ْبُن السَّرِيِّ -١٣٩٠
َعَرفَةَ ُألمَِّتهِ  ِمْردَاسٍ ، أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه ، َعنِ الْعَبَّاسِ ْبنِ ِمْردَاسٍ ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َدَعا َعِشيَّةَ

َيا َربِّ : إِنِّي قَْد فََعلُْت ، غَفَْرُت ُألمَِّتكَ إِال ظُلَْم بَْعضِهِْم َبْعًضا ، فََعاَد ، فَقَالَ : تََعالَى بِالَْمْغِفَرِة َوالتَّْوَبِة ، فَأَجَاَبُه اللَُّه 
ِذي ، فَلَمَّا كَانَ ِمَن  َعِشيَِّة إِال، إِنََّك قَاِدٌر َعلَى أَنْ َتْغِفَر ِللظَّاِلمِ ، َوُتِثيَب الَْمظْلُوَم َخْيًرا ِمْن ظُالَمِتِه ، فَلَْم َيكُْن ِتلْكِ الْ

بِأَبِي أَْنَت : الَ لَُه أَْصَحاُبُه الَْغِد غََداةَ الُْمزَْدِلفَِة ، َعاَد َيْدُعو ألُمَِّتِه فَلَْم َيلَْبِث النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ تََبسََّم ، فَقَ
َضِحكُْت ِمْن : فََما أَْضَحكََك ؟ أَْضَحَك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِسنََّك قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، تََبسَّْمُت ِفي َساَعٍة لَْم َتكُْن َتْضَحُك 

و بِالْوَْيلِ ، وَالثُّبُورِ ، وََيْحثُو َعُدوِّ اِهللا ِحَني َعِلَم أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَدْ أَجَاَب ِلي ِفي أُمَِّتي ، َوغَفََر ِللظَّاِلمِ ، أَْدَبرَ َيْدُع
  َعلَى َرأِْسِه ، فَتََبسَّْمُت بَِما َصَنَع ِمْن َجَزعِِه التُّرَاَب

  َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْقَاِهرِ ْبُن السَّرِيِّ ، بَِنْحوِِه -١٣٩١
ثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِديَنارٍ ، َحدَّ -١٣٩٢

اسِ ْبنِ ِمْردَاسٍ َرِضَي اللَّهُ أَِخيِه ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أُنَْيسٍ السُّلَِميِّ ، َعْن َعبَّ
ُء مِثْلُ ُم َعبَّاسِ ْبنِ ِمرَْداسٍ أَنَُّه كَانَ بُِعمَْرٍة ِفي ِلفَاحٍ لَُه نِْصفَ النََّهارِ ، إِذْ طَلََعْت لَُه َنَعاَمةٌ َبْيَضاكَانَ إِْسال: َعْنُه قَالَ 

تََرى أَنَّ السََّماَء كُفَّتْ  َيا َعبَّاسَ ْبَن ِمْردَاسٍ ، أَلَْم: اللََّبنِ َعلَْيَها َراِكٌب َعلَْيِه ِثَياٌب َبيَاٌض ِمثْلُ الْقُطْنِ ، فَقَالَ ِلي 
  أَجَْراُسَها ، َوأَنَّ الَْحْربَ ُصرَِعْت أَْنفَاُسَها ، َوأَنَّ الَْخْيلَ ُوِضَعْت أَْحالُسَها ،

فَخََرْجُت َمْرُعوًبا قَْد َراعَنِي َما  :َوأَنَّ الَِّذي نََزلَ بِالْبِرِّ َوالُْهَدى َيْوَم االثَْنْينِ لَْيلَةَ الثُّالثَاِء َصاِحُب النَّاقَِة الْقَصَْواِء قَالَ 
ُت َعلَْيِه ، َوكََنَسُت َما رَأَْيُت َوَسِمْعُت ، حَتَّى جِئُْت َوثًَنا لََنا ُيْدَعى الضَِّماُد ، كُنَّا ُنكْبُِرُه وَُنكَلَُّم ِمْن َجْوِفِه ، فََدَخلْ

قُلْ ِللْقَبَاِئلِ ِمْن ُسلَْيمٍ كُلَِّها : َيا َعبَّاسُ ْبُن ِمْردَاسٍ : لُْتُه ، فَإِذَا صَاِئٌح َيِصيُح َحْولَُه ، َوقُْمُت إِلَْيِه ، ثُمَّ تََمسَّْحُت بِِه َوقَبَّ
ي َجاَء ُمَحمٍَّد ، إِنَّ الَِّذ َهلََك الضِّمَاُد َوفَاَز أَْهلُ الَْمْسجِِد ، َهلََك الضَِّماُد َوكَانَ يُْعَبُد َمرَّةً قَْبلَ الصَّالِة ، إِلَى النَّبِيِّ

فَخََرْجُت َمْرُعوًبا حَتَّى أَتَْيُت قَْوِمي ، فَقََصْصُت َعلَيْهُِم الْقَصَّةَ : بِالنُُّبوَِّة وَالُْهَدى َبْعدَ اْبنِ َمرَْيَم ِمْن قَُرْيشٍ ُمهَْتِد قَالَ 
نِي َحارِثَةَ إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َوأَخَْبْرتُُهْم بِالَْخَبرِ ، فَخََرْجُت ِفي ثَالِث ِمئَِة َراِكبٍ ِمْن قَْوِمي ِمْن َب

َيا َعبَّاُس ، كَْيَف كَانَ إِْسالُمَك ؟ : فََدَخلُْت الَْمْسجَِد ، فَلَمَّا َرآنِي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم تََبسََّم ، فَقَالَ 
  فَأَْسلَْمُت أََنا َوقَْوِمي: ُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بِذَِلَك قَالَ َصَدقَْت ، فَُسرَّ َر: فَقََصْصُت َعلَْيِه الْقَصَّةَ ، فَقَالَ 

  يزيد بن األخنس َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٨٩

َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا بقية بن الوليد عن صفوان بن َعْمرو عن جبري بن نفري عن يزيد بن األخنس  -١٣٩٣
ملا أسلم أسلم معه مجيع أهله إال امرأة واحدة غلبت أن تسلم فأنزل اهللا تبارك وتعاىل على  َرِضَي اهللا تعاىل عنه أنه

رسوله صلى اهللا عليه وسلم وال متسكوا بعصم الكوافر فقيل هلا قد أنزل اهللا تعاىل أنه فرق بينها وبني زوجها إال أن 
ىت إذا دنت للغروب أسلمت وقالت تسلم وضرب هلا أجل سنة فلما مضت السنة إال يوم تنظر إىل الشمس ح

املستضعفة املستكرهة على دينها ودين آبائها فلما دخلت يف اإلسالم حسن إسالمها وفقهت يف الدين قال فكانوا 
يعجبون منها ويقولون هذه اليت استضعفت واستكرهت قالت تعجبون مين عجبت منكم أشد من إعجابكم أال 

  ان على دب أشعر خلالط الناسشجعتم أال ضربتم واهللا لو ظهر اإلمي



  عبيد بن خالد السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٩

، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َع -١٣٩٤ ْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن 
آَخى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َبْينَ : ةَ ، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ َخاِلٍد السُّلَِميِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ رَبِيَع

لُْتْم ؟ قَالُوا َما قُ: لم َرُجلَْينِ فَقُِتلَ أََحُدُهَما ، َومَاَت اآلَخُر بَْعَدُه ، فَفَضَّلَْناُه َعلَْيِه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وس
َوأَْيَن َصالُتُه َبْعدَ َصالِتِه ؟ : اللَُّهمَّ أَلِْحقُْه بَِصاِحبِِه قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َدَعْوَنا اللََّه تََعالَى لَُه ، قُلَْنا : 

الصَّْومِ وَالَْعَملِ ِفي أََحِدِهَما الَِّذي بَْيَنُهَما كََما َبْيَن السََّماِء َوأَْيَن َصْوُمُه بَْعَد َصْوِمِه ؟ وَأَْيَن َعَملُُه َبْعَد َعَمِلِه ؟ َشكَّ ِفي 
  َواَألْرضِ

 ، َعْن َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن -١٣٩٥
 صلى اهللا َعةَ ، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ خَاِلٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّ النَّبِيَّْبنِ َربِي

: بِيُّ صلى اهللا عليه وسلم عليه وسلم آَخى َبْيَن َرُجلَْينِ فَقُِتلَ أََحُدُهَما ، َوَماَت اآلَخُر َبْعَدُه ، فََصلَّْيَنا َعلَْيِه ، فَقَالَ النَّ
  َدَعْوَنا لَُه أَنْ َيْغِفَر لَُه ، َوَيْرَحَمُه ، َويُلِْحقَُه بَِصاِحبِِه ، ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَُه: َما قُلُْتْم ، َوَما َدَعْوُتْم لَُه ؟ قُلَْنا 

  ذكر نصر َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٩١

َنا أَُبو خالد األمحر عن بن إسحاق عن ُمَحمد بن إبراهيم عن أيب عثمان َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثَ -١٣٩٦
بن نصر عن أبيه قال كنت فيمن رجم ماعز بن مالك فلما وجد مس احلجارة قال ردوين إىل رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه وسلم

  كرز بن سامة ليس له حديث ٣٩٢

  أَُبو قراد السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه

ْزِديُّ ، َحدَّثَنِي ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد ْبُن َواِقٍد الْقَْيِسيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي َعطَاٍء اَألَحدَّ -١٣٩٧
الْحَارِِث ، َعْن أَبِي قَُراٍد السُّلَِميِّ  ُعَمْيُر ْبُن َيزِيدَ َيْعنِي اْبَن ُخمَاَشةَ َوُهو أَُبو َجعْفَرٍ الَْخطِْميُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ

كُنَّا ِعْنَد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََدَعا بِطَُهورٍ فََغَمَس َيَدُه ِفيِه فََتَوضَّأَ ، فََتتَّبَْعَناُه ، : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
فَإِنْ أَْحبَْبُتْم أَنْ ُيِحبَّكُُم : ُحبُّ اِهللا َتعَالَى َوَرُسوِلِه قَالَ : َما َصَنْعُتْم ؟ قُلَْنا  َما َحَملَكُْم َعلَى: فََحسَْوَناُه ، فَلَمَّا فََرغَ قَالَ 

  َجاَوَركُْم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوَرسُولَُه ، فَأَدُّوا إِذَا ائُْتِمنُْتْم ، َواْصُدقُوا إِذَا َحدَّثُْتْم ، وَأَْحِسُنوا جَِواَر َمْن

  ن احلكم السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنهمعاوية ب ٣٩٤

 ِهاللَ ْبَن أَبِي آِمَنةَ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أََبانُ ْبًن َيزِيَد الْعَطَّاُر ، َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، أَنَّ -١٣٩٨
اوَِيةَ ْبَن الَْحكَمِ السُّلَِميَّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َحدَّثَُه بِثَالثَةِ أَحَاِديثَ ، َعْن َرسُولِ َحدَّثَُه ، أَنَّ َعطَاَء ْبَن َيَسارٍ َحدَّثَُه ، أَنَّ ُمَع
َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم أَْوطَاسٍ ، فََعطََس َرُجلٌ ، : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ 



َواثُكْلَ أُمَّاُه ، َما لَكُْم َتْنظُُرونَ إِلَيَّ ِفي الصَّالِة ، فََضَربُوا : ُمَك اللَُّه ، فََرَمانِي الْقَْوُم بِأَْبصَارِِهْم ، فَقُلُْت َيْرَح: فَقُلُْت 
  بِأَْيِديهِْم َعلَى أَفَْخاِذِهْم ، فَلَمَّا رَأَْيتُُهْم ُيَصمِّتُونَنِي لَِكْن َسكَتُّ ،

ي ُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َدَعانِي ، فََما َرأَْيُت ُمَعلًِّما أَْحَسَن َتْعِليًما ِمْنُه ، َما َضَربَنِي ، َوال كَهََرنِفَلَمَّا اْنَصَرَف َر
بُِري ، وَالتَّْسبِيُح ، إِنَّ َهِذهِ الصَّالةَ ال َيْصلُُح ِفيَها َشْيٌء ِمْن كَالمِ النَّاسِ َهذَا ، إِنََّما ُهَو التَّكْ: ، َوال َسبَّنِي ، فَقَالَ 

كَمِ َرِضَي اللَُّه َوالتَّْحمِيُد ، َوِقَراَءةُ الْقُْرآِن ، أَْو كََما قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوَحدَّثَ ُمَعاوَِيةُ ْبُن الَْح
ٍة ، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد َجاَء بِاِإلْسالمِ ، َوإِنَّ رَِجاال َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّا قَْوٌم َحدِيثي َعْهدٍ بَِجاِهِليَّ: قُلُْت : َعْنُه قَالَ 

َيا : قُلُْت : قَْد كَانَ َنبِيٌّ ِمَن اَألْنبَِياِء َعلَْيهُِم السَّالُم َيُخطُّ ، فََمْن َوافََق َخطُُّه َخطَُّه فَذَاَك قَالَ : ِمنَّا َيُخطُّونَ ، فَقَالَ 
  إِنََّما ذَِلَك َشْيٌء َيجُِدوُه ِفي ُصدُورِِهْم ،: رَِجاال ِمنَّا َيَتطَيَُّرونَ قَالَ  َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ

َوَحدَّثَ ُمَعاوَِيةُ َرِضَي اللَّهُ : فَالَ تَأِْتهِْم قَالَ : َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ رِجَاال يَأُْتونَ الْكُهَّانَ قَالَ : قُلُْت : فَال َيُصدَّنَُّهْم قَالَ 
َها َيْوًما َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَُّه كَاَنتْ ِلي َجارَِيةٌ َتْرَعى غََنًما ِلي ِقَبلَ أُُحٍد ، وَالَْجوَّانِيَِّة ، وَإِنِّي أَطْلَْعُت: قُلُْت : ْنُه قَالَ َع

َما يَأَْسفُونَ ، فََصكَكُْتَها َصكَّةً ، فََعظُمَ اطِّالَعةً ، فََوَجْدُت الذِّئَْب قَْد ذََهبَ بِشَاٍة ِمْنَها ، وَأََنا ِمْن َبنِي آَدَم آَسُف كَ
أَْيَن اللَّهُ : اْدُعَها إِلَيَّ ، فَقَالَ لََها : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَْعتِقَُها ؟ قَالَ : قُلُْت : ذَِلَك َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  أَْعِتقَْها ، فَإِنََّها ُمْؤِمنَةٌ: أَْنَت َرُسولُ اِهللا قَالَ : َوَمْن أََنا ؟ قَالَْت : اللَُّه ِفي السََّماِء قَالَ : َتَعالَى ؟ قَالَِت 

ْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِبَْراِهيَم ، َعْن َحجَّاجٍ الصَّوَّاِف ، َعْن َي -١٣٩٩
َبْيَنَما أُصَلِّي : الَ لِ ْبنِ أَبِي َمْيُموَنةَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ الَْحكَمِ السُّلَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَ، َعْن ِهال

   عليه وسلم َنحْوَُهَمَع َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذْ عَطََس َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ ، فَذَكََر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا

يبِ ْبنِ َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعْن َحبِ -١٤٠٠
َيا َرُسولَ اِهللا ، أُمُوًرا كُنَّا َنْصنَُعَها ِفي : قُلُْت : قَالَ َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ الَْحكَمِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

ال َتأْتُوا الْكُهَّانَ َوالطَِّيَرةُ َشْيٌء َيجُِدُه أََحدُكُْم ِفي نَفِْسِه فَالَ : الَْجاِهِليَِّة ، كُنَّا نَأِْتي الْكُهَّانَ ، َوكُنَّا َنَتطَيَُّر ، فَقَالَ 
  َيُصدَّنَّكُْم

لزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي دَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا اْبُن أَِخي الزُّْهرِيِّ ، َعنِ اَح -١٤٠١
الطَِّيَرِة ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ، َسلََمةَ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ الَْحكَمِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي 

كَمِ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ الَْح
  عليه وسلم ِفي الطِّيَرَِة

ثََنا عثمان بن َعْمرو َحدَّثََنا يونس عن الزُّهْرِّي عن أيب سلمة عن معاوية بن احلكم عن َحدَّثََنا أَُبو موسى َحدَّ -١٤٠٢
  النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الطرية

  جد أيب صخر السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٩٥



الرَّْحَمنِ التَّْيِميُّ ، َعْن أَبِي َصْخرٍ السُّلَِميِّ ، َعْن  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن طَلَْحةَ ْبنِ َعْبِد -١٤٠٣
لَِئنْ : َيا َرسُولَ اِهللا ، ائْذَنْ ِلي ِفي الشِّْعرِ قَالَ : فَقُلُْت : أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، فَاْمَسْح عَنِّي الشِّْعرَ : قُلُْت : قَْيًحا ، خَْيٌر لََك ِمْن أَنْ َتْمَتِلئَ ِشْعًرا قَالَ  َتْمَتِلئَ ِمْن َحلِْقَك إِلَى ثِْنَيِتَك
سلم قَالَ عليه و فََوَضَع َيَدُه َعلَى َصْدرِي ، ثُمَّ نََزلَ بَِها إِلَى أَْسفَلَ َحتَّى اسَْتْحيَْيُت ِمْن َمْوِضعِ َيدِ النَّبِيِّ صلى اهللا: قَالَ 

  إِنْ قُلَْت ِمْنُه َشيْئًا فَاْمَدْح َراِحلََتَك ، وَاْنُسبْ بَِزْوَجِتَك: ثُمَّ قَالَ : 

  جماشع بن مسعود و ٣٩٦

  أخوه َرِضَي اهللا تعاىل عنه

َيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا آَدُم ْبُن أَبِي إِيَاسٍ ، َعْن َشْيَبانَ ، َعْن َيْح -١٤٠٤
أَتَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم بِاْبنِ أَخٍ ِلي لُِنَبايَِعُه َعلَى : إِْسحَاَق ، َعْن ُمَجاِشعِ ْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َعلَى اِإلْسالمِ ، فَإِنَُّه ال ِهْجَرةَ َبْعَد الْفَْتحِ ، وََيكُونُ ِمَن التَّابِِعَني  ُنَبايُِع: الْهِجَْرِة ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  بِإِْحَساٍن

َحدَّثََنا عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ َحدَّثََنا بشر بن املفضل َحدَّثََنا أَُبو هارون الغنوي عن َعْبد العزيز موىل  -١٤٠٥
جماشع بن مسعود وعلي مالءة ذات أعالم فجعل ينظر إيل وإىل املالءة معمر عن حصني الرقاشي قال دخلت على 

  فسألين عن الثوب الذي علي قال قلت هل لك فيها قال أقسمت عليك ال تلبسه بعد هذا اليوم

بِي ُعثَْمانَ ، َعْن ُمَجاِشعِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن أَ -١٤٠٦
َيا َرسُولَ اِهللا ، َبايِْعَنا َعلَى : أَتَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََنا َوأَِخي ، فَقُلُْت : َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َعلَى اِإلْسالمِ وَالْجَِهاِد ، : َما ُتَباْيُعَنا َيا َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ  فََعلَى: َمَضِت الْهِْجَرةُ َألْهِلَها ، فَقُلُْت : الْهِجَْرِة ، فَقَالَ 
  َصَدَق ُمَجاشٌِع: فَلَِقيُت أََخاَه ، فَقَالَ 

  صفوان بن املعطل السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٣٩٨

الغنوي َحدَّثََنا سالم أَُبو عيسى َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْمرو بن علي َحدَّثََنا سلم بن قتيبة َحدَّثََنا َعْمرو بن نبهان  -١٤٠٧
صفوان بن املعطل قال خرجنا حجاجا فلما كنا بالعرج إذا حنن حبية تضطرب فلم تلبث أن ماتت فأخرج هلا رجل 
منا خرقة من عيبة له فلفها فيها وحفر هلا يف األرض مث قدمنا مكة فإنا باملسجد احلرام إذ وقف علينا شخص فقال 

َعْمرو بن جابر قلنا ما نعرفه قال أيكم صاحب اجلان قالوا هذا قال أما أنت فجزاك اهللا خريا أما إنه  أيكم صاحب
  كان آخر التسعة موتا الذين أتو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستمعون القرآن

  كعب بن مرة البهزي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٣٩٩

ْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َساِلمِ اْبنِ أَبِي الَْجْعِد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َش -١٤٠٨
وسلم قَالَ ِلكَْعبِ ْبنِ ُمرَّةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َحدِّثَْنا َحدِيثًا َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه : َعْن ُشَرْحبِيلَ ْبنِ السِّْمِط قَالَ 



: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ : َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ِللَِّه أَبُوَك َواْحذَْر قَالَ 
،َما ِمْن َرُجلٍ ُمْسِلمٍ ُيْعِتُق َرُجال ُمْسِلًما ، إِال كَانَ ِفكَاكَُه ِمَن النَّارِ ، ُيْجزُِئ كُلُّ َعظْمٍ ِم   ْن ِعظَاِمِه ، َعظًْما ِمْن ِعظَاِمِه 

ْينِ ِمْن ِعظَاِمهَِما ، َعظًْما ِمْن َوأَيَُّما َرُجلٍ ُمْسِلمٍ أَْعَتَق امَْرأََتْينِ ُمْسِلَمَتْينِ ، كَاَنَتا ِفكَاكَُه ِمنِ النَّارِ ، ُيجْزُِئ كُلُّ َعظَْمَت
امَْرأَةً َمْسلََمةً ، إِال كَاَنْت فَكَاكََها ِمَن النَّارِ ، ُيْجزِئُ بِكُلِّ َعظْمٍ ِمْن ِعظَاِمَها ،  ِعظَاِمِه ، َوأَيَُّما امَْرأٍَة َمْسلََمٍة أَْعَتقَِت

 َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ اللََّه َعزَّ: َوَدَعا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى ُمَضَر فَأََتْيُتُه ، فَقُلُْت : َعظًْما ِمْن ِعظَاِمَها قَالَ 
َيا : َرَض َعْنُه ، فَقُلُْت َوَجلَّ َنْصَرَك ، َوأَْعطَاَك ، وَاْسَتَجاَب لََك ، َوإِنَّ قَْوَمَك قَْد َهلَكُوا ، فَاْدُع اللََّه َتَعالَى لَُهْم ، فَأَْع

ْوَمَك قَْد َهلَكُوا ، فَاْدعُ اللََّه َتعَالَى لَُهْم ، َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ اللََّه َتعَالَى قَْد أَْعطَاَك ، وََنَصَرَك ، وَاسَْتجَاَب لََك ، َوإِنَّ قَ
فََما كَاَنْت إِال ُجُمَعةً وََنْحوَِها حَتَّى : اللَُّهمَّ فَأِْتَنا غَْيثًا ُمِغيثًا َمرِيا طََبقًا غََدقًا غَْيَر رَايٍِث َناِفًعا غَْيَر ضَارٍّ قَالَ : فَقَالَ 
  ُمِطُروا

دُ ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا آَدُم ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الْجَْعِد ، َعْن كَْعبِ َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٤٠٩
ْجرِ َحتَّى ال َصالةَ َبْعدَ الْفَ: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ْبنِ ُمرَّةَ السُّلَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  َتطْلَُع الشَّْمُس قَْيَد رُْمحٍ أَوْ ُرْمَحْينِ

  عطية بن بسر املازين َرِضَي اهللا تعاىل عنه مازن سليم ٤

ةُ ْبُن َيحَْيى ، َعْن ُمَعاوَِي َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ الْجُْرَجانِيُّ َعْبُد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمِطيعٍ -١٤١٠
يِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعْن غَُضْيِف ْبنِ الَْحارِِث الْكِْنِديِّ ، َعْن َعِطيَّةَ ْبنِ ُبْسرٍ الَْمازِنِ

ال قَالَ : َيا َعكَّاُف أَلََك زَْوَجةٌ ؟ قَالَ : لم ، فَقَالَ أََتى َعكَّاُف ْبُن وََداَعةَ الْهِالِليُّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وس: قَالَ 
فَأَْنَت إِذًا ِمْن : َنَعْم ، َوالْحَْمُد ِللَِّه َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ : وَأَْنَت َصحِيٌح ُموِسٌر ؟ قَالَ : ال قَالَ : َوال َجارَِيةٌ ؟ قَالَ : 

ِمْن ُرْهَباِن النََّصاَرى فَأَْنَت ِمْنُهْم ، َوإِمَّا أَنْ َتكُونَ ِمنَّا فََتصَْنُع كََما َنصَْنُع ، فَإِنَّ ِمْن  إِخَْواِن الشََّياِطنيِ ، إِمَّا أَنْ َتكُونَ
ِسِه ِسالحٌ أَْبلَغُ ِفي لَُه ِفي َنفُْسنَِّتَنا النِّكَاَح ، ِشرَارُكُْم ُعزَّاُبكُْم ، وَأَرَاِذلُ َموَْتاكُْم ُعزَّاُبكُْم ، أَبِا لشََّياِطنيِ ُتمَرُِّسونَ َما

  الصَّاِلِحَني ِمَن الرِّجَالِ َوالنَِّساِء ،

ِحُب َداُوَد ، َوصََواِحبُ إِال الُْمَتزَوُِّجونَ أُولَِئَك الُْمطَهَُّرونَ ، وَالُْمَبرَُّءونَ ِمَن الَْخَنا ، وَْيَحَك َيا َعكَّاُف ، إِنَُّهنَّ َصوَا
: َوَمْن كُْرُسَف َيا َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ : صَوَاِحُب كُْرُسَف َعلَْيهِمُ السَّالُم قَالَ َعِطيَّةُ أَيُّوَب ، َوَصوَاِحُب ُيوُسَف ، َو

ِة اهللاِ  ، ال َيفُْتُر ِمْن ِعَباَدَرُجلٌ كَانَ َيعُْبُد اللََّه َعلَى سَاِحلٍ ِمْن َسوَاِحلِ الَْبْحرِ ثَالِثَني َعاًما ، َيُصوُم النََّهاَر َوَيقُوُم اللَّْيلَ
َرَك َما كَانَ َعلَْيِه ِمْن ِعَباَدِة َتَعالَى ِمْن ِصَيامٍ ، َوال ِقَيامٍ ، ثُمَّ كَفََر بَْعَد ذَِلَك بِاللَِّه الْعَِظيمِ ِفي سََببِ الْمَْرأَِة َعِشقََها ، فََت

اللَُّه َتعَالَى َعلَْيِه ، َوْيَحَك َيا َعكَّاُف ، َتزَوَّْج فَإِنََّك ِمنَ  اِهللا تََعالَى ، فََتدَاَركَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلَما َسلََف ِمْنُه ، فََتاَب
  قَْد زَوَّجُْتَك َعلَى بِْسمِ اهللاِ َتَعالَى وَالَْبَركَِة ، كَرَِميةَ بِْنَت كُلْثُومٍ الِْحْميَرِيَّةَ: زَوِّْجنِي َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ : الُْمذَْبذَبَِني قَالَ 

  ن جزي َرِضَي اهللا تعاىل عنهخزمية ب ٤٠١



لْكَرِميِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َواِضحٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد ا -١٤١١
َيا َرسُولَ اِهللا ، جِئُْت : قُلُْت : يٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ الُْمَخارِقِ ، َعْن ِحبَّاِن ْبنِ جُزَِي ، َعْن أَِخيِه خَُزْيَمةَ ْبنِ ُجَز

فَإِنِّي آكُلُ ِممَّا لَمْ : ال آكُلُُه َوال أَُحرُِّمُه قَالَ : ِفي الضَّبِّ ؟ قَالَ : َألسْأَلََك َعْن أَشَْياَء َعْن أَْحنَاشِ اَألْرضِ ، َما َتقُولُ 
: َيا َرسُولَ اِهللا ، َما َتقُولُ : فَقَْدُت أُمَّةً ِمَن األَُممِ ، فََرأَْيُت ُخلُقًا َرابَنِي ، فَقُلُْت : اِهللا ؟ قَالَ ُتَحرِّْمُه ، َوِلَم َيا َرسُولَ 

نُبِّئُْت أَنََّها : قَالَ إِنِّي آكُلُ ِممَّا لَْم ُتَحرِّْمُه ، وَِلَم َيا َرُسولَ اِهللا ؟ : ال آكُلُُه َوال أَُحرُِّمُه ، فَقُلُْت : ِفي اَألْرَنبِ ؟ قَالَ 
: َيا َرسُولَ اِهللا ، َما َتقُولُ : َمْن َيأْكُلُ الضَُّبَع ؟ فَقُلُْت : ِفي الضَُّبعِ ؟ فَقَالَ : َيا َرسُولَ اِهللا ، فََما َتقُولُ : َتدَْمى ، قُلُْت 

َوَيأْكُلُ الذِّئْبَ : ِفي الذِّئْبِ ؟ قَالَ : َرسُولَ اِهللا ، َما َتقُولُ َيا : قُلُْت : َوَمْن َيأْكُلُ الثَّْعلََب ؟ قَالَ : ِفي الثَّْعلَبِ ؟ قَالَ 
  أََحٌد ِفيِه َخيٌْر

ْن َعْبِد الْكَرِميِ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َع -١٤١٢
  ي الُْمَخارِقِ ، َعْن ِحبَّاِن ْبنِ جَُزيٍّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ ْبنِ ُجَزيٍّ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، بِِمثْلِِهْبنِ أَبِ

  سيابة بن عاصم َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٠٢

ا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََن -١٤١٣
: َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َيْوَم ُحَنْينٍ : الَْعاصِ ، َحدَّثََنا ِسيَاَبةُ ْبُن َعاِصمٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َوأََنا اْبُن الْعََواِتِك

  صخر ليس له حديث ٤٠٣

  بسر السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنهبشر أو 

ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْحِميدِ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّ -١٤١٤
ِميُّ ، َشكَّ ُعثَْمانُ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَُبو َجْعفَرٍ ، َعْن َراِفعِ ْبنِ بِْشرٍ ، أَوْ ُبْسرٍ السُّلَ

: ، تَْغُدو َوَترُوُح ، ُيقَالُ ُيوِشكُ أَنْ َتْخُرجَ َناٌر ِمْن حَْبِسي َسْيلٍ ، َتِسُري َسْيَر َبِطيئَةِ اِإلبِلِ ، َتِسُري النَّهَاَر َوُتقِيُم اللَّْيلَ : 
فَِقيلُوا َراَحتِ النَّاُر أَيَُّها النَّاُس ، فَُروحُوا َمْن أَْدرَكَْتُه أُكْلَْتُه قَالَ أَُبو ُموَسى : ارُ أَيَُّها النَّاُس فَاغُْدوا قَالَتِ النَّاُر غََدِت النَّ

َوال ُتَحدِّثُوا بِِه َعنِّي ، فَلَمَّا كَاَف َبْعَد ذَِلَك ،  اْضرِبُوا َعلَْيِه: َسْيلٌ أَْو سُُبلٌ ؟ قَالَ : فَقُلَْنا ِلُعثَْمانَ : ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى 
اْروُوا ذَِلَك الَْحدِيثَ َعنِّي ، َوقُلْ َألبِي ُموَسى َيرْوِيِه َعنِّي قَالَ : إِنَّ ُعثَْمانَ قَالَ ِلي : لَِقَينِي َبْعُض أَْصحَابَِنا ، فَقَالَ ِلي 

كَلََّم ُعثَْمانُ ، َيْحَيى ْبَن َسِعيٍد ، َوأََنا : انُ خَالُ أَبِي ُموَسى ، َوَسِمْعُت أََبا ُموَسى ، َيقُولُ ُعثَْم: أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ 
  أَُبو ُموَسى َيأُْخذُ ِمنِّي الَْعفَْو ، كََما كُْنُت أََنا آُخذُ الَْعفَْو: َحاِضٌر ، فَقَالَ 

  تعاىل عنهعم حبيب بن هرم بن احلارث السلمي َرِضَي اهللا  ٤٠٥

نِ الَْحارِثِ َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن اَألْشَعِث أَُبو َبكْرٍ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجنَابٍ ، َحدَّثََنا َحبِيُب ْبُن َهرِمِ ْب -١٤١٥
اْنطَِلْق فَاقْضِ َعنَّا َما َعلَْيَنا ، فَإِنِّي : ِلُغالِمِه  كَانَ َعطَاٌء َعمِّي أَلْفَْينِ ، فَإِذَا َخَرَج َعطَاُؤُه قَالَ: السُّلَِميُّ ، َعْن َعمِِّه قَالَ 

  َمْن َتَرَك ِدينَاًرا فَكَيَّةٌ ، َوَمْن َتَرَك ِدينَاَرْينِ فَكَيََّتيْنِ: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يَقُولُ 



  جد ُمَحمد بن خالد السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٠٦

لسُّلَِميِّ ، ا َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْملِيحِ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ خَاِلٍد اَحدَّثََن -١٤١٦
إِذَا َسَبقَتْ ِللَْعْبدِ : َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َوكَاَنْت لَهُ ُصْحَبةٌ قَالَ 

ِلَك حَتَّى َينَالَ الْمَْنزِلَةَ الَِّتي َمْنزِلَةٌ لَْم َيْبلُْغَها بِعََملٍ ، ابَْتالُه اللَُّه تََعالَى ِفي َجَسِدِه ، َوَماِلِه ، وََولَِدِه ، فَصَبََّرُه َعلَى ذَ
  َسَبقَْت لَُه ِمَن اِهللا َتعَالَى

  تعاىل عنه علباء السلمي َرِضَي اهللا ٤٠٧

ابٍِت ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا َخِضرُ ْبُن ُمَحمٍَّد َوُهَو ِثقَةٌ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ثَ -١٤١٧
َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : الَ الَْحِميِد ْبنِ َجعْفَرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ِعلَْباٍء السُّلَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَ

ال َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى َيِلَي َعلَى النَّاسِ َرُجلٌ ِمَن الَْموَاِلي ُيقَالُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أَْو قَالَ : َيقُولُ 
  جَْهَجاُه: لَُه 

  خرباق السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٠٨

ِسريِيَن ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبكَّارٍ ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ اْبنِ  -١٤١٨
  نِ ، ثُمَّ ذَكََر الَْحِديثَِخْربَاَق السُّلَِميِّ ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى َصالةَ الظُّْهرِ فََسلََّم ِفي َركْعََتْي

  َعْبد الرمحن بن خباب السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٠٩

ةِ أَُبو ُمَحمٍَّد الْبَزَّاُرر َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبدِ الَْوارِِث ، َحدَّثََنا َسكَُن ْبُن الُْمِغَري -١٤١٩
َخطَبَ : قَالَ ْبُن أَبِي ِهَشامٍ ، َعْن فَْرقٍَد أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َخبَّابٍ السُّلَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  الَْوِليُد

: ائَةُ َبِعريٍ بِأَْحالسَِها َوأَقْتَابَِها قَالَ َعلَيَّ ِم: َرسُولُ اِهللا َصلَّى للَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، فََحثَّ َعلَى َجْيشِ الُْعْسَرِة ، فَقَالَ ُعثَْمانُ 
: انُ َعلَيَّ ِمائَةٌ أُخَْرى بِأَْحالِسَها َوأَقَْتابَِها ، ثُمَّ َنَزلَ ِمْرقَاةً ِمَن الِْمْنَبرِ ، ثُمَّ َحثَّ ، فَقَالَ ُعثَْم: ثُمَّ َحثَّ ، فَقَالَ ُعثَْمانُ 

َهكَذَا ُيَحرِّكَُها ، : فََرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ بَِيِدِه : أَقَْتابَِها قَالَ َعلَيَّ ِمائَةٌ أُخَْرى بِأَْحالِسَها َو
  َوَحَرَف َعْبُد الصََّمِد بَِيِدِه كَالُْمتََعجِّبِ َما َعلَى ُعثَْمانَ َما َعِملَ َبْعَدهَا

ُعثَْمانُ ْبُن فَارِسٍ ، َحدَّثََنا َسكَُن ْبُن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ِهَشامٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا -١٤٢٠
رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َخطَبَ : َعْن طَلَْحةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َخبَّابٍ السُّلَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َعلَى َجْيشِ الُْعْسَرِة ، فَذَكَرَ َنحْوَُه ، فََحثَّ

  أَُبو ساللة السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤١

، َعْن َعاِصمِ  َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحكَّاُم ْبُن َسلْمٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ ْبُن َسعِيٍد اَألَسِديُّ -١٤٢١
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَبْيدِ اِهللا ، َعْن أَبِي ُساللٍَة السُّلَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا



سِيئُونَ ، َوال يَْرَضْونَ ِمْنكُمْ سََتكُونُ َبْعِدي أَِئمَّةٌ َيْمِلكُونَ رِقَاَبكُْم ، ُيَحدِّثُوَنكُْم فََيكِْذُبوَنكُْم ، َوَيْعَملُونَ فَُي: وسلم 
  َحتَّى ُتَحسُِّنوا قَبِيحَُهْم ، وَُتَصدِّقُوا كَِذبَُهْم ، فَأُْعطُوا الَْحقَّ َما َرُضوا بِِه

  احلكم بن احلارث السلمي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٤١١

ثََنا َعِطيَّةُ الدَُّعاِء ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن الَْحارِِث َصاِحبُ َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحمَْرانَ ، َحدَّ -١٤٢٢
بََعثَنِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي السَّلَِف ، فََمرَّ بِي َوقَْد َخَألْت َناقَِتي : َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  فَقَاَمْت َوَساَرْت َمَع النَّاسِ: ال َتْضرِبَْها َحلْ قَالَ : م وَأََنا أَضْرُِبَها ، فَقَالَ ، فََمرَّ بِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسل

َحدَّثََنا أَُبو كامل َحدَّثََنا ُمَحمد بن محران َحدَّثََنا عطية الدعاء قال كان احلكم بن احلارث َرِضَي اهللا تعاىل  -١٤٢٣
  لعمامة إذا سجدعنه يأكل الضب قال ورأيت احلكم يرفع كور ا

رِِث صَاِحبِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحمَْرانَ ، َحدَّثََنا َعِطيَّةُ الدَُّعاِء ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ الْحَا -١٤٢٤
  ارِ ، َوال َيَراُه َيْستَاُك آِخرَُهَوكَانَ غََزا َمَعُه أَنَُّه َرآُه َيْسَتاُك أَوَّلَ النََّه: صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  حسان بن أيب جابر السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤١٢

أَُبو ُيوُسَف ، َسِمْعُت  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الْوَِليِد ، َحدَّثَنِي َسعِيُد ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثَنِي -١٤٢٥
كُنَّا َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الطََّواِف ، فَرَأَى : َن أَبِي َجابِرٍ السُّلَِميَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ َحسَّانَ ْب

  َمْرحًَبا بِالُْمَصفِّرِيَن َوالُْمَحمِّرِيَن: رِجَاال ِمْن أَْصحَابِِه قَْد َصفَّرُوا َوَحمَّرُوا ، فَقَالَ 

  نسجزء بن أ ٤١٣
  ورزين بن أنس َرِضَي اهللا تعاىل عنهما

ْحَمنِ ْبنِ َجْزِء ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا نَاِئلُ ْبُن ُمطَرِّفِ ْبنِ َعْبِد الرَّ -١٤٢٦
هم كتاب من َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوزََعَم نَاِئلٌ أَنَّ أَْدَركُْت أَبِي َوَجدِّي يف أيدي: أََنسٍ السُّلَِميُّ قَالَ 

ِفيِه َهذَا الِْكَتاُب ، الِْكَتاَب عِْنَدُهُم الَْيْوَم ، َوكََتَبُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِلَرزِينِ ْبنِ أََنسٍ ، َوُهَو َزَعَم َجدَُّه ، َو
تَابِِه ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، لَِرزِينِ ْبنِ أََنسٍ ، أَنَّ لَُه َبْيَن الدُّفَْيَنِة ، َوَزَعَم أَنَّ َهكَذَا َهجَّاُه ِفي ِك

  َوذَكََر الَْحِديثَ

  ورجال من بين سليم مل يسموا

ا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الَْحْسَناِء ، َحدَّثَنِي َناجَِيةُ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحمَْرانَ الْقَْيِسيُّ ، َحدَّثََن -١٤٢٧
إِنِّي : َنَعْم ، فَقَالَ : َتبِيُع ؟ فَقُلُْت : َمَرْرُت بَِنْبلٍ ِفي َيِدي ، فَإِذَا أََنا بَِشْيخٍ قَاِعٍد َعلَى بَابٍ ِفي بَنِي ُسلَْيمٍ ، فَقَالَ ِلي : 

َيا جَارَِيةُ ، َهلُمِّي قَرْنِي ، َولَِكنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : ْن َرْميٍ ، ثُّم قَالَ أَشَْترَِيَها مِْنَك َوَما بِي ِم
  َتَعاَهُدوا قَِراَنكُْم فَالَ َتزَالُ َمْملُوَءةً َنْبال أََبدًا: َيقُولُ 



َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ الَْعالِء اْبنِ أَِخي شَُعْيبٍ الرَّازِيِّ ، َعْن َرُجلٍ ،  َحدَّثََنا بُْندَاٌر ، َحدَّثََنا َبَدلُ ْبُن الُْمَحبَّرِ ، -١٤٢٨
اَمةَ بِْنَت َعْبدِ َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َعْن َرُجلٍ ِمْن َبنِي ُسلَْيمٍ قَالَ َخطَْبتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَُم

َوقَْد رُوَِي َعْن َرُجلٍ ِمْن َبنِي َشْيَبانَ ، َخطَْبُت إِلَى النَّبِيِّ صلى : نِي ِمْن غَْيرِ أَنْ َيَتَشهََّد قَالَ أَُبو َبكْرٍ الُْمطَِّلبِ ، فَأَْنكََح
  اهللا عليه وسلم أَُمامَةَ

ا ِفطٌْر ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َجدِّي ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََن -١٤٢٩
التَّْسبِيُح نِْصُف الْمِيَزاِن ، وَالَْحْمُد ِللَِّه : َعقََد َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َيِدي ، فَقَالَ : َحدَّثَنِي السُّلَِميُّ قَالَ 

  اَألْرضِ ، َوالصَّْوُم نِْصُف الصَّْبرِ ، وَالُْوُضوُء نِْصُف اِإلَمياِنَتِمُألُه ، وَالتَّكْبُِري يَْمُأل َما َبْيَن السََّماِء َو

 أَْسلََم ، َعْن َرُجلٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ -١٤٣٠
َهذَا ِمْن َمْعِدٍن ، فَقَالَ : َما َهذَا ؟ فَقَالَ : َجدِِّه ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم بِِفضٍَّة ، فَقَالَ ِمْن َبنِي ُسلَْيمٍ ، َعْن 

  َسَتكُونُ َمَعاِدنُ َيْحُضُرَها ِشرَاُر النَّاسِ: 

  ومن قيس بنو معاوية بن بكر وسعد بن بكر ومنبه بن بكر بن هوازن

  د بن بكر بن هوازن بن منصورعطية السعدي بن سع

َنا أَُبو َواِئلٍ الْقَاصُّ قَالَ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َخاِلِد ْبنِ أَُميَّةَ ْبنِ ِشْبلٍ ، َحدَّثَ -١٤٣١
َمُه بِكَالمٍ أُغَْضَبُه ، فَقَاَم فََدَخلَ ، ثُمَّ َخَرَج إِلَيَْنا َوقَْد َتَوضَّأَ ، فَقَالَ كُنَّا ِعْنَد ُعْرَوةَ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، فََدَخلَ َرُجلٌ فَكَلَّ: 

إِنَّ الَْغَضَب ِمَن الشَّْيطَاِن ، َوإِنَّ : َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي َعِطيَّةَ السَّْعِديِّ ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  ُخِلَق ِمَن النَّارِ ، َوالَْماُء ُيطِْفئُ النَّاَر ، فَإِذَا غَِضَب أََحدُكُْم فَلَْيَتَوضَّأْالشَّْيطَانَ 

 أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن خَاِلِد ْبنِ أَُميَّةَ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن -١٤٣٢
  إِذَا اْسَتَشاطَ السُّلْطَانُ َتَسلَّطَ الشَّْيطَانُ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

ُد اِهللا ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا َعْب -١٤٣٣
  ثَنِي َربِيَعةُ ْبُن َيزِيَد ، َوَعِطيَّةُ ْبُن قَْيسٍ ، َعْن َعِطيَّةَ السَّْعِديِّ َوكَاَنْت لَهُ ُصْحبَةٌَحدَّ

  ومن بين نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور

  طلحة النصري َرِضَي اهللا تعاىل عنه

ثََنا َحفُْص ْبُن ِغيَاٍث ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنَد ، َعْن أَبِي حَْربٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّ -١٤٣٤
َعرِيٌف ، َونََزلَْت ِفي الصُّفَِّة ، فَكَانَ : َولَْم َيكُْن قَِدْمُت الَْمدِيَنةَ ِلي بَِها َمْعرِفَةٌ ، َوُربََّما قَالَ : طَلَْحةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َيا َرسُولَ اهللاِ : ِه ، فَقَالَ ى َعلَْيَنا كُلَّ َيْومٍ ُمدَّْينِ َيْعنِي ِمْن َتْمرٍ َبْيَن اثَْنْينِ ، فََصلَّى بَِنا َصالةً ، فََهَتَف هَاِتٌف ِمْن َخلِْفُيْجَر
  ، قَْد أَحَْرَق ُبطُوَنَنا التَّْمُر ، وََتَحرَّقَُت الُْحُنُف ،



َواللَِّه لَوْ أَجُِد لَكُُم اللَّْحَم ، َوالُْخْبَز ، َألطَْعْمُتكُْم ، َولَيَأِْتَينَّ َعلَْيكُمْ َزَمانٌ ُيْغدَا : َنى َعلَْيِه ، َوقَالَ فََخطََب فََحِمَد اللََّه َوأَثْ
أَْنُتمُ الَْيْومَ : لَْيْوَم َخْيٌر أَوْ َيْوَمِئٍذ ؟ قَالَ َيا َرسُولَ ، فََنْحُن ا: َعلَْيِه َوُيَراُح بِالْجِفَاِن ، َولََتلَْبُسنَّ ِمثْلَ أَْستَارِ الْكَْعَبِة ، قَالُوا 

  َخْيٌر ِمْنكُْم َيْومَِئٍذ َيْضرِبُ َبْعُضكُْم رِقَاَب بَْعضٍ
ُه ، َعنِ النَّبِيِّ ْنَحدَّثََنا َوْهَبانُ ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلٌد ، َعْن َداُوَد ، َعْن أَبِي حَْربٍ ، َعْن طَلَْحةَ َرِضَي اللَُّه َع -١٤٣٥

  صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحَوُه َوِفيِه كَالٌم

  ُمَحمد بن حبيب النصري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤١٧

بِي السَّاِئبِ ، انَ ْبنِ أََحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُسلَْيَم -١٤٣٦
ِد ْبنِ َحبِيبٍ النَّصْرِيِّ َرِضيَ َحدَّثَنِي ُبْسُر ْبُن ُعبَْيِد اِهللا ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحْيرِيزٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ السَّْعِديِّ ، َعْن ُمَحمَّ

  ال َتْنقَِطُع الْهِْجَرةُ َما قُوِتلَ الْكُفَّاُر: ُه ، َيقُولُ أَتَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََسِمْعُت: اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  أوس بن احلدثان النصري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤١٨

نِ صُْهَبانَ ،  َعْمرِو ْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبكَّارٍ الَْعْيِشيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ الْبُْرَسانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -١٤٣٧
أَْخرِجُوا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : أَخَْبرَنِي الزُّْهرِيُّ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أَْوسِ ْبنِ الَْحَدثَاِن ، َعْن أَبِيِه قَالَ 
  بِيُب ، َواَألقِطَُزكَاةَ الِْفطْرِ َصاًعا ِمْن طََعامٍ ، َوطََعاُمَنا َيْوَمِئذٍ الُْبرُّ ، َوالتَّْمُر ، َوالزَّ

، َعنِ اْبنِ كَْعبِ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن سَابِقٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ -١٤٣٨
أَال : م َبَعثَُه ، َوأَْوَس ْبَن الَْحَدثَاِن ، أَيَّاَم التَّْشرِيقِ فََناَدَيا َماِلٍك ، َعْن أَبِيهِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسل
  إِنَُّه ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِال ُمْؤِمٌن ، وَأَيَّاُم التَّشْرِيقِ أَيَّاُم أَكْلٍ َوشُْربٍ

  احلجاج بن َعْبد اهللا النصري َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٤١٩

 كْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ جَابِرٍ ، َحدَّثََنا َمكُْحولٌ ، َحدَّثَنِي الَْحجَّاُج ْبُنَحدَّثََنا أَُبو َب -١٤٣٩
  النَّفَلُ َحقٌّ ، نَفَلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم: َعْبِد اهللاِ النَّْصرِيُّ قَالَ 

  اوية بن بكر بن هوازن فمن منريومن قيس بن منريبن عامر بن صعصعة بن مع

  قرة بن دعموص ٤٢

بن ربيعة بن عوف بن معاوية بن قرثع بن احلارث بن منري بن عامر وله حديث طويل حدثين به أَُبو املغلس َعْبد ربه 
  بن خالد أَُبو زهري النمريي وذكروا أن امسه حامت

ُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي َضْمَضُم ْبُن ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْب -١٤٤٠
ال تَقُْتلُوا الَْجَراَد ، فَإِنَُّه ُجْنٌد ِمْن ُجنُوِد اِهللا : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ُزَهْيرٍ النَُّمْيرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ىَتَعالَ



َحدَّثََنا ُمَحمد بن عوف َحدَّثََنا ُمَحمد بن إمساعيل حدثين أيب عن أبيه عن ضمضم عن شريح بن عبيد قال  -١٤٤١
قال ربيعة اجلرشي إن ربك عز وجل ملا خلق آدم عليه السالم بقي يف كفيه من طينته فدلكه بكفيه مث نثره فكان 

  اجلراد

كُنَّا : ، َحدَّثََنا الِْفرَْيابِيُّ ، َحدَّثََنا َصبِيُح ْبُن ُمْحرِزٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمصَبَّحٍ الَْمقراي قَالَ  َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ -١٤٤٢
فَإِذَا َدَعا الرَُّجلُ َحِديِث ، َنجِْلُس إِلَى أَبِي ُزهَْيرٍ النَُّمْيرِيِّ ، َوكَانَ ِمَن الصََّحاَبِة َرِضَي اللَُّه َعنُْهْم ، فَُيَحدِّثَُنا أَْحَسَن الْ

: ُه اْخُتُموَها بِآِمَني ، فَإِنَّ آِمَني ِفي الدَُّعاِء كَالطَّابِعِ َعلَى الصَِّحيفَِة قَالَ أَُبو زَُهْيرٍ َرِضَي اللَُّه َعْن: ِمنَّا بُِدَعاٍء قَالَ 
لَْيلٍَة ، فَأَتَْيَنا َعلَى َرُجلٍ ِفي َخْيَمٍة قَْد أَلَْحَف ِفي  أَُحدِّثُكُْم َعْن ذَِلَك ، كُنَّا َمعَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ذَاَت

أَْوَجَب إِنْ : الَْمسْأَلَِة ، فََوقََف َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْسَتِمُع ِمْنُه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
بِآِمَني ، فَإِنَُّه إِنْ َخَتَم بِآِمَني فَقَْد أَْوَجَب ، فَاْنَصَرَف الرَُّجلُ : َشْيٍء َيخِْتُم ؟ قَالَ  بِأَيِّ: َخَتَم ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ 

  َيا فُالنُ ، اخِْتْم بِآِمَني وَأَْبشِْر: الَِّذي سَأَلَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

  ن بكر بن هوازن بن منصورومن قيس بنو هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية ب

  قبيصة بن املخارق بن َعْبد اهللا بن شداد ٤٢٢

  بن أيب ربيعة بن هنيك بن هالل
ْن ِكَناَنةَ ْبنِ ُنعَْيمٍ َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن رِئَابٍ ، َع -١٤٤٣

َتَحمَّلُْت بَِحمَالٍَة َعلَى َعْهِد َرُسولِ ِللَِّه صلى اهللا عليه : لَْعَدوِيِّ ، َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ُمخَارِقٍ الْهِالِليِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ا
الصََّدقَةُ فََنأُْمَر لَكَ بَِها ، ثُمَّ قَالَ  أَِقْم َيا قَبِيَصةُ َحتَّى َتأِْتَيَنا: وسلم ، فَأََتْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

َرُجلٍ َتحَمَّلَّ بَِحَمالٍَة َحلَّتْ : َيا قَبِيَصةُ ، إِنَّ الَْمسْأَلَةَ ال َتِحلُّ َألَحٍد إِال َألَحِد ثَالثٍَة : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
َرُجلٍ أََصاَبْتُه جَاِئَحةٌ اْجتَاَحْت مَالَُه َحلَّْت لَُه الَْمسْأَلَةُ حَتَّى ُيِصيَب ِقَواًما ِمْن لَُه الَْمْسأَلَةُ َحتَّى ُيِصيَبَها ثُمَّ ُيْمِسَك ، َو

: الَ اًما ِمْن َعْيشٍ ، أَْو قََعْيشٍ أَْو ِسَداًدا ِمْن َعْيشٍ ثُمَّ يُْمِسُك ، َوَرُجلٍ أََصاَبْتُه فَاقَةٌ َحلَّْت لَُه الَْمسْأَلَةُ حَتَّى ُيِصيَب ِقَو
  ِسَداًدا ِمْن َعْيشٍ ، فََما ِسَواُهنَّ ِمَن الَْمْسأَلَِة ُسْحٌت َيا قَبِيَصةُ َيأْكُلَُها صَاِحبَُها ُسْحتًا

ٍد ، َعْن َعبَّاِد ْبنِ ُن َسِعيَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ أَُبو َعْبِد اِهللا الْبَزَّاُر ِثقَةٌ َوكَانَ قَاِطًنا بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا َرْيَحانُ ْب -١٤٤٤
كََسفَتِ : ُه َحدَّثَُهْم قَالَ َمْنُصورٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن ِهاللِ ْبنِ َعاِمرٍ ، َعنِ قَُبْيَصةَ الْهِالِليِّ َرِضَي اللَُّه َعْن

ُجوُم ، وَأََنا َيْومَِئٍذ بِالَْمِديَنِة ، فَخََرَج َرُسولُ اهللاِ الشَّْمُس َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى َبَدِت النُّ
إِنَّ كُُسوَف الشَّْمسِ َوالْقََمرِ َتخْوِيٌف ِمَن اِهللا َعزَّ : صلى اهللا عليه وسلم ، فََصلَّى بَِنا فَأَطَالَ الصَّالةَ ، فَلَمَّا فََرغَ قَالَ 

  أَْحَدثِ َصالٍة َصلَّْيُتُموهَا َوَجلَّ ، إِنْ رَأَْيُتُموُه فََصلُّوا مِثْلَ

  كهمس اهلاليل ويقال السلويل ٤٢٣

َنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن قُرَّةَ َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن حَبِيبِ ْبنِ َعْبِد الْقَاِهرِ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثَ -١٤٤٥
، فََسلَّْمُت الْمِْرَبَد فَإِذَا أََنا بَِرُجلٍ طَاِمحٍ َبَصُرُه َيْنظُُر إِلَى النَّاسِ ، َوظَنَْنُت أَنَُّه غَرِيٌب ، فََدنَْوُت ِمْنُه أََتْيتُ : الْمَُزنِيُّ قَالَ 



إِنِّي أََتْيتُ : فَقَالَ ِلي :  ِمْن َبنِي ِهاللٍ ، أَْو ِمْن بَنِي َسلُولَ ، وَاْسِمي كَهَْمٌس قَالَ: ِممَّْن أَْنَت ؟ فَقَالَ : َعلَْيِه ، فَقُلُْت 
َيا َرُسولَ اِهللا ، كَأَنَّكَ : َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأَخَْبْرُتُه بِإِْسالِمي ، ثُمَّ ِغْبُت َعْنُه َحْوال ، ثُمَّ أََتْيُتُه ، فَقُلُْت 

َوَمْن أَمََرَك أَنْ ُتَعذِّبَ : طَْرُت ُمْنذُ فَاَرقُْتَك ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا َيا َرُسولَ اِهللا ، َما أَفْ: أََجلْ ، فَقُلُْت : ُتْنِكرُنِي ؟ فَقَالَ 
  ُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ ِمَن الشَّهْرِ: ُصْم َيْوَمْينِ ، حَتَّى قَالَ : زِدْنِي قَالَ : َنفَْسَك ؟ ُصْم َيْوًما ِمَن الشَّْهرِ ، فَقُلُْت لَُه 

   تعاىل عنهزهري بن َعْمرو َرِضيَ اهللا ٤٢٤

قَالَ أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ ، َعْن ُزَهْيرِ ْبنِ : َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا الُْمْعتَِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  -١٤٤٦
وَأَْنِذْر {: َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أُنْزِلَ : َعْمرٍو ، َوقَبِيَصِة ْبنِ ُمَخارِقٍ الْهِالِليِّ رضي اهللا عنهما ، قَاال 

أَنَُّه َعال َرْضَمةً ِمْن جََبلٍ ، فََعال أَْعالَها َحجًَرا ، : ، فََحدَّثَا َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم } َعِشَريَتكَ اَألقَْربَِني
ي َنِذيٌر إِنَّ َمثَِلي َوَمثَلُكُْم كََمثَلِ َرُجلٍ َرأَى الْجَْيَش فََخِشيَُهْم َعلَى أَْهِلِه ، َيا آلَ َعْبِد َمَناةَ ، َيا َصبَاَحاُه ، إِنِّ: ثُمَّ قَالَ 

  َيا َصبَاَحاُه ، أَْو كََما قَالَ: فَذََهَب يَْرَبأُُهْم ، فََخِشيَ أَنْ َيْسبِقُوُه إِلَى أَْهِلِه ، َوجََعلَ َيْهِتُف ، َيقُولُ 

   تعاىل عنهكرز بن سامة َرِضيَ اهللا ٤٢٥

مُْنِذرِ ، َحدَّثََنا أَبِي َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن بِْشرٍ أَُبو حَفْصٍ الصَّْيرَِفيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َراِشٍد ، َحدَّثََنا الرَِّحالُ ْبُن الْ -١٤٤٧
صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه  َوكَانَ َوفََد إِلَى َرسُولِ اِهللا: ، َعْن أَبِيِه ، َعْن كُْرزِ ْبنِ َساَمةَ قَالَ 

اْدُع َعلَى َبنِي : اللَُّهمَّ اْهِد بَنِي َعاِمرٍ ، اللَُّهمَّ اْهدِ َبنِي َعاِمرٍ ، ثَالثًا َوِقيلَ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم : وسلم قَالَ 
  إِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعقََد رَاَيةَ بَنِي ُسلَْيمٍ َحْمَراَءإِنِّي لَْم أُْبَعثْ لَعَّاًنا ، َو: َعاِمرٍ ، فَقَالَ 

  ومن بين سواة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن

  مسرة بن َعْمرو وهو أَُبو جابر ٤٢٦

  ابن مسرة بن جندب بن حجري بن رياب بن سواة َرِضَي اهللا تعاىل عنه
 ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَحدَّثََنا ُهْدَبةُ  -١٤٤٨

: قَالَ  ال َيزَالُ اِإلْسالُم َعزِيًزا إِلَى اثَْنْي َعَشرَ َخِليفَةً ، ثُمَّ: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : قَالَ 
كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ ، َحدَّثََنا ُدَحْيٌم ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا : َما قَالَ ؟ قَالَ : كَِلَمةً لَْم أَفَْهْمَها ، فَقُلُْت َألبِي 

َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َي اللَُّه َعْنُه قَالَ إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ َرِض
  كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ: َيقُولُ : َما قَالَ ؟ قَالَ : َيقُولُ شَْيئًا لَْم أَفَْهْمُه ، فَقُلُْت َألبِي 

أبيه عن جابر بن مسرة َرِضيَ اهللا  َحدَّثََنا دحيم َحدَّثََنا مروان بن معاوية َحدَّثََنا إمساعيل بن أيب خالد عن -١٤٤٩
تعاىل عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول شيئا مل أفهمه فقلت أليب ما قال قال يقول كلهم من 

  قريش
: َسُمَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َداُوَد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ  -١٤٥٠

  كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ: َما قَالَ ؟ فَقَالَ : ثُمَّ َتكَلََّم بَِشْيٍء لَْم أَفَْهْمُه ، َيْعنِي النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت َألبِي 



ا ُمَجاِلٌد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََن -١٤٥١
  َما قَالَ ؟ فَقَالَ كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ: فَاْرَتفََعِت اَألْصوَاُت ، فَقُلُْت َألبِي : 

رِيَّا ، َحدَّثَنِي ِسَماٌك ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن َزكَ -١٤٥٢
  كَِلَمةً فََسأَلُْت أَبِي ؟ فَقَالَ كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ: ، ثُّم قَالَ 
َصْينِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َوُح -١٤٥٣

  كُلُُّهْم ِمْن قَُرْيشٍ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : فَسَأَلُْت أَبِي َما قَالَ ؟ قَالَ : َسُمَرةَ قَالَ 

  جابر بن مسرة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٢٧

  تويف سنة ست وستني
 ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَاِتُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الُْمهَاجُِر ْبُن ِمْسَمارٍ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َسْعِدَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -١٤٥٤

ولِ اِهللا صلى اهللا كَتَْبُت إِلَى جَابِرِ ْبنِ َسمَُرةَ ، َمَع غُالِمي َناِفعٍ ، أَْخبِرْنِي بَِشْيٍء َسِمْعَت ِمْن َرُس: ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ قَالَ 
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َيْوَم ُجُمَعٍة َعِشيَّةَ َعَرفَةَ َوَرَجمَ : فَكََتَب إِلَيَّ : عليه وسلم قَالَ 

ُم اثَْنا َعَشَر َخِليفَةً ، كُلُُّهْم ِمْن قُرَْيشٍ ، ال َيزَالُ الدِّيُن قَاِئًما َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ ، أَْو َيكُونَ َعلَيْهِ: اَألْسلَِميَّ ، َيقُولُ 
إِنَّ َبْينَ : ِعصَاَبةٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني َيفَْتُحونَ الَْبْيتَ اَألْبَيضَ َبْيَت ِكْسَرى َوآلِ ِكْسَرى ، َوَسِمْعُتُه َيقُولُ : َوَسِمْعُتُه َيقُولُ 

: إِنْ أُْعِطَي أََحدَكُْم َخيًْرا فَلَْيْبَدأْ بَِنفِْسِه َوأَْهلِ َبْيِتِه ، َوَسِمْعُتُه َيقُولُ : َوَسِمْعُتُه َيقُولُ َيَديِ السَّاَعِة كَذَّاَبْينِ فَاْحذَُروُهْم ، 
  أََنا الْفََرطُ َعلَى الَْحْوضِ

رِ ْبنِ أَبِي ثَْورِ ْبنِ َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن َجْعفَ -١٤٥٥
َيا َرسُولَ اِهللا ، : َسأَلَ َرُجلٌ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : السُّوَاِئيُّ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، أََنتََوضَّأُ ِمْن لُُحومِ : َت فََعلَْت ، َوإِنْ شِئَْت لَمْ َتفَْعلْ ، فَقَالَ إِنْ ِشئْ: أََنتََوضَّأُ ِمْن لُُحومِ الْغََنمِ ؟ فَقَالَ 
فَُنَصلِّي ِفي : ال قَالَ : َيا َرسُولَ اِهللا ، أَُنَصلِّي ِفي َمبَارِِك اإلِبِلِ ؟ قَالَ : َنَعْم ، فَلَمَّا قَفَا َرَجَع ، فَقَالَ : اِإلبِلِ ؟ قَالَ 

  َنَعْم: ارِِك الْغََنمِ ؟ قَالَ َمَب

ْورٍ ، َعْن َجابِرِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُموَسى ، َعْن َزكَرِيَّا ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ أَبِي ثَ -١٤٥٦
  لم ِمثْلَُهْبنِ َسُمَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وس

رٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َعْمرٍو ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ أَبِي ثَْو -١٤٥٧
  اٍد سََواًءَسُمَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَ َحدِيِث َحمَّ

  وهب بن أيب جحيفة السوائي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٢٨

َعْن َعْوِن ْبنِ أَبِي ُجَحْيفَةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّامِ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاجُ ْبُن أَرْطَاةَ ،  -١٤٥٨
َبُنو َعاِمرٍ : َمْن أَْنُتْم ؟ فَقُلَْنا : َنا َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بِاَألبْطَحِ ِفي قُبٍَّة لَُه َحْمَراَء ، فَقَالَ أَتَْي: ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  َمْرَحًبا أَنُْتْم ِمنِّي: قَالَ 



واحد بن زياد عن حجاج بن َحدَّثََنا العباس بن الوليد النرسي وحممد بن أيب بكر املقدمي قاال َحدَّثََنا عَْبد ال -١٤٥٩
أرطأة عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باألبطح يف قبة محراء يف نفر من 

بين عامر قال فقال لنا من أنتم فقلنا من بين عامر قال وأنا منكم قال مث خرج بالل َرِضيَ اهللا تعاىل عنه فوضع 
وسلم عنزة فصلى إليها قال فصل الظهر ركعتني وصلى العصر ركعتني وقال لنا رسول  لرسول اهللا صلى اهللا عليه

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ائتوين باملدينة ووعدنا سلتا قال فأتينا املدينة فوجدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد 
  لى اهللا عليه وسلممات فأتينا أبا بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه فأجنز لنا ما وعدنا رسول اهللا ص

ٍد َيعْنِي الْوَاِلبِيَّ ، َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َخاِل -١٤٦٠
ُبعِثُْت أََنا َوالسَّاَعةُ كََهِذِه ِمْن َهِذهِ : اهللا عليه وسلم  قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى: َعْن َوْهبٍ السُّوَاِئيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َوإِنْ كَاَدْت لََتْسبِقَنِي

  َعْبد اهللا بن معية السوائي ٤٢٩

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا وكيع عن َسِعيد بن السائب قال مسعت شيخا من بين عامر أحد بين  -١٤٦١
  هللا بن معية ذكر احلديث بطولهسواة يقال له عَْبد ا

  يزيد بن األسود ٤٣

َيزِيَد ْبنِ اَألْسَودِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثَنِي َيْعلَى ْبُن َعطَاٍء ، َحدَّثََنا َجابُِر ْبُن -١٤٦٢
شَهِْدُت َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َحجََّتُه ، فََصلَّْيُت َمَعُه َصالةَ : الَ الَْعامِرِيُّ ، َعْن أَبِيِه َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَ

لَْم ُيَصلَِّيا َمَعُه ، فَقَالَ الصُّْبحِ ِفي َمْسجِِد الَْخْيِف ، فَلَمَّا قََضى َصالَتُه وَاْنَحَرَف ، إِذَا ُهَو بَِرُجلَْينِ ِفي أُخَْرَياتِ الْقَْومِ فَ
َيا َرُسولَ اِهللا ، كُنَّا َصلَّْيَنا ِفي : َما َمَنَعكَُما أَنْ ُتَصلَِّيا َمَعَنا ؟ فَقَاال : بِهَِما ، فَأََتى بِهَِما ُتْرَعُد فَرَاِئُصُهَما ، فَقَالَ  َعلَيَّ: 

  َد َجَماَعٍة فََصلَِّيا َمعَُهْم ، فَإِنََّها لَكُمْ َناِفلَةٌال َتفَْعال إِذَا َصلَّْيُتَما ِفي رَِحاِلكَُما ، ثُمَّ أَتَْيُتَما َمْسجِ: رِحَالََنا ، فَقَالَ 

يَد السَُّواِئيِّ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن يُوُسَف ْبنِ خَاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َيزِ -١٤٦٣
َحَجْجَنا َمَع َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َحجَّةَ الَْودَاعِ فَذَكََر ِمثْلَهُ : َي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن أَبِيِه َيزِيَد ْبنِ اَألْسَودِ َرِض

 صلى اهللا فََنَهضَ النَّاُس إِلَى َرسُولِ اِهللا: اللَُّهمَّ اغِْفْر لَُه قَالَ : اْسَتْغِفْر ِلي َيا َرُسولَ اِهللا ، فَقَالَ : ، َوَزاَد فَقَالَ أََحُدُهَما 
َوَصلُْت إِلَى َرُسولِ  عليه وسلم َوَنَهْضُت َمعَُهْم ، وَأََنا َيْومَِئٍذ أََشبُّ الرِّجَالِ وَأَْجلَُدُهْم ، َوَما زِلُْت أُزَاِحمُ النَّاسَ َحتَّى

َصْدرِي ، فََما َوَجْدتُ َشْيئًا أَطَْيَب َوال اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَأََخذُْت بَِيِدِه ، فَلَمَّا َوَضْعُتَها َعلَى َوْجهِي ، أَْو َعلَى 
  أَبَْرَد ِمْن َيِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َيْوَمِئٍذ ِفي َمْسجِِد الَْخْيِف

  يزيد بن عامر السوائي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٣١

َمْسُعوٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن السَّاِئبِ الطَّائِِفيُّ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن -١٤٦٤
نَ َسِمْعُت َيزِيَد ْبَن َعاِمرٍ السُّوَاِئيَّ َوقَْد كَانَ َشهَِد ُحَنْيًنا َمَع الُْمْشرِِكَني ، ثُمَّ أَْسلََم بَْعُد ، فََحُس: السَّاِئبُ ْبُن َيسَارٍ قَالَ 

كَانَ : كَانَ ؟ قَالَ ُه ، فََنْحُن َنْسأَلُْه َعنِ الرُّْعبِ الَِّذي أَلْقَى اللَُّه َتعَالَى ِفي قُلُوبِ الُْمْشرِِكَني َيْوَم حَُنْينٍ ، كَْيَف إِْسالُم



َهذَا ، َوقَالَ ِعْنَد اْنِكَشافٍَة اْنكََشفََها  فَكُنَّا َنجُِد ِفي أَْجَواِفَنا مِثْلَ: َيأُْخذُ لََنا الَْحَصاةَ فََيْرِمي بَِها الطَّْسَت فََتِطنُّ قَالَ 
مَّ أَقَْبلَ بَِها َعلَى الُْمْسِلُمونَ َيْوَم ُحَنْينٍ فََتبِعَُهُم الْكُفَّاُر فَأََخذَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَْبَضةً ِمَن اَألْرضِ ، ثُ

اْرجُِعوا َشاَهِت الُْوُجوُه ، فََما ِمنَّا أََحٌد َيلْقَى أَخَاُه إِال َوُهَو َيْشكُو إِلَْيهِ :  الُْمْشرِِكَني ، فََرَمى بَِها ِفي ُوُجوُهُهْم ، فَقَالَ
  الْقَذَاَء ، َوَيْمَسُح َعْينَُه

لَ َوَمَعُه نَفٌَر َوَسِمْعُت َيزِيَد ْبَن َعاِمرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َرأَى َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، أَقَْب: قَالَ  -١٤٦٥
َولَْو َتقَوَّلَ : ُمنَاِدًيا ، َيقُولُ  َحتَّى َوقََف َعلَى الْقَْرِن ُمْسَتقْبِلَ الِْقْبلَِة ، فََبْيَنا ُهْم َيطُوفُونَ بِالطَّاِغَيِة ِفي السََّحرِ إِذْ َسِمُعوا

: َهذَا الْكَالُم الَِّذي ال َنْعرِفُُه ؟ ثُمَّ نَظَْرَنا فَلَْم يََتكَلَّْم أََحٌد قَالَ يَزِيُد  َما: َعلَْيَنا َبْعَض اَألقَاوِيلِ ، فَفَزِْعَنا ِلذَِلَك ، َوقُلَْنا 
  فَذُِكَر لَُهمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َدَخلَ أَْو َرَحلَ

  حبة و سواء ابنا خالد َرِضَي اهللا تعاىل عنهما ٤٣٢

بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َسالمِ ْبنِ شَُرْحبِيلَ ، َعْن َحبَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَ -١٤٦٦
َدَخلَْنا َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ُيَعاِلُج شَْيئًا فَأََعنَّاُه َعلَْيِه ، : َوَسَواَء ابين خالد رضي اهللا عنهما ، قَاال 

  مَّ يَْرُزقُْه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّال َتيْأََسا ِمَن الرِّْزقِ َما َتَهزَْهَزْت ُرءُوُسكَُما ، فَإِنَّ اِإلْنَسانَ َتِلُدُه أُمُّهُ لَْيَس َعلَْيِه ِقْشَرةٌ ، ثُ: الَ فَقَ

  أسامة بن شَرِيك َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٣٤

: َبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن زَِياِد ْبنِ ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ شَرِيٍك قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -١٤٦٧
ِعَباَد اِهللا ، : َعلَْيَنا َحَرٌج ِفي كَذَا َوكَذَا ؟ فَقَالَ لَُهْم : َشهِْدُت اَألْعرَاَب َيسْأَلُونَ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

َتَداوَْوا ِعَباَد اِهللا ، : اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الَْحَرَج إِال ِمنِ اقْتََرَض ِمْن ِعْرضِ أَِخيِه َشْيئًا ، فَذَِلكَ الَِّذي حَرََّج ، َوقَالَ  َوَضَع
ولَ اِهللا ، َصلَّى َعلَْيَك ، َما خَْيُر َما أُْعِطيَ َيا َرُس: فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم َيَضْع َداًء إِال َوَضعَ لَُه ِشفَاًء إِال الَْهَرَم ، فَقَالُوا 

  ُخلٌُق َحَسٌن: الْعَْبُد ؟ قَالَ 

شَرِيٍك َرِضَي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َوِمْسَعرٍ ، َعْن زَِياِد ْبنِ ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ -١٤٦٨
  ُخلٌُق َحسٌَن: َيا َرسُولَ اِهللا ، َما أَفَْضلُ َما أُْعِطَي الُْمْسِلُم ؟ قَالَ : لُوا اللَُّه َعْنُه ، قَا

اَمةَ ْبنِ َشرِيكٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَْسَباطُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن زَِيادِ ْبنِ ِعالقَةَ ، َعْن أَُس -١٤٦٩
  ال حََرَج: ْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم سُِئلَ َعْن َرُجلٍ َحلََق قَْبلَ أَنْ َيذَْبَح ، فَقَالَ َرِضَي اللَُّه َع

لَُّه  َرِضَي الَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ الَْمْسعُوِديِّ ، َعْن زَِياِد ْبنِ ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َشرِيٍك -١٤٧٠
  أََتْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وَأَْصحَاُبُه َحْولَُه كَأَنََّما َعلَى ُرُءوسُِهُم الطَّيُْر: َعْنُه قَالَ 

  ومن ولد كعب بن ربيعة
ابن عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن بشري وعقيل وحريش وجعدة وعبد اهللا وحبيب وكالب وقشري فمن بين 

  :عقيل



  العقيلي َرِضَي اهللا تعاىل عنهأَُبو رزين 

َعْن َوِكيعِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيحَْيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ،  -١٤٧١
َمثَلُ الُْمْؤِمنِ َمثَلُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم :  ُعُدسٍ ، َعْن َعمِِّه أَبِي َرزِينٍ الْعُقَْيِليِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ

  النِّْحلَِة ال َتأْكُلُ إِال طَيًِّبا َوال َتَضُع إِال طَيِّبًا

َعْن َوِكيعِ ْبنِ ُعُدسٍ ،  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحجَّاجٍ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ، -١٤٧٢
ِه أَبِي َرزِينٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  الرُّْؤَيا ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة وَأَْرَبِعَني ُجْزًءا ِمَن : َعْن َعمِّ

بَِها صَاِحُبَها ، فَإِذَا َحدَّثَ بَِها ، َوقََعْت فَالَ ُيَحدِّثُ بَِها إِال َعاِلًما ، أَوْ النُّبُوَِّة ، َوالرُّْؤَيا ُمَعلَّقَةٌ بِرِْجلِ طَاِئرٍ َما لَْم ُيَحدِّثُ 
  َناِصًحا ، أَْو َحبِيبًا

ِليِّ ، َعْن َعمِِّه قَْيَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن َوِكيعِ ْبنِ ُعُدسٍ الُْع -١٤٧٣
الرُّؤَْيا الصَّاِلَحةُ َعلَى رِْجلِ طَاِئرٍ َما لَْم ُتَعبَّرْ : أَبِي َرزِينٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

ال َتقُصََّها إِال َعلَى : وَأَْحِسُبُه قَالَ : َبِعَني ُجْزًءا ِمَن النُّبُوَِّة قَالَ وَالرُّؤَْيا ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة وَأَْر: ، فَإِذَا ُعبَِّرْت َوقََعْت قَالَ 
  َوادٍّ ، أَْو ِذي َرأْيٍ

َرزِينٍ  مِِّه أَبِيَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن َوِكيعِ ْبنِ ُعُدسٍ ، َعْن َع -١٤٧٤
  َوال َيقُصُّهَا: َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه ، وَلَْم َيقُلْ 
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ملثاين: كتاب  وا   اآلحاد 
لشيباين : املؤلف  ا بكر  بو  الضحاك أ بن عمرو بن   أمحد 

  اجمللد الثالث
  احلكم بن مسلم العقيلي ٤٣٦

  وجراد العقيلي ومن بين قشري بن كعب بن ربيعة

  معاوية بن حيدة بن قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر ٤٣٨

: ثََنا خَاِلُد ْبُن َعْبدِ اِهللا ، َعنِ الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن َحكِيمِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ، َعْن أَبِيِه قَالَ َحدَّثََنا َوْهَبانُ ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّ -١٤٧٥
 َما َبْيَن كُلِّ ِمصَْراَعْينِ ِمْن َمَصارِيعِ الَْجنَِّة َسْبِعَني َسَنةً ، َوإِنَّ ِفي الَْجنَِّة َبْحَر: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  الَْماِء ، وََبْحَر الَْخْمرِ ، َوَبْحَر اللََّبنِ ، وََبْحَر الَْعَسلِ ، ثُمَّ ُتَشقَُّق ِمْنُه بَْعُد اَألْنهَاُر

النَّبِيِّ  ِه ، َعنَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، َعنِ الُْجَريْرِيِّ ، َعْن َحِكيمِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ، َعْن أَبِي -١٤٧٦
  .َيجِيئُونَ َعلَى أَفَْواِههِمُ الْقَداُم ، فَأَوَّلُ َما يََتكَلَُّم ِمنِ اِإلْنَساِن فَِخذُُه َوكَفُُّه: صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  َوَرَواُه َعْن َحكِيمِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ الْجَُرْيرِيِّ ، وَأَُبو قَْزَعةَ ، َواْبُنُه قَْزعَةَ

  بن َعْمرو وخممر بن معاوية حكيم و مالك ٤٣٩

ْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َحِكيمٍ َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن ِسَناٍن ، َعْن َيحَْيى ْبنِ جَابِرٍ الطَّاِئيِّ ، َع -١٤٧٧
َيا َرُسولَ اِهللا ، بَِما أَْرَسلََك َربَُّنا ؟ قَالَ : صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ  ، َعْن أَبِيِه َحكِيمٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ

لُْمسِْلمِ ُمَحرٌَّم ، َيا َحكِيُم ، َتْعُبُد اللََّه َتَعالَى ال ُتْشرِكُ بِِه َشيْئًا ، َوُتِقيمُ الصَّالةَ ، َوُتؤِْتي الزَّكَاةَ ، وَكُلُّ الُْمْسِلمِ َعلَى ا: 
  دِيُنَك أَْيَنَما َتكُْن َيكِْفَك َهذَا

، َعْن َماِلكٍ  َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن ُزَراَرةَ ْبنِ أَْوفَى -١٤٧٨
َمْن أَْعَتَق َرقََبةً َمْسلََمةً فَهَِي ِفَداُؤُه ِمَن النَّارِ ، : لم قَالَ الْقَُشْيرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وس

 اللَُّه َتعَالَى ، َوَمْن َضمَّ َيِتيًما َبْيَن َعظٌْم ِمْن ِعظَامِ ُمَحرَِّرِة بَِعظْمٍ ِمْن ِعظَاِمَها ، َوَمْن أَْدَرَك أََحَد أََبَوْيِه فَلَْم ُيْغفَْر لَُه فَأَْبَعَدُه
  َوْيِه ُمْسِلَمْينِ إِلَى طََعاِمِه ، َوَشرَابِِه ، حَتَّى ُيغْنَِيُه اللَُّه َتعَالَى ، َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُأََب

اِلٍك ، َعنِ و ْبنِ َمَحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َزْيٍد ، َعْن ُزَراَرةَ ْبنِ أَْوفَى ، َعْن َعْمرِ -١٤٧٩
  النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنحْوَُه

  ومن قال عامر بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٤١

ِليِّ ْبنِ َزْيدٍ َحدَّثَنِي َتمِيُم ْبُن الْمُْنَتِصرِ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ اَألْزَرُق ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن أَْشَعثَ ْبنِ َسوَّارٍ ، َعْن َع -١٤٨٠
كُْنُت ِعْندَ َنبِيِّ اهللاِ صلى : َعاِمرُ ْبُن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ : ُزَراَرةَ ْبنِ أَْوفَى ، َعْن َرُجلٍ ِمْن قَْوِمِه ُيقَالُ لَُه  ، َعْن



َحدِّثَْك أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوَضَع َتعَالَ فَُأل: اهللا عليه وسلم إِذْ َجاَءُه سَاِئلٌ فََسأَلَُه ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
  َعنِ الُْمَساِفرِ الصَّْوَم ، َوَشطَْر الصَّالِة

ومن احلريش بن معاوية بن كعب بن ربيعة َعْبد اهللا بن الشخري بن عوف بن كعب بن وقدان بن احلريش بن معاوية 
  بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 

  صعصعة أَُبو مطرف

أََتْيُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا : ا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُمطَرٍِّف ، َعْن أَبِيِه قَالَ َحدَّثََن -١٤٨١
اِلي َما لََك ِمْن َمالٍ إِال َما َماِلي َم: َيقُولُ اْبَن آَدَم : أَلَْهاكُمُ التَّكَاثُُر حَتَّى ُزرُْتُم الَْمقَابَِر قَالَ : عليه وسلم َوُهَو َيقَْرأُ 

  أَكَلَْت فَأَفَْنْيَت ، أَْو لَبِْسَت فَأَْبلَْيَت ، أَْو َتَصدَّقَْت فَأَْمَضْيَت

ُمطَرٍِّف ،   ، َعْنَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَْسَماَء ، َحدَّثََنا َمْهِديُّ ْبُن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا غَْيالنُ ْبُن جَرِيرٍ -١٤٨٢
أَْنَت : قَِدْمُت َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َرْهٍط ِمْن بَنِي َعاِمرٍ ، فََسلَّْمُت َعلَْيِه ، فَقُلُْت : َعْن أَبِيِه قَالَ 

ْوال ، َوأَْنَت الَْجفَْنةُ الْغَرَّاُء قَالَ صلى اهللا عليه َواِلُدَنا ، وَأَْنَت َسيُِّدَنا ، َوأَْنَت أَفَْضلَُنا َعلَْيَنا فَْضال ، َوأَطَْولَُنا َعلَْيَنا طَ
  قُولُوا بِقَْوِلكُْم ال َيْسَتهْوِيَنَّكُُم الشَّْيطَانُ: وسلم 

رٍِّف ، َعْن أَبِيِه ، َعن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُمطَ -١٤٨٣
  ِالنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنحْوَُه

، َعنِ النَّبِيِّ  َوَرَواُه بِْشُر ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َمْسلََمةَ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َعْن ُمطَرٍِّف ، َعْن أَبِيِه -١٤٨٤
  صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

لشِّخِّريِ ، َعْن ثََنا َعْبُد الْوَاِحِد ْبُن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َعْن َهانِِئ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ اَحدَّ -١٤٨٥
  دِيثَأََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َيأْكُلُ ، فَذَكََر الَْح: أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ومن بين جعدة بن كعب
  ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة

  أَُبو أمية َرِضَي اهللا تعاىل عنه

الَبةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْولِيِد ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َيحَْيى ، َعْن أَبِي ِق -١٤٨٦
َعْن أَبِي  أَبِي أَُميَّةَ ح َوَحدَّثَنِي ُحَسْيُن ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْقُدُّوسِ ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، َعْن َيْحَيى ، الُْمهَاجِرِ ، َعْن

ُد ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َيحَْيى ، ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي الُْمهَاجِرِ ، َعْن أَبِي أَُميَّةَ ح َوَحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا الَْولِي
قَِدْمُت َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه : َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َحدَّثَنِي أَُبو أَُميَّةَ ، أَْو َرُجلٌ ، َعْن أَبِي أَُميَّةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َتعَالَ أُْخبِْركَ إِنَّ اللَّهَ : إِنِّي صَاِئمٌ َيا َرسُولَ اِهللا ، فَقَالَ : َيا أََبا أَُميَّةَ ؟ فَقُلُْت  أَال َتْنَتِظرِ الَْغَداَء: وسلم ِمْن َسفَرٍ ، فَقَالَ 
  َتَعالَى َوَضَع َعنِ الُْمَساِفرِ الصَِّيامِ َونِْصَف الصَّالِة



َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي أَُميَّةَ َرِضَي  َحدَّثََنا َشيَْبانُ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا أَبَانُ ْبُن َيزِيَد ، َعْن -١٤٨٩
  اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

  نابغة بن جعدة قرة بن هبرية القشريي ٤٤٤

، َحدَّثََنا اْبُن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا َشْيخٌ بِالسَّاِحلِ ، َعْن َرُجلٍ ُيقَالُ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد  -١٤٩٠
إِنَُّه كَانَ ِلي َربَّاٌت َوأَْرَبابٌ : قُرَّةُ ْبُن ُهَبْيَرةَ الْقُشَْيرِيُّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : لَُه 

نَّ فَلَْم ُيْعطَْيَن ، َوجِئْنَاَك نَّ ِمْن ُدوِن اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، فََبَعثَكَ اللَُّه َتبَاَرَك َوتََعالَى فََدَعْوَناُهنَّ فَلَْم ُيجِْبَن ، َوَسأَلَْناُهَنْعُبُدُه
َيا : ُرزَِق لُبا ، أَفْلََح َمْن ُرزَِق لُبَّا ، فَقَالَ أَفْلََح َمْن : فََهدَاَنا اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بَِك ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا  َرسُولَ اِهللا ، اكْسُنِي ثَْوَبْينِ ِمْن ِثَيابَِك قَْد لَبِْسُتُهَما فَكََساُه ، فَلَمَّا كَانَ بِالَْمْوِقِف ِمْن َعَرفَاٍت
قَْد أَفْلََح َمْن ُرزَِق لُبَّا ، قَْد : أََعاَد َعلَْيِه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَِعْد َعلَيَّ َما قُلَْت ، فَ: عليه وسلم 

  أَفْلََح َمْن ُرزَِق لُبا

  خممر بن معاوية َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٤٤٦

ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ جَابِرٍ ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن  -١٤٩١
َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َحِكيمٍ ، َعْن َعمِِّه ِمْخَمرِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َرسِ ، وَالدَّارِ ، َوالْمَْرأَِةال ُشْؤَم ، َوقَْد َيكُونُ الُْيْمُن ِفي الْفَ: 

 َحِكيمٍ ، َعْن َعمِِّه َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ -١٤٩٢
َيا : نََعْم ، قُلُْت : الَْماِء َوَمِعي أَْهِلي ، أَفَأُصِيُب ِمْنُهْم ؟ قَالَ  َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي أَِغيُب أَْشهًُرا َعنِ: قُلُْت : قَالَ 

  َوإِنْ ِغْبَت: َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي أَِغيُب أَْشهًُرا ؟ قَالَ 

  ومن بين َعْبد اهللا بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة

  أنس بن مالك الكعيب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٤٧

، َعْن أََنسِ ْبنِ َنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن سََواَدةَ إَِماُم َمْسجِِد بَنِي قَُشْيرٍ َحدَّثَ -١٤٩٣
يه وسلم ، فَاْنطَلَقُْت إِلَى أَغَاَرْت َعلَْيَنا َخْيلُ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عل: َماِلٍك َرُجلٍ ِمْن َبنِي َعْبِد اِهللا ْبنِ كَْعبٍ قَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي صَاِئمٌ : اْجِلْس ، فَأَِصْب ِمْن طََعاِمَنا ، قُلُْت : َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َيأْكُلُ ، فَقَالَ 
َوَجلَّ َوَضَع َشطْرَ الصَّالِة َعنِ الُْمَساِفرِ ، َوَوَضَع  اْجِلْس أُْخبِْرَك َعنِ الصَّالِة ، وَالصَّْومِ ، إِنَّ اللََّه َعزَّ: ، ثُمَّ قَالَ 

نَفِْسي أَنْ ال أَكُونَ أَكَلْتُ الصَّْوَم أَوِ الصَِّياَم َعنِ الَْمرِيضِ ، وَالُْحْبلَى ، َوالُْمْرِضعِ ، َواللَِّه لَقَْد قَالََها َجِميًعا ، فََيا لَْهَف 
  عليه وسلم ِمْن طََعامِ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا

  ومن بين كالب بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة



  النواس بن مسعان َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٤٤٨

الطَّاِئيِّ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َجابِرٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َجابِرٍ  -١٤٩٤
َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه : الرَّْحَمنِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ نُفَْيرِ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّوَّاسِ ْبنِ َسْمَعانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ِء َشْرِقيَّ دَِمْشَق ِفي َمْهُروذََتْينِ َيْعنِي َينْزِلُ ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم َعلَْيهَِما السَّالُم ِعْنَد الَْمنَاَرِة الْبَْيَضا: وسلم ، َيقُولُ 
  ُمَمصََّرَتيْنِ

َعْن َيْحَيى ْبنِ َجابِرٍ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ يَزِيَد ْبنِ جَابِرٍ ، َعْن أَبِيِه ، -١٤٩٥
ه َمنِ ْبنِ ُجبَْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّوَّاسِ ْبنِ َسْمَعانَ ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليالطَّاِئيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْح

َيأْجُوجَ : ْعنِي َسُيوِقُد الُْمْسِلُمونَ ِمْن جَِعابِهِْم ، َوتُُرِسهِْم ، َوُنشَّابِهِْم ، َوِقِسيِّهِْم ، َسْبَع ِسنَِني ، َي: وسلم ، َيقُولُ 
  َوَمأُْجوَج

  ومن بين أيب بكر بن كالب الضحاك بن سفيان الكاليب َرِضَي اهللا تعاىل عنه

،  ُمَسيِّبِ ، أَنَّ ُعَمَرَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ الْ -١٤٩٦
ُسفَْيانَ الِْكالبِيُّ الدَِّيةُ َعلَى الَْعاِقلَِة َوال تَرِثُ الَْمْرأَةُ ِمْن ِدَيِة َزْوجَِها َشْيئًا ، َحتَّى كََتبَ إِلَْيهِ الضَّحَّاُك ْبُن : كَانَ َيقُولُ 

  الضَِّبابِيِّ ِمْن ِدَيِة زَْوجِهَاَرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َورِثَ امَْرأَةَ أَْشَيَم 

يٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي َزاِئَدةَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسِع -١٤٩٧
َمْن ِعْنَدُه ِعلٌْم ِمْن ِمَرياثِ : طَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه بِِمىن يَْنُشُد النَّاَس قَاَم ُعَمُر ْبُن الَْخ: َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ قَالَ 

اْدُخلْ قُبََّتَك أَوْ َبيَْتَك حَتَّى أُخْبَِرَك ، فَقَاَم : الْمَْرأَِة ِمْن َعقْلِ َزْوجَِها ؟ فَقَاَم الضَّحَّاُك ْبُن ُسفَْيانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ 
  أَنْ أَُورِّثَ اْمَرأَةَ اَألْشَيمِ الضِّبَابِيِّ ِمْن ِدَيِة زَْوجِهَا: كََتَب إِلَيَّ إِلَيَّ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ، فَقَالَ 

بن أنس َحدَّثََنا ُمَحمد بن أيب غالب َحدَّثََنا مشكدانة َعْبد اهللا بن عمر َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن املبارك عن مالك  -١٤٩٨
  عن الزُّْهرِّي عن أنس بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال كان قتل أشيم الضبايب خطأ

  ومن بين َعْمرو بن كالب قدامة بن َعْبد اهللا بن عمار َرِضيَ اهللا تعاىل عنه

رَأَْيتُ : ْبنِ َعْبِد اِهللا َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَْيَمَن ْبنِ َنابِلٍ ، َعْن قَُداَمةَ -١٤٩٩
   طَْرَد ، َوال إِلَْيَكَرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم النَّْحرِ َيرِْمي َجْمَرةَ الَْعقََبِة َعلَى َناقٍَة لَهُ َصهَْباَء ، ال ضَْرَب ، َوال

  بن هوذةومن بين البكاء بن عامر بن ربيعة العداء بن خالد 

الَْعدَّاَء ُيَحمِّرُ ِلْحَيِتهِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُهنَْيُد ْبُن الْقَاِسمِ ، رَأَْيُت  -١٥٠٠
  لم فََما أَفْلَْحَنا ، َوال أَْنَجْحنَاقَاَتلَْنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وس: َوَسِمْعُت الَْعدَّاَء ، َيقُولُ : قَالَ 



َعْبُد الَْمجِيِد  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن اللَّْيثِ أَُبو الَْحَسنِ َصاِحبُ الْكَرَابِيسِ ، َحدَّثَنِي -١٥٠١
أَال أُقْرِئَُك ِكَتاًبا كََتَبُه ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ِلِد ْبنِ َهْوذَةَ قَالَ الَْعدَّاُء ْبُن َخا: َصاِحُب الدَِّقيقِ أَُبو َوْهبٍ قَالَ 

َهذَا َما اشَْتَرى الَْعدَّاُء ْبُن َخاِلِد ْبنِ َهْوذَةَ ، ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه : فَأَخَْرَج إِلَيَّ ِكتَاًبا : وسلم قَالَ 
  َعْبًدا ، أَْو أََمةً ، َشكَّ َعبَّاٌد ال َداَء ، َوال غَاِئلَةَ ، َوال ِخْبثَةَ ، َبْيُع الُْمْسِلمِ ِللُْمسِْلمِوسلم ، اْشَتَرى ِمْنُه 

ِمْن أَْهلِ  الدَِّقيقَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َعْمَر ْبنِ فَارِسٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمجِيدِ َصاِحُب  -١٥٠٢
ةَ مََررَْنا بِالزَّجِيجِ فََدَخلَْنا َعلَى َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َبنِي َعاِمرِ ْبنِ َصْعَصَع: الَْبْصَرِة قَالَ 

ِمْن أَْهلِ الَْبْصَرةِ : َمنِ الْقَْوُم ؟ قُلَْنا : ا السَّالَم ، فَقَالَ الَْعدَّاُء ْبُن خَاِلِد ْبنِ َهْوذَةَ ، فََسلَّْمَنا َعلَْيِه ، فََردَّ َعلَْيَن: ُيقَالُ لَُه 
ُهَو ذَاَك َيْدُعو النَّاَس إِلَى : فََما فََعلَ ُمَحمَُّد ْبُن الُْمَهلَّبِ ؟ فَقُلَْنا : أََتيَْناَك ُنَسلُِّم َعلَْيَك َوَتْدُعو لََنا بَِدَعَواٍت ، فَقَالَ 

فََما َتأُْمُرَنا أَْيَن َنكُونُ َمعَ : َوَما ُهَو َوذَاَك ؟ قُلَْنا : َوَجلَّ َوإِلَى ُسنَِّة َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِكَتابِ اِهللا َعزَّ 
ْجُت َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى َحَج: إِنْ َتقُْعُدوا ُتفِْلحُوا ، َوتَْرُشدُوا ثَالثًا ، ثُمَّ قَالَ : َهُؤالِء أَْو َمَع َهُؤالِء أَْو َنقُْعُد ؟ قَالَ 

أَال إِنَّ : َعَرفَةَ  اهللا عليه وسلم َحجَّةَ الْوََداعِ ، فَرَأَْيُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَاِئًما ِفي الرِّكَاَبْينِ ، ُينَاِدي َيْوَم
ِفي َشْهرِكُْم َهذَا ، ِفي َبلَِدكُْم َهذَا ، إِلَى َيْومِ َتلْقَْوَنُه ، أَال  ِدَماَءكُْم ، َوأَْموَالَكُْم ، َعلَْيكُمْ َحَراٌم كَُحْرَمِة َيْوِمكُْم َهذَا ،

  اللَُّهمَّ اشَْهِد ، اللَُّهمَّ اشَْهْد ، ثَالثًا: َنَعْم قَالَ : َهلْ َبلَّْغُت ؟ ثَالثًا ، قَالُوا 

  الفجيع بن َعْبد اهللا العامري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٥٢

 ْبنِ َحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك ْبُن ُحَسْينٍ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َوْهبَِحدَّثََنا الْ -١٥٠٣
عليه وسلم َعنِ الَْمْيَتِة َما َسأَلْتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا : ُعقَْبةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الْفَُجْيعِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  إِنَّ َهذَا لَُهَو الُْجوعُ َحتَّى َيكُونَ الطََّعاُم َيِميًنا َوِشَماال: َيِحلُّ ِمْنَها وََنْحُن َنغَْتبُِق َوَنْصطَبُِح ؟ فَقَالَ 

ي البكائي كتابا من النيب َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا أَُبو نَُعيم أخرج إلينا َعْبد امللك بن عطاء العامر -١٥٠٤
صلى اهللا عليه وسلم فقال لنا اكتبوه ومل ميله علينا زعم أن بن بنت الفجيع حدثه هبذا الكتاب من ُمَحمد النيب صلى 

اهللا عليه وسلم للفجيع ومن تبعه ومن أسلم وأقام الصالة وآتى الزكاة وأطاع اهللا تعاىل ورسوله وأعطى من املغنم 
  اهللا وأشهد على إسالمه وفارق املشركني فإنه آمن بأمان اهللا تعاىل وحممد صلى اهللا عليه وسلممخس اهللا ونصر نيب 

  الوليد بن قيس العامري ٤٥٣

َبةَ ، َعنِ  ْبنِ ُعقَْحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك ْبُن ُحَسْينٍ ، َعْن َوْهبِ -١٥٠٥
  ْنُهالَْوِليِد ْبنِ قَْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَانَ بِي َبَرٌص فََدَعا ِلي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََبرِئُْت ِم

  ومن الضباب بن كنانة
  ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة 

  ذو اجلوشن الضبايب



  وقد ذكروا أنه مسي ذا اجلوشن ألن صدره كان ناتئا
َشنِ الضَِّبابِيِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن ِذي الَْجْو -١٥٠٦

: ْدرٍ ، بِاْبنِ فََرسٍ ِلي ، ُيقَالُ لََها أََتْيُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، بَْعَد أَنْ فََرغَ ِمْن أَْهلِ َب: َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
الَ َحاَجةَ ِلي ِفيِه ، َوإِنْ أَرَْدَت أَنْ أُقِيَضكَ : إِنِّي قَدْ أََتيُْتَك بِاْبنِ الْقَْرَحاِء ِلتَتَِّخذَُه ، قَالَ ، َيا ُمَحمَُّد : فَقُلُْت ، الْقَْرَحاُء 

َيا ذَا : الَ حَاَجةَ ِلي ِفيِه ، ثُمَّ قَالَ : َما كُْنُت أُِقيُضَك الَْيْوَم بُِغرٍَّة ، قَالَ : قُلُْت ، ُت بِِه الُْمْختَاَرةَ ِمْن ُدرُوعِ َبْدرٍ فََعلْ
َك ، قَالَ إِنِّي رَأَْيُت قَْوَمَك َوِلعُوا بِ: َوِلَم ؟ قُلُْت : الَ ، قَالَ : أَالَ ُتسِْلُم فََتكُونَ ِمْن أَوَّلِ َهذَا األَْمرِ ؟ قُلُْت ، الَْجْوَشنِ 

إِنْ َتْغِلْب َعلَى الْكَْعَبِة َوَتقْطُْنهَا : فَأَنَّى يُْهَدى بَِك ؟ قُلُْت : قَْد َبلََغنِي ، قَالَ : فَكَْيَف َما َبلََغَك َعْن َمَصارِعِهِْم ؟ قُلُْت : 
  ِقيَبةَ الرَُّجلِ فََزوِّْدُه ِمْن الَْعجَْوِة ،ُخذْ َح، َيا بِالَلُ : لََعلَّك إِنْ ِعْشَت أَنْ َتَرى ذَِلَك ، ثُمَّ قَالَ : ، قَالَ 

ِمْن : فَوَاِهللا ، إِنِّي بِأَْهِلي بِالَْعوْذَاِء إِذْ أَقَْبلَ َراِكٌب ، فَقُلُْت : أََما إِنَّهُ َخْيُر فُْرَسانِ َبنِي َعاِمرٍ ، قَالَ : فَلَمَّا أَْدَبْرُت ، قَالَ 
: فَقُلُْت ، قَْد وَاِهللا غَلََب َعلَْيَها ُمَحمٌَّد َوقَطََنَها : َما فََعلَ النَّاُس ؟ قَالَ : قُلُْت : قَالَ  ِمْن َمكَّةَ ،: أَْيَن أَْنَت ؟ قَالَ 

زٍ ، َوالَ َيْضرِطُ وَاِهللا ، الَ أَْشَرُب الدَّْهَر ِمْن كُو: لَْو أُْسِلُم َيْومَِئٍذ ، ثُمَّ أَسْأَلُُه الْحَِريةَ َألقْطََعنِيَها ، قَالَ ، َهبِلَْتنِي أُمِّي 
  .الدَّْهَر َتْحِتي بِْرذَْونٌ

  : ومن رؤاس بن كالب بن ربيعة بن عامر

  عبيدة بن َعْمرو الكاليب

َها َعبِيَدةَ اضٍ ، َعْن َجدَِّحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُخثَْيمٍ الْهِالِليُّ ، َحدَّثَتْنِي رَبِيَعةُ بِْنُت ِعَي -١٥٠٧
  رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم تََوضَّأَ فَأَسَْبغَ الُْوُضوَء: ْبنِ َعْمرٍو الِْكالبِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َعْمرو بن مالك الرؤاسي ٤٥٦

طَارٌِق ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َماِلٍك : ، َعْن َشْيخٍ ُيقَالُ لَُه َحدَّثََنا ُعثَْمانُ اْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن أَبِيِه  -١٥٠٨
َواللَِّه إِنَّ الرَّبَّ لَُيتََرضَّى فَيَْرَضى ، : أَتَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت لَُه : الرَُّؤاِسيِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  فَاْرَض َعنِّي ، فََرِضَي َعنُْه

  نافع الرؤاسي جد علقمة ٤٥٧

 ْبُن الْجَرَّاحِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُسفَْيانَ َعْبُد الرَِّحيمِ ْبنِ ُمطَرٍِّف ، َوُهَو اْبُن َعمِّ َوِكيعِ ْبنِ الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََنا َوكِيُع -١٥٠٩
: كُْنُت ِفي الَْوفِْد ، فَقَالَ : ، َعْن َناِفعٍ َجدِّ َعلْقََمةَ قَالَ  َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن أَبِي َعْوٍف ُحَمْيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الرَُّؤاِسيِّ

ُيْدرِكُوا بِثَأْرِِهْم ، فَأََتْوا أََتى ُعَمُر ْبُن َماِلٍك ، النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْسلََم ، ثُمَّ َدَعا قَْوَمُه فَأََبْوا أَنْ ُيجِيُبوُه َحتَّى 
َربِيَعةُ ْبُن الُْمْشِفقِ ، : ُعقَْيلٍ فَأَصَاُبوا مِْنُهْم َرُجال ، فَاتََّبَعتُْهْم َبُنو ُعقَْيلٍ ُيقَاِتلُوَنُهْم َوِفيهِْم َرُجلٌ يُقَالُ لَُه  طَاِئفَةً ِمْن َبنِي

أَِمنُْتْم َيا َمْعَشَر : الَ َرُجلٌ ِمَن الَْحيِّ أَقَْسْمُت ال أَطَْعُن إِال فَارًِسا إِذَا الْقَْوُم أُلْبُِسوا الْقَالنَِسا فَقَ: َيقُولُ ِفي َرَجزٍ لَُه 
فَطََعَنُه الُْعقَْيِليُّ ِفي َعُضِدِه فَاْخَتلََّها : فَاْمَتَنَع َعلَْيِه الُْمحَرُِّش ْبُن َعْبِد اِهللا فَأَطَْعَنا طَْعنََتْينِ قَالَ : الرَِّجالِ َساِئَر الَْيْومِ قَالَ 

  ،فَاْعَتَنَق فََرَسُه : قَالَ 



فَأََتى ُعَمُر َوالنَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : َما رُؤَاُس ؟ َجَبلٌ أَْم أُنَاٌس ؟ قَالَ : فَقَالَ َربِيَعةُ : َيا آلَ ُرؤَاسٍ قَالَ : ثُمَّ قَالَ 
فَإِنْ أََتانِي َمْغلُولَةٌ َيُدُه إِلَى ُعُنِقِه : أََتى الَْمِديَنةَ  َمْغلُولَةٌ َيُدُه إِلَى ُعُنِقِه لَمَّا أَْحَدثَ فَأََتى الَْمِديَنةَ فََسِمَع ِغلَْمةً َيقُولُونَ ِحَني

: َيا َرسُولَ اِهللا ، اْرَض َعنِّي قَالَ : فَقَالَ : َألْضرَِبنَّ َما فَْوَق الُْغلِّ ، فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َبْينِ َيَدْيِه قَالَ 
َيا : فَقَالَ اُه ِمْن َخلِْفِه فَقَالَ ِمثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ أََتاُه َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه ، ثُمَّ أََتاُه ِمْن َبْينِ َيَدْيِه فَأََت: فَأَْعَرَض َعْنُه قَالَ 

فَالنَ لَُه ، َوقَالَ : ى فَيَْرَضى قَالَ َرسُولَ اِهللا ، اْرَض َعنِّي ، َرِضَي اللَُّه َتعَالَى عَْنَك ، فََواللَِّه إِنَّ الرَّبَّ َجلَّ َجاللُُه لَيَُتَرضَّ
  َوقَْد َرضِيُت َعْنَك: 

ومن بين سلول بن صعصعة بن بكر بن هوازن وهم أخوة عامر وأمهم سلول بنت ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن 
  عكابة منهم

  مالك بن ربيعة السلويل َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٥٨

ْيَمانُ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن ُبرَْيِد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ُسلَ -١٥١٠
لََعِت ِقظْ حَتَّى طَأَبِي َمْرَيمَ السَّلُوِليِّ ، َعْن أَبِيِه قَالَ َناَم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َوْجِه الصُّْبحِ فَلَْم َيْسَتْي
أَقَاَم فََصلَّى الْفَْجَر الشَّْمُس ، فَأََمَر َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الُْمَؤذِّنَ فَأَذَّنَ ، ثُمَّ َصلَّى َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ أَْمَرُه ، فَ

  اِئٌن إِلَى ِقَيامِ السَّاعَِةَوقَاَم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي ذَِلَك الَْمقَامِ ، فَأُخْبَِر بَِما ُهَو كَ: قَالَ 

َنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن بِْشرٍ أَُبو حَفْصٍ الصَّْيرَِفيُّ َوكَانَ ال بَأَْس بِِه ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن رَاِشٍد ، َحدَّثَ -١٥١١
ُشدَّ : َم ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِعْمَرانَ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ ُمطَرٍِّف ، َعْن ُبَرْيِد ْبنِ أَبِي َمرَْي

  َحقْوَْيَك َولَْو بِِصرَارٍ ِفي الصَّالِة ، َيعْنِي بَِخيٍْط

  حبشي بن جنادة السلويل َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٥٩

يمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمجَاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َحَبِشيِّ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّح -١٥١٢
َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َحجَِّة الْوََداعِ بَِعَرفَةَ ، َوأَتَاُه أَْعرَابِيٌّ : ُجَناَدةَ السَّلُوِليِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

إِنَّ : اِئِه ، فَسَأَلَُه إِيَّاُه فَأَْعطَاُه ، فَِعْنَد ذَِلَك ُحرَِّمِت الَْمْسأَلَةُ ، َوقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأََخذَ بِطََرِف رَِد
َسأَلَ النَّاَس لَِيْشتَرَِي َمالَهُ  الَْمسْأَلَةَ ال َتِحلُّ لَغَنِيٍّ ، َوال ِلِذي ِمرٍَّة ، سَوِيٍّ إِال ِلِذي فَقْرٍ ُمْدِقعٍ ، أَْو غُْرمٍ ُمقِطعٍ ، َوَمْن
  اَء فَلُْيكِْثْركَانَ ُخُموًشا ِفي َوْجهِهِ َيْوَم الْقَِياَمِة ، َوَرضْفًا َيأْكُلُُه ِمْن َجَهنََّم ، فََمْن َشاَء فَلُْيقِْللْ ، َوَمْن َش

إِْسرَائِيلُ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن حََبِشيِّ ْبنِ ُجَناَدةَ السَّلُوِليِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا  -١٥١٣
  َمْن َسأَلَ ِمْن غَْيرِ فَقْرٍ فَكَأَنََّما َيأْكُلُ َجمْرًا: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َيا أََبا : شَرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َحَبِشيِّ ْبنِ جَُناَدةَ قَالَ َشرِيٌك ، قُلُْت  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا -١٥١٤
َعِليٌّ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َوقََف َعلَْيَنا ِفي َمْجِلِسَنا ، فَقَالَ : إِْسحَاَق ، أَْيَن َرأَْيَتُه ؟ قَالَ 

  َنا ِمْنُه ، َوال ُيؤَدِّي َعنِّي إِال َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعنُْهِمنِّي َوأَ



  ومن ثقيف وثقيف قسي بن منبه
عكرمة بن قيس بن عيالن ومن فضائلهم وأخبارهم ويقال قسي النبت بن منبه بن : ابن بكر بن هوازن بن منصور

  دعمي بن إياد بن معد بن عدنان
 أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َعْبِد الَْمجِيِد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن -١٥١٥

اِهللا ، أَْحَرقَْتَنا  َيا َرسُولَ: فََجاَءُه أَْصحَاُبُه ، فَقَالُوا : أَبِي الزَُّبْيرِ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم حَاَصَر الطَّاِئَف قَالَ 
  : نَِبالُ ثَِقيٍف ، فَاْدُع اللََّه َتعَالَى َعلَيْهِْم ، فَقَالَ 

  اللَُّهمَّ اْهِد ثَِقيفًا

  ، اللَُّهمَّ اْهِد ثَِقيفًا

ْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن أَبِي الزَُّب -١٥١٦
  صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

 الَْمقْبُرِيِّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسِعيٍد -١٥١٧
ال أَقَْبلُ َهِديَّةً ِمْن أََحٍد ِمَن : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َر

  الْعََربِ َبْعَد َمقَاِمي َهذَا ، إِال ِمْن قَُرِشيٍّ ، أَْو أَْنصَارِيٍّ ، أَْو ثَقَِفيٍّ ، أَْو َدْوِسيٍّ

نَّى ، َحدَّثََنا الضَّحَّاُك ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا اْبُن َعْجالنَ ، َعْن َسِعيِد الَْمقُْبرِيٍّ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَ -١٥١٨
فَْنٍة ، َمْن َعِذيرِي ِمْن فُالٍن أَْهَدى إِلَى بَِج: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َبلُ ِمَن اْمرِئٍ ِمَن الْعََربِ َهِديَّةً فَكَأَنََّما َنظَْرُت إِلَى بَْعضِ أَْهِلي ، فَأََتْيُتُه بِِستِّ َبكَرَاٍت ، فَظَلَّ يََتَسخَّطُ َعلَيَّ ، َواللَِّه ال أَقْ
  ِسياإِال أَنْ َيكُونَ قَُرشِيا ، أَْو أَْنصَارِيا ، أَْو ثَقَِفيا ، أَْو دَْو

ْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َعْن إِْسَرائِيلَ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َع -١٥١٩
  ْيشٍ ، وَالنُّقََباُء ِمْن ثَِقيٍفالطُّلَقَاُء ِمْن قَُر: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

بِي الَْعاصِ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَ -١٥٢٠
لى اهللا عليه وسلم فَأَْنزَلَُهْم ِفي الَْمْسجِدِ ِلَيكُونَ أََرقَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َوفَْد ثَِقيٍف قَِدُموا َعلَى َرسُولِ اِهللا ص

ال َخْيَر ِفي ِدينٍ لَْيَس ِفيِه ُركُوعٌ : ِلقُلُوبِهِْم ، َواشَْتَرطُوا أَنْ ال يُْعَشُروا َوال ُيجِبُّوا َوال َيْسَتعِْملَ َعلَْيهِْم غَْيُرِهْم ، فَقَالَ 
  َعلِّْمنِي الْقُْرآنَ وَاْجَعلْنِي إَِمامَُهْم: ُه َعْنُه ، فَقَالَ ُعثَْمانُ َرِضَي اللَّ

أَبِي الَْعاصِ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاِذ ْبنِ ُمَعاِذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن أَْشَعثَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ -١٥٢١
  وا َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَضََرَب لَُهْم قُبَّةً ِفي الَْمْسجِِد ، فَذَكََر َنْحوَُهَرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َوفَْد ثَِقيٍف قَِدُم

مَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا اْبُن اَألْصَبهَانِيِّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن الُْمْخَتارِ ، َعْن ُمَح -١٥٢٢
ى َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه ْن ِعيَسى ْبنِ َعْبِد اِهللا َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َربِيَعةَ الثَّقَِفيِّ قَالَ قَِدَم َوفٌْد ِمْن ثَِقيٍف َعلََع



 صلى اهللا عليه وسلم بِِصَيامِ َما وسلم فََضَربَ لَُهْم قُبَّةً ، وَأَْسلَُموا ِفي النِّْصِف ِمْن رََمَضانَ ، فَأََمَرُهْم َرُسولُ اِهللا
  اْسَتقَْبلُوا ، َولَمْ َيأُْمرُْهْم بِقََضاِء َما َمَضى

ْبنِ َيْعلَى الطَّاِئِفيُّ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ -١٥٢٣
قَِدْمَنا َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا : ُعثَْمانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَْوسٍ ، َعْن َجدِّهِ أَْوسِ ْبنِ ُحذَْيفَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  َعْن

َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم  فََنَزلَ اَألْحالُف َعلَى الُْمِغَريةِ ْبنِ ُشْعَبةَ ، َوأَْنَزلَ: عليه وسلم ِفي َوفِْد ِمْن ثَِقيٍف قَالَ 
  َحتَّى ُيَراوَِح َبْيَن رِْجلَيِْه َبنِي مَاِلٍك ِفي قُبٍَّة لَُه فَكَانَ َيأْتِيَنا كُلَّ لَْيلٍَة َبْعَد الِْعَشاِء ، فَُيَحدِّثَُنا قَاِئًما َعلَى رِْجلَْيِه

ُن أَبِي أَُوْيَس ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا اْب -١٥٢٤
اْشَتَرطُوا َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ال َصَدقَةَ : سَأَلُْتُه َعْن إَِمياِن ثَِقيٍف ، فَقَالَ : الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ 

  سََيصَّدَّقُونَ وَُيَجاِهُدونَ إِذَا أَْسلَُموا: َوال جِهَاَد ، َوأَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َعلَْيهِْم ، 
َحدَّثََنا ابن أيب صفوان الثقفي َحدَّثََنا إمساعيل بن َعْبد الكرمي الصنعاين َحدَّثََنا إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن  -١٥٢٥

ر بن َعْبد اهللا َرِضَي اهللا تعاىل عنه عن بيعة ثقيف فقال بايعوا أن ال صدقة عليهم وال وهب بن منبه قال سألت جاب
  جهاد

قَاِسمِ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُميَّةُ ْبُن بِْسطَاَم أَُبو َبكْرٍ الْعَْيِشيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن الْ -١٥٢٦
أََتْيَنا عَْبَد اِهللا ْبَن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَذَكََر أَنَُّهْم كَاُنوا َمعَ َرسُولِ اِهللا صلى : يَّةَ ، َعْن ُبَجْيرِ ْبنِ أَبِي ُبَجْيرٍ قَالَ أَُم

زِلُُه بِالَْحَرمِ ، فَلَمَّا أَْهلََك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ قَْوَمُه َوكَانَ َمْن: َهذَا قَْبُر أَبِي ثَِقيٍف قَالَ : اهللا عليه وسلم ، فََمرُّوا بِقَْبرٍ ، فَقَالَ 
ُه غُْصٌن ِمْن ذََهبٍ ، فَاْبَتَدرَْناهُ بَِما أَْهلَكَُهْم ، َمَنَعُه ِلَمكَانِِه ِمَن الَْحَرمِ ، َوأَنَّهُ َخَرجَ َحتَّى إِذَا َبلَغَ َها ُهَنا مَاَت َوُدِفَن َمَع

  فَاْسَتْخَرجَْناُه

  ومنهم عثمان بن أيب العاص ٤٦

  وأبو العاص هو امسه ومن أخباره
َحدَّثََنا ُمَحمد بن أيب صفوان الثقفي قال عثمان بن أيب العاص وأبو العاص امسه وأبو العاص بن بشر بن  -١٥٢٧

بن هوازن َعْبد دمهان بن َعْبد اهللا بن مهام بن أبان بن يسار بن مالك بن خطيط بن جشم بن قسي بن منبه بن بكر 
ومسعت بن أيب صفوان يقول وفد عثمان اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن سبع وعشرين ومسعت بن أيب 

  صفوان يقول مات عثمان يف سنة إحدى ومخسني

َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ َرِضَي اللَُّه  َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك ْبُن فَضَالَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحيْرِزٍ ، -١٥٢٨
اْحفَظْ لََنا َمَتاعََنا َورِكَاَبَنا : َوفَْدُت إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي أُنَاسٍ ِمْن ثَِقيٍف ، فَقَالُوا ِلي : َعْنُه ، َيقُولُ 

ُمونِي حَتَّى أَْدُخلَ َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فََدَخلُوا َعلَى َرُسولِ َعلَى أَنَّكُْم إِذَا فََرغُْتُم اْنَتظَْرُت: ، فَقُلُْت 
لُْتهُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََسأَلُوُه َحوَاِئَجُهْم ، ثُمَّ َخَرجُوا ، فََدَخلُْت َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََسأَ

َهذَا ِممَّا ُيحَْتجُّ أَنَّ الْقُْرآنَ ُجِمَع ِفي الَْمصَاِحِف َعلَى َعْهِد : نِيِه قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ ُمْصَحفًا كَانَ عِْنَدُه فَأَْعطَا



ُروا ال ُتَساِف: َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوبَِما رََوى اْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
  بِالَْمَصاِحِف إِلَى أَْرضِ الَْعُدوِّ ، وََدلَّ َعلَى أَنَُّه كَانَ َمْجُموًعا ِفي الَْمصَاِحِف

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا أسود بن عامر َحدَّثََنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيب نضرة قال  -١٥٢٩
حفا بصحيفة فجلسنا إىل رجل حيدثنا مث جاء عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه أتينا عثمان بن أيب العاص ليعرض لنا مص

  فتحولنا إليه
ْبنِ أَبِي ِهْنَد ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِبَْراِهيَم ، َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َسِعيِد -١٥٣٠

َوكَانَ ِمْن آِخرِ َما َعهَِد إِلَيَّ : أََتْيُت ُعثَْمانَ ْبَن أَبِي الَْعاصِ فََدَعا ِلي بِلَقَْحٍة قَالَ : ُن َعْبِد اِهللا قَالَ َحدَّثَنِي ُمطَرُِّف ْب
النَّاَس بِأَْضَعفِهِْم  َيا ُعثَْمانُ ، َتَجوَّزِ الصَّالةَ َواقُْدرِ: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِحَني أَمَّرَنِي َعلَى الطَّاِئِف ، فَقَالَ 
  ، فَإِنَّ ِفيهُِم الْكَبَِري وَالضَِّعيَف ، َوالسَِّقيَم َوالْبَِعيَد ، َوذَا الْحَاجَِة

دَّثَنِي أَبِي ، ْحَمنِ ، َحَحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن سُفَْيانَ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَيْيَنةُ ْبُن َعْبِد الرَّ -١٥٣١
لَمَّا َبَعثَنِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى الطَّاِئِف ، َعَرَض ِلي : َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

فَلَْم : َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َشْيٌء ِفي َصالِتي حَتَّى كُْنُت ال أَْدرِي َما أَُصلِّي ، فَلَمَّا َرأَْيُت ذَاَك ، أََتْيُت
: َما َجاَء بَِك ؟ فَقُلُْت : َنَعْم ، فَقَالَ : َيا اْبَن أَبِي الَْعاصِ ، فَقُلُْت : َيُرْعُه ِمنِّي إِال َوأََنا أَْمِشي إِلَى جَْنبِِه ، فَقَالَ ِلي 
ذَاَك الشَّْيطَانُ ، اْدُنْه ، فََدنَْوُت ، فََجلَْسُت َعلَى ُصدُورِ : َصلِّي قَالَ َعَرَض ِلي َشْيٌء ِفي َصالِتي َحتَّى َما أَْدرِي َما أُ

فَالَ أَْحِسُبهُ : الَْحْق بَِعَمِلَك قَالَ ُعثَْمانُ : فََضَربَ َصْدرِي بَِيِدِه ، ثُمَّ قَالَ : افُْغْر فَاَك قَالَ : قََدَميَّ َبْيَن َيَدْيِه ، فَقَالَ 
  ُدَعَرَض ِلي َبْع

َيْيَنةُ ْبُن َعْبِد َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا ُع -١٥٣٢
عََرَض ِلي َشْيٌء ِفي : للَُّه َعْنُه ، َيقُولُ َسِمْعُت ُعثَْمانَ ْبَن أَبِي الَْعاصِ َرِضَي ا: الرَّْحَمنِ ْبنِ َجْوَشنٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي قَالَ 

اْجِلْس َعلَى ُصُدورِ قََدمَْيَك : فَقَالَ ِلي : َصالِتي ، فَلَْم ُيَرعْ بِي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِال َوأََنا َبْيَن َيَدْيِه قَالَ 
فَتَفَلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ُغْر فَاَك ، فَفََغْرُت فَاَي قَالَ افْ: َوقَالَ : فََجلَْسُت َعلَى ُصُدورِ قَدََميَّ قَالَ : قَالَ 

فََما َحَسْسُت بِهِ َبْعَد ذَِلَك ، : اْخُرْج َعُدوَّ اِهللا ِمْن َصْدرِِه قَالَ : وسلم ِفي ِفي ، َوضََرَب بَِيِدِه َعلَى َصْدرِي ، َوقَالَ 
ُعَيْيَنةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َجْوَشنٍ ، ُهَو ِمْن غَطَفَانَ ، َوأُمُُّه اْبَنةُ الَْحكَمِ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ : َسِمْعُت اْبَن أَبِي َصفَْوانَ َيقُولُ 

ُعثَْمانَ ُصْحَبةٌ ، ُعثَْمانَ ، َوالَْحكََم ، َوحَفَْص ، َوِل: ُوِلدَ أَبِي الَْعاصِ ثَالثَةً : الثَّقَِفيِّ قَالَ أَُبو َبكْرٍ الْقَاِضي َرِحَمُه اللَُّه 
  َووِفَاَدةٌ ُدوَنُهَما ، َوال ُصْحَبةَ لَُهمَا

َحدَّثََنا ُمَحمد بن أيب صفوان َحدَّثََنا أمية بن خالد َحدَّثََنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيب نضرة قال  -١٥٣٣
ا لنا قال فلما حضرت الصالة أمرنا أتينا عثمان بن أيب العاص َرِضَي اهللا تعاىل عنه يف يوم مجعة نعرض عليه مصحف

  فاغتسلنا مث أمر لنا بطيب فتطيبنا قال مث رحنا إىل اجلامع
َحدَّثََنا ابن أيب صفوان َحدَّثََنا َعْبد السالم عثمان بن هاشم أَُبو عثمان َحدَّثََنا ُعَيْينة بن َعْبد الرمحن عن أبيه  -١٥٣٤

اىل عنه يقول لوال اجلمعة واجلماعة لدخلت بعض بيويت هذه فلم أخرج قال مسعت عثمان بن أيب العاص َرِضيَ اهللا تع
  منه حىت أنقل



َحدَّثَين ابن أيب صفوان َحدَّثََنا حيىي بن كثري العنربي َحدَّثََنا علي بن مبارك عن حيىي بن أيب كثري َحدَّثََنا أَُبو  -١٥٣٥
بربى شهل وعلينا عثمان بن أيب العاص أمريا أن القوا  شيخ اهلنائي قال أتانا كتاب عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه وحنن

  اخلفاف واحلباب والفرآء والسراويالت وإياكم ولباس العجم والتشبه هبم
َحدَّثََنا ابن أيب صفوان َحدَّثََنا أَُبو داود عن أيب عامر اخلزاز عن احلسن قال كان لعثمان بن أيب العاص  -١٥٣٦

خاله للحديث فكنا نأتيه فيه قال وكان يقول بن آدم بني ساعتني ساعة من اآلخرة ال َرِضَي اهللا تعاىل عنه بيت قد أ
  بد منها وساعة من الدنيا ال بد منها واهللا عز وجل أعلم أي الساعتني تغلب علينا

نا عثمان َحدَّثََنا ابن أيب صفوان َحدَّثََنا احلسن بن يزيد َحدَّثََنا مبارك بن فضالة عن احلسن قال أشرف علي -١٥٣٧
  بن أيب العاص َرِضَي اهللا تعاىل عنه فقال بن آدم بني حاجة من الدنيا وبني حاجة من اآلخرة ال بد منهما

َحدَّثََنا ابن أيب صفوان َحدَّثََنا قريش بن أنس َحدَّثََنا اجلريري عن أيب العالء قال قال رجل لعثمان بن أيب  -١٥٣٨
لدنيا واآلخرة يا معشر األغنياء فقال لدرهم يتصدق به أحدكم من جهده خري العاص َرِضَي اهللا تعاىل عنه ذهبتم با

  من عشرة آالف درهم يتصدق به أحدنا من غيض يف فيض

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا سليمان بن حرب َحدَّثََنا أَُبو هالل عن قتادة عن مطرف بن َعْبد اهللا قال  -١٥٣٩
َرِضَي اهللا تعاىل عنه فاستأذنت فجلست بالباب مث أذن يل فقال عثمان ساعة للدنيا أتيت عثمان بن أيب العاص 

وساعة لآلخرة واهللا تعاىل يعلم أيهما تغلب علينا فقلت ذهبتم بالدنيا واآلخرة فقال الدرهم يصيبه أحدكم من 
  جهده فينفقه يف حق أفضل من عشرة آالف يصيبها أحدنا غيضا يف فيض

عقبة بن مكرم َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن عيسى اخلزاز عن يونس عن احلسن أن موىل لعثمان بن أيب َحدَّثََنا  -١٥٤٠
العاص سأله أن يعطيه ماال يتجر فيه والربح بينهما فأعطاه عشرين ألفا فاشترى به اخلمر مث قدم هبا األبله فخرج إليه 

  غريه عثمان َرِضيَ اهللا تعاىل عنه فلم يدع منها دنا إال كسره وال
َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا ابن علية عن ُعَيْينة بن َعْبد الرمحن عن أبيه قال كان ميني عثمان بن أيب  -١٥٤١

  العاص َرِضَي اهللا تعاىل عنه لعمري

  ومما أسند عثمان بن أيب العاص َرِضيَ اهللا تعاىل عنه
َبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ إِْسَماِعيلُ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي ِهْندَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -١٥٤٢

لِقَْحةً ، فَقُلُْت  أََتْيُت ُعثَْمانَ ْبَن الَْعاصِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فََدَعا ِلي بِلََبنٍ: ، َحدَّثَنِي ُمطَرِّفُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ الشِّخِّريِ قَالَ 
الصَِّياُم ُجنَّةٌ ِمَن النَّارِ كَُجنَِّة أََحِدكُْم ِمنَ : إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : إِنِّي صَاِئٌم ، فَقَالَ : 

َما َعهَِد إِلَيَّ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِحنيَ  َوكَانَ ِمْن آِخرِ: الِْقتَالِ ، ِصَياٌم َحَسٌن ثَالثَةُ أَيَّامٍ ِفي الشَّْهرِ قَالَ 
َيا ُعثَْمانُ ، َتَجاَوزِ الصَّالةَ ، َواقُْدرِ النَّاَس بِأَْضَعفِهِْم ، فَإِنَّ ِفيهُِم الضَِّعيُف ، وَالسَِّقيُم ، : أَمَّرَنِي َعلَى الطَّاِئِف ، فَقَالَ 

  َوالَْبعِيُد ، َوذَا الْحَاجَِة

يبٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ دَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي حَبَِح -١٥٤٣
اللَُّه َعْنُه ، َدَعا لَُه بِلََبنِ ِلقَْحٍة َيْسِقيُه ، فَقَالَ أَبِي ِهْنَد ، أَنَّ ُمطَرِّفًا ِمْن َبنِي َعاِمرٍ َحدَّثَُه ، أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن أَبِي الَْعاصِ َرِضَي 

الصَِّياُم ُجنَّةٌ كَُجنَّةِ أََحِدكُْم ِمَن الِْقَتالِ قَالَ أَُبو : إِنِّي صَاِئٌم ، فَقَالَ َسمِْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : 



ِفي الصَِّيامِ ُجنَّةٌ أَُبو الَْعالِء ، َعْن ُمطَرٍِّف ، : ُعثَْمانَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  َوَرَواُه َعْن: َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ 
َمانُ كََر َعْنُهمُ النُّْعَوَرَوى َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ُعثَْمانُ ِفي اِإلَماَمِة ُمطَرُِّف ْبُن َعْبِد اِهللا ، وَأَْشيَاٌخ ِمْن ثَِقيٍف ذَ

ُحَنْيٍف ، َوَسِعيُد ْبنُ ْبُن َساِلمٍ ، أَْو سَاِلمِ ْبنِ النُّْعَماِن ، رََوى َعْنُه ِسَماُك ْبُن حَْربٍ ، َوَحِكيُم ْبُن َحكِيمِ ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ 
، وََداُوُد ْبُن أَبِي عَاِصمٍ ، وَالَْحارِثُ أَُبو  الُْمسَيِّبِ ، َوُموَسى ْبنِ طَلَْحةَ ، َوُمحَمَُّد ْبُن َسِعيدِ ْبنِ َعْبِد الَْمِلكِ الطَّاِئِفيُّ

  َعْمرِو ْبُن الْحَارِِث

َبَعثَ زَِياٌد ِكالَب ْبَن أَُميَّةَ : َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ قَالَ  -١٥٤٤
َبَعثَنِي : َيا أََبا هَاُرونَ ، َما ُيقِْعُدَك َها ُهَنا ؟ قَالَ : َمرَّ بِِه ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي الَْعاصِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ َعلَى اُألُبلَِّة ، فَ

َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  أَال أَُحدِّثَُك َحِديثًا َسِمَعْتُه ِمْن ِمْن: َعلَى الَْمكْسِ ، ثُمَّ قَالَ : َهذَا َعلَى اُألُبلَِّة ، فَقَالَ 
إِنَّ َنبِيَّ اِهللا َداُوَد َعلَْيِه الَسالَم كَانَ ُيوِقظُ أَْهلَُه َساَعةً ِمَن اللَّْيلِ ، : ، َسِمْعُت َنبِيَّ اللََّه صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

: َعةَ َيسَْتجِيبُ اللَُّه َتعَالَى ِفيَها الدَُّعاَء إِال ِلَساِحرٍ أَْو َعشَّارٍ قَالَ َيا آلَ َداُوَد قُوُموا فََصلَّْوا ، فَإِنَّ َهِذِه السَّا: فََيقُولُ 
  اْبَعثْ َعلَى َعَمِلَك َمْن ِشئَْت: فََرِكَب َسِفيَنَتُه ، ثُمَّ َجاَء إِلَى زَِياٍد فََدَخلَ َعلَْيِه ، فَقَالَ 

  ومن ثقيف

  املغرية بن شعبة بن مسعود ٤٦١

اهللا ويكىن أيضا بأيب عيسى َرِضيَ اهللا تعاىل عنه تويف سنة مخسني ويقولون سنة اثنتني ومخسني وهو  يكىن بأيب عَْبد
على الكوفة يف رمضان ودفن هبا وكانت واليته تسع سنني وكان عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه واله قبل ذلك وواله أَُبو 

  صيبت إحدى عينيه يوم الريموك وله هجرة ومن ذكرهبكر وواله عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه وكان رجال طويال أ

 ْبنِ لَِقيٍط ، َعْن ُسَوْيدِ َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن إَِيادِ ْبنِ لَِقيٍط ، َعْن إَِياِد -١٥٤٥
أَكَلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم طََعاًما فَجِئُْت بَِماءٍ : َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ  ْبنِ َسْرَحانَ ، َعنِ الُْمِغَريةِ ْبنِ ُشْعَبةَ

ى َورَاَك فََساءَنِي َواللَِّه ذَِلَك ، فَلَمَّا قََض: ِلَيتََوضَّأَ ، َوقَْد كَانَ قَْبلَ ذَِلَك أَكَلَ طََعاًما فَجِئُْتُه بَِماٍء فَانَْتَهرَنِي ، َوقَالَ ِلي 
َيا َرسُولَ اِهللا ، : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َشكَْوُت ذَِلَك إِلَى ُعَمَر ْبنِ الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ ُعَمُر 

  َما ِفي َنفِْسي َعلَْيِه إِال َخيْرًا: فَقَالَ إِنَّ الُْمِغَريةَ َشقَّ َعلَْيِه اْنِتهَاُرَك إِيَّاُه ، فََخِشَي أَنْ َيكُونَ ِفي نَفِْسَك َعلَْيِه َشْيٌء ، 

َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبنِ أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي خَاِلٍد ، -١٥٤٦
َما َسأَلَ أََحٌد َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الدَّجَّالِ أَكْثََر َما : ُه َعْنُه قَالَ َحازِمٍ ، َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ َرِضَي اللَّ

، غَْيرُ  َيا بَُنيَّ: َوَروَاُه َجَماَعةٌ ، َعْن إِْسَماِعيلَ وَلَْم يَقُلْ : َيا بَُنيَّ ، َوَما ُيْنِصُبَك لَُه ؟ قَالَ أَُبو َبكْرٍ : َسأَلُْتُه َعْنُه ، فَقَالَ 
  َيزِيَد

َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن عامر بن زرارة َحدَّثََنا ابن أيب زائدة عن جمالد عن الشعيب عن املغرية بن شعبة َرِضَي اهللا  -١٥٤٧
تعاىل عنه قال إين آخر الناس عهدا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حفرنا له وحلدنا له حلدا فلما دفناه وخرجوا 

   القرب فدخلت فأخرجتها ومسحت على النيب صلى اهللا عليه وسلمألقيت الفأس يف



، َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َواِئلٍ -١٥٤٨
  ثَنِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى أَْهلِ َنْجَرانَُشْعَبةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َبَع

َحدَّثََنا أمحد بن الفرات َحدَّثََنا سهل َحدَّثََنا ابن أيب زائدة عن بن إسحاق عن الزُّهْرِّي عن عروة بن الزَُّبري  -١٥٤٩
ه وسلم يف احلديد فطفق عروة بن عن املسور بن خمرمة أن املغرية بن شعبة كان واقفا على رأس النيب صلى اهللا علي

مسعود يكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم وميس حليته فرفع املغرية يده فقال امسك يدك عن وجهه رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه وسلم قبل واهللا أن ال تصل إليك

، َحدَّثَنِي أَُبو َصْخَرةَ ، َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ َعْبدِ اِهللا ،  َحدَّثََنا أَُبو ئَبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِمْسَعرٍ -١٥٥٠
  كَانَ َشارِبِي قَْد َوفَّى فَقَصَّهُ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى ِسوَاٍك: َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، َعْن غَاِلبِ ْبنِ َنجِيحٍ ، َعْن َجاِمعِ ْبنِ َشدَّاٍد ، َعنِ َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن حَاِتمٍ  -١٥٥١
لَقَْد َوفَّى : قَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الُْمِغَريِة ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ شُْعَبةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َشارُِبَك َيا ُمِغَريةُ ، فَقُصَّ ِلي ِمْنُه َعلَى سَِواٍك

، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلَمَ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاِذ ْبنِ ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َحبِيُب ْبُن الشَّهِيِد -١٥٥٢
َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ، اكَْتَنى : فَلَمَّا َجاَء أَُبو ِعيَسى قَالَ : ُعَمَر َبَعثَ إِلَى اْبنِِه َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ  ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه ذَكَرَ أَنَّ

سلم قَْد غُِفَر إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه و: بَِها الُْمِغَريةُ ْبُن ُشْعَبةَ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
  لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه َوَما تَأَخََّر

َحدَّثََنا صلت بن مسعود َحدَّثََنا محاد بن زيد عن هشام عن ُمَحمد قال كان الرجل يقول للرجل غضب  -١٥٥٣
  ةاهللا تعاىل عليك كما غضب أمري املؤمنني على املغرية بن شعبة عزله عن البصرة واستعمله على الكوف

نِ إِْبَراِهيمَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن َسْعِد ْب -١٥٥٤
ْبنِ ُشْعَبةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َخَرَج َمعَ النَّبِيِّ  إِبَْراهِيَم أَنَُّه أَْخبََرُه ، َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الُْمِغَريِة

فَذََهَب النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيْوًما ِلَحاَجِتِه ، فَذََهَب َمَعُه الُْمِغَريةُ بِإَِداَوٍة : صلى اهللا عليه وسلم إِلَى َتبُوَك قَالَ 
َوغََسلَ َوْجَهُه ، ثُمَّ أَْخَرَج َيَدْيِه فََضاَق َعلَْيِه كُمَّا ُجبَِّتِه ، فَأَْدَخلَ َيَدُه فَأَْخَرَجُهَما ، فََدَعا بَِماٍء فََتَوضَّأَ ، : ِمْن َماٍء قَالَ 

  فََغَسلَُهَما ، ثُمَّ َمَسَح َعلَى ُخفَّيِْه

  .َسِمْعُت َيحَْيى ْبَن َسعِيٍد ، ُيَحدِّثُ َنحَْوُه: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ الثَّقَِفيُّ قَالَ  -١٥٥٥
َورََواُه َعنِ الُْمِغَريِة ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْمْسحِ ، ُعْرَوةُ ، َوَحْمَزةُ ، اْبَنا : قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبنِ أَبِي عَاِصمٍ 

  .ةَ طُُرٌق َوُوُجوٌه ِحَسانٌالُْمِغَريِة ، َولَِولَدِ الُْمِغَريِة ْبنِ شُْعَب
  .َوَرَواُه أَْيًضا َعنِ الُْمِغَريِة ، َورَّاٌد كَاِتبُ الُْمِغريَِة

 َعْبدُ الَْملَِك ْبُن ُعَمْيرٍ ،َوَورَّاٌد َمَع ِقلَِّة َحِديِثِه ُيكِْثُر َمْن َحدَّثَ َعْنُه ِمَن الثِّقَاِت ِممَّْن َحدَّثَ َعْن َورَّاٍد الشَّْعبِيِّ ، َو
ِه ُيَحدِّثُ َعْنُه ، الُْجرَْيرِيُّ ، َوَرَجاُء َوالُْمَسيَُّب ْبُن َراِفعٍ ، وَُمَحمَُّد ْبُن ُعبَْيِد اِهللا الثَّقَِفيُّ ، َوَعْبَدةُ ْبُن أَبِي لُبَاَبةَ ، َوَعْبُد َربِّ

  ْبُن َحْيَوةَ ، وَاْبُن َعْوٍن ، َوالُْجَريْرِيُّ



ِغَريِة ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْمْسحِ ، أَُبو وَاِئلٍ ، َوالشَّْعبِيُّ ، َوَعِليُّ ْبُن َربِيَعةَ ، َوَرَواُه َمْسرُوٌق ، َعنِ الُْم
ةُ ْبُن أَْوفَى ، َوُزرَاَرَوإِبَْراهِيُم ْبُن أَبِي ُموَسى ، وَُهذَْيلٌ ، َواْبُن أَبِي ُنْعمٍ ، َوَعْمُرو ْبُن َوْهبٍ ، َوفََضالَةُ الزَّهَْرانِيُّ ، 
ُبو إِْدرِيسَ الَْخْوالنِيُّ َوقَدْ َوالَْحَسُن ْبُن أَبِي الَْحَسنِ ، وَأَُبو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوأَُبو السَّاِئبِ مَْولَى بَنِي ُزهَْرةَ ، َوأَ

  ذَكََرَنا ِفي ِكتَابٍ

نٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َورَّاٍد كَاِتبِ َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الْفُضَْيلُ ْبُن ُحَسْي -١٥٥٦
ْب إِلَيَّ بَِشْيٍء َسِمْعَتُه ِمْن الُْمِغَريِة ، أَنَّ ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، كََتَب إِلَى الُْمغَِريِة ْبنِ ُشْعَبةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، اكُْت

ال : إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيقُولُ ِفي دُُبرِ َصلَوَاِتِه : َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَكََتبَ إِلَْيِه 
للَُّهمَّ ال َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت ، إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك ، َولَُه الَْحْمُد ، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر ، ا
اِلُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعنِ الُْجَريْرِيِّ َوال ُمْعٍط ِلَما َمَنْعَت ، َوال َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ ِمْنكَ الَْجدُّ ، َحدَّثََنا َوْهَبانُ ْبُن بَِقيَّةَ ، َحدَّثََنا َخ

  ِة ، َعنِ الُْمِغَريةِ ْبنِ ُشْعَبةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه، َعْن َعْبِد اِهللا ، َعْن كَاِتبِ الُْمِغَري

َحدَّثََنا وهبان بن بقية َحدَّثََنا خالد بن َعْبد اهللا عن اجلريري عن َعْبد اهللا عن كاتب املغرية عن املغرية بن  -١٥٥٧
  يب صلى اهللا عليه وسلم مثلهشعبة َرِضَي اهللا تعاىل عنه عن الن

َريِة ، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َوالُْجرَْيرِيِّ ، َعْن َورَّاٍد ، َعنِ الُْمِغ -١٥٥٨
  صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

دَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِاللٍ ، َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َح -١٥٥٩
  لى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُهَرَجاِء ْبنِ َحيَْوةَ ، َعْن كَاِتبِ الُْمِغَريِة ، َعنِ الُْمِغَريةِ ْبنِ ُشْعَبةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ ص

، َعْن َورَّاٍد مَْولَى  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الُْمسَيَّبِ ْبنِ َراِفعٍ -١٥٦٠
  الُْمِغَريِة ْبنِ شُْعَبةَ ، َعنِ الُْمِغَريِة ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

 كَاِتبِ الُْمِغَريِة َرِضَي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبَدةَ ْبنِ أَبِي لَُباَبةَ ، َعْن َورَّاٍد -١٥٦١
  اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

  ِضَي اهللا تعاىل عنهأَُبو بكرة نفيع بن احلارث الثقفي َر ٤٦٢

ةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الِْمْنهَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُجبَْيرٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن قَُتْيَبةَ أَُبو قَُتْيَب -١٥٦٢
لَمَّا َحاَصَر َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَْصَر : َعْن أَبِيِه قَالَ الَْبكَْراوِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َبكَْرةَ ، 

  فَأَْنَت أَُبو َبكْرَةَ: بَِبكََرٍة قَالَ : كَْيفَ َتَدلَْيَت ؟ قُلُْت : الطَّاِئِف ، َتَدلَْيتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بَِبكََرٍة ، فَقَالَ 

ْبُن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َوُيوُنَس ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٥٦٣
ي أَُبو أََخذَْت ِسالِحي وَأََنا أُرِيُد أَنْ أَْنُصَر اْبَن َعمِّ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَلَِقَينِ: اَألْحَنِف ْبنِ قَْيسٍ قَالَ 

أَال : أَْنُصرُ اْبَن َعمِّ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : أَْيَن تُرِيُد ؟ فَقُلُْت : َبكَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ 
ْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه َسِم: َبلَى ، فَقَالَ : أَُحدِّثَُك َحِديثًا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت 



َيا َرسُولَ اِهللا ، فََما : إِذَا َتوَاَجَه الُْمْسِلَماِن بَِسْيفَْيهَِما ، فَقََتلَ أََحُدُهَما َصاِحَبُه ، فَُهَما ِفي النَّارِ ، ِقيلَ : وسلم ، َيقُولُ 
  َهذَا إِْسَناٌد َبْصرِيٌّ: قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ  إِنَُّه أََراَد أَنْ َيقُْتلَ صَاِحَبُه: َبالُ الَْمقُْتولِ ؟ قَالَ 

، َعنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثَنِي أَْحَمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َويُوُنَس ، وَالُْمَعلَّى ْبنِ زَِياٍد  -١٥٦٤
إِذَا الْتَقَى الُْمْسِلَماِن : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعنِ اَألْحَنِف ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ 

  بَِسْيفَْيهَِما ، فَقََتلَ أََحُدُهَما َصاِحَبُه ، فَُهَما ِفي النَّارِ

لثَّقَِفيُّ ، َعْن أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ سِريِيَن ، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ا -١٥٦٥
إِنَّ الزََّمانَ قَِد اسَْتدَاَر كََهْيئَِتِه َيْوَم َخلََق اللَُّه : َبكَْرةَ ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

ذُو الْقَْعَدِة ، َوذُو الِْحجَِّة ، : ْرَض ، السََّنةُ اثَْنا َعَشَر َشهًْرا ، ِمْنَها أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم ، ثَالثَةٌ ُمتََواِليَاٌت َتَعالَى السََّماوَاِت وَاَأل
: ُه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم قَالَ اللَّ: أَيُّ َشْهرٍ َهذَا ؟ قُلَْنا : َوالُْمَحرَُّم ، َوَرَجُب َشْهُر ُمَضَر الَِّذي َبْيَن ُجَماَدى َوشَْعَبانَ ، َوقَالَ 

اللَُّه : فَأَيُّ َبلٍَد َهذَا ؟ قُلَْنا : َبلَى قَالَ : أَلَْيَس الشَّْهَر الْحََراَم ؟ قُلَْنا : فََسكََت حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ َسُيَسمِّيِه بَِغْيرِ اْسِمِه قَالَ 
فَأَيُّ َيْومٍ : َبلَى قَالَ : أَلَْيَس الَْبلََد الَْحَراَم ؟ قُلَْنا : نَُّه سَُيَسمِّيِه بِغَْيرِ اْسِمِه قَالَ فََسكََت حَتَّى ظََننَّا أَ: َوَرسُولُُه أَْعلَُم قَالَ 

َبلَى : النَّْحرِ ؟ قُلَْنا  أَلَْيَس َيْوَم: فََسكََت حَتَّى ظََننَّا أَنَُّه سَُيَسمِّيِه بِغَْيرِ اْسِمِه قَالَ : اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم قَالَ : َهذَا ؟ قُلَْنا 
ذَا ، َوَسَتلْقَْونَ فَإِنَّ ِدَماَءكُْم َوأَْموَالَكُْم َعلَْيكُْم َحَراٌم كَُحْرَمِة َيْوِمكُْم َهذَا ، ِفي َبلَِدكُْم َهذَا ، ِفي َشْهرِكُْم َه: قَالَ 

وا بَْعِدي كُفَّاًرا َيْضرُِب بَْعُضكُْم رِقَاَب َبْعضٍ ، أَال فَلُْيَبلِّغِ الشَّاِهُد رَبَّكُْم َعزَّ َوَجلَّ فََيْسأَلُكُْم َعْن أَْعَماِلكُْم ، َوال َتْرجُِع
  أَال َهلْ َبلَّْغُت ؟: الْغَاِئَب ، فَلََعلَّ َبْعَض َمْن َيْبلُُغُه َيكُونُ أَْوَعى لَُه ِمْن بَْعضِ َمْن َسِمَعُه ، ثُمَّ قَالَ 

 طَامٍ أَُبو َبكْرٍ الْعَْيِشيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ،َحدَّثََنا أَُميَّةُ ْبُن بِْس -١٥٦٦
نِي يَْعنِي النَّبِيَّ صلى اهللا لَمَّا كَانَ ذَِلكَ الَْيْوُم ، قََعَد َعلَى َبِعريٍ لَُه ، يَْع: َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  أَيُّ َيْومٍ َهذَا ؟ فَذَكََر َنْحوَُه: عليه وسلم ، فَقَالَ 

َحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن قُرَّةَ ْبنِ َخاِلٍد ، َعْن ُم -١٥٦٧
أَبِي َبكَْرةَ َرِضيَ  ْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ ، َوَرُجلٍ آَخَر أَفَْضلَ ِفي نَفِْسي ِمْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ ، َعْنَعْن َع

ال َتْرجِعُوا َبْعِدي كُفَّاًرا َيْضرِبُ : اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َخطََب النَّاَس بِمًِنى ، فَذَكََر َنْحَوُه ، َوِفيِه 
: فَلَمَّا كَانَ َحَرُق اْبنِ الَْحْضَرِميِّ َحَرقَُه َجارَِيةُ ْبُن قَُداَمةَ ، أَْشَرفُوا َعلَى أَبِي َبكَْرةَ ، فَقَالُوا : َبْعُضكُْم رِقَاَب َبْعضٍ قَالَ 

  .لَْو َدَخلُوا َعلَيَّ َما َبَهْشتُ إِلَْيهِْم بِقََصَبٍة: ثَْتنِي أُمِّي ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ ، أَنَُّه قَالَ فََحدَّ: َهذَا أَُبو َبكَْرةَ قَالَ َعْبدُ الرَّْحَمنِ 
لَْم ُيَسمِِّه وَالرَُّجلُ ُحمَْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الِْحْمَيرِيُّ ، َسمَّاهُ أَُبو َعاِمرٍ ، َوغَْيُرُه ، َعْن قُرَّةَ َو: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد

  يعلى بن مرة الثقفي واسم أمه منية ٤٦٣

، َعْن ُعَمَر ْبنِ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعنِ الُْمفَضَّلِ ْبنِ ُمحَمٍَّد الضَّبِّيِّ -١٥٦٨
َسِمْعُت َيْعلَى ْبَن ُمرَّةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسافَْرُت َمَع َرسُولِ اهللاِ : ُمرَّةَ الثَّقَِفيِّ ، َعْن أَبِيِه قَالَ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َيْعلَى ْبنِ 

  ِلٌم ُهَو أَْم كَافٌِرصلى اهللا عليه وسلم ، فَكَانَ ال َيُمرُّ بِجِيفَِة إِْنَساِن فَُيَجاوُِزَها ، َحتَّى َيأُْمَر بَِدفْنَِها ، َوال َيسْأَلُ ُمْس



اهللاِ ْبنِ َحفْصٍ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن َعْبِد -١٥٦٩
 صلى اهللا عليه وسلم وَأََنا مَُتَخلٌِّق بِالزَّعْفََراِن ، فَقَالَ ِلي َمَرْرُت َعلَى َرسُولِ اِهللا: َعْن َيْعلَى ْبنِ ُمرَّةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  فَاذَْهْب فَاغِْسلُْه ، ثُمَّ اذَْهْب فَاغِْسلُْه ، ثُمَّ اذَْهْب فَاغِْسلُْه ، َوال َتُعْد: ال قَالَ : َيا َيْعلَى ، َهلْ لََك اْمَرأَةٌ ؟ قُلُْت : 

رٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َيْعلَى ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثَنِي غَْيالنُ ، َحدَّثَنِي ُعثَْمانُ اَألْعَشى أَُبو حدثن َحدَّثََنا أَُبو َبكْ -١٥٧٠
النَّبِيِّ صلى اهللا عليه فَذَكََر َعنِ الُْمِغَريِة الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثَتْنِي ُحكَْيَمةُ بِْنُت غَْيالنَ الثَّقَِفيَّةُ ، َعْن َزْوجَِها َيعْلَى ْبنِ أَُميَّةَ ، 

  وسلم ِفي الَْخلُوقِ

  الشريد بن سويد الثقفي َرِضَي اهللا تعاىل عنه

َيْعلَى الطَّائِِفيِّ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ -١٥٧١
أَْنَشْدُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمئَةَ قَاِفَيٍة ِمْن ِشْعرِ أَُميَّةَ ْبنِ أَبِي : َعْمُرو ْبُن الشَّرِيِد ، َعْن أَبِيِه قَالَ َحدَّثَنِي 

  إِنْ كَاَد لَُيْسِلْم: ِهيْه ، ِهيْه ، َوقَالَ : الصَّلِْت ، َيقُولُ َبْيَن كُلِّ قَاِفَيَتْينِ 

أَُبو املّربِعِ  َحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ َجَبلَةَ ْبنِ أَبِي رَوَّاٍد ، َحدَّثََنا ِحرِْميُّ ْبُن ُعَماَرةَ ْبنِ أَبِي حَفَْصةَ ، َحدَّثَنِيَحدَّثََنا ُم -١٥٧٢
الشَّرِيِد ، َعنِ الشَّرِيدِ َرِضيَ  ُمَؤذِّنُ َمْسجِِد بَنِي َعِديٍّ ، َحدَّثََنا َعاِمٌر اَألْحَولُ ، َعْن صَاِلحِ ْبنِ ِدينَارٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ

َمْن قََتلَ ُعْصفُوًرا َعَبثًا ، َعجَّ إِلَى َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  ْم َيقُْتلْنِي ِلَمْنفَعٍَةَيا َربِّ ، إِنَّ َعْبَدَك َهذَا قََتلَنِي َعَبثًا ، وَلَ: فَقَالَ 

  أوس بن أوس الثقفي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٦٥

سَّانُ ْبُن َعِطيَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْمَباَرِك ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َحدَّثَنِي َح -١٥٧٣
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، : ، َعْن أَْوسِ ْبنِ أَْوسٍ الثَّقَِفيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثَنِي أَُبو اَألْشَعِث 

ْع َولَْم َيلْغُ فَاْسَتَمَمْن غَسَّلَ َيْوَم الُْجُمَعِة ، َواغَْتَسلَ ، َوَبكََّر ، َوابَْتكََر ، َوَمَشى َولَمْ َيْركَْب ، وََدَنا ِمَن اِإلَمامِ ، : َيقُولُ 
  ، كَانَ لَُه بِكُلِّ ُخطَْوٍة َعَملُ َسَنٍة ِصَياُمَها َوِقَياُمَها ،

َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا إمساعيل بن إبراهيم الصائغ عن أيب جناب الكليب عن حيىي بن احلارث عن  -١٥٧٤
  اهللا عليه وسلم حنوهأيب األشعث عن أوس بن أوس َرِضَي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى 

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا أَُبو أمحد عن سفيان عن َعْبد اهللا بن عيسى عن حيىي بن احلارث عن أيب  -١٥٧٥
  األشعث عن أوس بن أوس َرِضيَ اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه

َحمد بن شعيب بن سابور عن حيىي بن احلارث أن أبا شعث الصنعاين َحدَّثََنا أَُبو َسِعيد دحيم َحدَّثََنا ُم -١٥٧٦
  أخربه عن أوس بن أوس َرِضَي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا حسني بن علي عن َعْبد الرمحن بن يزيد عن جابر عن أيب األشعث الصنعاين عن  -١٥٧٧
ِضَي اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفضل أيامكم يوم اجلمعة فيه خلق آدم أوس بن أوس َر

عليه السالم وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصالة فيه فإن صالتكم معروضة علي فقال رجل يا رسول 



ى األرض أن تأكل أجساد األنبياء اهللا كيف تعرض عليك وقد أرمت يقول بليت قال إن اهللا عز وجل حرم عل
  عليهم السالم

  أوس جد عثمان بن َعْبد اهللا بن أوس َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٦٦

ِفيِّ ، ْبنِ َيْعلَى الطَّاِئ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ -١٥٧٨
قَِدْمَنا َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي : َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَْوسٍ ، َعْن َجدِّهِ أَْوسِ ْبنِ ُحذَْيفَةَ قَالَ 

 عليه وسلم َبنِي مَاِلٍك ِفي قُبٍَّة ، َوفِْد ثَِقيٍف ، فََنَزلَ اَألْحالُف َعلَى الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ ، َوأَنَْزلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا
لَْيِه ، َوأَكْثَُر َما ُيَحدِّثَُنا َما لَِقَي ِمْن فَكَانَ َيأِْتيَنا كُلَّ لَْيلٍَة َبْعَد الِْعَشاِء ، فَُيَحدِّثَُنا قَاِئًما َعلَى رِْجلَْيِه ، حَتَّى يَُراوَِح َبْيَن رِْج

  َوال سََواٌء كُنَّا ُمسَْتْضَعِفَني ُمْسَتذَلَِّني ،: قَْوِمِه ِمْن قَُرْيشٍ ، َوَيقُولُ 

لَْيَنا ، فَلَمَّا كَاَنْت ذَاَت لَْيلٍَة فَلَمَّا َخَرْجَنا إِلَى الَْمِديَنِة ، كَانَ ِسَجالُ الْحَْربِ َبْينََنا َوَبيَْنُهْم ، ُتدَالُ َعلَْيهِْم ، وَُيدَالُونَ َع
إِنَُّه طََرأ َعلَيَّ ِحزْبِي ِمَن : َيا َرسُولَ اِهللا ، لَقَدْ أَْبطَأَْت َعلَْيَنا اللَّْيلَةَ قَالَ : َبيَْنَنا ، فَقُلُْت  أَْبطَأَ َعنِ الَْوقِْت الَِّذي كَانَ

ى اهللا عليه وسلم فََسأَلُْت أَْصَحابَ َرسُولِ اِهللا صل: الْقُْرآِن ، فَكَرِْهُت أَنْ أَجِيَء حَتَّى أُِتمَُّه قَالَ أَْوسٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
ثَالثٌ ، َوَخْمٌس ، َوَسْبٌع ، وَِتْسٌع ، وَإِْحَدى َعَشَر ، وَثَالثَ َعَشَر ، َوِحْزبُ : كَْيَف ُتحَزُِّبونَ الْقُْرآنَ ؟ قَالَ : 

  الُْمفَصَّلِ
  ْحَمنِ ْبنِ َيْعلَى الطَّائِِفيِّ ، ِمثْلَُهَحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد الرَّ -١٥٧٩

  عمارة بن رويبة الثقفي ٤٦٧

خَْترِيِّ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي خَاِلٍد ، َوِمسَْعرٍ ، َوالَْب -١٥٨٠
َسِمْعُت َرسُولَ اهللاِ صلى : كْرِ ْبنِ ُعَماَرةَ ْبنِ ُروَْيَبةَ الثَّقَِفيِّ ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ الُْمْخَتارِ ، َسِمُعوا ِمْن أَبِي َب

أَْهلِ الَْبْصَرةِ لَْن َيِلجَ النَّاَر َمْن َصلَّى قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ ، َوقَْبلَ غُُروبَِها ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ ِمْن : اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
َنَعْم ، أَشَْهُد أَنِّي َسِمَعْتُه ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه : أَأَْنَت َسِمَعْتُه ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فَقَالَ : 

  وسلم أُذَُناَي ، َوَوَعاُه قَلْبِي

إِْدرِيَس ، َعْن ُحَصْينٍ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ ُرَوْيَبةَ قَالَ رَأَى بِْشرَ ْبُن َمْرَوانَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن  -١٥٨١
قَبََّح اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َهاَتْينِ الَْيَدْينِ ، لَقَدْ رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َما َيزِيدُ : َراِفًعا َيَدْيِه َعلَى الِْمْنَبرِ قَالَ 

  ى أَنْ َيقُولَ بَِيِدِه َهكَذَا ، َوأَشَاَر بِالِْمسَْبحَِةَعلَ

َوْيَبةَ الثَّقَِفيِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحِصنيِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ ُر -١٥٨٢
َما َزادَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى َهذَا : النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َرِضَي اللَُّه َعْنُه َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ
  ، َوأَشَاَر بِإِْصَبِعِه َهكَذَا السَّبَّابَِة

و َبكْرِ ْبُن ُعَماَرةَ ْبنِ رَُوْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُب -١٥٨٣



ْسَعرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحو َحِديثِ اْبنِ أَبِي شَْيَبةَ ، َعْن َوِكيعٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، َوِم
  َوالَْبْختَرِيِّ

  سفيان بن َعْبد اهللا الثقفي ٤٦٨

ُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْب -١٥٨٤
: ُه أََحًدا بَْعَدَك قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، قُلْ ِلي ِفي اِإلْسالمِ قَْوال ال أَسْأَلُ َعْن: قُلُْت : َعْبِد اهللاِ الثَّقَِفيِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  آَمْنُت بِاللَِّه ثُمَّ اْسَتِقْم: قُلْ 
رَّْحَمنِ ْبنِ َماِعزٍ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد ال -١٥٨٥

رَبَِّي اللَُّه ، : قُلْ : َيا َرُسولَ اِهللا ، َحدِّثْنِي بَِشْيٍء أَعَْتِصُم بِِه قَالَ : قُلُْت :  َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ، أَنَّ ُسفَْيانَ ْبَن َعْبدِ اِهللا
هللا عليه وسلم بِِلَسانِ َوأََخذَ َرُسولُ اهللاِ صلى ا: َيا َرسُولَ اِهللا ، َما أَكْثََر َما َتَخاُف َعلَيَّ ؟ قَالَ : قُلُْت : ثُمَّ اْسَتِقْم قَالَ 

  َهذَا: َنفِْسِه قَالَ 

  سفيان ووهب الثقفيان أخوا رقيقة ٤٦٩

ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاقَ  َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُحْمَرانُ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن الُْمْختَارِ ، َعْن -١٥٨٦
قَِدَم َوفٌْد ِمْن ثَِقيٍف َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه : َعْبِد اِهللا ، َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َربِيَعةَ قَالَ  ، َعْن ِعيَسى ْبنِ

ى اهللا عليه وسلم وسلم ، فََضَربَ لَُهْم قُبَّةً ِفي الَْمْسجِِد ، فَأَْسلَُموا ِفي النِّْصِف ِمْن َرَمَضانَ ، فَأََمرَُهْم َرسُولُ اِهللا صل
  أَنْ َيُصومُوا َما اْسَتقَْبلُوا ، وَلَْم َيأُْمرُْهْم أَنْ يَقُْضوا َما فَاَتُهْم

نُ دَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبَحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيْعلَى ، َح -١٥٨٧
لَمَّا َجاَء َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الَْحكَمِ ، َحدَّثَتْنِي أُمِّي بِْنتُ ُرقَْيقَةَ ، َعْن أُمَِّها ُرقَْيقَةَ أَنََّها أَْخَبرَْتَها قَالَْت 

لَمَّا أَْسلََمتْ : ، َوَوْهٌب اْبَنا قَْيسِ ْبنِ أََبانَ ، قَاال  فَأَْخبََرنِي أََخوَاَي ُسفَْيانُ: ِلَيْبتَِغَي النَّْصرَ بِالطَّاِئِف قَالَْت بِْنُت ُرقَْيقَةَ 
َهلَكَْت َعلَى الَْحالِ الَِّتي : َما فََعلَْت أُمُّكَُما ؟ قُلَْنا : ثَِقيٌف ، خََرْجَنا إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

  أُمُّكَُما إِذًا لَقَْد أَْسلََمْت: َتَركُْتَها َعلَْيِه ، فَقَالَ 

  عياض بن َعْبد اهللا الثقفي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٧١

َد اِهللا ْبَن ِعَياضٍ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيْعلَى الثَّقَِفيِّ ، أَنَّ َعْب -١٥٨٨
اْحمِ ِلي : شَهِْدُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوأَْهَدى إِلَْيِه َرُجلٌ َعَسال فَقَبِلَُه ِمْنُه ، فَقَالَ : َحدَّثَُه ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

ثَْنيْ َوخََرَج َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى َهوَازِنَ ِفي ا: ُشْعَبَتْينِ ، فََحمَّى لَُه الشُّْعبََتْينِ ، فَكََتَب لَُه ِكتَاًبا قَالَ 
ثُمَّ أََخذَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعَشَر أَلْفًا ، فَقَبِلَ ِمْن أَْهلِ الطَّاِئِف ِمثْلََما قَبِلَ ِمْن قُرَْيشٍ َيْوَم َبْدرٍ قَالَ 

  َبطَْحاَء فََرَمى بَِها ِفي ُوُجوِهَنا فَاْنَهزَْمنَا

  احلكم بن سفيان الثقفي ٤٧٢



قَالَ :  و َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ الْعَْبِديُّ ، َحدَّثََنا َزكَرَِيا ْبُن أَبِي َزاِئَدةَ قَالََحدَّثََنا أَُب -١٥٨٩
َر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعنِ الَْمْرأَةِ سَأَلُْت ُعَم: َمْنُصوٌر ، َحدَّثَنِي ُمَجاِهٌد ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُسفَْيانَ الثَّقَِفيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

كَذَِلكَ : فَقَالَ الَْحارِثُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : لَِيكُْن آِخَر َعْهدَِها الطََّواُف بِالْبَْيِت قَالَ : َتطُوُف بِالَْبْيتِ ثُمَّ َتحِيُض قَالَ 
تَرَِبْت َيَداَك ، قَْد َسأَلَْتنِي َعْن َشْيٍء سَأَلُْت َعْنُه : َي اللَُّه َعْنُه أَفَْتانِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ ُعَمُر َرِض

  َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كَْيَما أَُخاِلَف

َوِليِد ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن يُوُسَف ْبنِ خَاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ، َعنِ الْ -١٥٩٠
  ُهَعنِ الْحَارِِث ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ أَْوسٍ الثَّقَِفيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحَو

  بشر بن عاصم الثقفي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٧٣

َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َعْن َسيَّارٍ ، َعْن أَبِي : ُموُد ْبُن َخاِلٍد ، قَاال َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، وََمْح -١٥٩١
هُ فَلَِقَيُه ُعَمُر َرِضيَ اللَّ َواِئلٍ ، أَنَّ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه اْسَتْعَملَ بِْشَر ْبَن عَاِصمٍ َعلَى َصَدقَاِت َهوَازِنَ ، فََتَخلََّف بِْشٌر ،

: َبلَى ، وَلَكِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : أََما لََنا َعلَْيَك َسْمٌع َوطَاَعةٌ ؟ فَقَالَ : َعْنُه ، فَقَالَ 
َجَهنََّم ، فَإِنْ كَانَ ُمْحِسًنا َنَجا ، َوإِنْ َمْن َوِلي َشْيئًا ِمْن أُمُورِ الُْمْسِلِمَني ، أُِتَي بِهِ َيْوَم الْقَِياَمِة َحتَّى ُيوقََف َعلَى َجْسرِ 

فََخَرَج ُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه كَِئيًبا ، حَزِيًنا ، فَلَِقَيُه أَُبو : كَانَ ُمِسيئًا اْنخََرَق بِِه الْجِْسُر ، فََهَوى ِفيِه َسْبِعَني َخرِيفًا قَالَ 
  أََراَك كَِئيًبا َحزِينًا َماِلي: ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ 

َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى : َما َيْمَنُعنِي أَنْ أَكُونَ كَِئيًبا ، َحزِيًنا ، َوَسِمْعُت بِْشَر ْبَن َعاِصمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ : قَالَ 
َي بِهِ َيْوَم الْقَِياَمِة َحتَّى ُيوقََف َعلَى َجْسرِ َجَهنََّم ، فَإِنْ كَانَ َمْن َوِلي أََحًدا ِمَن النَّاسِ ، أُِت: اُهللا َعلَْيِه َوَسلََّم ، َيقُولُ 

أََما َسِمْعَتُه : اللَُّه َعْنُه ُمْحسًِنا َنَجا ، َوإِنْ كَانَ ُمسِيئًا اْنَخَرَق بِهِ الْجِْسُر ، فََهَوى ِفيِه َسْبِعَني خَرِيفًا قَالَ أَُبو ذَرٍّ َرِضَي 
َمْن : أَْشَهدُ أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ال قَالَ :  صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِمْن َرُسولِ اِهللا

إِنْ كَانَ ُمِسيئًا ًنا َنَجا ، َوَوِلي أََحًدا ِمَن النَّاسِ ، أُِتَي بِهِ َيْوَم الْقَِياَمِة حَتَّى ُيوقََف بِِه َعلَى جِْسرِ َجهَنََّم ، فَإِنْ كَانَ ُمْحِس
ِكلَْيهَِما قَْد : َبَك ؟ قَالَ اْنخََرَق بِِه الْجِْسُر ، فََهَوى ِفيِه َسْبِعَني َخرِيفًا ، وَِهَي َسوَاٌد ُمظِْلَمةٌ ، فَأَيُّ الَْحِديثَْينِ أَْوَجَع قَلْ

َمْن َسلََت اللَُّه أَْنفَُه ، وَأَلَْزَق َخدَُّه بِاَألْرضِ ، أََما إِنَّا ال : رٍّ َيقُولُ أَُبو ذَ: أَْوَجَع قَلْبِي ، فََمْن َيأُْخذَُها بَِما ِفيَها ؟ قَالَ 
  َنْعلَُم إِال َخيًْرا ، َوَعَسى إِنْ َولَّْيُتَها َمْن ال يَْعِدلُ ِفيَها ، أَنْ ال يَْنُجَو ِمْن إِثِْمهَا

  كردم بن سفيان الثقفي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٧٤

َرةُ بِْنُت ِمقَْسمٍ ، الْجَرَّاحُ ْبُن َمْخلٍَد الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا أَُبو قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثَتْنِي سَا َحدَّثََنا -١٥٩٢
أَيُّ : ، أَنَُّه قَالَ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  َعْن َمْيُموَنةَ بِْنِت كَْرَدَم ، َعْن أَبِيَها كَْرَدَم ْبنِ ُسفَْيانَ الثَّقَِفيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

َمْن ُيْعِطينِي : فََعرََّف النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ذَِلَك الَْجْيَش ، إِذْ قَالَ طَارُِق ْبُن الُْمَرقَّعِ : َعامٍ َجْيُش ِعثَْرانَ ؟ قَالَ 
فَأَْعطَْيُتُه رُْمِحي ثُمَّ لََهْوُت َعْنُه : أَوَّلُ بِْنٍت تَُولَُد ِلي أَُزوِّجَُها إِيَّاُه قَالَ : ؟ قَالَ  َوَما ثََواُبُه: قُلُْت : ُرْمًحا بِثَوَابِِه ؟ قَالَ 

فَقَالَ النَّبِيُّ : الَ اْنقُلْ إِلَيَّ أَْهِلي ، فَأََبى إِال بَِصدَاقٍ قَ: ِسنَِني حَتَّى َبلََغنِي أَنَُّه قَْد وَلََدْت لَهُ اْبَنةٌ ، َوقَدْ َبلََغْت ، فَقُلُْت 



َخْيرٌ لََك أَنْ ال َتأْثََم َوال تُْؤِثمَ : َيا َرُسولَ اِهللا ، قَْد َرأَتِ الْقَِتَري قَالَ : َوأَيُّ النَِّساِء ِهَي ؟ قُلُْت : صلى اهللا عليه وسلم 
  َصاِحَبَك

  قارب الثقفي أو مأرب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٧٥

 ُيقَالُ كْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ َمْيَسَرةَ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن ثَِقيٍفَحدَّثََنا أَُبو َب -١٥٩٣
يَْرَحُم اللَُّه : سلم ، َيقُولُ َوْهُب ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ قَارِبٍ أَْو مَأْرِبٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه و: لَُه 

َوالُْمقَصِّرِيَن يَا : َيْرَحُم اللَُّه الُْمَحلِِّقَني ، فَقَالَ : َوالْمُقَصِّرِيَن َيا َرسُولَ اِهللا ؟ فَقَالَ : الُْمَحلِِّقَني ، َوَمدَّ َيَدُه ، فَقَالَ َرُجلٌ 
  وَالُْمقَصِّرِيَن ، َوَضمَّ َيَدُه إِلَى َصْدرِِه: ِفي الثَّاِلثَِة أَْو ِفي الرَّابَِعِة  َرسُولَ اِهللا ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

  زهري بن عثمان الثقفي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٧٦

اٌم ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ َعْبِد الْوَارِِث ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َهمَّ -١٥٩٤
َمْعُروٌف َوإِنْ لَمْ : َوكَانَ ُيقَالُ لَُه : الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعثَْمانَ الثَّقَِفيِّ ، َعْن َرُجلٍ أَْعَوَر ِمْن ثَِقيٍف قَالَ قََتاَدةُ 

الدَّْعَوةُ أَوَّلُ َيْومٍ َحقٌّ ، : ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َيكُنِ اْسُمُه زَُهْيَر ْبَن ُعثَْمانَ ، فََما أَْدرِي َما اْسُمُه
  َوالثَّانِي َمْعرُوٌف ، َوالثَّاِلثُ رَِياٌء َوُسْمعَةٌ

  وهب بن حذيفة الثقفي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٧٧

ِد اِهللا ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيحَْيى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َحبَّانَ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َعْب -١٥٩٥
ِه َواِسعِ ْبنِ ِحبَّانَ ، َعْن َوْهبِ ْبنِ ُحذَْيفَةَ الثَّقَِفيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َعمِّ

  ْن َمْجِلِسِه ، ثُمَّ َرَجَع إِلَْيِه ، فَُهَو أََحقُّ بَِمْجِلِسِه َوإِنْ قَاَم إِلَى َحاجٍَةإِذَا قَاَم الرَُّجلُ َع

  سفيان بن أيب زهري الثقفي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٧٨

يِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الزُّبَْيرِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِ -١٥٩٦
ُيفَْتُح الشَّاُم فََيخُْرُج ِمَن الَْمِديَنِة قَْوٌم : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ُسفَْيانَ ْبنِ أَبِي زَُهْيرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ْم لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ ، ثُمَّ يُفَْتحُ الَْيَمُن فََيْخُرُج قَْوٌم ِمَن الَْمدِيَنِة بِأَهْاِليهِْم يَُبسُّونَ بِأَْهاِليهِمْ َيُبسُّونَ َوالَْمِديَنةُ َخْيٌر لَُه
ونَ َوالَْمِديَنةُ خَْيٌر لَُهْم لَوْ يهِمْ َيُبسَُّوالَْمِديَنةُ خَْيٌر لَُهْم لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ ، ثُمَّ يُفَْتحُ الْعِرَاُق فََيخُْرُج قَْوٌم ِمَن الَْمِديَنِة بِأَْهِل

  كَاُنوا َيْعلَُمونَ

 َعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ الُْعثَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن -١٥٩٧
  ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنحْوَُه ، َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ أَبِي ُزَهْيرٍ

 ْبنِ ُخَصْيفَةَ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا مَاِلكُ ْبُن أََنسٍ ، َعْن َيزِيَد -١٥٩٨
َمنِ اقْتََنى كَلًْبا : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ي ُزهَْيرٍ قَالَ السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ أَبِ



أَْنَت َسِمْعَت َهذَا ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى : ال ُيْغنِي َعْنُه َزْرًعا ، َوال َصْيًدا ، َنقََص ِمْن َعَمِلِه كُلَّ َيْومٍ ِقَرياطٌ ، فَقُلُْت لَُه 
  إِي َوَربِّ َهذَا الَْمْسجِِد: لم قَالَ اهللا عليه وس

  َعْبد الرمحن بن علقمة الثقفي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٧٩

أَُبو ُحذَْيفَةَ َعْبدُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َهانٍِئ ، َحدَّثَنِي  -١٥٩٩
قَِدَم َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوفْدُ : ِلِك ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعلْقََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ الَْم

الَْهِديَّةَ ُيطْلَبُ بَِها َوْجُه الرَُّسولِ َوقََضاءُ  إِنَّ: َهِديَّةٌ قَالَ : أََهِديَّةٌ أَْم َصَدقَةٌ ؟ قَالُوا : ثَِقيٍف ، فَأَْهُدوا إِلَْيِه َهِديَّةً ، فَقَالَ 
َبلْ َهِديَّةٌ ، َوقَبِلََها ِمْنُهْم َوَشَغلُوُه َعنِ الظُّْهرِ حَتَّى َصالَها َمعَ : الَْحاَجِة ، َوإِنَّ الصََّدقَةَ ُيْبَتَغى بَِها َوْجُه اِهللا تََعالَى ، قَالُوا 

  الَْعصْرِ

  أيب عقيل الثقفي َرِضيَ اهللا تعاىل عنهَعْبد الرمحن بن  ٤٨

َخاِلٍد الدَّاالنِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َحدَّثََنا أَُبو  -١٦٠٠
اْنطَلَقَْنا : ْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعلْقََمةَ الثَّقَِفيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َعقِيلٍ قَالَ َعْونُ ْبُن أَبِي ُحَجْيفَةَ السَُّواِئيُّ ، َعْن َع

، فََما  ُجلٍ َنِلُج َعلَْيِهَوفًْدا فَأََتيَْنا َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَأََنخَْنا بِالَْبابِ ، َوَما ِفي النَّاسِ أَْبَغضُ إِلَْيَنا ِمْن َر
َيا َرُسولَ اِهللا ، أَال سَأَلَْت َربََّك ُملْكًا كَُملِْك : َخَرْجَنا َوِفي النَّاسِ أََحبُّ إِلَْيَنا ِمْن َرُجلٍ َدَخلَْنا َعلَْيِه ، فَقَالَ قَاِئلٌ ِمنَّا 

َد اِهللا َعزَّ َوَجلَّ أَفَْضلَ ِمْن ُملِْك ُسلَْيَمانَ َعلَْيِه السَّالمُ فَلََعلَّ ِلَصاحِبِكُْم ِعْن: ُسلَْيَمانَ َعلَْيِه السَّالُم ؟ فََضِحَك ، ثُمَّ قَالَ 
َها ، َوِمْنُهْم َمْن َدَعا بَِها َعلَى قَْوِمِه ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم َيْبَعثْ نَبِيا إِال أَْعطَاُه َدْعَوةً ، فَِمْنُهْم َمنِ اتََّخذََها ُدنَْيا فَأُْعِطَي

  َيْوَم الِْقَيامَِة َصْوُه فَأُْهِلكُوا بَِها ، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَْعطَانِي َدْعَوةً فََخبَأُْتَها ِعْنَد َربِّي َشفَاَعةً ُألمَِّتيإِذْ َع

  أَُبو زهري الثقفي َرِضَي اهللا تعاىل عنه وهو أَُبو أيب بكر بن أيب زهري ٤٨١

 بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا َناِفُع ْبُن ُعَمَر الُْجَمِحيُّ ، َعْن أَُميَّةَ ْبنِ َصفَْوانََحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَ -١٦٠١
اَوِة ِمَن الطَّاِئِف ، َخطََبَنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِالنََّبِأ أَْو بِالنََّب: ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي ُزهَْيرٍ َعْن أَبِيِه قَالَ 

: بَِم َيا َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ : ُتوِشكُونَ أَنْ َتْعرِفُونَ أَْهلَ الَْجنَِّة ِمْن أَْهلِ النَّارِ ، َوِخيَاَركُْم ِمْن شَِرارِكُْم ، قَالُوا : فَقَالَ 
  َعزَّ َوَجلَّ َبْعُضكُْم َعلَى بَْعضٍبِالثََّناِء الَْحَسنِ ، َوالثََّناِء السَّيِِّئ ، أَنُْتْم شَُهَداُء اِهللا 

يَّةَ ْبنِ َصفَْوانَ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن كَاِملٍ ، َحدَّثََنا َناِفُع ْبُن ُعَمَر الُْجَمِحيُّ ، َعْن أَُم -١٦٠٢
تُوِشكُوا أَنْ َتْعرِفُوا أَْهلَ : ِه ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي ُزهَْيرٍ الثَّقَِفيِّ ، َعْن أَبِي

بِالثََّناِء الَْحَسنِ ، َوالثََّناِء السَّيِِّئ ، : بِمَ َيا َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ : الَْجنَِّة ِمْن أَْهلِ النَّارِ ، َوخَِيارَكُْم ِمْن ِشرَارِكُْم ، قَالُوا 
  النَّاُس ُشُهوٌد بَْعُضُهْم َعلَى بَْعضٍ

  يعلى بن سيابة الثقفي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٤٨٢



اِصمٍ ، َعْن َحبِيبِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َع -١٦٠٣
إِنَّ صَاِحبَ : َريةَ ، َعْن َيْعلَى ْبنِ سَِياَبةَ ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمرَّ بِقَْبرٍ ُيَعذَُّب صَاِحُبُه ، فَقَالَ ْبنِ أَبِي َجبِ

  ُيَخفُِّف َما إِنْ كَاَنْت رَطْبَةًلََعلَُّه : َهذَا الْقَْبرِ لَُيَعذَُّب ِفي غَْيرِ كَبِريٍ ، ثُمَّ َدَعا بِجَرِيَدٍة فََوَضَع َعلَى قَْبرِِه ، فَقَالَ 

  عطاء أَُبو إبراهيم الثقفي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٤٨٣

َيى ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ ُهْرُمَز ، َعْن َيْح -١٦٠٤
سلم اِء ْبنِ إِْبَراهِيَم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الطَّاِئِف ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه والرَّْحَمنِ ْبنِ َعطَ

قَالَ : الَْحَسَن ، َيقُولُ  َسِمْعُت: قَابِلُوا النَِّعالَ قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ : َوُهَو ُيكَلُِّم النَّاَس بِمًِنى ، َوَسِمَعُه َيقُولُ 
  َيْحَيى ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َعطَاٍء ، فََوقََعْت َعلَى َيْحَيى ْبنِ َعطَاِء ْبنِ إِبَْراِهيَم: كُنَّا َنقُولُ : أَُبو َعاِصمٍ 

  َعْمرو بن يعلى الثقفي َرِضَي اهللا تعاىل عنه وأحسبه َعْمرو بن أراكة الثقفي ٤٨٤

وُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ِمْهَرانُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َعْن أَبِي سَْهلٍ اَألْزِديِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُي -١٦٠٥
َرسُولِ اِهللا صلى ُن َمَع َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيْعلَى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحضََرِت الصَّالةُ َصالةُ الَْمكُْتوَبِة وََنْح

َما أََرادَ : سَْهلٍ  اهللا عليه وسلم وََنْحُن َعلَى رِكَابَِنا ، فَأَمََّنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم لَمْ َيَتقَدَّْمَنا ، فََسأَلُْت أََبا
  أََرى كَأَنَّ الَْمكَانَ َضيِّقًا: إِلَى ذَِلَك ؟ قَالَ 

مٍَّد النَّْيَسابُورِيُّ الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى اَألْشَيُب ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن ُمَح -١٦٠٦
: قُلُْت : يِه قَالَ َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن ُسفَْيانَ ، أَْو سُفَْيانَ ْبَن َعْبِد الرَّْحَمنِ ُيَحدِّثُ ، َعْن أَبِ: الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ قَالَ 

فََما أَتَِّقي ؟ : آَمْنُت بِاللَِّه ثُمَّ اْستَِقْم قَالَ : قُلْ : َيا َرسُولَ اِهللا ، أَْخبِْرنِي بِأَْمرِ اِإلْسالمِ فَالَ أَْسأَلُ َعْنُه أََحًدا َبْعَدَك قَالَ 
  فَأََشاَر بَِيِدهِ إِلَى ِلسَانِِه

  َعْمرو بن غيالن الثقفي ٤٨٥

و بكر بن أيب عاصم أصحابنا وضعوه يف املسند فلم يثبت يل أن له صحبة وروى عن بالل عن النيب صلى اهللا قال أَُب
  عليه وسلم يف النفقات

نِ أَبِي مَْرَيَم ، زِيَد ْبَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َعْن َي -١٦٠٧
اللَُّهمَّ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِي ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َعْمرِو ْبنِ غَْيالنَ الثَّقَِفيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

أَِقلَّ َمالَُه َوَولََدُه ، َوَعجِّلْ لَُه الْقََضاَء ، َوَحبِّبْ إِلَْيهِ َمْن آَمَن بِي َوَصدَّقَنِي َوَعِلَم أَنَّ َما جِئُْت بِِه الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك ، فَ
 ، فَأَكِْثْر مَالَُه َوَولََدُه َوأَِطلْ ِلقَاَءَك ، َوَمْن لَْم ُيْؤِمْن بِي ، َولَْم ُيَصدِّقْنِي ، وَلَْم َيْعلَْم أَنَّ َما جِئُْت بِِه ُهَو الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدَك

  ُعْمَرُه

  َعْبد اهللا بن هالل الثقفي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٨٦



ْبَراهِيَم ْبنِ َمْيَسَرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن إِ -١٦٠٨
َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا : ِد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِهاللٍ الثَّقَِفيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ اَألْسَو

: ِكْدُت أَنْ أُقَْتلَ بَْعَدَك ِفي َعنَاقٍ أَْو َشاٍة ِمَن الصََّدقَِة ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : عليه وسلم ، فَقَالَ 
َعْبُد اِهللا ْبُن ِهاللٍ ال أَْعلَُم لَهُ ُصْحَبةً ، َوَرَوى َعْنُه ِسمَاٌك : ْوال أَنََّها ُتعْطَى فُقََراَء الُْمَهاجِرِيَن َما أََخذُْتَها قَالَ أَُبو َبكْرٍ لَ

  رَأَْيُت ُعَمَر َرُجال َضْخمًا: قَالَ 

  بن مرداس الثقفي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٤٨٧

ةَ ، َعنِ اْبنِ َنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن جَابِرٍ ، َعْن زِيَاِد ْبنِ ِعالقََحدَّثَ -١٦٠٩
  ِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأَقَادَُهْم بِِهطُرَِدتْ إِبِلٌ َألِخي فََتبِعَُهْم فََرَمْوُه بِالِْحجَاَرِة ، فَأَتَْيُت َرسُولَ ا: ِمْردَاسٍ الثَّقَِفيِّ قَالَ 

  َعْبد اهللا بن ربيعة الثقفي ٤٨٨

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أيب إسحاق عن األسود بن يزيد أن  -١٦١٠
 عاصم وله حديث مسند ومل يقع َعْبد اهللا بن ربيعة كان يؤم أصحابه يف التطوع سوى رمضان قال أَُبو بكر بن أيب

  عندي

  مرة الثقفي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٨٩

ْعلَى ْبنِ ُمرَّةَ َحدَّثََنا اْبُن ُمصَفًّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعنِ الِْمنَْهالِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َي -١٦١١
نََزلَْنا : كُنَّا َمَع َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َسفَرٍ ، فََرأَْيُت ِمْنهُ ثَالثًا َعجًَبا : قَالَ  ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه

اهللا عليه إِنَّ النَّبِيَّ صلى : اذَْهْب إِلَى ِتلِْك اَألَشاَتْينِ ، فَقُلْ لَُهَما : اَألشَّاُء ، فَقَالَ : بِأَْرضٍ كَِثَريِة الشََّجرِ ُيقَالُ لَُه 
عليه وسلم فَقََضى حَاَجَتُه ، وسلم َيأُْمُركَُما أَنْ َتْجَتِمَعا ، فَذََهْبُت إِلَْيهَِما ، فَقُلُْت لَُهَما فَاْجَتَمَعَتا ، فَقَاَم النَّبِيُّ صلى اهللا 

َيا َنبِيَّ اِهللا ، إِنَّ َهذَا ُيصَْرُع ِفي : اْمَرأَةٌ بِصَبِيٍّ لََها ، فَقَالَْت ُمْرُهَما أَنْ تَفَْترِقَا ، فَأََمرُْتُهَما فَافَْتَرقََتا ، ثُمَّ أََتْتُه : ثُمَّ قَالَ 
  أَدْنِيِه ، فَأَْدنَْيُتُه ، فََتفَلَ ِفي ِفيِه ،: الشَّْهرِ ثَالثَ مَرَّاٍت ، فَقَالَ 

َجْعِت فَأَْعِلِمينِي َما َصَنَع ، فَلَمَّا َرَجَع النَّبِيُّ صلى اهللا إِذَا َر: اخُْرْج َعُدوَّ اِهللا ، أََنا َرسُولُ اِهللا ، ثُمَّ قَالَ لََها : َوقَالَ 
ُخذْ ِمْنَها أََحَد الْكَْبَشْينِ : عليه وسلم اْسَتقَْبلَْتُه بِكَْبَشْينِ ، َوَسْمنٍ ، َوأَِقٍط ، فَقَالَ ِلي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

ِلَمْن َهذَا الَْبِعُري ؟ : ثُمَّ أََتاُه َبِعٌري فََرأَى َعْيَنْيِه َتسِيالِن ، فَقَالَ : َما َرأَْيَنا ِمْنُه ذَاَك ؟ قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، : فَقَالَْت : قَالَ 
لََنا فَكَبَِر ، فَأَرَْدَنا أَنْ  كَانَ نَاِضًحا: َما ِلَهذَا الَْبِعريِ َيْشكُوكُْم ؟ قَالُوا : آللِ فُالٍن ، فَأَْرَسلَ إِلَيْهِْم فَأََتْوُه ، فَقَالَ : قَالُوا 

  ذَُروُه ِفي اإلِبِلِ ، فََتَركُوُه: َنْنَحَرُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

لَى ْبنِ ُمرَّةَ ْعَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الِْمْنهَالِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َي -١٦١٢
رَأَْيُت ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعَجًبا ، خََرْجُت َمَعُه ِفي َسفَرٍ ، فَنََزلَْنا َمنْزِال ، : الثَّقَِفيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

اخُْرْج أََنا َرسُولُ اِهللا ، فَلَمَّا اْنَصَرفَْنا أَْهَدْت لَهُ : فَأََتْتُه امَْرأَةٌ بِاْبنٍ لََها بِهِ لََمٌم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
َيا َيْعلَى ، ُخِذ اَألِقطَ ، وَالسَّْمَن ، وَأََحدَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : كَْبَشْينِ َوَشيْئًا ِمْن أَِقٍط ، َوَسْمنٍ قَالَ 



َيا َيْعلَى ، ائِْت تِلَْك : ثُمَّ خََرْجَنا َحتَّى أََتْيَنا مَْنزِال ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  الْكَْبَشْينِ ، َوُردَّ َعلَْيَها اآلَخَر ،
  اَألَشاَتْينِ ، يَْعنِي الشَّجََرَتْينِ ،

فَذََهَبْت كُلُّ َواِحَدٍة ِمْنُهَما : لَُهَما  فَقُلُْت: إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيأُْمُركَُما أَنْ َتْجَتِمَعا قَالَ : فَقُلْ لَُهَما 
اْرجِْع إِلَْيهَِما فَقُلْ لَُهَما تَْرجَِعا إِلَى : فَخََرَج فَاْستََتَر بِهَِما فَقََضى حَاَجَتُه ، ثُمَّ قَالَ : إِلَى صَاِحَبتَِها حَتَّى اْجَتَمَعَتا قَالَ 

َمْن أَْصحَاُب َهذَا : ثُمَّ َخَرجَْنا حَتَّى أََتْيَنا َمنْزِال ، فََجاَء َبِعٌري َحتَّى قَاَم َبْيَن َيَدْيِه ، فَقَالَ فَفََعلُْت َوفََعلََتا ، : َمكَانِهَِما قَالَ 
ِه فَأَْتَمْرَنا أَنْ نَْنَحَرهُ كُنَّا َنْعتَِملُ َعلَْي: َما لَكُْم َولَُه ؟ قَالُوا : َنْحُن َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ : الَْبِعريِ ؟ فََجاَء أَْصَحاُبُه ، فَقَالُوا 

  َدُعوُه: قَالَ 

َعنِ الِْمنَْهالِ ، َعْن َيْعلَى ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن أَبِيهِ : ذَكََر َوِكيٌع َمرَّةً أُْخَرى ، فَقَالَ اَألْعَمُش : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ قَالَ  -١٦١٣
  ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

 َيْعلَى ْبنِ ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعنِ الِْمنَْهالِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْنَحدَّثََنا  -١٦١٤
هللا عليه وسلم ثَالثَةَ أَْشَياءَ َرأَْيُت ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى ا: ُمرَّةَ ، َوقَالَ َمرَّةً أُْخَرى َعْن َيْعلَى ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  َنحْوَُه

  )من ثقيف( رجل  ٤٩

َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا سفيان بن ُعَيْينة عن َعْمرو بن دينار عن َعْمرو بن أوس الثقفي قال مسعت  -١٦١٥
حي على الصالة رجال من ثقيف يقول مسعت منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف ليلة مطرية يف سفر 

  حي على الفالح الصالة يف الرحال

  ومن ذكر رجال ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ومن خربهم

َرِضَي اللَُّه َعْنُه ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن أَبِي َجْمَرةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ -١٦١٦
َمنِ الَْوفُْد ؟ َوَمنِ الْقَْوُم ؟ : نَّ َوفَْد َعْبِد الْقَْيسِ أََتُوا النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَ

  َمْرَحًبا َمْرَحًبا بِالَْوفِْد غَْيرِ الَْخزَاَيا َوال النََّدامَا: َربِيَعةُ ، فَقَالَ : قَالُوا 

َبكْرِ ْبنِ َعِليٍّ َنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َحْربٍ اللَّيِْثيُّ ، َحدَّثََنا َعْونُ ْبُن كَْهَمسٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثَ -١٦١٧
اْنَتَهيَْنا : الْجَْهذََمِة امَْرأَِة َبِشريٍ قَالَ أَْخَبرَنِي إَِياُد ْبُن لَِقيطٍ السَّدُوِسيُّ ، َعنِ : َسِمْعُت َيْحَيى ْبَن أَبِي َحيَّةَ ، َيقُولُ : قَالَ 

فََصلَّْيَنا ، ثُمَّ  إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِعْندَ َصالِة الظُّْهرِ ، فََخَرَج إِلَى الصَّالِة َوبَِرأِْسِه َرْدٌع ِمْن ِحنَّاٍء ،
أَال َتْحَمُد اللََّه َتعَالَى الَِّذي : ، فََشكَا غُْرَبَتُه َواْنِقطَاَعُه ِمْن قَْوِمِه ، فَقَالَ لَُه  اْنَصَرَف ، فَقَاَم إِلَْيهِ َبِشُري ْبُن الَْخصَاِصَيِة

  أََخذَ بَِسْمِعَك َوَبَصرَِك ِمْن َربِيَعةَ الْفََرسِ الَِّذي َيْزُعُم أَنْ لَْوال ِهيَ الْنكَفَأَِت اَألْرُض بِأَْهِلهَا

لََمةَ ْبُن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن النُّْعَماِن الشَّْيبَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َمْسَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -١٦١٨
َوكَانَ َعاِملَُه َعلَى  كََتَب الَْحكَُم ْبُن َعْمرٍو الِْغفَارِيُّ إِلَى ُمَعاوَِيةَ ،: ْبنِ ُمَحارِبٍ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة قَالَ 



إِنِّي َسِمْعُت النَّبِيَّ صلى اهللا ُخرَاَسانَ أَنَّ الَْعُدوَّ قَدْ َجاَشُه ، فَكََتَب إِلَْيِه ُمَعاوَِيةُ أَنِ اجَْعلْ َمْن َيِليهِْم َبكَْر ْبُن وَاِئلٍ ، فَ
  ْبنِ وَاِئلٍ إِنَّ الُْمْشرِِكَني ال َيظَْهُرونَ َعلَى َبكْرِ: عليه وسلم ، َيقُولُ 

اِسكًا ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا قَُماَمةُ ْبُن كُلْثُومٍ َوكَانَ َشْيًخا َن -١٦١٩
ِثيُّ ، إِلَى ُمَعاوَِيةَ ، َوكَانَ َعاِملَُه ، فَذَكََر لَُه قُوَّةَ كََتَب زَِياُد ْبُن الرَّبِيعِ الَْحارِ: ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ قَالَ 

إِنْ ِخفَْت َشيْئًا فَاْجَعلِ : َعْنُه الُْمْشرِِكَني ، َوفُُروِسيَّتَُهْم ، َوِقلَّةَ الُْمْسِلِمَني ، َوَضْعفَُهْم ، فَكََتَب إِلَْيِه ُمَعاوَِيةُ َرِضَي اللَُّه 
إِنَّ الُْمْشرِِكَني ال َيظَْهُرونَ َما كَانَ اللَِّواءَ : ةَ ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ اللَِّواَء ِفي َربِيَع

  ِفي َربِيعَةَ

بِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَ: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، قَاال  -١٦٢٠
َسِمْعتُ : َسِمْعُت أَبِي ، َيقُولُ : ُعَمَر الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ َسِعيٍد ، أَنَّهُ َسِمَع أََباُه َيْوَم الْمَْرجِ ، َيقُولُ 

إِنَّ اللََّه َعزَّ : لَْوال أَنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  :ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ 
  ، أَْو ُيْسِلُمَوَجلَّ َسَيْمَنُع الدِّيَن بَِنصَاَرى ِمْن رَبِيَعةَ َعلَى َشطِّ الْفُرَاِت ، َما َتَركُْت بَِها َعَربِيا إِال قََتلَْتُه 

 ، ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا اْبُن َسَواٍء ، َعْن ُشَبْيلِ ْبنِ َعْزَرةَ ، َعْن أَبِي َجمَْرةََحدَّثََنا ُعقَْبةُ  -١٦٢١
قَْيسِ ، أَْسلَمَ َخْيُر أَْهلِ الَْمشْرِقِ َعْبُد الْ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  النَّاُس كَْرًها ، َوأَْسلَُموا طَاِئعَِني

َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا حيىي بن آدم عن يزيد بن َعْبد العزيز عن أيب سلمة ُمَحمد بن حفصة عن أيب  -١٦٢٢
  ت جبواثاء َعْبد القيسمجرة عن بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال إن أول مجعة مجعت اجلمعة باملدينة ومجعة مجع

َحدَّثََنا ُمَحمد بن أيب بكر َحدَّثََنا زيد بن احلباب َحدَّثََنا إبراهيم بن طهمان عن أيب مجرة عن بن عباس  -١٦٢٣
  َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال أول مجعة مجعت باملدينة ومجعة مجعت جبواثاء َعْبد القيس

زيد َحدَّثََنا أَُبو مجرة عن بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال قدم وفد َعْبد  َحدَّثََنا املقدمي َحدَّثََنا محاد بن -١٦٢٤
القيس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا إن هذا احلي من مضر قد حال بيننا وبينك فال نصل إليك إال يف 

  الشهر احلرام

ْبُن كَْهَمسِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َعْن َداُوَد ْبُن ُمَساوِرٍ ، َحدَّثََنا ُمقَاِتلُ ْبنُ َحدَّثََنا َخِليفَةُ ْبُن َخيَّاٍط ، َحدَّثََنا َعْونُ  -١٦٢٥
كُنَّا ِفي الْوَفِْد الَِّذيَن أََتيَْنا َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ ، : َهمَّامٍ ، َعْن أَبِي َخْيَرةَ الصَُّنابِِحيِّ قَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، ِعْندََنا الْجَرِيُد وَلَِكنَّا َنقَْبلُ كََرامََتَك َوَعِطيََّتَك ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا : َراَك َنْسَتاكَ بِِه ، فَقُلَْنا فََزوََّدَنا اَأل
  ْوتُورِيَناللَُّهمَّ اغِْفْر لَِعْبِد الْقَْيسِ إِذَا أَْسلَُموا طَاِئِعَني غَْيَر خََزاَيا َوال َم: صلى اهللا عليه وسلم 

دَّثََنا َرُجلٌ ُيقَالُ َحدَّثََنا َخِليفَةُ ْبُن َخيَّاٍط ، َحدَّثََنا َعْونُ ْبُن كَْهَمسِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُحَدْيرٍ ، َح -١٦٢٦
قُلُْت َيا َرُسولَ اِهللا ، اْبُسطْ َيَدكَ أُبَايِْعَك َعلَى نَفِْسي :  ُمقَاِتلٌ ، َعْن قُطَْبةَ ْبنِ قََتاَدةَ السَّدُوِسيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ: لَُه 

  ، َوَعلَى اْبنِي الْحَْوَصلَِة ، َولَْو كَذَْبُت َعلَى اِهللا تََعالَى لََجَدعُْتَك



ين كريب وعكرمة َحدَّثََنا هشام بن عمار َحدَّثََنا عَْبد اهللا بن يزيد َحدَّثََنا السري بن َعْبد اهللا بن معبد حدث -١٦٢٧
  عن بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال الصريح من ولد إمساعيل عليه السالم ربيعة ومضر

: ِد قَْيسٍ قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُصْدَرانَ ، َحدَّثََنا طَاِلُب ْبُن ُحَجْيرٍ ، َحدَّثََنا ُهوٌد الَْعصَرِيُّ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن َعْب -١٦٢٨
ُهرَْيَرةُ أُْخُت َسْوَدةَ بِْنتِ : َمْعَبُد ْبُن َوْهبٍ ، أَنَُّه َتزَوََّج امَْرأَةً ِمْن قَُرْيشٍ يُقَالُ لََها : اًجا ِفي الَْجاِهِليَِّة ُيقَالُ لَُه كَانَ َحجَّ

َمْن : ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  َزْمَعةَ اْمرَأَِة النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، شَهَِد َبْدًرا َوقَاَتلَ َيْوَمِئٍذ بَِسْيفَْينِ
َيا لَْهَف نَفِْسي َعلَى ِفْتَيانِ : َمْعَبدُ ْبُن َوْهبٍ الْعَْبِديُّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : َهذَا الرَُّجلُ اَألْضَبطُ ؟ قَالُوا 

  .اَألْرضِ َعْبِد الْقَْيسِ أََما إِنَُّهْم أُْسُد اِهللا َتعَالَى ِفي
  زِيَُّوَشهَِد ِمْن َربِيَعةَ َبْدًرا ُصَهْيبُ ْبُن ِسَناٍن ، َوُهَو ِمَن النَِّمرِ ْبنِ قَاِسٍط ، َوَعاِمُر ْبُن َربِيَعةَ الَْعَن: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

: نِ قَْيسٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا نُوُح ْبُن قَْيسٍ ، َعْن أَِخيهِ َخاِلِد ْب
ِمْن ُمَحمَّدٍ َرسُولِ اِهللا ، إِلَى َبكْرِ ْبنِ َواِئلٍ ، أَنْ أَْسِلُموا َتْسلَُموا : كََتَب النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى َبكْرِ ْبنِ وَاِئلٍ 

  قَْرأُُه إِال َرُجلٌ ِمْن َبنِي َصنِيَعةَ ، وَُهْم ُيَسمَّْونَ بَنِي الْكَاِتبِفََما َوَجْدَنا َرُجال َي: قَالَ 
َحدَّثََنا عقبة بن مكرم َحدَّثََنا ُمَحمد بن بكر الربساين َحدَّثََنا عثمان بن عمر قال قال بن سريين صنعت  -١٦٣٠

  سيفي على سيف مسرة وقال مسرة صنعت سيفي على سيف رسول اهللا وكان حنفي

اجِ اللَّْخِميُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َشبِيبٍ َرِفيُق ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحجَّ -١٦٣١
ولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوفٌْد ِمْن قَِدَم َعلَى َرُس: َعْن ُمَجاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

كُلَُّنا : َهلْ ِفيكُْم ِمْن أََحٍد يَْعرُِف الِْقسَّ ْبَن َساِعَدةَ اِإليَاِديَّ ؟ قَالُوا : َبكْرِ ْبنِ وَاِئلٍ ، فَلَمَّا فََرغَ لَُهْم ِمْن َشأْنِهِْم قَالَ 
  َنْعرِفُُه َيا َرُسولَ اللَِّه

ُد ْبنُ مُوَسى ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْحَسنِ أَُبو َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا أَُبو غَاِضَرةَ ُمَحمََّحدَّثََنا أَُبو  -١٦٣٢
َوفََد إِلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ كُْنُت ِفيَمْن : أَبِي َبكْرٍ الْعََنزِيُّ ، َحدَّثَنِي َعمِّي غَْضَبانُ ْبُن حَْنظَلَةَ ، َعْن أَبِيِه قَالَ َحْنظَلَةُ 

 ، فَأَْوَمأَ ِقَبلَ الَْمْشرِقِ ، َوفَرَّقَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فََجَعلَ َيْسأَلُ َرُجال حَتَّى انَْتَهى إِلَيَّ ، فَقُلُْت أََنا َحْنظَلَةُ ْبُن ُنعَْيمٍ الَْعَنزِيُّ
  َعَنَزةُ َحيٌّ ِمْن َها ُهَنا َمْبِغيٌّ َعلَْيهِْم َمْنصُوُرونَ: اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  َسمِْعُت َرسُولَ: َبْيَن أََصابِِعِه ، َوقَالَ 

َحدَّثََنا ُمَحمد بن حسني َحدَّثََنا مسلم بن إبراهيم َحدَّثََنا أبان بن يزيد عن قتادة عن َسِعيد بن املَُسيَّب  -١٦٣٣
ه أن وفد َعْبد القيس أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا يا نيب اهللا إنا وعكرمة عن بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عن

  حي من ربيعة وإنا بيننا وبينك كفار مضر وإنا ال نصل إليك إال يف الشهر احلرام
رمة يف َحدَّثََنا بُْندار َحدَّثََنا ُمَحمد بن جعفر َحدَّثََنا شعبة عن هشيم عن أيب بشر عن َسِعيد بن جبري وعك -١٦٣٤

قال هوازن وبين حنيفة قال بن أيب عاصم وقد تركنا أخبارا } ستدعون إىل قوم أوىل بأس شديد { قوله تبارك وتعاىل 
  كثرية يف فضل ربيعة نأيت هبا يف موضعها إن شاء اهللا عز وجل

َوارِيُّ ، َحدَّثََنا الُْمثَنَّى ْبُن َعْوٍف الَْعنَزِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْدرِيَس اُألْس -١٦٣٥
ِممَّْن أَْنُتْم ؟ : َزةَ ، فَقَالَ الَْغْضَبانُ ْبُن َحْنظَلَةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه أََتى ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي نَاسٍ ِمْن َعَن



َحيٌّ ِمْن َها ُهَنا : َوذَكََر َعنََزةَ ، فَقَالَ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ةَ ، فَقَالَ ِمْن َعَنَز: فَقُلَْنا 
  َمْبِغيٌّ َعلَْيهِْم َمْنصُوُرونَ

  ومن رجال ربيعة

  اجلارود بن املعلى ٤٩١

  ويكىن أبا املنذر وعبد القيس بن أفصى بن جديلة بن أسد بن ربيعة
 ، َعْن أََنسٍ َرِضيَ َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ َعْبِد الْوَارِِث ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َزرْبِيِّ ْبنِ َعْبِد اِهللا -١٦٣٥

اِفًدا إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَمَّا أَسْلََم أَْهلُ الَْبحَْرْينِ ، قَِدَم الْجَاُروُد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َو: اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  فَفَرَِح بِِه َوقَرََّبُه َوأَْدَناُه

َحدَّثََنا ُمَحمد بن عبيد بن حساب َحدَّثََنا ُمحَمد بن ثور عن معمر عن الزُّْهرِّي عن َعْبد اهللا بن عامر بن  -١٦٣٦
  ِضَي اهللا تعاىل عنه يف قصة قدامةربيعة قال قدم اجلارود سيد َعْبد القيس على عمر بن اخلطاب َر

رٍِّف ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ُزرَْيعٍ ، َعْن َسِعيٍد الُْجَريْرِيِّ ، َعْن أَبِي الَْعالِء ، َعْن ُمطَ -١٦٣٧
ْيَنَما َنْحُن َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َبْعضِ أَْسفَارِهِ َب: ُمْسِلمٍ الَْجذَِميِّ ، َعنِ الْجَاُروِد َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، لَقَْد َعِلْمَت َما َيكْفِيَنا ِمَن : َما َيكِْفيَنا ؟ فَقُلُْت : ، َوبِالظُّْهرِ ِقلَّةٌ ، فََتذَاكََر الْقَْوُم الظُّْهرَ َبْينَُهْم قَالَ 
ال ضَالَّةُ الُْمْسِلمِ حََرُق النَّارِ : ذَْوٌد آِتي َعلَْيِه ِفي ُجُرٍف فََنْسَتمِْتُع بِظُهُورِِهنَّ قَالَ : َما َيكْفِيَك ؟ فَقُلُْت : الظُّْهرِ قَالَ 

َعَرفَْت فَأَدَِّها وَإِال فََمالُ اِهللا  تَْنُشُدَها فَإِنْ: اللَّقْطُ أَوِ الضَّالَّةُ َيجُِدَها الرَُّجلُ قَالَ : فَالَ َتقَْربُوَها ثَالثَ مَِرارٍ ، َوقَالَ 
  َتَعالَى ُيْعِطيِه َمْن َيَشاُء

ثَنِي أَُبو ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َوْهَبانُ ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلٌد ، َعنِ الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن أَبِي الَْعالِء ، َعْن ُمطَرٍِّف ، َحدَّ -١٦٣٨
  ُه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُهَعنِ الْجَاُروِد َرِضيَ اللَّ

َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي : َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َوُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ِحَسابٍ ، قَاال  -١٦٣٩
خِّريِ ، َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ ، َعنِ الَْجارُوِد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم الَْعالِء َيزِيَد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الشِّ

  ضَالَّةُ الُْمْؤِمنِ حََرُق النَّارِ: قَالَ 

ةُ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ ، َحدَّثََنا الُْمثَنَّى ، َحدَّثَنِي قََتاَد -١٦٤٠
َضالَّةُ الُْمْسِلمِ َحَرقُ : أَنَّ الْجَاُروَد أََبا الُْمْنِذرِ أَْخَبَرُه ، أَنَُّه سَأَلَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الضَّوَالِّ ، فَقَالَ 

  النَّارِ
 ٍد ، َحدَّثََنا أَُبو قَُتْيَبةَ َسلُْم ْبُن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثَنِي الُْمثَنَّى ْبُن َسِعيدٍ الضَُّبِعيُّ ، َحدَّثََنا قتادةَحدَّثََنا الْجَرَّاحُ ْبُن َمْخلَ -١٦٤١

لَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َسِمعَ َي ال، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الشِّخِّريِ ، َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ الَْجذَِميِّ ، َعنِ الْجَاُروِد ْبنِ الُْمَعلَّى َرِض
  َضالَّةُ الُْمْسِلمِ حََرُق النَّارِ: النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

  األشج وامسه املنذر بن عائذ العبدي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٩٢



فَضَّلِ ، َحدَّثََنا قُرَّةُ ، َعْن أَبِي َجْمَرةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َبزِيعٍ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الُْم -١٦٤٢
إِنَّ ِفيَك لََخلََّتْينِ ُيحِبُُّهَما اللَُّه َتعَالَى ، : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلَألَشجِّ أََشجِّ َعْبدِ الْقَْيسِ 

  الِْحلُْم وَاَألنَاةُ
ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن ُيوُنَس ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ -١٦٤٣

قَْينِ ُيِحبُُّهَما اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، قُلُْت إِنَّ ِفيَك لَُخلُ: قَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ ِلي أََشجُّ بَنِي َعْصرٍ : 
الَْحْمُد ِللَّهِ : ال ، َبلْ قَِدًميا ، قُلُْت : قَِدًميا كَانَ ِفيَّ أَْو َحدِيثًا ؟ قَالَ : قُلُْت : الِْحلُْم وَالَْحَياُء قَالَ : َوَما ُهَما ؟ قَالَ : 

  اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الَِّذي َجَبلَنِي َعلَى ُخلُقَْينِ ُيحِبُُّهَما

ُمثَنَّى ْبُن َباِديَ أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْرزُوقٍ ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن َحسَّانَ ، َحدَّثََنا الْ -١٦٤٤
  كُلُّ ُمْسِكرٍ حََراٌم: الَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَ: الُْمنَازِلِ ، َعنِ اَألَشجِّ الَْعَصرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  قطبة بن قتادة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٩٣

لٌ ُمقَاِت: ُيقَالُ لَُه  َحدَّثََنا َخِليفَةُ ْبُن َخيَّاٍط ، َحدَّثََنا َعْونُ ْبُن كَْهَمسٍ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُحَدْيرٍ ، َحدَّثََنا َرُجلٌ -١٦٤٥
َيا َرُسولَ اِهللا ، اْبُسطْ َيَدَك أُبَايِْعَك َعلَى َنفِْسي ، وَاْبنِي : قُلُْت : ، َعْن قُطَْبةَ ْبنِ قََتاَدةَ السَّدُوِسيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  الْحَْوَصلَِة ، َولَْو كَذَْبَت َعلَى اِهللا لََجَدَعَك

  قتادة بن ملحان القيسي ٤٩٤

  بن عكانة َرِضَي اهللا تعاىل عنه من قيس بن ثعلبة
َن ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن سِريِي -١٦٤٦

لَيَاِلي الْبِيضِ ثَالثَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : الَ الَْمِلِك ْبُن قََتاَدةَ ْبنِ ِملَْحانَ الْقَْيِسيُّ ، َعْن أَبِيِه قَ
  َعْشَرةَ ، َوأَْرَبَع َعشَْرةَ ، َوَخْمَس َعشَْرةَ ، فَإِنََّها كَهَْيئَِة الدَّهْرِ

  بشري بن اخلصاصية السدوسي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٩٥

  سدوس بن بكر بن وائل
يِّ ، َعْن و َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ْبنِ َدْيَسمٍ السَّدُوِسَحدَّثََنا أَُب -١٦٤٧

فََسمَّاُه َرُسولُ اِهللا صلى  َبِشريِ اْبنِ الَْخصَاِصَيِة َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوَما اْسَمُه َبِشٌري ،
  اهللا عليه وسلم ُبَشيْرًا

َسِمْعُت لَْيلَى اْمَرأَةَ َبِشريٍ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أََباِن ْبنِ لَِقيٍط السَّدُوِسيِّ قَالَ  -١٦٤٨
  ُبشَْيًرا ، َوكَانَ اْسَمُه قَْبلَ ذَِلَك َزْحمٍَوَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َسمَّاهُ 

ْن َبِشريِ اْبنِ َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قتادة ، َعْن ُجَريِّ ْبنِ كُلَْيبٍ ، َع -١٦٤٩
َريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيقُولُ الَْخصَاِصَيِة ، َحدَّثََنا أَْصحَاٌب لََنا ، َعْن أَبِي ُه



الصَّْوُم ُجنَّةٌ َيْجَتنُّ بَِها َعْبِدي ِمَن النَّارِ ، وَالصَّْوُم ِلي وَأََنا : قَالَ رَبُّكُْم تََعالَى : َوَيْروِي ذَِلَك لََنا َعْن َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ قَالَ 
ْنَد اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم جْزِي بِِه ، َيَدُع طََعاَمُه َوَشْهَوَتُه ِمْن أَجِْلي ، فََوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه ، لَُخلُوُف فَمِ الصَّاِئمِ أَطَْيُب ِعأَ

َحمٍَّد ، َعْن َشْيَبانَ ، َعْن قتادة ، َعْن ُجَريِّ ْبنِ الِْقَياَمِة ِمْن رِيحِ الِْمْسِك ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن ُم
  كُلَْيبٍ ، َعْن َبِشريِ اْبنِ الَْخصَاِصَيِة َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

بن كليب عن بشري بن  َحدَّثََنا ُمَحمد بن حيىي َحدَّثََنا حسني بن ُمَحمد عن شيبان عن قتادة عن جري -١٦٥٠
  اخلصاصية َرِضَي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه

 ْبنِ َنهِيٍك ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْسَوُد ْبُن َشْيَبانَ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ ُسَمْيرٍ ، َعْن َبِشريِ -١٦٥١
ِه ، صَاِصَيِة َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرأَى َرُجال َيْمِشي َبْيَن الَْمقَابِرِ ِفي َنْعلَْيَبِشريِ اْبنِ الَْخ

  َيا صَاِحَب السِّْبِتيََّتْينِ أَلِْقهِمَا: فَقَالَ 

  صحار بن َعْبد القيس َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٩٦

نِ رِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعنِ الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن أَبِي الَْعالِء ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبَحدَّثََنا أَُبو َبكْ -١٦٥٢
لَّ بِقََباِئلَ ، ال َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى َيْخِسَف اللَُّه َعزَّ َوَج: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ُصَحارٍ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  فََعَرفُْت أَنَّ الَْعَربَ ُتْدَعى إِلَى قََباِئِلَها ، َوأَنَّ الَْعَجَم ُتْدَعى بِقَُراهَا: َحتَّى يُقَالَ ِللرَُّجلِ َمْن بَِقَي ِمْن َبنِي فُالٍن ؟ قَالَ 
ارٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الشِّخِّريِ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ َيَس -١٦٥٣

َيا َرُسولَ اِهللا إِنِّي َرُجلٌ ِمْسقَاٌم ، فَأْذَنْ ِلي ِفي َجرٍَّة أَْنتَبِذُ : قُلُْت : الرَّْحَمنِ ْبنِ ُصَحارٍ ، َعْن أَبِيهِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  ِفيَها ، فَأَِذنَ ِلي

  اد بن شرحبيل الغربي وغرب من بكر بن وائلعب ٤٩٧

َسِمْعُت َعبَّاَد ْبنَ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ إَِياسٍ قَالَ  -١٦٥٤
ا َمْخَمَصةٌ ، فَأَتَْيُت الَْمِديَنةَ ، فََدَخلُْت حَاِئطًا ِمْن ِحيطَانَِها ، فَأََخذْتُ أَصَاَبَنا َعاًم: ُشَرْحبِيلَ َرُجلٌ ِمْن َبنِي غَُبَر قَالَ 

فَأََتْيُت النَّبِيَّ صلى ُسنُْبال فَفََركُْتُه ، فَأَكَلُْتُه ، َوَحَملُْت ِفي ِكَساِئي ، فََجاَء صَاِحُب الَْحاِئِط فََضَربَنِي ، َوأََخذَ ثَْوبِي ، 
َما أَطَْعْمَتُه إِذْ كَانَ َجاِئًعا أَْو َساِغًبا ، َوال َعلَّْمَتُه إِذْ كَانَ : فَأَْخَبْرُتُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  اهللا عليه وسلم

  أَْو نِْصِف َوسْقٍ َجاِهال ، فَأَمََرُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فََردَّ إِلَْيِه ثَْوَبُه ، ثُمَّ أََمَر لَُه بَِوْسقٍ ِمْن طََعامٍ

  أمحر بن جزء السدوسي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٤٩٨

أَْحَمُر صَاِحبُ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن رَاِشٍد ، َعنِ احلسن ، َحدَّثَنِي -١٦٥٥
إِنْ كُنَّا لََنأْوِي إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفيَما ُيَجاِفي بَِيَدْيِه َعْن  :َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  َجْنَبْيِه إِذَا َسَجَد

  أَُبو خرية الصناحبي ٤٩٨



  وقد مر حديثه يف أول الكتاب

  َعْمرو بن سفيان احملاريب َرِضيَ اهللا تعاىل عنه

ٍد ، َحدَّثََنا َرْوحُ ْبُن َجِميلٍ أَُبو ُمحَمٍَّد الِْمنْقَّرئ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ َعْمرِو َحدَّثََنا الْجَرَّاحُ ْبُن َمْخلَ -١٦٥٦
رِّ ، اْنَه قَْوَمَك َعْن َنبِيِذ الَْج: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ ُسفَْيانَ الُْمحَارِبِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ 

  فَإِنَُّه َحَراٌم ِمَن اِهللا َوَرسُولِِه

  عمري العبدي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٠٠

ْشَعِث ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْفُضَْيلِ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعنِ اَأل -١٦٥٧
قَْد َحفِظُْتْم َعنِ : أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َوفُْد َعْبِد الْقَْيسِ ، فَلَمَّا أََرادُوا االْنِصرَاَف ، قَالُوا : الَ َعْن أَبِيِه قَ

لَ اِهللا ، إِنَّا بِأَْرضٍ َيا َرسُو: فَقَالُوا : النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم كُلَّ َشْيٍء َسِمْعُتُموُه ِمْنُه ، فََسأَلُوُه َعنِ النَّبِيِذ قَالَ 
ِفي : فَِفي أَيِّ َشْيٍء َتْشرَُبوَنُه ؟ قَالُوا : النَّبِيذُ قَالَ : َوَما َشرَاُبكُْم ؟ قَالُوا : َوِخَمٍة ال ُيصِْلُحَنا ِفيَها إِال الشََّراُب قَالَ 

  فَالَ َتْشَربُوا ِفي النَِّقريِ ، فَخََرُجوا ،: النَِّقريِ قَالَ 

ال : قَالَ لَُهْم وَاللَِّه ال ُيصَاِلُحَنا قَْوُمَنا َعلَى َهذَا ، فََرَجُعوا فَسَأَلُوُه ، فَقَالَ لَُهْم مِثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ أََعاُدوا ، فَ: فَقَالُوا 
فََضِحكُوا ، فَقَالَ : ى َيْومِ الِْقَياَمِة ، قَاال َتشَْرُبوا ِفي النَِّقريِ فََيْضرُِب الرَُّجلُ مِْنكُمُ اْبَن َعمِِّه َضْرَبةً ال َيزَالُ أَعَْرَج ِمْنَها إِلَ

َيا َرُسولَ اِهللا ، َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ ، لَقَْد شَرِْبَنا ِفي نَِقريٍ لََنا ، فَقَاَم َبْعُضَنا إِلَى : ِمْن أَيِّ َشْيٍء َتْضَحكُونَ ؟ قَالُوا : 
  إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة َبْعضٍ فَضُرَِب َهذَا ضَْرَبةً َعَرَج ِمْنَها

  مرثد بن ظبيان السدوسي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٠١

لَقَْد َحدَّثَ مَْرثَُد ْبُن ظَبَْيانَ : َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قتادة قَالَ  -١٦٥٨
ْنُه ، أَنَُّه َجاَء ِكَتاٌب ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إِلَى َبكْرِ ْبنِ َواِئلٍ ، فََما أََحُد َبنِي َسدُوسٍ َرِضيَ اللَُّه َع

ُد ، ِمْن َرُسولِ أَمَّا بَْع: ي الْكَاِتبِ َوَجْدَنا أََحًدا َيقْرَأُُه َعلَْيَنا َحتَّى قََرأَُه َعلَْيَنا َرُجلٌ ِمْن بَنِي ُضَبْيَعةَ ، َوإِنَُّهْم لَُيَسمَّْونَ بَنِ
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، إِلَى َبكْرِ ْبنِ وَاِئلٍ أَْسِلُموا َتْسلَُموا

  خال حرب بن عبيد اهللا ٥٠٢

صِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَو: قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ ، أَْحَسبُ أَنَّ أََبا َبكْرِ ْبَن أَبِي َشْيَبةَ َحدَّثََنا قَالَ  -١٦٥٩
لنَّبِيِّ صلى اهللا عليه َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن َحْربِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعْن َجدِِّه ، َعْن أَبِيِه ، أَْو َعْن َخاِلِه ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ ا

  لَْيَس َعلَى الُْمْؤِمنِ َعاشُوٌر: وسلم قَالَ 

  عنهَعْبد اهللا بن األسود بن سعد َرِضَي اهللا تعاىل  ٥٠٣



َحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخشِيشٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد ْبُن ُعقَْبةَ ، َعْن ُم -١٦٦٠
خََرْجَنا إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه : ُه قَالَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َجدِّ أَبِيِه عَْبِد اِهللا ْبنِ اَألْسَوِد َرِضَي اللَُّه َعْن

ْجَنا ِمَن الُْبُروِد ُبُروِد بَنِي وسلم ِفي َوفِْد بَنِي َسدُوسٍ ِمَن الْقَْرَيِة ، فَقَِدْمَنا َعلَْيِه َوَمَعَنا َتْمُر الُْجذَاِميِّ َهِديَّةٌ إِلَْيِه ، خََر
: التَّْمَر َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى نِطَعٍ ، فَأََخذَ بِكَفِِّه ِمَن التَّْمرِ ، ثُمَّ قَالَ  ُعَمْيرٍ ِمَن الْقَْرَيِة ، فََنثَْرَنا

ا َهذَا أَْو َجنٍَّة َخَرجَ َباَرَك اللَُّه تََعالَى َعلَى الُْجذَاِميِّ َوِفي َحِديقَةٍ َخَرَج مِْنَه: َهذَا الُْجذَاِميُّ قَالَ : أَيُّ َتْمرٍ َهذَا ؟ قُلَْنا 
  َهذَا ِمْنهَا

  َعْبد اهللا بن املغرية بن َعْبد اهللا اليشكري ٥٠٤

  ويشكر من بكر بن وائل
َحدَّثََنا ابن منري َحدَّثََنا حيىي بن عيسى عن األعمش عن َعْمرو بن مرة عن املغرية بن َعْبد اهللا بن سعد بن  -١٦٦١

ال قلت يا رسول اهللا دلين على عمل يقربين من اجلنة ويباعدين من النار األحزم عن أبيه أو عمه شك األعمش ق
  فذكر احلديث

  فرات بن حيان َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٠٥

، َعْن أَبِي  َسِعيٍدَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك الرََّبِعيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن  -١٦٦٢
وسلم أََمَر بِقَْتِلِه إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ ْبنِ ُمَضرِّبٍ ، َعْن فَُراِت ْبنِ َحيَّانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه 

، فَأُْخبِرَ بِذَِلَك النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، إِنِّي ُمْسِلٌم : َوكَانَ َعْيًنا ألَبِي ُسفَْيانَ ، فََمرَّ بَِمجِْلسٍ اَألْنَصارِ ، فَقَالَ 
  ْرًضا بِالَْبْحَريْنِإِنَّا َنِكلُ أَُناًسا إِلَى إِميَانِهِْم ِمْنُهْم فَُراُت ْبُن حَيَّانَ ، َوَخلَّى َسبِيلَُه ، َوأَقْطََعُه َبْعَد ذَِلَك أَ: فَقَالَ 

  َعْمرو بن تغلب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٠٦

نِ َتْغِلَب َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن َحازِمٍ ، َعنِ احلسن ، َعْن َعْمرِو ْب -١٦٦٣
  أَمَّا بَْعُد: َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َخطََبُهْم ، فَقَالَ 

ْن مَّدُ ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُعَبْيٍد ، َعنِ احلسن ، َعَحدَّثََنا ُمَح -١٦٦٤
يَض الَْمالُ ، ِمْن أَْشرَاِط السَّاَعِة أَنْ يَِف: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْمرِو ْبنِ َتْغِلَب َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َحتَّى أَْسَتأِْمَر تَاجِرَ : فَإِنْ كَانَ الرَُّجلُ يَبِيُع الَْبْيَع ، فََيقُولُ : قَالَ َعْمٌرو : َوَتفُْشو التَِّجاَرةُ ، َوَيظَْهرَ الِْعلُْم أَوِ الْقَلَُم قَالَ 
  َجُدَبنِي فُالٍن ، َوَيلَْتِمُس ِفي الَْجوِّ الَْعظِيمِ الْكَاِتَب فَالَ يُو

 َتْغِلَب َرِضَي َحدَّثََنا ُيوُنُس ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا اْبُن فَضَالَةَ َيعْنِي ُمَبارَكًا ، َعنِ احلسن ، َعْن َعْمرِو ْبنِ -١٦٦٥
رُ النََّعمِ ، أُِتَي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا كَِلَمةٌ َما أُِحبُّ أَنَّ ِلي ُحْم: قَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُه قَالَ 

إِنَّا ُنْعِطي قَْوًما َنْخَشى َهلََعُهْم ، : عليه وسلم بِسَْبيٍ ، فَأَْعطَى قَْوًما َوَمَنَع قَْوًما ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  ِفي قُلُوبِهِْم ِمَن اِإلَمياِن ، مِْنُهْم َعْمُرو ْبُن َتْغِلَب َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوَجَزَعُهْم ، وََنِكلُ قَْوًما إِلَى َما َجَعلَ اللَُّه َتعَالَى

  احلارث بن حسان بن كلدة ٥٠٧



  بن شيبان بن ذهل بن بكر بن وائل
الْحَارِِث ْبنِ َحسَّانَ َرِضَي اللَّهُ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعنِ -١٦٦٦
اِئٌم َبْيَن َيَدْيهِ قَِدْمُت الَْمِديَنةَ فَرَأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَاِئًما َعلَى الِْمْنَبرِ ، وَبِاللٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَ: َعْنُه قَالَ 

  َعْمُرو ْبُن الَْعاصِ قَِدَم ِمْن غََزاٍة: َمْن َهذَا ؟ فَقَالُوا : لُْت ، ُمَتقَلٌِّد َسْيفًا ، َوإِذَا َرايَاٌت ُسوٌد ، فَقُ

اْبنِ بَْهَدلَةَ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َسالمٍ أَبِي الْمُْنِذرِ ، َعْن َعاِصمِ -١٦٦٧
  ارِِث ْبنِ َحسَّانَ الَْبكْرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُهأَبِي َواِئلٍ ، َعنِ الَْح

  سويد بن قيس َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٠٨

اللَّهُ  َرِضَيَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن ُسوَْيٍد  -١٦٦٨
اوِيلَ ، َجلَْبُت أََنا وََمْخَرَمةُ الْعَْبِديُّ بَزا ِمْن َهَجَر ، فََجاَءَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََساَوَمَنا بِسََر: َعْنُه قَالَ 

  زِنْ وَأَْرجِْح: َوِعْنَدَنا َوزَّانٌ َيزِنُ بِاَألْجرِ ، فَقَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِللَْوزَّاِن 
َعْن ُسَوْيِد ْبنِ قَْيسٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ِسَماٍك ،  -١٦٦٩

  َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

  و صفوان َرِضَي اهللا تعاىل عنهمالك أَُب ٥٠٩

َسِمْعتُ : لَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد يَْعنِي غُْنَدًرا ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ حَْربٍ قَا -١٦٧٠
ى اهللا عليه وسلم رِْجلَ َسَراوِيلَ قَْبلَ الْهِجَْرِة ، فَأَْرَجحَ َماِلكًا أََبا َصفَْوانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ بِْعُت ِمْن َرُسولِ اهللاِ صل

  ِلي

  عم أيب حرة الرقاشي ٥١

  ورقاش من بين بكر بن وائل
رَّةَ الرَّقَاِشيِّ أَبِي ُحَحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد أَُبو َبْحرِ ْبُن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن  -١٦٧١

ِه فَذَكََر َحِديثَُه ، َعْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  ال َيِحلُّ مَالُ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ إِال َعْن ِطيَبِة نَفْسٍ : ، َعْن َعمِّ
  إِنْ َشاَء اللَُّه اسِْتثَْناٌء ِفي الِْحكَايَِة: قَالَ الْقَاِضي 

   تعاىل عنهدغفل بن حنظلة َرِضَي اهللا ٥١١

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا معاذ بن هشام َحدَّثََنا أيب عن قتادة عن احلسن عن دغفل بن حنظلة َرِضيَ  -١٦٧٢
اهللا تعاىل عنه قال تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن مخس وستني ووافقه بن عباس َرِضيَ اهللا تعاىل عنه 

  على هذا القول



َحدَّثََنا ُمَحمد بن ثعلبة بن سواء َحدَّثََنا أَُبو العوام شيبان بن زهري بن شقيق عن قتادة عن عمران بن حطان  -١٦٧٣
عن دغفل بن حنظلة من بين َعْمرو بن شيبان قال قال يل معاوية َرِضَي اهللا تعاىل عنه يا دغفل من أين علمت هذا 

  قلب عقول وأذن واعية للعلمالعلم قلت يا أمري املؤمنني علمته بلسان سؤول و
َحدَّثََنا هدبة بن خالد َحدَّثََنا أَُبو هالل عن َعْبد اهللا بن بريدة قال أرسل معاوية إىل دغفل َرِضَي اهللا تعاىل  -١٦٧٤

عنهما يسأل عن العربية والنحو والنسبة فقال يا دغفل من أين حفظت هذا قال بلسان سؤل وقلب عقول وأذن 
  واعية

  علي َرِضَي اهللا تعاىل عنهطلق بن  ٥١٢

ْبنِ طَلْقٍ ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمالزُِم ْبُن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َبْدرٍ ، َعْن قَْيسِ  -١٦٧٥
ى قَِدْمَنا َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََباَيعَْناُه ، َوَصلَّيَْنا َخَرجَْنا َوفًْدا حَتَّ: طَلْقِ ْبنِ َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َهلْ ُهَو إِال : َيا َرُسولَ اِهللا ، َما َتَرى ِفي َمسِّ الرَُّجلِ ذَكََرُه َوُهَو ِفي الصَّالِة ؟ فَقَالَ : َخلْفَُه ، فََجاَء َرُجلٌ ، فَقَالَ 
  ؟ بِْضَعةٌ أَْو ُمْضَغةٌ مِْنَك

 ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد ْبُن َعْوِن ْبنِ َحيَّانَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ِسرَاجِ -١٦٧٦
رَابِيُّ يَأِْتيَنا بِالَْجُزورِ أَْو بِالشَّاِة أََنأْكُلَُها ؟ قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، األَْع: قُلُْت : قَْيسِ ْبنِ طَلْقٍ ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َنَعْم ، فَكُلْ ، فَإِنْ كَانَ ذَكَّاَها وَإِال فَإِثُْمَها َعلَيِْه: َنَعْم ، فََسلُْه ذَكَّاَها ؟ فَإِنْ قَالَ : َسلُْه أَُمْسِلٌم ُهَو ؟ فَإِنْ قَالَ : 

  اهللا تعاىل عنه علي بن شيبان احلنفي َرِضَي ٥١٣

ْبنِ َعِليِّ ْبنِ َشْيَبانَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َيْحَيى ْبنِ إِْسَماِعيلَ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ  -١٦٧٧
نِ َعِليٍّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َعِليَّ ْبَن َشْيَبانَ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا قُرَّةُ ْبُن َدخِيلِ ْبنِ ِعيَسى ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْب

  بَاَرَك اللَُّه تََعالَى ِفي َعِليِّ ْبنِ َشْيَبانَ: قَالَ ِلي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َبةَ ، َحدَّثََنا ُمالزُِم ْبُن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َبْدرٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َعِليِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -١٦٧٨
َرسُولِ اِهللا صلى  خََرْجَنا َحتَّى قَدِْمَنا َعلَى: ْبنِ َشْيَبانَ ، َعْن أَبِيِه َعِليِّ ْبنِ شَْيَبانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َوكَانَ ِمَن الَْوفِْد قَالَ 

كُوعِ ، وَالسُُّجوِد ، فَلَمَّا اهللا عليه وسلم فَبَاَيْعَناُه ، َوَصلَّْيَنا َمَعُه ، فَلََمَح بُِمَؤخَّرِ َعْينِِه إِلَى َرُجلٍ ال ُيقِيُم ُصلَْبُه ِفي الرُّ
، إِنَُّه ال َصالةَ ِلَمْن لَْم يُِقْم ُصلَْبُه ِفي الرُّكُوعِ ، َيا َمْعَشَر الُْمْسِلِمَني : اْنَصَرَف َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

َورَأَى َرُجال َصلَّى َخلَْف الصَّفِّ َوْحَدُه ، فََوقََف َعلَْيِه َنبِيُّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِحَني اْنَصَرَف ، : َوالسُّجُوِد قَالَ 
  ي ُيَصلِّي َخلَْف الصَّفِّاْستَقْبِلْ َصالَتَك ، فَالَ َصالةَ لِلَِّذ: فَقَالَ 

  علي بن طلق احلنفي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥١٤

ْسِلمِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعْن عاصم ، َعْن ِعيَسى ْبنِ ِحطَّانَ ، َعْن ُم -١٦٧٩
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ : َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : اللَُّه َعْنُه قَالَ  َسالمٍ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ طَلْقٍ َرِضَي

  ال َيسَْتحْيِي ِمَن الَْحقِّ ، ال تَأُْتوا النَِّساَء ِفي أَْدَبارِهِنَّ



  محران بن جابر احلنفي أَُبو سامل َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥١٥

  ن بدروهو جد َعْبد اهللا ب
 ْبنِ َبْدرٍ ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َجابِرٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َعْبِد اِهللا -١٦٨٠

اِهللا ْبنِ َبْدرٍ أُمُّ أُمِِّه ، َعْن أَبِي سَاِلمٍ َوُهَو َجدُّ َعْبِد اهللاِ  َوِهَي َجدَّةُ َعْبِد: َساِلمٍ قَالَ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد 
َوْيلٌ ِلبَنِي أَُميَّةَ ثَالثَ مَرَّاٍت قَالَ أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ ، َوأَُبو : ْبنِ َبْدرٍ مسعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

  َوُهَو أََحُد الْوَفِْدَساِلمٍ ُحْمَرانُ ْبُن َجابِرٍ 

  يزيد بن معبد َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٥١٦

، َعْن أَيُّوَب ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن الْفَْضلِ -١٦٨١
َوفَْدُت َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِيهِ َيزِيَد ْبنِ َمْعَبٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ُعْتَبةَ ، َعْن َمْعَبِد ْبنِ َيزِيَد ، 

كَرِْهُت أَنْ  ِفيَمنِ الَْعَدُد ِمْن أَْهِلَها ؟ فَأَرَْدُت أَنْ أَقُولَ ِفي َبنِي َعْبدِ اهللاِ ْبنِ الدَُّؤلِ ، ثُمَّ: فََسأَلَنِي َعْن أَْهلِ الَْيَماَمِة 
َصَدقَْت ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : الَْعَدُد ِفي بَنِي ُعَبْيٍد قَالَ : أَكِْذَب َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت 

بِأَنَُّهمْ َيْعَملُونَ بِأَْيِديهِْم : قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، بَِم ذَاَك ؟ : أَْرٌض َنبََتْت َعلَى الشِّدَِّة َولَْن َتْهِلَك ، فَقُلُْت : عليه وسلم 
  َوُيَؤاِكلُونَ َعبِيدَُهْم

  حجري أَُبو خمشي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥١٧

مَّارٍ ، َحدَّثَنِي ةُ ْبُن َعَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثََنا ُعَباَدةُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ أَبِي ثَابٍِت السَّلُوِليُّ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِم -١٦٨٢
أَيَُّها : ، فَقَالَ َمْخِشيُّ ْبُن ُحَجْيرِ ْبنِ َمْخِشيٍّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ نَبِيَّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخطََب ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ 

َيْومٌ : فَأَيُّ َيْومٍ َهذَا ؟ قَالُوا : َشْهرٌ َحَراٌم قَالَ : الُوا فَأَيُّ َشْهرٍ َهذَا ؟ قَ: َبلٌَد َحَراٌم قَالَ : النَّاُس ، أَيُّ َبلٍَد َهذَا ؟ قَالُوا 
َهذَا ،  أَال إِنَّ ِدَماءَكُْم َوأَْموَالَكُْم َوأَعَْراَضكُْم َعلَْيكُْم حََراٌم كَُحْرَمِة َشْهرِكُْم َهذَا ، كَُحْرَمِة َيوِْمكُْم: َحَراٌم قَالَ 

  َبلِّغْ َشاِهدُكُْم غَائَِبكُْم ، ال َتْرجِعُوا َبْعِدي كُفَّاًرا َيْضرُِب بَْعُضكُْم رِقَاَب َبْعضٍكَُحْرَمِة َبلَدِكُْم َهذَا ، فَلُْي

  أَُبو سليط َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٥١٨

  قال القاضي أظنه من ربيعة
َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ ، َعْن أَبِي َسِليٍط َرِضَي  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َيزِيَد الَْبكْرِيُّ ، -١٦٨٣

ُهَما ُجحَْراِن ِفي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َرأَى َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَلَْنُسَوةَ أَْسمَاٍط لََها أُذَُناِن ، قَدْ ثَقََب لَ
  أُذُنَْيهِمَا

  تعاىل عنه الوازع بن الزارع َرِضَي اهللا ٥١٩

الَْوازِعِ ْبنِ الزَّارِعِ ،  َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن حَبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َمطٌَر اَألْعَنُق ، َحدَّثَْتنِي أُمُّ أََبانَ بِْنُت -١٦٨٤
م َمَع اَألَشجِّ أََشجِّ َعْبِد الْقَْيسِ ، َوكَانَ ُيَسمَّى أَنَّ َجدََّها الزَّارَِع ، اْنطَلََق َواِفًدا إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسل



َيا زَارُِع ، َخَرْجَت َواِفًدا إِلَى َرسُولِ : َعبَّاَد ْبَن َعْمرٍو ، فَاْنطَلََق َمَعُه بِاْبنٍ لَُه َمْجُنوٍن أَْو بِاْبنِ أَخٍ لَُه ، فَقَالَ لَُه اَألَشجُّ 
أَمَّا الَْمْجُنونُ فَإِنِّي أَذَْهُب إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى : َرْجَت مََعَك َرُجال َمْجُنوًنا ، فَقَالَ لَُه اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َوأَْخ

  اهللا عليه وسلم َعَسى أَنْ َيْدُعَو اللََّه َتعَالَى فَُيَعافَى أَْو َيْدُعَو اللََّه َتَعالَى لَُه بِالَْعاِفيَِة

َهذَا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََما َملَكَْنا أَْنفُسََنا أَنْ َوثَْبَنا َعْن َرَواِحِلَنا : ا الَْمدِيَنةَ ، ِقيلَ فَلَمَّا قَِدْمَن: قَالَ َجدِّي 
اَب السَّفَرِ ، َوَعَمَد إِلَى ثَْوَبْينِ  ِثَي، فََجَعلَْنا ُنقَبِّلُ َيَدْيِه َورِْجلَْيِه ، َوأَمَّا اَألَشجُّ فَإِنَُّه أََناخَ رَاِحلََتُه َوَعقَلََها ، َوطََرَح َعْنُه

أَقَْبلَ إِلَى َرسُولِ اهللاِ كَأَنا ِفي الَْعْيَبِة َحَسَنْينِ فَلَبَِسُهَما ، وَذَِلَك بِعَْيَنيَّ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َما َيْصَنُع ، ثُمَّ 
َيا أََشجُّ ، إِنَّ ِفيَك َخلََّتْينِ ُيِحبُُّهَما اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : لم صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وس

َيا َرسُولَ اِهللا ، َخلََّتاِن َتَخلَّقُْتُهَما أَْو َجَبلَنِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : الْحِلُْم َواَألَناةُ ، فَقَالَ : َوَما ُهَما ؟ قَالَ : َوَرسُولُُه قَالَ 
الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َجَبلَنِي َعلَى ُخلُقَْينِ ُيحِبُُّهَما اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : َبلِ اللَُّه َتعَالَى َجَبلََك َعلَْيهَِما ، فَقَالَ : لَ َعلَْيهَِما ؟ قَا

  َوَرسُولُُه صلى اهللا عليه وسلم ،

آِتنِي بِِه ، فَاْنطَلَقُْت إِلَْيِه : أََتيُْتَك بِِه َتْدعُ اللََّه َتعَالَى لَُه قَالَ  َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ َمِعي اْبُن أَخٍ ِلي َمْجُنونٌ ،: فَقَالَ َجدِّي 
ِه أََخذُْت بَِيِدِه حَتَّى اْنَتهَْيُت بَِوُهَو ِفي الرَّكْبِ ، فَأَطْلَقُْت َعْنُه ، َوأَلْقَْيُت َعْنُه ِثيَاَب السَّفَرِ ، وَأَلَْبْسُتُه ثَْوَبْينِ َحَسَنْينِ ، فَ

أَْدنِِه مِنِّي َواجَْعلْ : َوُهَو َيْنظُرُ َنظََر الَْمْجُنوِن ، فَقَالَ : أَْدنِِه مِنِّي قَالَ : إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
: ْهَرُه َحتَّى َرأَْيُت َبيَاَض إِْبِطِه ، َوَيقُولُ ظَْهَرُه ِممَّا َيِلينِي ، فَأََخذَ بَِجاِمعِ ثَْوبِِه ِمْن أَْعالُه وَأَْسفَِلِه ، فََجَعلَ َيْضرُِب ظَ

فَأَقَْبلَ َيْنظُُر نَظََر الصَّحِيحِ لَْيَس بَِنظَرِِه األَوَّلِ ، ثُمَّ أَقَْعَدُه َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا : اخُْرْج َعُدوَّ اِهللا ، اْخُرْج َعُدوَّ اِهللا قَالَ 
بَِماٍء فََمَسَح َوْجَهُه َوَدَعا لَُه ، فَلَْم َيكُْن ِفي الرَّكْبِ أََحٌد بَْعَد َدْعَوِة النَّبِيِّ صلى اهللا  عليه وسلم َبْيَن َيَدْيِه ، َوَدَعا لَُه

  عليه وسلم َيفُْضلُ َعلَيِْه

ْسلَُموا طَاِئِعَني غَْيَر ُمكَْرِهَني اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلعَْبِد الْقَْيسِ إِذْ أَ: ثُمَّ َدَعا لََنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : قَالَ 
ا حَتَّى َزالَتِ الشَّْمُس ، غَْيَر َخزَاَيا َوال َمْوتُورِيَن ، إِذْ أََبى قَْوٌم أَنْ ُيْسِلُموا حَتَّى أَْوَتُروا َوأُِخذُوا ، فََما زَالَ َيْدُعو لََن

: اْبُن أُْخِت الْقَْومِ ِمْنُهْم ، أَْو قَالَ : الَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ اْبَن أُْخٍت لََنا ، فَقَ: فَقُلُْت 
  َيا زَارُِع ، كُْنَت أََصْوَب َرأًْيا ِمنِّي: ِمْن أَْنفُسِهِْم ، فَلَمَّا َرَجْعَنا قَالَ اَألَشجُّ 

  وبر بن مشهر احلنفي ٥٢

لُْبَخارِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ا -١٦٨٥
لِ ْبنِ ْبنِ َجْعفَرِ ْبنِ َنْوفَُموَسى ْبُن َيْعقُوَب ، َعْن َوُهَو أَُخو َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ قَُداَمةَ َألبِيِه ، َوَعْبُد الَْحِميِد أَُخو َعْبِد اِهللا 

هِرٍ الَْحَنِفيَّ أَخَْبَرُه ، أَنَّ ُمَساِحقٍ ُألمِِّه َحاجِبِ ْبنِ قَُداَمةَ الَْحنَِفيِّ أَنَُّه َحدَّثَُه ، أَنَّ ِعيَسى ْبَن ُخثَْيمٍ ، أَنَّ وََبَر ْبَن ُمْش
ى قَِدمُوا َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ وََبُر ْبُن ُمَسْيِلَمةَ َبَعثَُه ُهَو َواْبَن َسعَاٍف الَْحنَِفيَّ ، َواْبَن النَّوَّاَحِة ، َحتَّ

  كَاَنا ُهَما أََسنَّ ِمنِّي فََتشَهََّدا ، ثُمَّ شَهَِد أَنَُّه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ،: ُمَشهِّرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه 

أَشَْهُد : بِمَ َتشَْهُد َيا غُالُم ؟ فَقُلُْت : َعلَيَّ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ  فَأَقَْبلَ: َوأَنَّ ُمَسْيِلَمةَ ِمْن َبْعِدِه قَالَ 
بٌ فَإِنِّي أَْشَهُد َعَدَد ُتْربِ الدَّْهَناِء ، َوتُْربِ َيثْرَِب ، أَنَّ ُمَسْيِلَمةَ كَذَّا: بَِما َشهِْدَت بِِه ، َوأُكَذِّبُ بَِما كَذَّْبَت بِِه قَالَ 



فَأُِخذَا ، : ُخذُوُهَما قَالَ : َشهِْدُت بَِما َشهِْدَت بِِه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ َوَبُر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه 
َخَرَجا ، َوأَقَاَم َوَبُر ْبُن ُمَشهِّرٍ عِْنَد َهْبُهَما ِلي َيا َرُسولَ اِهللا ، فَفََعلَ فَ: فَأُْخرَِج بِهَِما إِلَى الَْبْيتِ ُيْحَبَساِن ، فَقَالَ َرُجلٌ 

  َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيَتعَلَُّم الْقُْرآنَ حَتَّى قُبَِض َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ،

ُه َعْنُه فََنَزلَ َعلَى أُمِِّه بَِعْرقََبا فََسِمعَ َوَرَجعَ َصاِحَباُه ، فَلَمَّا ُتُوفَِّي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قَِدَم َوَبٌر َرِضَي اللَّ
 ال يََرانِي اللَُّه َتَعالَى أَْمِشي إِلَْيِه أََبًدا ، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه إِذًا ُألْدمَِينََّك ِفي ِحْجرِ أُمَِّك ، فَأََبى: بِِه ُمَسْيِلَمةُ فَأَْرَسلَ إِلَْيِه ، فَقَالَ 

َعْبِد اهللاِ َجاَء خَاِلدُ ْبُن الَْوِليدِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََغَزاُه َوغََزا َمَعُه ، َوقُِتلَ ُمَسْيِلَمةُ ، َوخََرَج َجابُِر ْبُن  ، فَأَْصَرَف َعْنُه حَتَّى
  السُّلَِميُّ

  جماعة بن مرارة بن سلمى اليمامة ٥٢١

ِشٍد صَاِحُب السَّابِرِيِّ ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن ُمرَّةَ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا جَرَّاُح ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َرا -١٦٨٦
أََتْيتُ : َسِمْعُت ُمجَّاَعةَ ْبَن َمَراَرةَ ْبنِ َسلَْمى الَْيَماَمِة َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ : َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ِهَشامٍ الَْحنَِفيُّ قَالَ 

حِيمِ ، لى اهللا عليه وسلم فَأَقْطََعنِي الَْغْوَرةَ ، َوَعَواَنةَ ، وَالَْخْبلَ ، َوكََتَب ِلي ِكتَاًبا بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرََّرسُولَ اِهللا ص
ِضَي اللَُّه َعْنُه َبْعَد َوفَاِة َرسُولِ اهللاِ إِنِّي أَقْطَْعُتَك الَْغْوَرةَ ، َوالْعََواَنةَ ، َوالْخَْبلَ ، فََمْن َحاجََّك فَإِلَيَّ ، ثُمَّ أَتَْيُت أََبا َبكْرٍ َر

نِي ، ثُمَّ أََتْيُت ُعثَْمانَ صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَقْطََعنِي الَْحْضَرَمةَ ، ثُمَّ أََتْيُت ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َبْعَد أَبِي َبكْرٍ فَأَقْطََع
  َبْعَد ُعَمَر فَأَقْطََعنِي َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم

َحدَّثََنا جراح بن خملد َحدَّثََنا حبر بن راشد َحدَّثََنا احلارث بن مرة عن سراج بن جماعة عن أبيه َعن َجدِّهِ  -١٦٨٧
مبثل هذا الكتاب قال فقال فوفدت إىل عمر بن َعْبد العزيز فأخرجت إليه هذا الكتاب فقبله فوضعه على عينيه 

ن كهول ولد جماعة أحد قلت أجل وشكري كثري فضحك وقال كلمة وكنت يف مساره فقال يل ذات ليلة هل بقي م
  عربية فقال له أصحابه يا أمري املؤمنني ما الشكري قال أما رأيت الزرع إذ فرخ وحسن فذاكم الشكري

  يزيد أَُبو هاين احلنفي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٢٢

َنا زِيَاُد ْبُن زِنْبِيلِ ْبنِ أَشَْرَس الَْيَماِميُّ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا رَِباطُ ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا جَرَّاُح ْبُن َمْخلٍَد الْقَزَّاُز ، َحدَّثَ -١٦٨٧
َتَتال ِفي رٍ َوُهَو اْبُن َعمِِّه ، اقْالَْحِميِد الَْحَنِفيُّ ، َعْن َهانِي ْبنِ يَزِيَد ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ أََخاُه قَْيَس ْبَن َمْعَبٍد ، َوَجارَِيةَ ْبَن ظَفَ
لَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا َمْرَعى كَانَ َبْيَنُهَما ، فََضَرَبُه قَْيسٌ ضَْرَبةً أََبانَ َيَدُه ، َوضََرَبُه جَارَِيةُ َضْرَبةً ، فَاْخَتَصَما ِفيَها إِ

َوَبْيَن جَارَِيةَ ، فََخَرجَْنا حَتَّى قَِدْمَنا َعلَى َرسُولِ فََجرَّ إِلَى قَْيسٍ ِفيَما كَانَ بَْيَنُه : عليه وسلم قَالَ َيزِيُد َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَْخبََرُه بِالَِّذي كَانَ ِمْن شَأْنِِه ،

َيا يَزِيُد ، َهبْ : اقَْتصَّ ِمْنُه قَالَ  ال أََدُعُه حَتَّى: َهْب ِلي َيَدكَ َتأْتَِيَك َيْوَم الِْقَياَمِة َبْيَضاَء ُمَسلََّمةً ، فَأََبى قَالَ : فَقَالَ لَُه 
أَكْثََر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ مَالََك َووَلََدكَ : ِهَي لََك َيا َرسُولَ اِهللا ، فََدَعا ِلي بِالرِّْزقِ َوالَْولَِد ، فَقَالَ : ِلي َضْرَبةَ أَخِيَك ، قُلُْت 

  ِفي مَالٍ كَانَ ِلقَْيسِ ْبنِ َمْعَبٍد بِالَْمْهَشَمِة َيْدفَُع إِلَْيِه بِِدَيِة َيدِِه، َوقََضى لََجارَِيةَ ْبنِ ظُفُرٍ بِِدَيةِ َيِدِه ، 

  ذكر أيب جسرة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٢٣



ْبُن ُحْمَرانَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِعيَسى الزَّجَّاُج ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن رَاِشدٍ َصاِحُب السَّابِرِيِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٦٨٨
َوفَْدَنا إِلَى َرسُولِ : َسِمْعُت أََبا َجْسَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ : َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُمَساوِرٍ ، َحدَّثََنا َمْعِقلُ ْبُن َهمَّامٍ قَالَ 

أَْحِسُبُه أُرَاُه أََبو : نَْتمِ ، وَالُْمَزفَِّت قَالَ الْقَاِضي أَُبو َبكْرٍ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََنَهاَنا َعنِ الدُّبَّاِء ، َوالنَِّقريِ ، َوالَْح
  َخْيَرةَ الصَُّنابِِحيَّ ، َوصَُنابُِح ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ

  ابن الرسيم ، َرِضَي اهللا تعاىل عنه -٥٢٤

ِحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ الَْحارِِث التَّْيِميِّ ، َعْن َيْحَيى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ -١٦٨٩
ُه اْنطَلََق إِلَى َرُسولِ اهللاِ ْبنِ غَسَّانَ التَّْيِميِّ ، َعنِ اْبنِ الرَّسِيمِ َوكَانَ ِمْن أَْهلِ َهَجرٍ َوكَانَ فَِقيًها ، َحدَّثَ َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ

ضِهِمْ لم ِفي َوفٍْد ، ِفي َصَدقٍَة َيْحِملَُها إِلَْيِه ، فََنَهاُهْم َعنِ النَّبِيِذ ِفي َهِذهِ الظُّرُوِف ، فََرَجُعوا إِلَى أَْرصلى اهللا عليه وس
إنَّك َنهَْيَتَنا ، َيا َرسُولَ اِهللا : فَاْستَْوَخُموَها ، فََرَجُعوا إلَْيهِ الَْعاَم الثَّانَِي ِفي َصَدقَاِتهِْم ، فَقَالُوا ، َوِهَي أَْرُض تَِهاَمةَ حَارَّةٌ 

  َمْن َشاَء أَْوكَأ ِسقَاَءُه َعلَى إِثَْم، اذَْهُبوا فَاْشَربُوا ِفيَما ِشئُْتْم : فَقَالَ ، َعْن َهِذِه اَألْوِعَيِة ، فََتَركَْناَها ، َوَشقَّ ذَِلَك َعلَْيَنا 

  مزيدة العبدي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه -٥٢٥

َبْيَنَما : الَ َنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُصْدَرانَ ، َحدَّثََنا طَاِلُب ْبُن ُحَجْيرٍ الْعَْبِديُّ ، َحدَّثََنا ُهوٌد الَْعَصرِيُّ ، َعْن َجدِِّه قََحدَّثَ -١٦٩٠
ْجِه رَكٌْب ُهْم خَْيُر أَْهلِ َسَيطْلُُع َعلَْيكُْم ِمْن َهذَا الَْو: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَحدِّثُ أَْصَحاَبُه ، إِذْ قَالَ لَُهْم 

َر َراِكًبا فََرحََّب َوقَرََّب ، الَْمْشرِقِ ، فَقَاَم ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََتَوجََّه ِفي ذَِلَك الَْوْجِه ، فَلَِقَي ثَالثَةَ َعَش
َما أَقَْدَمكُْم َهِذِه الْبِالَد التَِّجاَرةُ أََتبِيُعونَ ُسُيوفَكُْم َهِذِه ؟ : سِ ، فَقَالَ َنفٌَر ِمْن َعْبِد الْقَْي: َمنِ الْقَْوُم ؟ فَقَالُوا : َوقَالَ 
لِ اهللاِ صلى فَلََعلَّكُْم إِنََّما قَِدمُْتْم ِفي طَلَبِ َهذَا الرَُّجلِ ، فََمَشى َمعَُهْم ُيَحدِّثُُهْم حَتَّى إِذَا َنظََر إِلَى َرُسو: ال قَالَ : قَالُوا 

ْم َهذَا َصاحُِبكُمُ الَِّذي َتطْلُُبونَ ، فََرَمى الْقَْوُم بِأَْنفُسِهِْم َعْن رِحَاِلهِْم ، فَِمْنُهْم َمْن َيْسَعى ، َوِمنُْه: هللا عليه وسلم قَالَ ا
  َمْن ُيَهْروِلُ ، َوِمنُْهْم َمْن َمَشى ،

، فَقَبَّلُوَها َوقََعُدوا إِلَْيِه ، حَتَّى بَِقَي اَألَشجُّ َوُهَو أَصَْغُر الْقَْومِ ، فَأَنَاخَ  َحتَّى أََتُوا النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَأََخذُوا بَِيِدِه
بِيِّ يه وسلم ، فَأََخذَ َبْيِد النَّاِإلبِلَ َوَعقَلََها ، َوَجَمَع َمتَاَع الْقَْومِ ، ثُمَّ أَقَْبلَ َيْمِشي َعلَى ُتَؤَدٍة َحتَّى أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عل

: إِنَّ ِفيكَ َخْصلََتْينِ ُيِحبُُّهَما اللَُّه َتعَالَى َوَرسُولُُه قَالَ : صلى اهللا عليه وسلم فَقَبَّلََها ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
ال ، َبلْ : ُجبِلُْت َعلَْيِه أَْم َتُخلُّقًا مِنِّي ؟ قَالَ  َيا َنبِيَّ اِهللا ، أَجََبلٌ: اَألَناةُ َوالتَُّؤَدةُ قَالَ : فََما ُهَما َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ 

ْومُ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َجَبلَنِي َعلَى َما ُيِحبُّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولُهُ صلى اهللا عليه وسلم ، َوأَقَْبلَ الْقَ: ُجبِلَْت َعلَْيِه قَالَ 
  ا ، فََجَعلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيَحدِّثُُهْم ُيَسمِّي لَُهْم َهذَا كَذَا ، وََهذَا كَذَا ،ِقَبلَ ُتْمَرانَ لَُهمْ َيأْكُلُوَنَه

ْوسِ أَطِْعْمَنا ِمْن َبِقيَِّة الْقَ: أََجلْ ، فَقَالَ الرَُّجلُ مِْنُهْم : َيا َرسُولَ اِهللا ، َما َنْحُن بِأْعلََم بِأَْسمَاِئَها مِْنَك قَالَ : فَقَالُوا 
َهذَا الْبَْرنِيُّ أََما إِنَُّه ِمْن َخْيرِ ُتْمرَانِكُْم ، أََما إِنَُّه دََواٌء ال : ُنْعِطَك ، فَأََتاُهْم بِالْبَْرنِيِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

  َداَء ِفيِه
َدَخلَ َرُسولُ اهللاِ صلى : رٍ ، َحدَّثََنا ُهوٌد ، َعْن َجدِِّه قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُصْدَرانَ ، َحدَّثََنا طَاِلُب ْبُن ُحَجْي -١٦٩١

  كَانَ قَبِيَعةُ السَّْيِف ِفضَّةً: فَسَأَلُْت َما الِْفضَّةُ ؟ قَالَ : اهللا عليه وسلم َيْوَم الْفَْتحِ َوَعلَى َسْيِفِه ذََهٌب َوِفضَّةٌ قَالَ طَاِلٌب 



أُْخبِْرُت َعْن ُعثَْيمِ ْبنِ كُلَْيبٍ ، َعْن : ْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ قَالَ َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َم -١٦٩٢
َعْنكَ أَلْقِ : وسلم  أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَُّه َجاَء إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْسلََم ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه

  َشْعَر الْكُفْرِ وَاْخَتتِْن

  ورجل من بين عجل ٥٢٦

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا سلم بن قتيبة َحدَّثََنا شعبة عن مساك عن رجل من بين عجل عن عمه قال  -١٦٩٣
هذا النيب صلى رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ورأيت لواء أبيض والناس يقولون هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  اهللا عليه وسلم

  رجل من بين ذهل بن شيبان ٥٢٧

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا سلم بن قتيبة َحدَّثََنا شعبة عن مساك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال  -١٦٩٤
  رأيت راية النيب صلى اهللا عليه وسلم صفراء

  ورجل من بين شيبان ٥٢٨

ْبدِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا اُألمَوِيُّ ، َعْن إِْسَحاقَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َعَحدَّثََنا اْبُن  -١٦٩٥
َزوُِّجَك أَُمْيَمةَ ؟ أَال أُ: قَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اِهللا الرََّبِعيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِّهِ الشَّْيبَانِيِّ قَالَ 

  َبلَى ، فََزوََّجنِيَها وَلَْم يََتشَهَّْد: فَقُلُْت 

  ورجل من بين غرب يقال له أَُبو املنتفق ٥٢٩

  وغرب من بكر بن وائل
ُمحَمَُّد ْبُن ُجَحاَدةَ ، َعْن َرُجلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ ْبُن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا  -١٦٩٦

أَتَْيُت َمكَّةَ فََسأَلُْت َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه : َعْن َزِميلٍ لَُه ِمْن َبنِي غَُبَر ، َعْن أَبِيِه َوكَانَ ُيكَْنى أََبا الْمُْنَتِفقِ قَالَ 
اْتُركُوُه ، فََدنَْوُت ِمْنُه حَتَّى اْخَتلََف ُعُنُق : أَْدُنو ِمْنُه ، فََمَنُعونِي ، فَقَالَ  ُهو بَِعَرفَةَ ، فَأََتْيُتُه فَذََهْبُت: وسلم ، فَقَالُوا 

:  َيا َرسُولَ اِهللا ، َنبِّئْنِي بَِما ُيَباِعُدنِي ِمْن َعذَابِ اهللاِ َتَعالَى وَُيْدِخلُنِي الَْجنَّةَ ، فَقَالَ: رَاِحلََتيَّ َوُعُنُق رَاِحلَِتِه ، فَقُلُْت 
َوُصْم َرَمَضانَ : َوأَظُنُُّه فَقَالَ  َتْعُبُد اللََّه َوال ُتْشرُِك بِهِ َشْيئًا ، َوتُِقيُم الصَّالةَ ، وَأَدِّ الزَّكَاةَ الَْمفْرُوَضةَ ، َوُحجَّ َواْعَتِمْر ،

كَرِْهَت أَنْ يَأُْتوُه إِلَْيَك فَذَرُْهْم ِمْنُه قَالَ الْقَاِضي َرِحَمُه ، َواْنظُْر َما ُتِحبُّ ِمَن النَّاسِ أَنْ يَأُْتوُه إِلَْيَك فَافَْعلْ بِهِْم ، َوَما 
   َوغَْيُر ذَِلَكَوِفي بَنِي َشْيَبانَ ، َوَربِيَعةَ ، أَْخبَاٌر كَِثَريةٌ َوفََضاِئلُ قَْد ذَكَرَْناَها ِفي َمْوِضعََها ، ِمْنَها َيْوُم قَارٍ: اللَُّه 

  ومن ولد قحطان بن هود



أ بن يشجب بن يعرب بن قحطان فمن سبأ كهالن ومحري ابنا سبأ ومن كهالن األزد ومن األزد األوس ابن سب
واخلزرج ومها األنصار ومها ابنا حارثة بن ثعلبة بن َعْمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن مازن بن أسد بن 

  الغوث

َحدَّثََنا سالم بن مسكني عن عون بن ربيعة الثقفي عن َحدَّثََنا ُمَحمد بن فضيل َحدَّثََنا سليمان بن حرب  -١٦٩٧
يزيد الفارسي قال تكلم رجالن عند بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه فقال بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه العرب 

  العارب ولد قحطان بن اهلليسع اليمن والسالفات وحضرموت واألمداد قال سليمان هو اهلميسع

 ، ْحفُوظُ ْبُن أَبِي َتْوَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َمْوَهبٍ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ ُيوُنَس ، َعْن ُمجَاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيَِّحدَّثََنا َم -١٦٩٨
اِإلَميانُ َيَمانٌ : م قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسل: َعْن َخفَّاِف ْبنِ َعَراَبةَ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َوَرَحى اِإلْسالمِ ِفي قَْحطَانَ

ُبو َسْبَرةَ النََّخِعيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثَنِي الَْحَسُن ْبُن الَْحكَمِ ، َحدَّثَنِي أَ -١٦٩٩
َيا َرُسولَ اِهللا ، : أَتَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت : ، ثُمَّ الْمَُراِديِّ قَالَ  َعْن فَْرَوةَ ْبنِ ُمَسْيٍك الُْغطَيِْفيِّ

َيا َرسُولَ اِهللا ، ال ، َبلْ أَْهلُ َسَبٍأ ُهمْ أََعزُّ َوأََشدُّ : فَقُلُْت  أَال أُقَاِتلُ َمْن أَْدَبَر ِمْن قَْوِمي بَِمْن أَقَْبلَ ِمنُْهْم ؟ ثُمَّ َبَدا ِلي ،
أَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ قُوٍَّة ، فَأََمَرنِي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوأَِذنَ ِلي ِفي ِقَتالِ َسَبٍأ ، فَلَمَّا َخَرْجُت ِمْن ِعْنِدِه ، فَ

َما فََعلَ الُْغطَيِْفيُّ ؟ فَأَْرَسلَ إِلَى مَْنزِِلي فََوَجَدنِي قَْد ِسْرتُ : لَ ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َسَبٍأ َما أَْنَز
  فََردَّنِي ،

َمْن أَجَاَبَك ِمنُْهْم فَاقَْبلْ ، اْدُع الْقَْوَم فَ: فَلَمَّا أََتْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَجْدُتُه قَاِعًدا ِفي أَْصَحابِِه ، فَقَالَ 
لَْيسَ : َيا َرسُولَ اِهللا ، َوَما َسَبأٌ أَْرٌض أَوِ اْمَرأَةٌ ؟ فَقَالَ : َوَمْن أََبى فَالَ تَْعَجلْ حَتَّى ُتَحدِّثَ إِلَيَّ ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ 

الَْعَربِ ، فَأَمَّا ِستٌّ فََتَياَمنُوا ، َوأَمَّا أَْرَبَعةٌ فََتَشاُموا ، فَأَمَّا الَِّذيَن َتَشامُوا فَلَْخمٌ  بِأَْرضٍ َوال اْمَرأٍَة ، َولَِكنَُّه َولََد َعشَْرةً ِمَن
اٌر ، وََمذِْحٌج ، ونَ ، وَأَْنَم، َوُجذَاٌم ، َوغَسَّانُ ، َوَعاِملَةُ ، َوأَمَّا الَِّذيَن َتَياَمنُوا فَاَألَسُد ، َوكِْنَدةُ ، َوِحْمَيُر ، وَاَألشَْعرِيُّ

  الَِّذيَن ِمْنُهْم َخثَْعٌم وََبجِيلَةُ: َيا َرُسولَ اِهللا ، َما أَْنَماٌر ؟ قَالَ : فَقَالَ َرُجلٌ 

فَْرَوةَ ْبَن نَّ َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا فََرُج ْبُن َسعِيٍد ، َعْن َعمِِّه ثَابِِت ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِيِه سَِعيٍد ، أَ -١٧٠٠
َيا َرسُولَ اِهللا ، َما َسَبأٌ : ُمَسْيٍك َحدَّثَهُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه سَأَلَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َسَبٍأ ، فَقَالَ 

َتَشاَم لَْخٌم ، َوُجذَاٌم ، : َعةٌ َوَتَياَمَن ِستَّةٌ ال ، َبلْ َرُجلٌ وَلََد َعْشَرةً فََتَشاَم أَْرَب: أََرُجلٌ ، أَوْ َجَبلٌ ، أَْو َواٍد ؟ فَقَالَ 
  ِتي ِمْنَها َبجِيلَةُ َوَخثَْعُمَوَعاِملَةُ ، َوغَسَّانُ ، َوَتَياَمَن ِحْمَيُر ، َوَمذِْحُج ، وَاَألْزُد ، َوِكْنَدةُ ، وَاَألشَْعرِيُّونَ ، وَأَْنَمارُ الَّ

ى ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمالذٍ اَألْشَعرِيِّ ، َعْن ُنَمْيرِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّ -١٧٠١
هللا عليه قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى ا: ْبنِ أَْوسٍ ، َعْن َماِلكِ ْبنِ َمْسُروحٍ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ أَبِي َعاِمرٍ اَألْشَعرِيِّ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  نِْعمَ الَْحيُّ اَألْسُد وَاَألشَْعرِيُّونَ ال َيِفرُّونَ ِفي الِْقَتالِ ، َوال َيُغلُّونَ ، ُهْم ِمنِّي وَأََنا ِمنُْهْم: وسلم 



ْن ُمَجاِلٍد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ َحدَّثََنا َمْحفُوظُ ْبُن أَبِي َتْوَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َمْوَهبٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َع -١٧٠٢
: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن ِخفَاِف ْبنِ َعَراَبةَ الَْعْبِسيِّ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

الدِّيَن وَاِإلَميانَ ، الَِّذيَن آُوونِي َوَنَصُرونِي َوآَزرُونِي َوَحَمْونِي ،  اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلألَْنَصارِ الَِّذيَن أَقَاَم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِهُِم
  َوُهْم أَْصحَابِي ِفي الدُّنَْيا ، َوِشيعَِتي ِفي اآلِخَرِة ، َوأَوَّلُ َمْن َيْدُخلُ ُبْحُبوَحةَ الَْجنَِّة ِمْن أُمَِّتي

  ومن ذكر مجاع فضائل األنصار

ضوان اهللا عليهم أمجعني وذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم استحدثوا اإلميان حبب وما جيب من معرفة حقهم ر
  األنصار
ْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمَهْيِمنِ ْبُن َعبَّاسِ ْبنِ سَْهلِ ْبنِ سَْعٍد السَّاِعِديُّ ، َع -١٧٠٣

اسَْتْحِدثُوا اِإلَميانَ بُِحبِّ األَْنَصارِ َرِضَي اللَُّه َعنُْهْم ، : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْنُه قَالَ  َجدِِّه َرِضَي اللَُّه
  ال ُيِحبُُّهمْ إِال ُمْؤِمٌن ، َوال َيبَْغضُُهْم إِال ُمَنافٌِق

  نفاق ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم األنصار حمنة حبهم إميان وبعضهم

َعْن إِْسحَاَق ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ُشَمْيلَةَ ، َعْن َسِعيد ، -١٧٠٤
الَْحيَّ ِمَن األَْنَصارِ ِمْحَنةٌ ، حُبُُّهْم إَِميانٌ إِنَّ َهذَا : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َسْعِد ْبنِ ُعَباَدةَ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  ، َوُبْغضُُهْم نِفَاٌق

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يبغض األنصار إال منافق

نِ بِاللٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أَُوْيسٍ ، َحدَّثََنا أَِخي ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْب -١٧٠٥
 صلى اهللا عليه وسلم ، ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اِهللا

  ال ُيْبِغُض األَْنصَاَر إِال ُمَنافٌِق: َيقُولُ 

  ه وسلم من لقي اهللا تعاىل وهو حيب األنصار أحبه اهللا تعاىلذكر قول النيب صلى اهللا علي

ِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َعْن َعْبِد الَْمجِيِد ْبنِ ُسَهْيلٍ ، َعْن َعْب -١٧٠٦
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : َحْمَزةَ ، َعْن أَبِي أُسَْيٍد السَّاِعِديِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ُسلَْيَمانَ ْبنِ الَْغِسيلِ ، َعْن َماِلِك ْبنِ 

ضُ ى َوُهَو ُيْبِغَمْن لَِقَي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو ُيِحبُّ األَْنصَاَر ، لَِقيَ اللََّه َوُهَو ُيِحبُُّه ، َوَمْن لَِقَي اللََّه َتَعالَ: عليه وسلم 
  اَألْنصَاَر ، لَِقيَ اللََّه َتعَالَى َوُهَو َيبَْغضُُه

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم حب األنصار إميان وبغضهم نفاق



ةَ ، َعْن أَبِي َمَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلَ -١٧٠٧
َمْن أََحبَّ اَألْنصَاَر أََحبَُّه اللَُّه تََعالَى ِحَني َيلْقَاُه ، : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َوَمْن أَْبَغَض األَْنَصارَ أَبَْغَضُه اللَُّه تََعالَى ِحَني َيلْقَاُه

نِ الَْحكَمِ ا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، أَنَّ سَْعَد ْبَن إِبَْراهِيَم أَْخَبَرُه ، َعَوَحدَّثََن -١٧٠٨
: صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ : ْبنِ ِميَناَء ، َعْن َيزِيَد ْبنِ جَارَِيةَ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َمْن أََحبَّ اَألْنَصاَر أََحبَُّه اللَُّه َتَعالَى ، َوَمْن أَبَْغَض اَألْنَصاَر أَْبَغَضهُ اللَُّه َتعَالَى

َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلََمةَ ،  َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ َواَرةَ ، َوُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، قَاال  -١٧٠٩
رِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا َصَدقَةُ ، َوُهَو اْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِعيَاضِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َعاِم

  ال ُيِحبُُّهْم إِال ُمْؤِمٌن ، َوال ُيبِْغضُُهْم إِال مَُناِفٌق: صَارِ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ ِفي األَْن: قَالَ 
  يَاٌض ، فَذَكََر ِمثْلَُهَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يَزِيَد الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ، َحدَّثََنا ِع -١٧١٠

  وسلم لألنصار حني رآهم ممتثال وإخباره أهنم أحب الناس إليه ذكر قول النيب صلى اهللا عليه

َنسٍ َرِضَي اللَُّه َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ِمهَْرانَ السَّبَّاُك ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ ُصَهْيبٍ ، َعْن أَ -١٧١١
أَى ِصْبيَاًنا وَنَِساًء ِمَن اَألْنصَارِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ، ُمقْبِِلَني ِمْن ُعْرسٍ ، فَقَاَم َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َر

  أَنُْتْم أََحبُّ النَّاسِ إِلَيَّ: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوقُْمَنا ُمْمَتِثال ، فَقَالَ 

  ي إليها وكرشي اليت أكل فيهاذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم األنصار عيبيت اليت آو

زُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخاِلِد ْبنِ َعْبِد اِهللا الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَسْينٍ ، َعنِ ال -١٧١٢
  األَْنصَاُر َعْيَبِتي الَِّتي آوِي إِلَْيهَا: صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ َرسُولُ اِهللا: اِهللا ْبنِ كَْعبِ ْبنِ مَاِلٍك ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  وَُهَحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َصَدقَةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُحَسْينٍ ، فَذَكََر َنْح -١٧١٣
ي ِحْرِميُّ ْبُن ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قتادة ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َمْعَمرٍ ، َحدَّثَنِ -١٧١٤

اَألْنصَاُر كَرِِشي َوَعْيبَِتي ، َحدَّثََنا أَُبو : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : أُسَْيِد ْبنِ ُحَضْيرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا ُحمَْيٌد ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َبكْرِ ْبُن أَ

  األَْنصَاُر كَرِِشي َوَعْيَبِتي: عليه وسلم 

ثََنا محيد عن أنس َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال قال َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا يزيد بن هارون َحدَّ -١٧١٥
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األنصار كرشي وعيبيت

: يَ اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َزكَرِيَّا ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َرِض -١٧١٦
  أَال إِنَّ َعْيبَِتي الَِّتي آوِي إِلَيَْها َوإِنَّ كَرِِشَي اَألْنَصاُر: الَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَ



: ُه قَالَ اللَُّه َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي -١٧١٧
  األَْنصَاُر كَرِِشي َوَعْيَبِتي: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أَنّ النَّبِيَّ صلى  َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعنِ اْبنِ أَبِي حَبِيَبةَ ، َعْن َزْيدِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، -١٧١٨
َيا أَيَُّها النَّاُس ، اْحفَظُوا َهذَا الَْحيَّ ِمَن األَْنَصارِ ، : ا نُِعَيْت إِلَْيِه نَفُْسُه ، َجلََس َعلَى الْمِْنَبرِ ، فَقَالَ اهللا عليه وسلم لَمَّ

  فَإِنَُّهْم كَرِِشي الَِّتي آكُلُ ِفيَها َوَعْيبَِتي

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم الناس دثار واألنصار شعار

نِ َتِميمٍ ، َعْن دَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيحَْيى ، َعْن َعبَّاِد ْبَح -١٧١٩
  ٌر ، َوالنَّاُس ِدثَاٌراألَْنصَاُر ِشعَا: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْبِد اهللاِ ْبنِ زَْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

اِصمِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َع -١٧٢٠
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َي اللَُّه َعْنُه قَالَ قََتاَدةَ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َرِض

  أَْنُتمْ ِشَعاٌر ، وَالنَّاُس ِدثَاٌر: ِلَألْنصَارِ 
لَْولِيِد ْبنِ َعنِ اَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َوُسفَْيانُ ْبُن َحْمَزةَ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ زَْيٍد ،  -١٧٢١

  اَألْنَصاُر شَِعاٌر ، وَالنَّاُس دِثَاٌر: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َربَاحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار
أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن  -١٧٢١

ال لَْو: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  الْهِجَْرةُ لَكُْنُت اْمَرًءا ِمَن األَْنَصارِ

ْبنِ َتِميمٍ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيحَْيى ، َعْن َعبَّاِد  -١٧٢٢
  لَْوال الْهِجَْرةُ لَكُْنُت اْمرًَءا ِمَن األَْنَصارِ: لى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُسولُ اهللاِ ص: َعْبِد اهللاِ ْبنِ زَْيٍد قَالَ 

َرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُه -١٧٢٣
  لَْوال الْهِْجَرةُ لَكُْنُت اْمَرًءا ِمَن اَألْنصَارِ: لُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرسُو: َعْنُه قَالَ 

: بِي قَتَاَدةَ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُعَبْيٍد ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَ -١٧٢٤
لَْوال الْهِْجَرةُ لَكُْنُت اْمَرًءا ِمَن اَألْنصَارِ ، َوِفيِه َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ طُُرقٌ : ُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أُخْبِْرُت أَنَّ َر

  ، َوَعْن أََنسٍ طُُرٌق ، َوَعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يؤمن يب من مل يعرف حق األنصار



أَُنْيسٍ ، َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا الصَّلُْت ْبُن َمْسُعوٍد الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َيزِيَد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ -١٧٢٥
أَال َوإِنَُّه لَْم ُيْؤِمنْ : ه وسلم قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا علي: ِعيَسى ْبُن سَْبَرةَ َموْلَى قَُرْيشٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ 

  بِاللَِّه َتعَالَى َمْن لَمْ ُيْؤِمْن بِي ، وَلَْم ُيْؤِمْن بِي َمْن لَْم َيْعرِفْ َحقَّ اَألْنصَارِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لألنصار لو سلك الناس واديا وسلكتم واديا

َر ْبنِ و َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَمَحدَّثََنا أَُب -١٧٢٦
لَوْ :  صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرسُولُ اِهللا: قََتاَدةَ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َسلََك النَّاُس َواِدًيا أَْو ِشعًْبا ، َوَسلَكُْتْم َواِدًيا أَْو شِْعًبا ، لََسلَكُْت َواِدَيكُْم أَْو شِْعَبكُْم

ي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو ، َعْن أَبِ -١٧٢٧
لَْو َسلََك النَّاُس َواِدًيا َوسَلَكَِت األَْنَصاُر َواِدًيا أَْو ِشْعًبا ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  لََسلَكُْت َواِدَي األَْنصَارِ أَْو ِشعَْبُهْم
طُّفَْيلِ كْرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ َعِقيلٍ ، َعنِ الَحدَّثََنا أَُبو َب -١٧٢٨

  لََسلَكُْت َمَع األَْنصَارِ لَْو َسلََك النَّاُس وَاِدًيا أَْو ِشْعًبا ،: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ أَُبيٍّ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

ْبنِ َتِميمٍ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيحَْيى ، َعْن َعبَّاِد  -١٧٢٩
لَوْ َسلََك النَّاُس َواِدًيا َوَسلَكَِت اَألْنَصارُ : لى اهللا عليه وسلم قَالَ َرسُولُ اِهللا ص: َعْبِد اهللاِ ْبنِ زَْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َواِدًيا أَْو ِشْعًبا ، لََسلَكُْت َواِدَي األَْنصَارِ
: َي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِض -١٧٢٩

  لَوْ َسلََك النَّاُس َواِدًيا َوَسلَكَِت اَألْنَصاُر شِْعًبا ، لَسَلَكُْت ِشْعبَ اَألْنصَارِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لألنصار إهنم قوم يف جدهم فرط

أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن -١٧٣٠
، فَقَالَ  َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَجََعلَ َيذْكُُر قُرَْيًشا َوَما َجَمَعْت وََيَتَوعَُّدُه بِهِْم: قََتاَدةَ قَالَ 

  يَأَْبى ذَِلَك َعلَْيَك َبُنو قَْيلَةَ إِنَُّهْم قَْوٌم ِفي َجدِِّهْم فََرطٌ: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ْن َعمِِّه ُموَسى ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َيحَْيى ْبنِ طَلَْحةَ ، َع -١٧٣١
كُْنُت ِعْنَد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َتَمسُّ : طَلَْحةَ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َحدَّثَنِي أَُبو َواِقٍد اللَّيِْثيُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوثَاَر الدَُّم ِفي أََسارِيرِ َوْجهِِه ، ثُمَّ ُركْبَِتي ُركَْبَتُه ، فَأَتَاُه آٍت فَالْتَقََم أُذَُنُه ، فََتَغيََّر َوْجُه 
  ْن َولَِد إِْسَماعِيلَ بِابَْنْي قَْيلَةََهذَا َرُسولُ َعاِمرِ ْبنِ الطُّفَْيلِ يََتَهدَُّدنِي َوَيتََهدَُّد َمْن بِإَِزاِئي ، َيكِْفنِي اللَُّه َتَعالَى بِالسِّرِّ ِم: قَالَ 

  ما ذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لألنصار اصربوا حىت تلقوين على احلوض



سٍ ، َعْن أَُسْيدِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قتادة ، َعْن أََن -١٧٣٢
فََما : إِنَّكُْم َسَتَرْونَ َبْعِدي أَثََرةً ، قَالُوا : ُه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلَألْنصَارِ ُحضَْيرٍ َرِضَي اللَّ

  اْصبِرُوا حَتَّى َتلْقَوْنِي َعلَى الْحَْوضِ: َتأُْمرَُنا َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ 

َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيحَْيى ، َعْن َعبَّاِد ْبنِ َتِميمٍ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُمَحمٍَّد ،  -١٧٣٣
،  إِنَّكُمْ َسَتَرْونَ بَْعِدي أَثََرةً: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِلألَْنَصارِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم : َعْبِد اهللاِ ْبنِ زَْيٍد قَالَ 

َورََواُه الزُّْهرِيُّ ، َوَيْحَيى ْبُن َسعِيٍد األَْنَصارِيُّ ، َعْن أََنسٍ َرِضَي : فَاْصبِرُوا حَتَّى َتلْقَوْنِي َعلَى الْحَْوضِ قَالَ الْقَاِضي 
  اللَُّه َعْنُه ، َوألََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه طُُرٌق

  احلوض ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم إين فرط لكم على

: ُه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسٍ َرِضيَ اللَّ -١٧٣٤
، فَاْصبُِروا َحتَّى َتلْقَُوا اللََّه َعزَّ إِنِّي فَرَطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ : َجَمَع َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم األَْنصَاَر ، فَقَالَ 

  َوَجلَّ َوَرُسولَُه

  ذكر تفدية النيب صلى اهللا عليه وسلم األنصار بأبويه

ْن أََنسِ رِيِّ ، َعَحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َمْرزُوقِ ْبنِ أَبِي الُْهذَْيلِ ، َعنِ الزُّْه -١٧٣٥
  فََداكُْم أَبِي َوأُمِّي: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِلألَْنصَارِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم : ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى من األنصار أنتم أحب الناس إيل

ٍك ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُصَهْيبٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِل َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -١٧٣٦
ْم ِمْن أََحبِّ النَّاسِ أَنُْت: َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َرأَى نَِساًء َوِصْبَيةً ُمقْبِِلَني ِمْن ُعْرسٍ ، فَقَالَ 

  إِلَيَّ
 َماِلٍك َرِضيَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ -١٧٣٧

وَالَِّذي : لََها ، فََسِمْعُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  رَأَْيُت امَْرأَةً ِمَن اَألْنَصارِ َمَعَها ِصْبَيانُ: اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  َنفِْسي بَِيِدِه ، إِنَّكُمْ َألَحبُّ النَّاسِ إِلَيَّ

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لألنصار احمليا حمياكم واملمات مماتكم

ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثََنا ثابت ، َحدَّثَنِي عَْبُد اِهللا ْبُن َربَاحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َسالُم -١٧٣٨
إِنِّي َرسُولُ اِهللا َحقًّا ، َوإِنَّ الَْمْحَيا : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َخطَبَ النَّاَس ، فَقَالَ 

  َممَاُت َمَماُتكُْم ، يُرِيُد بِذَِلَك األَْنَصارَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْمَمْحَياكُْم ، َوالْ

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم أعفة صرب



ثَنِي َق ، َحدََّحدَّثََنا َمْسرُوُق ْبُن الَْمْرُزَباِن الْكِْنِديُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْسحَا -١٧٣٩
قَطَْعُت ِمْن أُسَْيِد ْبنِ ُحَضْيرٍ َرِضَي : ُحَصْيُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد ، َعنِ اْبنِ َشِفيعٍ َوكَانَ طَبِيًبا قَالَ 

إِنَّكُْم َما َعِلْمُت أَِعفَّةٌ : ى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه قَالَ اللَُّه َعْنُه ِعْرَق النََّسا ، َوكُْنُت أَْخَتِلُف إِلَْيِه ، فََحدَّثَنِي َعنِ النَّبِيِّ صل
  ُصبٌُر

 َيزِيَد ْبنِ َوِديَعةَ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثَنِي يُوُنُس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن -١٧٤٠
  األَْنَصارُ أَِعفَّةٌ ُصبٌُر: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن أَبِ

أَبِي  يَعةَ ، َعْنَحدَّثََنا الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُعثَْمانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثَنِي يَزِيدُ ْبُن َوِد -١٧٤١
  ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه ، َوِفيِه َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

  ذكر ما أوصى به النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األنصار أن حيسن إىل حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم

اِلِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَسْينٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخ -١٧٤٢
  يئِهِْماقَْبلُوا ِمْن ُمْحسِنِهِْم ، وََتَجاَوُزوا َعْن ُمِس: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

ْن أُسَْيِد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا ِحرِْميُّ ْبُن ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قتادة ، َعْن أََنسٍ ، َع -١٧٤٣
هِْم ، َوَتَجاَوزُوا َعْن ُمِسيِئهِْم قَالَ اقَْبلُوا ِمْن ُمْحِسنِ: ُحضَْيرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

َوِفيِه َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أََنُس ْبُن َماِلٍك ، َوأَُبو سَِعيٍد ، وَالْبََراُء ، : الْقَاِضي أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
 ْبُن َجْعفَرٍ ، َوأَُبو َسِعيدٍ اَألْنصَارِيُّ زَْوُج أَْسَماَء بِْنِت يَزِيدَ ْبنِ السَّكَنِ ، َوُعْتَبةُ ْبُن غَْزَوانَ ، َوسَْهلُ ْبُن َسْعٍد ، َوَعْبدُ اِهللا

  َوَعْن َسْعٍد األَْنصَارِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

ن أسيد بن حضري َرِضيَ َحدَّثََنا ُمَحمد بن معمر َحدَّثََنا حرمي بن عمارة َحدَّثََنا شعبة عن قتادة عن أنس ع -١٧٤٤
اهللا تعاىل عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال اقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم قال القاضي أَُبو بكر َرِضيَ 
اهللا تعاىل عنه وفيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنس بن مالك وأبو َسعِيد والرباء وعتبة بن غزوان وسهل بن 

جعفر وأبو َسِعيد األنصاري زوج أمساء نبت يزيد بن السكن وعن سعد األنصاري عن النيب صلى  سعد وعبد اهللا بن
  اهللا عليه وسلم

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم احفظوين يف األنصار

َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى  َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعنِ اْبنِ أَبِي حَبِيبٍ ، َعْن َزْيدِ ْبنِ -١٧٤٥
َيا أَيَُّها النَّاُس ، : قَالَ اهللا عليه وسلم لَمَّا نُِعَيْت إِلَْيِه نَفُْسُه ، صَِعَد الِْمنَْبَر ، فََحِمَد اللََّه َتَعالَى وَأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ 

  اْحفَظُونِي ِفي َهذَا الَْحيِّ ِمَن األَْنصَارِ

  ول النيب صلى اهللا عليه وسلم جزاكم اهللا عنا خرياذكر ق



 َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َعِليٍّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َحبِيبِ ْبنِ الشَّهِيِد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن -١٧٤٦
َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : َرامٍ األَْنَصارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َح

  ُهمَاجََزى اللَُّه األَْنصَاَر َعنَّا َخيًْرا ، ال ِسيََّما َعْبدُ اهللاِ ْبُن َعْمرٍو ، َوَسْعُد ْبُن ُعَباَدةَ َرِضيَ اللَُّه َعْن: َيقُولُ 

  اهللا عليه وسلم لألنصار وألبنائهم وأبناء أبنائهمذكر دعاء النيب صلى 

اِصمِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َع -١٧٤٧
: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قََتاَدةَ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد ، َعْن أَبِي 

  اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلألَْنَصارِ ، َوَألبَْناِء األَْنصَارِ ، َوألَْبَناِء أَْبَناِء اَألْنصَارِ

ثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّ -١٧٤٨
َجزِْعُت َعلَى َمْن أُصِيَب بِالَْحرَِّة ِمْن قَْوِمي ، فَكََتَب إِلَيَّ : الْفَْضلِ ، أَنَُّه َسِمَع أََنسَ ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ 

اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلألَْنَصارِ ، : ، َوَبلََغُه ِشدَّةُ ُحزْنِي ، فَذَكََر أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  زَْيُد ْبُن أَْرقََم
  َوَألْبَناِء األَْنصَارِ ، َشكَّ اْبُن الْفَْضلِ ِفي أَْبَناِء أَبَْناِء اَألْنصَارِ

يبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن قتادة ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلكٍ َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َشبِ -١٧٤٩
  اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلَألْنصَارِ ، َوَألْبَناِء أَْبَناِء اَألْنَصارِ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

نِ صَاِلحٍ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا الُْمغَِريةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي َمْعَشرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْب -١٧٥٠
ُهمَّ اغِْفْر ِلألَْنصَارِ ، اللَّ: قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الَْعْجالنِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َوَألْبَناِء األَْنصَارِ ، َوألَْبَناِء أَبَْناِء اَألْنصَارِ

  ذكر دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم لألنصار ولذراري األنصار ولذراري ذراري األنصار

، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َهاُرونَ األَْنصَارِيِّ ، َحدَّثَنِي ُمَعاذُ ْبنُ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ -١٧٥١
  اللَُّهمَّ اغِْفرْ ِلَألْنَصارِ ، وَِلذََرارِيِّ اَألْنَصارِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : رِفَاَعةَ ْبنِ َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

: ْيلٍ ، َحدَّثََنا َمْعُن ْبُن ِعيَسى ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الُْمنِيبِ ْبنِ أَبِي أَُماَمةَ ، َعْن أَبِيِه قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُض -١٧٥٢
أََنسِ  َوَحدَّثَنِي اْبُن: َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُيَحدِّثُ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي اَألْنَصارِ قَالَ 
قَالَ َرُسولُ اهللاِ : ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوكَانَ َبيْنِي َوَبْيَن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َوِلذَرَارِيِّ ذَرَارِيَُّهْم: صلى اهللا عليه وسلم 

  لنساء أبناءهمذكر دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم لنساء األنصار و

ت ، َعْن أَبِي َبكْرِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثاب -١٧٥٣
إِنِّي مَُبشُِّرَك بُِبشَْرى ِمَن اهللاِ : رْقََم َرِضَي اللَُّه َعْنُه كََتَب إِلَيَّ زَْيُد ْبُن أَ: ْبنِ أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ 



اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلَألْنصَارِ ، َولِنَِساِء اَألْنَصارِ ، وَِلنَِساءِ : َتَباَرَك َوَتعَالَى ، َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  أَْبَناِء األَْنصَارِ

  نيب صلى اهللا عليه وسلم ألزواج األنصار ولذراريهمذكر استغفار ال

ألَْنَصارِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا َمْعُن ْبُن ِعيَسى ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الُْمنِيبِ ْبنِ أَبِي أَُماَمةَ ا -١٧٥٤
اللَُّهمَّ اغِْفرْ : َسمِْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َيقُولُ  َسِمْعُت أََنًسا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ،: أَبِيِه قَالَ 

  َألزَْواجِ األَْنصَارِ ، َوِلذَرَارِيِّ األَْنَصارِ

، َعنِ النَّْضرِ ْبنِ أََنسٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الرَّحِيمِ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا حَْرُب ْبُن َمْيُموٍن -١٧٥٥
اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلَألْنصَارِ ، َوَألْبَناِء األَْنَصارِ ، : َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  َوَألزَْواجِ األَْنصَارِ ، َوِلذَرَارِيِّ األَْنَصارِ

   عليه وسلم لكنائن األنصاردعاء النيب صلى اهللا
أََنسِ ْبنِ َماِلكٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا َمْعُن ْبُن ِعيَسى ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الُْمنِيبِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن  -١٧٥٦

  اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلَألْنصَارِ َوِلكََناِئنِهِْم: ولُ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُ: َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

، َحدَّثََنا َشدَّاُد ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َحنَْبلَ ، َحدَّثََنا أَُبو سَِعيٍد َموْلَى بَنِي َهاِشمٍ  -١٧٥٧
أََتِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم :  ْبنِ أَبِي َبكْرِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ َسِعيٍد أَُبو طَلَْحةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا

ِلَألْنصَارِ ، اللَُّهمَّ اغِْفْر : َيا َرسُولَ اِهللا ، اْدُع اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لََنا أَنْ َيْغِفَر لََنا ، فَقَالَ : اَألْنصَاُر بَِجَماَعِتهِْم ، فَقَالُوا 
َوَحدَّثَتْنِي : َوَموَاِلَي األَْنصَاَر قَالَ : َيا َرُسولَ اِهللا ، َوِلمََوالِيَنا قَالَ : َوأَْبَناِء األَْنصَارِ ، َوألَْبَناِء أَبَْناِء اَألْنصَارِ ، فَقَالُوا 

َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ : ًسا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ أُمِّي ، َعْن أُمِّ الَْحكَمِ اْبَنِة النُّْعَماِن ، أَنََّها َسِمَعْت أََن
  َوكََناِئنِ اَألْنَصارِ: َهذَا ، غَْيَر أَنَُّه زَاَد ِفيِه 

  دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ملوايل األنصار
نِ أَبِي حَبِيبٍ اَألْشهَِليِّ ، َعْن َعْوِف ْبنِ َسلََمةَ ْبنِ َعْوٍف ، َعْن َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعنِ اْب -١٧٥٨

اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلألَْنَصارِ ، َوَألبَْناِء اَألْنصَارِ ، َوِلَموَاِليَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ 
  اَألْنصَارِ
اَعةَ ، ُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َهاُرونَ ، َحدَّثَنِي ُمَعاذُ ْبُن رِفََحدَّثََنا أَ -١٧٥٩

  اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلألَْنصَارِ ، َوِلَموَاِليهِْم: قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِيِه قَالَ 

  النيب صلى اهللا عليه وسلم جلريان األنصارذكر دعاء 

اذُ ْبُن رِفَاَعةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َهاُرونَ ، َحدَّثَنِي ُمَع -١٧٦٠
  للَُّهمَّ اغِْفْر ِلألَْنصَارِ ، َوِلجِريَانِهِْما: قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِيِه قَالَ 



  ذكر دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم حلشم األنصار

قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا : َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعْن َعْبِد الُْمَهْيِمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ  -١٧٦١
  اللَُّهمَّ اغِْفرْ ِلَألْنَصارِ ، وَِلَحَشمِ األَْنصَارِ: لم عليه وس

  حب النيب صلى اهللا عليه وسلم عبيد األنصار
ُسولَ اهللاِ صلى َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثابت ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َر -١٧٦٢

  َواللَِّه إِنِّي ُألحِبُّكُْم: عليه وسلم اْسَتقَْبلَ ذَاَت َيْومٍ ِغلَْماًنا ، َوإَِماًء ، َوَعبِيًدا ، ِمَن األَْنصَارِ ، فَقَالَ اهللا 

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا ُمَحمد بن عرعرة بن الربند َحدَّثََنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت عن  -١٧٦٣
اهللا تعاىل عنه قال صحبت جرير بن َعْبد اهللا فكان خيدمين وهو أسن من أنس قال جرير َرِضَي اهللا تعاىل  أنس َرِضَي

  عنه إين رأيت األنصار يصنعون برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا ال أرى أحدا منهم إال أحببته
شعبة عن يونس عن ثابت عن أنس َرِضَي اهللا تعاىل َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا َسِعيد بن واصل َحدَّثََنا  -١٧٦٤

عنه قال صحبين جرير َرِضيَ اهللا تعاىل عنه فجعل خيدمين فقال رأيت األنصار يصنعون برسول اهللا صلى اهللا عليه 
  وسلم شيئا ال أرى أحدا منهم إال أخدمه

  ذكر صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم على األنصار وعلى ذراريهم

ِد الرَّْحَمنِ ، ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َهاِشمٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبَحدَّ -١٧٦٥
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى : وسلم قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : َعنِ اْبنِ ُشَرْحبِيلَ ، َعْن قَْيسِ ْبنِ َسْعٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  اَألْنصَارِ ، َوَعلَى ذُرِّيَّةِ اَألْنصَارِ ، َوَعلَى ذُرِّيَِّة ذُرِّيَّةِ اَألْنصَارِ

  قوله صلى اهللا عليه وسلم لألنصار أبشروا وأملوا خريا
دَّثََنا يُوُنُس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعنِ َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الُْمبَاَرٍك ، َح -١٧٦٦

َشامِ ْبنِ َسْعٍد ، َعنِ الِْمسَْورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف ح َوَحدَّثََنا اْبُن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َعْن ِه
ةُ ْبُن الزَُّبْيرِ ، أَنَّ الِْمسَْوَر ْبَن َمْخَرَمةَ أَْخَبَرُه ، أَنَّ َعْمَرو ْبَن َعْوٍف َوُهَو َحِليٌف ِلبَنِي الزُّْهرِيِّ اْبنِ ِشَهابٍ ، َحدَّثَنِي ُعْرَو

  أَْبِشرُوا َوأَمِّلُوا َما َيُسرُّكُْم: َعاِمرِ ْبنِ لَُؤيٍّ شَهَِد َبْدًرا أَخَْبَرُه ، النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلَألْنصَارِ 

  قوله صلى اهللا عليه وسلم اللهم أصلح األنصار
ْن أََنسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ ، َع -١٧٦٨

  اللَُّهمَّ اْجَعلْ أَْتَباعَُهْم ِمنُْهْم: لَُّهمَّ أَْصِلحِ اَألْنصَاَر ، وَأَنَُّه قَالَ ال: إِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

: َسِمْعُت أََبا َحْمَزةَ قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ قَالَ  -١٧٦٩
َباَعَنا ِمنَّا فََدَعا اللََّه َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ ِلكُلِّ َنبِيٍّ أَْتَباًعا ، وَإِنَّا قَْد َتبِْعَناَك ، فَاْدُع اللََّه َتَعالَى أَنْ َيجَْعلَ أَْت: اَألْنَصاُر قَالَِت 

  .َعزَّ َوَجلَّ أَنْ َيجَْعلَ أَْتَباَعُهْم مِْنُهْم
  َزَعَم ذَِلَك َزْيُد ْبُن أَْرقََم َرِضَي اللَُّه َعنُْه: لرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ فََنَمْيُت ذَِلَك إِلَى عَْبِد ا



  قوله صلى اهللا عليه وسلم لألنصار جزاكم اهللا خريا
ثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َمْسرُوُق ْبُن الَْمْرُزَباِن ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن زَكَرَِيا ْبنِ أَبِي زَاِئَدةَ ، َحدَّ -١٧٧٠

فَقُلُْت :  اللَُّه َعْنُه قَالَ ُحَصْيُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد ، َعنِ اْبنِ َشِفيعٍ ، َحدَّثَنِي أُسَْيُد ْبُن ُحَضْيرٍ َرِضَي
َوأَْنُتْم فََجَزاكُُم اللَُّه َخْيًرا ، فَإِنَّكُْم َما َعِلْمُت أَِعفَّةٌ : اَك اللَُّه َعنَّا َخيًْرا ، فَقَالَ َصلَّى اللَُّه َعلَْيَك َيا َرسُولَ اِهللا ، َوجََز: 

  ُصبٌُر

  قوله صلى اهللا عليه وسلم لألنصار َرِضَي اهللا تعاىل عنهم أحبائي وإخواين وأعواين
َنا أَُبو قُرَّةَ ُمحَمَُّد ْبُن ُحَمْيدٍ الدَُّعْينِيُّ ، َحدَّثََنا َحسَّانُ ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ابنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثَ -١٧٧١

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َعِقيلٍ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  ألَْنصَاُر أَِحبَّاِئي ، َوِفي الدِّينِ إِخَْوانِي ، َوِفي اَألْعَداِء أَْعوَانِيا: 

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا تعاىل جعل يل أنصارا ووزراء فمن سبهم فعليه لعنة اهللا تعاىل

َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ َرُسولَ  َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا -١٧٧٢
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اْختَارَنِي َواْخَتارَ ِلي أَْصحَاًبا ، فَجََعلَ ِلي ِمنُْهْم ُوَزَراَء وَأَْنصَاًرا ، : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  ْدالْعَنةُ اِهللا َوالَْمالِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني ، ال يَقَْبلُ اللَُّه َتَعالَى ِمْنُه َيْوَم الِْقَياَمةِ َصْرفًا َوال َعفََمْن َسبَُّهْم فََعلَْيِه لَ

  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يبغض األنصار رجل يؤمن باهللا واليوم اآلخر
َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد اُألَموِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيرَةَ  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُهوٍد ، َحدَّثََنا -١٧٧٣

  ال ُيْبِغُض األَْنصَاَر َرُجلٌ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلخِرِ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ْبنِ ُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ ، َعنِ اَحدَّثََنا أَ -١٧٧٤
  ِه وَالَْيْومِ اآلخِرِال ُيبِْغُض اَألْنَصاَر َرُجلٌ ُيْؤِمُن بِاللَّ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

يدِ ْبنِ ُجَبْيرٍ َحدَّثََنا اْبُن ُنمَْيرٍ ، َحدَّثََنا َخالدٌ الُْجْعِفيُّ ، َعْن أَبِي ُمْسِلمٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َحبِيبٍ ، َعْن َسِع -١٧٧٥
ال ُيْبِغضُ اَألْنصَاَر َرُجلٌ ُيْؤِمُن بِاللَِّه : ليه وسلم قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا ع: ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َوالَْيْومِ اآلخِرِ

َرِضَي اللَّهُ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ -١٧٧٦
  ال ُيْبِغُض األَْنصَاُر َرُجلٌ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلخِرِ: اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ َرسُولُ: َعْنُه قَالَ 

 ْنِذرِ ، َعْن َحْمَزةَ ْبنَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا سَْعُد ْبُن الُْم -١٧٧٧
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : أَبِي أُسَْيٍد ، َعنِ الَْحارِِث ْبنِ زَِياٍد ِمْن أَْصحَابِ بَِرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  للَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِحَني َيلْقَاُهَمْن أََحبَّ األَْنصَاَر أََحبَُّه اللَُّه َتعَالَى ِحَني َيلْقَاُه ، َوَمْن أَبَْغَض اَألْنَصاَر أَْبَغَضهُ ا: وسلم 



َرِضَي اللَُّه َعْنُه حدثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا شََباَبةُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعنِ الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ  -١٧٧٨
ِحبُُّهْم إِال ُمْؤِمٌن َوال ُيْبِغُضُهْم إِال ُمَناِفٌق ، َمْن أََحبَُّهْم أََحبَّهُ األَْنصَاُر ال ُي: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

  اللَُّه َتعَالَى ، َوَمْن أَبَْغضَُهْم أَبَْغَضُه اللَُّه تََعالَى

  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لألنصار َرِضَي اهللا تعاىل عنهم فداكم أيب وأمي
َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َمْسُروقِ ْبنِ أَبِي الُْهذَْيلِ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلكٍ َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ،  -١٧٧٩

اَألْنَصاُر كَالْمِلْحِ  َيكُونُ: فََداكُْم أَبِي َوأُمِّي ، وَأَنَُّه قَالَ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، إِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلَألْنَصارِ 
  ِفي الطََّعامِ
كْرَِمةُ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا اْبُن الَْغسِيلِ ، َحدَّثََنا ِع -١٧٨٠

َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ النَّاَس َيكْثُُرونَ َوَيِقلُّ األَْنصَاُر ، : اهللا عليه وسلم  قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى: َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  َحتَّى َيكُوُنوا كَالْمِلْحِ ِفي الطََّعامِ

  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لألنصار مرحبا بكم وأهال
ْن ثابت ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ األَْنصَاَر أَتَُوا النَّبِيَّ صلى َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك ْبُن فَضَالَةَ ، َع -١٧٨١

  مَْرَحًبا بِاألَْنصَارِ: اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
نِي َهاِشمٍ ، َحدَّثََنا َشدَّاُد ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َحنَْبلَ ، َحدَّثََنا أَُبو سَِعيٍد َموْلَى َب -١٧٨٢

، أَنَّ األَْنَصاَر َرِضَي اللَّهُ  َسِعيٍد أَُبو طَلَْحةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أََنسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه
  مَْرَحًبا بِكُْم َوأَْهال: َرآُهْم قَالَ  َعْنُهْم أَتَُوا النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَلَمَّا

  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لألنصار إن اهللا قد مساكم بأحسن األمساء
نِ َيزِيَد َعْن ُيوُنَس ْبَحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ زِيَاٍد أَُبو ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعْن رِْشِديَن ،  -١٧٨٣

َيا َمْعَشَر األَْنصَارِ ، إِنَّ : ، َعْن َعِقيلٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ يَزِيَد ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  اكُْم أَْنَصارَ اِهللا َوأَْنَصارَ َرسُولِِهاللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد أَْدَخلَ قُلُوَبكُُم اِإلَميانَ ، َوَخصَّكُْم بِالْكََراَمِة ، َوَسمَّ

  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم إن الناس يزيدون واألنصار قد انتهوا
ْبنِ ْن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخاِلِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَسْينٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َع -١٧٨٤

َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ النَّاَس َيكْثُُرونَ : آِخُر ُخطَْبٍة خَطََبَها النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه قَالَ 
  َوإِنَّ اَألْنصَاَر قَِد اْنَتهَوْا

  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم احلكم يف األنصار
ُعَبْيٍد ،  ا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َضْمَضمِ ْبنِ ُزْرَعةَ ، َعْن ُشَرْيحِ ْبنَِحدَّثََن -١٧٨٥

ِخالفَةُ ِفي قُرَْيشٍ ، الْ: َعْن كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ َعْبٍد السُّلَِميِّ ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  َوالُْحكُْم ِفي األَْنَصارِ

 أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن -١٧٨٦
  الُْحكُْم ِفي األَْنَصارِ: اهللا عليه وسلم قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى : اللَُّه َعْنُه قَالَ 



  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم املهاجرون واألنصار بعضهم أولياء بعض
 يقٍ ، َعْن َعْبِدَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن عاصم ، َعْن َشِق -١٧٨٧

  الُْمَهاجُِرونَ َواَألْنَصاُر بَْعضُُهْم أَوِْلَياُء َبْعضٍ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : اِهللا َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم لألنصار واملهاجرة
اِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخ -١٧٨٨

  الَْعْيُش عَْيُش اآلِخَرِة ، فَاغِْفْر ِلَألْنصَارِ َوالُْمَهاجِرَِة: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

: ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا شََباَبةُ ، َعْن ُشْعَبةَ  -١٧٨٩
  اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلألَْنَصارِ وَالُْمهَاجِرَِة: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َسِلَمةَ ، َعْن أَبِي التَّيَّاحِ ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن -١٧٩٠
  الْعَْيُش َعْيُش اآلخَِرِة ، فَاغِْفْر ِلَألْنَصارِ وَالُْمَهاجِرَِة: َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

َجاَءَنا : ازِمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َح -١٧٩١
اللَُّهمَّ ال َعْيَش إِال َعْيُش اآلخَِرِة ، : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وََنْحُن َنْحِفُر الَْخْنَدَق ، َوَننْقُلُ التَُّراَب ، فَقَالَ 

  الْمَُهاجِرِيَنفَاغِْفْر ِلألَْنصَارِ َو

  حمالفة النيب صلى اهللا عليه وسلم بني األنصار واملهاجرين
: ْنُه قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن عاصم ، َعْن أََنسٍ َرِضيَ اللَُّه َع -١٧٩٢

  م َبْيَن الُْمهَاجِرِيَن وَاألَْنصَارِ ِفي دَارِي الَِّتي بِالَْمِدينَِةَحالََف َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسل

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كل دور األنصار خري

ْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُموَسى ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َع -١٧٩٣
صلى اهللا عليه وسلم ُسِئلَ  َحَرامٍ األَْنَصارِيِّ ِمْن َبنِي ِدينَارٍ ، َعْن َحْمَزةَ ْبنِ أَبِي أُسَْيٍد السَّاِعِديِّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ

نِي اَألْشَهلِ ، ثُمَّ َداُر بَنِي الَْحارِِث ْبنِ الْخَْزَرجِ ، ثُمَّ دَارُ َدارُ َبنِي النَّجَّارِ ، ثُمَّ َدارُ َب: أَيُّ ُدورِ األَْنصَارِ أَفَْضلُ ؟ قَالَ 
  ِفي كُلِّ دُورِ األَْنَصارِ َخيٌْر: ثُمَّ قَالَ : َبنِي َساِعَدةَ قَالَ 

أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَبِي َسِلَمةَ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن -١٧٩٤
َبُنو النَّجَّارِ ، ثُمَّ َبُنو َعْبدِ : َخْيُر دُورِ اَألْنصَارِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أُسَْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ِث ْبنِ الَْخْزَرجِاَألْشَهلِ ، ثُمَّ َبُنو َساِعَدةَ ، ثُمَّ َبُنو الْحَارِ

سَْيٍد َرِضيَ َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قتادة ، َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي أُ -١٧٩٥
َبُنو النَّجَّارِ ، ثُمَّ َبُنو َعْبدِ اَألْشَهلِ ، ثُمَّ :  َخْيُر دُورِ األَْنَصارِ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُهَما قَالَ 

َما أََرى َرُسولَ اهللاِ :  َبُنو الْحَارِثِ ْبنِ الْخَْزَرجِ ، ثُمَّ َبُنو َساِعَدةَ ، َوِفي كُلِّ دُورِ األَْنَصارِ َخْيٌر ، فَقَالَ سَْعُد ْبُن ُمَعاٍذ
  ي آِخرِِهْمصلى اهللا عليه وسلم إِال قَْد َجَعلَْنا ِف



َماِلكٍ َرِضَي اللَُّه َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ  -١٧٩٦
َألْنصَارِ ؟ َبُنو النَّجَّارِ ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهمْ َبُنو أَال أُْخبُِركُمْ بَِخْيرِ ُدورِ ا: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْنُه قَالَ 

ةَ ، َوِفي كُلِّ ُدورِ األَْنصَارِ َعْبِد اَألشَْهلِ ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم َبُنو الْحَارِِث ْبنِ الَْخْزَرجِ ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم بَُنو َساِعَد
  َخيٌْر

: انُ ، َحدَّثََنا َخاِلٌد ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َحدَّثََنا َوْهَب -١٧٩٧
ثُمَّ ُدوُر َبنِي َهلِ ، أَال أُْخبِرُكُْم بَِخْيرِ دُورِ اَألْنَصارِ ؟ ُدورِ َبنِي النَّجَّارِ ، َودُورِ بَنِي حَارِثَةَ ، َودُوُر بَنِي َعْبِد اَألْش

َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، الَْحارِِث ْبنِ الَْخْزَرجِ ، ثُمَّ دُوُر بَنِي َساِعَدةَ ، َوِفي كُلِّ ُدورِ اَألْنصَارِ خَْيٌر ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، 
َرفَعَ بَِها َصْوَتُه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، : َما ِفي َحِديِثِه َحدَّثََنا ُحمَْيٌد ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِمثْلَُه قَالَ أََحُدُه

  ِمثْلَُه: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد ، َعْن أََنسٍ قَالَ 

بن هارون َحدَّثََنا محيد عن أنس َرِضَي اهللا تعاىل عنه مثله قال أحدمها يف حديثه  َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا يزيد -١٧٩٨
  رفع هبا صوته

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا خالد بن احلارث َحدَّثََنا محيد عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  -١٧٩٩
  وسلم مثله

اعِيلَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أَُوْيسٍ ، َحدَّثََنا أَِخي ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِاللٍ ، َعْن َسْعِد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَم -١٨٠٠
ه أَقَْبلَْنا َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا علي: َسِعيِد ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ غَزِيَّةَ ، َعْن َعبَّاسِ ْبنِ سَْهلٍ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

أَال أُخْبُِركُْم بِخَْيرِ ُدورِ األَْنَصارِ ؟ دَاُر بَنِي النَّجَّارِ ، ثُمَّ دَاُر بَنِي َعْبِد اَألْشَهلِ ، : وسلم حَتَّى إِذَا َدَنا ِمَن الَْمِديَنِة قَالَ 
  ثُمَّ دَاُر بَنِي الَْحارِِث ْبنِ الْخَْزَرجِ ، ثُمَّ دَاُر بَنِي َساِعدَةَ

  النيب صلى اهللا عليه وسلمبنو النجار أخوال 
 صلى اهللا عليه َحدَّثََنا َوْهَبانُ ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلٌد ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ -١٨٠١

  ارِهًاأَجِدُنِي كَ: َيا خَالِ أَسِْلْم قَالَ : وسلم قَالَ لَِرُجلٍ ِمْن بَنِي النَّجَّارِ 
َحدَّثََنا أَُبو َسِعيد األشج قال مسعت أبا خالد يقول قال محيد عن أنس َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال رسول اهللا  -١٨٠٢

  صلى اهللا عليه وسلم لرجل يا خال أسلم قال أجدين كارها قال وإن كرهت

  باب
: َسِمْعُت َيْحَيى ْبَن َسِعيٍد ، َيقُولُ : هَّابِ ْبُن َعْبِد الَْمجِيِد قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْو -١٨٠٣

كُْتَب لَُهمْ َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُيَحدِّثُ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َدَعا األَْنصَاَر لَِي
نْ ال وَاللَِّه َيا َرُسولَ اِهللا ، حَتَّى َتكُْتَب ِإلْخوَانَِنا ِمْن قُرَْيشٍ بِِمثِْلَها وَأَنَُّه َدَعاُهْم فَأَبَْوا إِال أَ: ا بِالَْبحَْرْينِ ، َوأَنَُّهْم قَالُو

  َسَتَرْونَ بَْعِدي أَثََرةً فَاْصبِرُوا َحتَّى َتلْقَْونِي: َيكُْتَب ِلقُرَْيشٍ بِِمثِْلَها ، َوأَنَُّه قَالَ لَُهْم 



  باب
: اللَُّه َعْنُه قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسٍ َرِضَي -١٨٠٤

  ا َعنُْهكَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيِحبُّ أَنْ َيِلَيُه الُْمهَاجُِرونَ َواَألْنصَاُر ِليَأُْخذُو

ولَ اِهللا صلى َحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن ُعَمْيرٍ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُس -١٨٠٥
َورََواُه َعْن ُحَمْيٍد يَزِيُد ْبُن ُزرَْيعٍ ، :  اهللا عليه وسلم كَانَ ُيِحبُّ أَنْ َيِلَيُه الْمَُهاجُِرونَ َواَألْنصَاُر قَالَ الْقَاِضي أَُبو َبكْرٍ

  اْبُن أَبِي َعِديٍَّوَخاِلٌد الَْواسِِطيُّ ، وَأَُبو خَاِلٍد اَألْحَمُر ، َوعَْبُد الَْعزِيزِ الدََّراَورِْديُّ ، َوَخاِلُد ْبُن الَْحارِِث ، َو

قَِدَم َرُسولُ اهللاِ : ُعَمْيرٍ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن  -١٨٠٦
 َرِضَي اللَُّه صلى اهللا عليه وسلم الَْمدِيَنةَ َوآَخى النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َبْيَن َعْبِد الرَّْحَمنِ َوَبْيَن سَْعِد ْبنِ الرَّبِيعِ

ا قَْد َعِلَمِت اَألْنصَاُر أَنِّي أَكْثَُرُهْم مَاال فَأُقَاِسُمَك مَاِلي نِْصفَْينِ وَِلي اْمرَأََتاِن فَانْظُْر أَْعَجَبُهَم: َسْعٌد  َعْنُهَما ، فَقَالَ لَُه
ُه َتَعالَى ِفي أَْهِلَك َومَاِلَك ، َحدَّثََنا بَاَرَك اللَّ: إِلَْيَك فَأُطَلِّقَُها ، فَإِذَا اْنقََضْت ِعدَّتَُها َتزَوَّْجَتَها ، فَقَالَ لَُه َعْبُد الرَّْحَمنِ 

َن َعْبِد الرَّْحَمنِ ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َعْن ثابت ، َعْن أََنسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم آَخى َبْي
  َباَركَ اللَُّه َتعَالَى لََك ِفي أَْهِلَك َومَاِلَك ُدلَّنِي َعلَى السُّوقِ: الَ ْبنِ َعْوٍف َوَرُجلٍ ِمَن األَْنَصارِ فَذَكََر ِمثْلَُه ، فَقَ

َحدَّثََنا هدبة َحدَّثََنا محاد عن ثابت عن أنس َرِضَي اهللا تعاىل عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم آخا بني َعْبد  -١٨٠٧
  تعاىل لك يف أهلك ومالك دلين على السوقالرمحن بن عوف ورجل من األنصار فذكر مثله فقال بارك اهللا 

َحدَّثََنا ُمَحمد بن أيب بكر املقدمي َحدَّثََنا بشر بن املفضل َحدَّثََنا محيد عن أنس َرِضَي اهللا تعاىل عنه أن  -١٨٠٨
أحسن املهاجرين َرِضَي اهللا تعاىل عنهم أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا ما رأينا قوما قط أبذل لكثري وال 

  مواساة من قليل من األنصار لقد قدمنا املدينة فكفونا املؤنة وأشركونا يف املهنأ
ْبَن قَْيسٍ األَْنَصارِيَّ َحدَّثََنا َوْهَبانُ ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلٌد ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ ثَابَِت  -١٨٠٩

َنْمَنُعَك ِممَّا َنمَْنُع ِمْنُه أَنْفَُسَنا َوأَْوالَدَنا فََما لََنا َيا : ْنُه َخطََب َمقَْدَم النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ َرِضَي اللَُّه َع
  َرِضينَا: لَكُمُ الَْجنَّةُ ، قَالُوا : َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ 

  ُن الَْحارِِث ، ِمثْلَُهَحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْب -١٨١٠
َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن ُمحَمد بن أمساء عن جويرية عن مالك بن أنس عن الزُّْهرِّي عن َعْبد اهللا بن َعْبد اهللا بن  -١٨١١

عتبة عن بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال قال عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه فقام خطيب األنصار فأثىن على اهللا عز 
ا هو أهله مث قال أما بعد فنحن أنصار اهللا وكتيبة اإلسالم وأنتم يا معشر املهاجرين رهط منا قال فتشهد أَُبو وجل مب

بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه فحمد اهللا تعاىل وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال أما بعد أيها األنصار فما ذكرمت فيكم من خري 
  فأنتم أهله

ر َحدَّثََنا معاذ بن معاذ عن محيد عن أنس َرِضَي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا أَُبو بك -١٨١٢
  مثل حديث قبله

َحدَّثََنا ابن أيب عمر َحدَّثََنا سفيان عن َعْمرو بن دينار عن الزُّْهرِّي عن عبيد اهللا بن َعْبد اهللا بن عتبة عن بن  -١٨١٣



هللا تعاىل عنه قال فقام خطيب األنصار فقال أما بعد فنحن األنصار وكتيبة عباس عن عمر بن اخلطاب َرِضَي ا
  اإلسالم وأنتم يا معشر قريش خري منا فقال أَُبو بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه فما ذكرمت من خري فأنتم أهله

بيد اهللا عن بن عباس عن عمر َرِضيَ َحدَّثَين ابن أيب عمر َحدَّثََنا َعْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر عن الزُّْهرِّي عن ع -١٨١٤
  اهللا تعاىل عنه مثله

  زيارة النيب صلى اهللا عليه وسلم األنصار عاما وخاصا
ْبَن أَبِي ، أَنَّ أََبا َبكْرِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َحدَّثَنِي َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ  -١٨١٥

، َوكَانَ إِذَا زَارَ  ُموَسى َحدَّثَُه ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيكِْثُر زَِياَرةَ اَألْنصَارِ خَاصَّةً َوَعامَّةً
  َخاصَّةً أََتى الرَُّجلُ ِفي َمْنزِِلِه ، َوإِذَا أََتى َعامَّةً أََتى الَْمْسجَِد

  صلى اهللا عليه وسلم من أخاف هذا احلي من األنصار فقد أخاف ما بني هذينذكر قول النيب 

:  اَألْنصَارِيُّ قَالَ َحدَّثََنا الصَّلُْت ْبُن َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن جَابِرِ ْبنِ َعْبدِ اِهللا -١٨١٦
َتِعَس َمْن أََخاَف َرُسولَ اهللاِ : ِد اِهللا َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َوقَْد كَفَّ َبَصُرُه فَأَدَْمى إِْصَبعَ َجابِرٍ ، فَقَالَ َخَرْجُت َمَع َجابِرِ ْبنِ َعْب

 أَْشَهُد َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم: َيا أََبِت ، َوَمْن ُيِخيُف َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ : صلى اهللا عليه وسلم ، قُلُْت 
 َواللَِّه أََخافََنا َمْن أَخَاَف َهذَا الَْحيَّ ِمَن األَْنَصارِ فَقَدْ أَخَاَف َما َبْيَن َهذَْينِ ، وََوَضَع َيَدُه َعلَى خَاِصرََتْيِه ، َوقَْد: ، لَقَالَ 
  َهُؤالِء

  أبويهاقول عائشة َرِضيَ اهللا تعاىل عنها ما ضر امرأة تكون بني بيتني من األنصار أن ال تكون بني 
َحدَّثََنا حيىي بن حبيب بن عريب َحدَّثََنا روح بن عبادة عن هشام بن حسان بن عروة عن أبيه عن عائشة  -١٨١٧

  َرِضَي اهللا تعاىل عنها قالت ما ضر امرأة نزلت بني بيتني من األنصار أن ال تكون نزلت بني أبويها
  اب فضائلهم مفردقال القاضي أَُبو بكر وقد استوعبنا فضائل األنصار يف كت

  العقبة ومن شهدها

َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمجَاِلٍد ، َعْن َعاِمرٍ ، -١٨١٨
ليه وسلم أَْصلَ الْعَقََبِة َيْوَم اَألْضَحى وََنْحُن َسْبُعونَ َرُجال َوَعَدَنا َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا ع: َعْمرٍو َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

أَْوجُِزوا ِفي الُْخطَْبِة ، فَإِنِّي أَخَاُف : َوإِنِّي َألصَْغُرُهْم ِسنا ، فَأَتَاَنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : قَالَ ُعقَْبةُ 
َيا َرُسولَ اِهللا ، َسلَْنا ِلرَبَِّك َوَسلَْنا ِلَنفِْسَك َوَسلَْنا َألْصَحابَِك وَأَْخبِْرَنا بَِما لََنا ِمَن الثََّوابِ : لَْنا َعلَْيكُْم كُفَّاَر قُرَْيشٍ ، فَقُ

كُْم أَنْ تُِطيُعونِي أَْهدِكُْم سَبِيلَ أَسْأَلُ لَِربِّي أَنْ ُتْؤِمُنوا بِِه َوال ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا ، َوأَسْأَلُ: َعلَى اِهللا َتعَالَى َوَعلَْيَك ، فَقَالَ 
ِمْنُه أَْنفَُسكُْم ، فَإِذَا فََعلُْتْم  الرََّشاِد ، وَأَسْأَلُكُْم ِلي َوَألْصحَابِي أَنْ ُتوَاُسوَنا ِفي ذَاتِ أَْيدِيكُْم ، َوأَنْ َتْمَنُعوَنا ِممَّا َتْمَنُعونَ

  فََمدَْدَنا أَْيِدَيَنا فََبايَْعَناُه: نَّةُ َوَعِليَّ قَالَ ذَِلَك فَلَكُْم َعلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ الَْج

َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا عَْبد اهللا بن موسى بن إبراهيم التيمي عن َعْبد احلميد بن جعفر عن أبيه عن  -١٨١٩
عام العقبة أربعون رجال وثالثون  جابر بن َعْبد اهللا َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال خرجنا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم



  غالما مع الرجل ابنه وكنت رديف أيب
، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّهْرِيِّ -١٨٢٠

َشهِْدُت َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم الَْعقََبةَ ، فََما أُِحبُّ أَنْ أَكُونَ شَهِْدتُ : قَالَ  اِهللا ْبنِ كَْعبِ ْبنِ مَاِلٍك ، َعْن أَبِيِه
  َبْدًرا بَِمْشَهِدي لَْيلَةَ الْعَقَبَِة

نِ إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي َمْعَبدُ ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد ْب -١٨٢١
خََرَج ِمَن الَْمدِيَنِة يُرِيُد َرُسولَ اهللاِ : كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَِخيِه عَْبِد اهللاِ ْبنِ كَْعبٍ ، َعْن أَبِيِه كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ 

يه وسلم ، فََخَرْجَنا َنْسأَلُ َعْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوكَانَ ال ُيعَْرُف َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عل
فََتْعرِفَاِن الَْعبَّاَس ْبَن َعْبِد الُْمطَِّلبِ : ال قَالَ : َهلْ َتْعرِفَانِِه ؟ قُلَْنا : عليه وسلم فَلَِقَيَنا َرُجلٌ بِاَألْبطَحِ فََسأَلَْناُه َعْنُه ؟ فَقَالَ 

  ُهَو الرَُّجلُ الَْجاِلُس َمَعُه ِفي الَْمْسجِِد ،: َنْعرِفُُه َوَيْعرِفَُنا فَقَالَ  َنَعْم ، َوكُنَّا: ؟ قُلَْنا 

سَأَلَْنا الَْعبَّاَس َرِضيَ اللَّهُ فََدَخلَْنا فَإِذَا الَْعبَّاُس َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوَرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمَعُه ، فََسلَّْمَنا َوَجلَْسَنا فَ
َهذَا الَْبَراُء ْبُن َمْعُرورٍ ، َوَهذَا كَْعُب ْبنُ : َمْن َهذَاِن َيا َعبَّاُس ؟ قَالَ : ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعْنُه 

قََبةَ أَْوَسطَ الشَّاِعُر ؟ ثُمَّ َواَعَدَنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْع: َماِلٍك ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أََتاِن فَأَقَْبلَ النَّبِيُّ صلى أَيَّامِ التَّْشرِيقِ ، فَاْجَتَمْعَنا ِلَرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى الْعَقََبِة وََنْحُن َسْبُعونَ َرُجال َواْمَر

َيا بَنِي : َحتَّى جَلَْسَنا ، فََبَدأَ الَْعبَّاُس بِالْكَالمِ ، فَقَالَ اهللا عليه وسلم َوَمَعُه الَْعبَّاُس َرِضَي اللَُّه َعْنُه لَْيَس َمَعُه غَْيُرُه 
ِممَّْن أََراَدُه فَالَ ُيْخلَصُ إِلَْيهِ الْخَْزَرجِ ، إِنَّ ُمَحمًَّدا َحْيثُ َعِلْمُتْم ِفي حِْرزٍ َوَمَنَعٍة ِمْن أَنْ َينَالَُه ِمَن الْقَْومِ َوقَْد َمَنْعَناُه 

هًْنا أَْو ِضْعفًا أَْو ُهُه َوقَْد أََبى إِال االْنقِطَاعَ إِلَْيكُمْ لَمَّا َوَعْدُتُموُه إِلَْيِه ، فَإِنْ كُْنُتْم ُتِحسُّونَ ِمْن أَْنفُِسكُْم َوبَِشْيٍء َيكَْر
  ُخذْالًنا فَاآلنَ فََدُعوُه ِفي قَْوِمِه فَإِنَُّه ِفي َمَنَعٍة ، ثُمَّ ذَكََر الَْحدِيثَ بِطُولِِه

  األثين عشر نقيبا ليلة العقبةتسمية 

نِ الْفَاِكِه ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ كَِثريِ ْب -١٨٢٢
فَأَْوَحى : َسِمْعُت َجابِرَ ْبَن َعْبِد اِهللا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ :  السَّكَنِ السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ ْبُن خِرَاشٍ السُّلَِميُّ قَالَ

الَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه اللَُّه َتعَالَى إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم لَْيلَةَ الْعَقََبِة أَِن اْخَتْر ِمنُْهُم اثَْنْي َعَشرَ َنِقيًبا ، فَقَ
: َمةَ َرُجلٌ أََخذُْت غَْيَرُه ، فَإِنََّما ُيِشُري إِلَْيهِمْ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم َرُجال َرُجال ، فَأََخذَ ِمْن َبنِي َسِل ال يَْغَضَبنَّ: وسلم 

ْبَن الصَّاِمِت ، َوِمْن بَنِي ُعَباَدةَ : الْبََراَء ْبَن َمْعُرورٍ ، َوَعْبدَ اهللاِ ْبَن َعْمرِو ْبنِ َحَرامٍ ، َوِمْن َبنِي َعْوِف ْبنِ الْخَْزَرجِ 
سَْعَد ْبَن ُعَباَدةَ ، وَالُْمْنِذَر ْبَن : َعْبَد اِهللا ْبَن رََواَحةَ ، َوسَْعَد ْبَن الرَّبِيعِ ، َوِمْن َبنِي َساِعَدةَ : الَْحارِِث ْبنِ الَْخْزَرجِ 

َراِفَع ْبَن َماِلٍك ، َوِفي اَألْوسِ ِمْن بَنِي َعْبدِ : اَرةَ ، َوِمْن َبنِي ُزَرْيقٍ أََبا أَُماَمةَ أَْسَعَد ْبَن ُزَر: َعْمرٍو ، َوِمْن َبنِي النَّجَّارِ 
  َسْعَد ْبَن َخْيثَمَةَ: أَُبو الَْهيْثَمِ ْبُن التَّيَْهاِن َوأَُسْيُد ْبُن ُحَضْيرٍ ، َوِمْن بَنِي َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف : اَألْشَهلِ 

  عاىل عنهمتسمية من شهد العقبة َرِضَي اهللا ت

َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا ُمَحمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن الزُّهْرِّي يف تسمية من شهد العقبة  -١٨٢٣
  من األنصار من بين سلمة



  .الرباء بن معرور بن صخر وهو نقيب وهو أول من أوصى بثلث ماله واستقبل الكعبة وهو ببلده ١
  .وبشر بن الرباء ٢
  .بن املنذرومعقل  ٣
  .وطفيل بن النعمان ٤
  .وطفيل بن مالك ٥
  .وجبار بن صخر ٦
  .وزيد بن حرام ٧
  .ومسعود بن يزيد ٨
  وثابت بن اجلذع واسم اجلذع ثعلبة بن زيد ٩

  .وعمري بن احلارث ١٠
  .وعبد اهللا بن َعْمرو بن حرام وهو نقيب ١١
  .وجابر بن َعْبد اهللا بن َعْمرو بن حرام ١٢
  .ْمروومعاذ بن َع ١٣
  .وخديج بن سامل ويقال بن أوس ١٤
  .ومعاذ بن جبل ١٥
  .وكعب بن مالك ١٦
  .وخالد بن َعْمرو ١٧
  .وأيب بن كعب ١٨
  .وعمرو بن غنمة ١٩
  .وثعلبة بن غنمة ٢
  .وأبو اليسر وامسه كعب بن َعْمرو ٢١
  .ويزيد بن عامر بن حديدة ٢٢
  .وقطبة بن عامر ٢٣
  .وصيفي بن سواد ٢٤
  .أنيس وعبد اهللا بن ٢٥
  .وسليم بن َعْمرو ٢٦
  .وسنان بن صيفي بن صخر بن خنساء ٢٧
  .احملبار بن حارثة ويقال الضحاك بن حارثة ٢٨
  ومسعود بن يزيد بن سبيع ٢٩

  .وعامر بن رزيق بن نايب ٣٠
ويقال أم شبات شهدت العقبة وكانت على رحال القوم وهي ابنة سباع وهي أم منيع بن َعْمرو ومن بين زريق  ٣١
  .ن رافع بن مالكب



  .رافع بن مالك بن العجالن نقيب ٣٢
  .وعباد بن قيس بن عامر بن احلارث ٣٣
  .وأبو خالد احلارث بن َعْبد قيس بن خالد بن خملد ٣٤
  .وذكوان بن َعْبد قيس بن خالد ومن بين بياضة بن رزيق ٣٥
  .زياد بن لبيد بن ثعلبة ٣٦
  .بن بياضة ومن بين النجار مث من بين مازن وفروة بن َعْمرو بن ودقة بن عبيد بن عامر ٣٧
  .قيس بن أيب صعصعة واسم أيب صعصعة َعْمرو بن زيد بن عوف ٣٨
وعمرو بن غزية بن َعْمرو بن ثعلبة ومن بين مالك بن النجار مث من بين َعْمرو بن مبذول واسم مبذول عامر بن  ٣٩
  مالك

  .النجار سهل بن عتيك بن النعمان ومن بين غنيم بن مالك بن ٤٠
  .أَُبو أيوب خالد بن زيد ٤١
  .وعمارة بن حزم بن زيد بن لوذان ٤٢
  .ومعاذ بن عفراء ٤٣
  .وعوف بن احلارث ٤٤
  .وأيب بن كعب بن فارعة ٤٥
  .وأبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة وهو نقيب ومن بين َعْبد األشهل ٤٦
  .أَُبو اهليثم بن التيهان وهو نقيب ٤٧
  .وأسيد بن حضري وهو نقيب ٤٨
  .وسلمة بن سالمة بن وقش ومن بين حارثة بن احلارث ٤٩
  .ظهري بن رافع ٥
  .وأبو بردة بن نيار حليف من بلي ٥١
  .وهنري بن اهليثم ومن بين ظفر ٥٢
  .قتادة بن النعمان ومن بين َعْمرو بن عوف ٥٣
  سعد بن خيثمة وهو نقيب ٥٤

  .ورفاعة بن َعْبد املنذر ٥٥
  .بد اهللا بن جبري ومن خلفائهموع ٥٦
  .معن بن عدي ومن بين احلارث بن اخلزرج ٥٧
  .َعْبد اهللا بن رواحة وهو نقيب ٥٨
  .وسعد بن الربيع وهو نقيب ٥٩
  .وعبد اهللا بن الربيع ٦
  .وأبو مسعود عقبة بن َعْمرو بن ثعلبة ٦١
  .وعبد اهللا بن زيد بن َعْبد رب وهو الذي أري النداء ٦٢



  .ن زيد بن أيب زهريوخارجة ب ٦٣
  .وخالد بن سويد بن ثعلبة ٦٤
  .وبشري بن سعد بن ثعلبة ومن بين سامل بن عوف ٦٥
  .جشم بن عوف ومن بين احلبلى ٦٦
  .عبادة بن الصامت وهو نقيب ٦٧
  .وعباس بن عبادة بن نضلة وكان خرج إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قدم املدينة وكان يقال له املهاجر ٦٨
  .أبو َعْبد الرمحن يزيد بن ثعلبةو ٦٩
وعقبة بن وهب بن كلدة وهم من قيس بن عيالن حليف لبين جشم بن عوف وكان ممن خرج إىل مكة مث رجع  ٧٠

  .إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مهاجرا
  .ورفاعة بن َعْمرو بن زيد ومن بين ساعدة بن كعب ٧١
  .سعد بن عبادة بن دليم وهو نقيب ٧٢
  بن َعْمرو وهو نقيبواملنذر  ٧٣

  تسمية من شهد بدرا من األنصار َرِضَي اهللا تعاىل عنهم

َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا ُمَحمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن بن شهاب قال وشهد بدرا مع  -١٨٢٤
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األنصار من األوس من بين َعْمرو مث من بين أمية بن زيد

  .رفاعة بن َعْبد املنذر ١
  .ومبشر بن َعْبد املنذر ٢
وأبو لبابة بشري بن َعْبد املنذر خرج مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر فيما زعموا ورجع عن أمره إىل املدينة  ٣

  .وضرب له بسهمه مع أهل بدر
  .وسعد بن عبيد بن النعمان ٤
  .وعومي بن ساعدة ٥
  .وثعلبة بن حاطب ٦
  .وه احلارث بن حاطبوأخ ٧
  .ورافع بن عبيدة ٨
  وعبيد بن أيب عبيد ومنهم من بين ثعلبة بن َعْمرو بن عوف ٩

  .َعْبد اهللا بن حيي بن النعمان كان على رماة املسلمني يوم أحد فقتل ١٠
  .وعاصم بن قيس ١١
  .وسامل بن عمري بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة وهو أحد البكائني ١٢
  .مانواحلارث بن النع ١٣
  .والنعمان بن أيب حذمة بن النعمان ١٤
  .وأبو ضياح بن ثابت بن النعمان وقتل يوم حنني ١٥



  .وأبو حبة بن َعْمرو بن ثابت ١٦
وخوات بن جبري بن النعمان خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بلغ الصفراء فأصاب ساقة فصيل  ١٧

  .العجالن حجر فرجع فضرب له بسهمه ومن حلفائهم من بين
  .َعْبد اهللا بن سلمى بن مالك بن احلارث بن زيد ١٨
  .وزيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن العجالن ١٩
  .وربعي بن أيب رافع ٢
  .وعاصم بن عدي خرج احلمراء مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرجع من الروحاء فضرب له بسهمه ٢١
  وأخوه معن بن عدي بن اجلد بن عجالن ٢٢

  .ابت بن أرقم بن ثعلبة بن عدي بن النجار ومنهم من بين ضبيعة بن زيد بن َعْمرو بن عوفوث ٢٣
  .عاصم بن ثابت بن قيس ٢٤
  .وقيس أَُبو األقلح ٢٥
  .ومعتب بن قشري بن مليل بن زيد ٢٦
  .وأبو مليل بن األزعر بن زيد بن عطاف ٢٧
  .وعمري بن معبد بن األزعر ٢٨
  .م من بين عبيد بن زيد بن مالكوسهل بن حنيف بن واهب ومنه ٢٩
  .أنيس بن قتادة بن ربيعة ومنهم من بين جحجبا بن كلفة بن عوف بن َعْمرو بن عوف ٣
  .املنذر بن ُمَحمد بن أحيجة بن اجلالج بن حريش بن جحجبا بن كلفة ومن حلفائهم من بين أنيف ٣١
  .مالك بن أوسأَُبو عقيل بن َعْبد اهللا بن ثعلبة ومن بن غنم بن السلم بن  ٣٢
  .سعد بن خيثمة ٣٣
  .واملنذر بن قدامة ٣٤
  .ومالك بن قدامة ٣٥
  وابن عرفجة ٣٦

  .ومتيم موىل بين غنم بن السلم ومن بين معاوية بن مالك بن عوف ٣٧
  .النعمان بن عصر حليف هلم من بلي ٣٨
  .ومالك بن منيلة حليف هلم من مزينة ٣٩
  . ظفروجرب بن عتيك بن احلارث بن قيس ومن بين ٤
  .قتادة بن النعمان ٤١
  .وعبيد بن أوس ٤٢
  .ونضر بن احلارث من بلي ومن حلفائهم ٤٣
  .َعْبد اهللا بن طارق من بلي ٤٤
  .ومعتب بن عبيد حليف هلم ومن حارثة بن احلارث ٤٥
  .ُمَحمد بن مسلمة ٤٦



  .وسلمة بن أسلم بن حريش ٤٧
  .وأبو عبس جبري بن َعْمرو بن زيد ٤٨
  نيار حليف هلم من بلي وأبو بردة بن ٤٩

ومسعود بن َعْبد بن سعد بن عامر ومن بين النبيت مث من بين َعْبد األشهل مث من األوس وهم بنو جشم بن  ٥٠
  .احلارث بن اخلزرج بن األوس بن َعْبد األشهل

  .سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس ٥١
  .وأخوه َعْمرو بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس ٥٢
  .وسلمة بن سالمة بن وقش ٥٣
  .وسلمة بن ثابت بن وقش ٥٤
  .واحلارث بن أنس بن مالك بن َعْبد كعب ٥٥
  .وعباد بن بشر بن وقش ٥٦
  .ورافع بن سهل ويقال بن يزيد بن سكن بن زعورا بن َعْبد األشهل ٥٧
  .واحلارث بن خزمة بن عدي ٥٨
  .وعبد اهللا بن سهل بن رافع ٥٩
  .ن وامسه مالكوأبو اهليثم بن التيها ٦
  .وأخوه عبيد بن التيهان عدي بن نايب ٦١
  .وثعلبة بن عنمة بن عدي بن نايب ١٠١
  وأبو اليسر بن َعْمرو وامسه كعب ١٠٢

  .وسهل بن قيس بن أيب بن كعب بن القني ١٠٣
  .وعبد اهللا بن قيس بن صخر بن حرام ١٠٤
  .وعبد اهللا بن أنيس حليف هلم من جهينة ١٠٥
  .ومن بين احلارث بن اخلزرج بن امرئ القيس بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج ومعاذ بن جبل ١٠٦
  .َعْبد اهللا بن رواحة بن امرئ القيس ١٠٧
  .وسعد بن الربيع ب امرئ القيس ١٠٨
  .وخالد بن سويد بن امرئ القيس ١٠٩
  .وخارجة بن زيد بن أيب زهري بن امرئ القيس ١١
  .وبشري بن سعد بن ثعلبة ١١١
  .ك بن سعد بن ثعلبةوأخوه مسا ١١٢
  .وعبادة بن قيس بن كعب بن قيس ١١٣
  .وعبد اهللا بن عبيس مل يترك عقبا ١١٤
  .وحريث بن زيد أخو َعْبد اهللا بن زيد بن ثعلبة بن َعْبد رب ١١٥
  وسفيان بن بشر ويقال بن نسر حليف هلم ١١٦



  .وخبيب بن يساف بن عتبة بن َعْمرو ١١٧
  .ي بن أميةومتيم بن يعار بن قيس بن عد ١١٨
  .وابن عرفطة َعْبد اهللا ١١٩
  .وزيد بن املزين ١٢
  .وعبد اهللا بن الربيع بن قيس ١٢١
  .وعبد اهللا بن عمري ١٢٢
  .وعمري بن احلارث ١٢٣
  .ويزيد بن احلارث بن قيس بن فسحم ١٢٤
  .ومسيع بن قيس ١٢٥
  .وعمرو بن أيب زهري بن مالك بن امرئ القيس ١٢٦
  .الذي أري النداء ومن بين ساعدة بن كعب بن اخلزرج وعبد اهللا بن زيد وهو ١٢٧
  .أَُبو دجانة مساك بن خرشة بن لوذان وهو الذي أخذ سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد ١٢٨
  .واملنذر بن َعْمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن َعْبد ود وكان نقيبا ١٢٩
  .وكعب بن مجاز بن ثعلبة حليف هلم ١٣
  و أسيد بن الربيعة بن البدن وامسه مالكوأب ١٣١

  .ومالك بن مسعود وهؤالء إىل البدن ١٣٢
  .وعبد ربه بن حق بن قوال ويقال حق هو أوس بن وقش بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة ١٣٣
  .وزياد األحرش بن َعْمرو اجلهين ١٣٤
  .وبسبس بن َعْمرو حليف هلم من جهينة ١٣٥
  .من بين رزيق بن عامر رزيقوضمرة موىل هلم و ١٣٦
  .أَُبو عبادة سعد بن عثمان بن خلدة بن خملد ١٣٧
  .وأخوه عقبة بن عثمان بن خلدة بن خملد ١٣٨
  .ورافع بن املعلى بن لوذان ١٣٩
  .وأخوه هالل بن املعلى بن لوذان ١٤
  .وعبادة بن قيس بن عامر بن سعد بن خلدة ١٤١
  .وسعد ٦٢
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اخلزرج مث من بين سلمة مث من بين حرام واحلارث بن أوس وشهد بدرا  ٦٣

  بن كعب بن غنم بن سلمة

  .خراش بن الصمة بن َعْمرو بن احلارث بن َعْمرو بن حرام ٦٤
  .وعبد اهللا بن َعْمرو بن حرام بن ثعلبة ٦٥
  .واحلباب بن املنذر بن اجلموح بن زيد بن َعْمرو بن حرام ٦٦
  .بن احلمام بن اجلموح وعمري ٦٧



  .ومتيم موىل خراش ٦٨
  .ومعوذ بن َعْمرو بن اجلموح ٦٩
  .ومعاذ بن عمر بن اجلموح ٧
  .وخالد بن َعْمرو بن اجلموح ٧١
  .وعقبة بن عامر بن نايب بن زيد بن حرام ٧٢
  .وحبيب بن سعد ويقال بن أسود موىل لسلمة ٧٣
  .وثابت بن ثعلبة بن زيد بن احلارث بن حرام ٧٤
  .وثعلبة الذي يدعى اجلذع ٧٥
  .وعمري بن احلارث بن ثعلبة بن احلارث بن حرام ومن بين عبيد بن عدي بن عثمان بن كعب بن سلمة ٧٦
  .معبد بن قيس بن صخر بن حرام ٧٧
  وبشر بن الرباء بن معرور ٧٨

  .وسنان بن صيفي بن صخر ٧٩
  .وعبد اهللا بن جد بن قيس بن صخر بن خنساء ٨
  .ْبد اهللا بن صخر بن خنساءوعتبة بن َع ٨١
  .والطفيل بن مالك بن خنساء ٨٢
  .وحارثة بن احلمري ٨٣
  .وعبد اهللا بن احلمري حليفان هلم من أشجع ٨٤
  .وعبد اهللا بن َعْبد مناف بن النعمان بن سنان ٨٥
  .وجابر بن َعْبد اهللا بن رئاب بن النعمان بن سنان ٨٦
  .وخليدة بن قيس بن النعمان بن سنان ٨٧
  .ويزيد بن املنذر بن سرح بن خناس بن سنان ٨٨
  .والضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عبيد ٨٩
  .وسوادة بن رزن بن زيد بن ثعلبة ٩
  .ومعقل بن املنذر بن سرح ٩١
  .وعبد اهللا بن النعمان بن بلذمة ٩٢
  .وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن عبيد ٩٣
  .والنعمان بن سنان موىل هلم ٩٤
معبد بن قيس بن صخر بن حرام ومن بين سواد بن غنم بن كعب بن سلمة مث من بين حديدة بن َعْمرو بن و ٩٥
  سواد

  .يزيد بن عامر بن حديدة ويكىن يزيد أبا املنذر ٩٦
  .وقطبة بن عامر بن حديدة ٩٧
  .وسليم بن َعْمرو بن حديدة ٩٨



  .وعنترة موىل سليم بن َعْمرو ٩٩
  .وعبس بن عامر بن ١

  .كوان بن َعْبد قيس بن خالد بن خملدوذ ١٤٢
  .ومسعود بن خلدة بن عامر بن خملد ١٤٣
  .ومعاذ بن ماعص بن قيس بن خالد ١٤٤
  .وعائذ بن ماعص بن قيس بن خالد بن خملد ومن بين بياضة بن عامر بن رزيق ١٤٥
  .زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر من بين عدي بن أمية بن بياضة ١٤٦
  .ة بن َعْمرو بن ودقةوفرو ١٤٧
  .وخالد بن قيس بن مالك بن العجالن بن أمية بن بياضة ١٤٨
  .ورخيلة بن ثعلبة بن خالد ١٤٩
  وعليفة بن عدي بن مالك ومن بين عوف بن اخلزرج مث من بين احلبلى ١٥

  .َعْبد اهللا بن َعْبد اهللا بن أيب بن سلول وسلول امرأة أيب ١٥١
  .وأوس بن احلارث بن حويل ١٥٢
  .وعقبة بن وهب بن كلدة بن اجلعد حليف هلم من بين غطفان ١٥٣
  .وزيد بن وديعة بن َعْمرو بن قيس ١٥٤
  .ورفاعة بن َعْمرو بن زيد بن َعْمرو ١٥٥
  .وعمرو بن سلمة بن عامر بن َعْبد اهللا حليف هلم من اليمن ١٥٦
  .وعاصم بن العكري حليف هلم من أهل اليمن ١٥٧
  .قشعر ويكىن معبد أبا محيصة بن القدم بن سامل بن عوف ومعبد بن عبادة بن ١٥٨
  .وعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم ١٥٩
  .وأخوه أوس بن الصامت ١٦
  ومالك بن الدخشم بن مالك بن الدخشم بن مرضخة ١٦١

  .والنعمان بن مالك بن ثعلبة وهو قوقل وهو صاحب القول يوم أحد ١٦٢
  .زمزمةواجملدر بن زياد بن َعْمرو بن  ١٦٣
  .وعباد بن اخلشخاش بن َعْمرو بن زمزمة ١٦٤
  .وحبان بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم ١٦٥
  .وعبد اهللا بن حزمة بن أصرم ١٦٦
  .وعقبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية حليف هلم ١٦٧
  .وعتبان بن مالك بن َعْمرو بن العجالن ١٦٨
  .وعصمة بن احلصني بن وبرة بن خالد بن العجالن ١٦٩
  .ليل بن وبرة بن َعْبد الكرمي ويقال بن خالد بن العجالنوم ١٧
  .ونوفل بن ثعلبة بن َعْبد اهللا ١٧١



  .والربيع بن إياس بن َعْمرو ١٧٢
  .وعمرو بن إياس حليف هلم ١٧٣
  .وثابت بن هزال بن َعْمرو ١٧٤
  .وأخوه ورقة بن إياس بن َعْمرو ومن بين النجار مث من بين مالك بن النجار ١٧٥
  .ُبو أيوب خالد بن زيد بن كليبأَ ١٧٦
  وثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء ١٧٧

  .وعمارة بن حزم بن زيد بن لوذان ١٧٨
  .وسراقة بن كعب بن َعْبد العزى بن غزية بن َعْمرو ال عقب له ١٧٩
  .ومسعود بن أوس بن زيد بن أصرم ١٨
  .وأخوه خزمية بن أوس ١٨١
  .ورافع بن احلارث بن سواد ١٨٢
  .حارثة بن النعمان وهو الذي مر بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو مع جربيل عليه السالم عند املقاعدو ١٨٣
  .وسليم بن قيس بن قهد ١٨٤
وعدي بن أيب الزغباء حليف هلم من جهينة وهو الذي بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم عينا إىل أيب سفيان بن  ١٨٥
  .حرب
  .و وكان له وألخيه مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم مربداوسهيل بن رافع بن أيب َعْمر ١٨٦
  .ومعوذ بن احلارث بن عفراء ال عقب له ١٨٧
  .وعوف بن احلارث بن عفراء ال عقب له ١٨٨
  ومعاذ بن احلارث بن رفاعة بن احلارث بن عفراء وعفراء أمهم وهي ابنة عبيد بن ثعلبة ١٨٩

  .ونعيمان بن َعْمرو ال عقب له ١٩
  .اهللا بن قيس بن خالد بن كعب وعبد ١٩١
  .وعامر بن خملد بن احلارث ال عقب له ١٩٢
  .وثابت بن َعْمرو بن زيد بن عدي ١٩٣
  .ووديعة بن َعْمرو حليف هلم ١٩٤
وعصيمة حليف هلم من أشجع وزعموا أن أبا احلمراء موىل احلارث بن رفاعة قد شهد بدرا ومن بين قيس بن  ١٩٥

  .َعْمرو عبيد بن زيد بن معاوية بن
  .وأيب بن كعب بن قيس بن عبيد ١٩٦
  .وأنس بن معاذ بن أنس بن قيس ال عقب له ومن بين عدي بن َعْمرو بن مالك بن النجار ١٩٧
  .وأوس بن ثابت بن املنذر بن حرام ال عقب له ١٩٨
  .وأبو شيخ أيب بن ثابت بن املنذر بن حرام ال عقب له ١٩٩
  .بن حرام بن زيد مناةوأبو طلحة زيد بن سهل بن األسود  ٢

  وثعلبة بن َعْمرو بن عبيد بن حمصن ٢٠١



  .وسهل بن عتيك بن النعمان ال عقب له ٢٠٢
واحلارث بن الصمة بن َعْمرو كسر بالروحاء فضرب له النيب صلى اهللا عليه وسلم بسهمه ومن بين عدي بن  ٢٠٣

  .النجار بن َعْمرو بن مالك بن النجار
  .ارث بن عدي ال عقب لهحارثة بن سراقة بن احل ٢٠٤
  .وعمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي ال عقب له ويكىن َعْمرو أبا حكيمة ٢٠٥
  .وسليط بن قيس بن َعْمرو بن مالك ال عقب له ٢٠٦
  .وأبو زيد قيس بن السكن بن قيس بن زعوراء ال عقب له قتل يوم جسر أيب عبيد ٢٠٧
  .وأبو األعور بن احلارث بن ظامل العقب له ٢٠٨
  وعامر بن أمية بن زيد بن أيب احلسحاس العقب له ٢٠٩

  .وحمرز بن مالك بن عامر بن مالك ال عقب له ٢١
  .وسواد بن غزية بن وهيب يقال حليف من بلى ٢١١
  .وسليم بن ملحان بن خالد ٢١٢
ن وأخوه حرام بن ملحان واسم ملحان مالك ال عقب هلما ومن بين مازن بن النجار مث من بين َعْمرو ب ٢١٣
  .مبذول
  .قيس بن أيب صعصعة واسم أيب صعصعة َعْمرو بن زيد بن َعْمرو بن مبذول ٢١٤
  .وعبد اهللا بن كعب بن َعْمرو بن مبذول ٢١٥
  .وعصيمة حليف هلم من أسد خزمية ومن بين ثعلبة بن مازن ٢١٦
  .قيس بن خملد بن صخر بن حبيب بن احلارث بن ثعلبة بن مازن ومن بين خنساء بن مبذول ٢١٧
  عمري أَُبو داود بن عامر بن مالك ٢١٨

  .وسراقة بن َعْمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول ومن بين دينار بن النجار ٢١٩
  .النعمان بن َعْبد َعْمرو بن مسعود ٢٢
وسليم بن احلارث بن ثعلبة بن كعب بن حارثة بن دينار  ٢٢٢وأخوه الضحاك بن َعْبد َعْمرو ال عقب هلما ٢٢١

  . َعْبد َعْمرو ألمهماوهو أخو ابين
  .وجابر بن خالد بن َعْبد األشهل ال عقب له ٢٢٣
  .وكعب بن زيد بن قيس بن مالك ٢٢٤
وجبري بن أيب جبري حليف هلم وهذه التسمية رواية موسى بن عقبة عن الزُّْهرِّي ويف رواية بن إسحاق غري اسم  ٢٢٥

  قد خالف فيه

  ومن رجال األنصار َرِضَي اهللا تعاىل عنهم
  معاذ بن جبل

ابن َعْمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن غنم بن أدى بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن يزيد بن 
جشم بن احلارث بن ثعلبة بن َعْمرو بكىن أبا َعْبد الرمحن بدري عقيب تويف بالشام يف طاعون عمواس سنة مثان 



  عشرة
َنا ضمرة قال تويف معاذ بن جبل َرِضَي اهللا تعاىل عنه بقصر خالد من أرض َحدَّثََنا أَُبو َسِعيد دحيم َحدَّثَ -١٨٢٥
  األردن

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا احلسن بن موسى َحدَّثََنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن َسِعيد بن  -١٨٢٦
وثالثني سنة َحدَّثََنا أَُبو موسى َحدَّثََنا َعْبد الرمحن  املَُسيَّب قال مات معاذ بن جبل َرِضَي اهللا تعاىل عنه وهو ابن ثالث

بن مهدي عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن َسِعيد بن املَُسيَّب قال تويف معاذ بن جبل َرِضَي اهللا تعاىل عنه وهو 
ِضَي اهللا تعاىل عنه وهو ابن ابن ثالث وثالثني سنة َحدَّثََنا دحيم َحدَّثََنا ضمرة عن بن عطاء عن أبيه قال أسلم معاذ َر

  مثان عشرة

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا وكيع عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أيب مرزوق عن عطاء بن أيب  -١٨٢٧
رباح عن أيب مسلم اخلوالين قال أتيت مسجد أهل محص فإذا فيه حلقة كهول من أصحاب ُمَحمد صلى اهللا عليه 

فيهم أكحل العينني براق الثنايا فإذا اختلفوا يف شيء ردوه إىل الفىت فىت شاب فقلت جلليس يل من  وسلم فإذا شاب
  هذا قال هذا معاذ بن جبل َرِضَي اهللا تعاىل عنه

َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا إمساعيل بن َعْبد اهللا وعبد اهللا بن نافع عن مالك بن أنس عن أيب حازم بن  -١٨٢٨
عن أيب إدريس اخلوالين قال دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفىت براق الثنايا قال أَُبو بكر بن أيب عاصم وقد دينار 

وهم أَُبو إدريس مل يسمع من معاذ وال رآه قال الزُّْهرِيّ حدثين أَُبو إدريس قال فاتين معاذ مل ألقه فحدثين يزيد بن 
  عمرية عنه

ليد بن مسلم َحدَّثََنا األوزاعي عن حسان بن عطية عن َعْبد الرمحن بن سابط عن َحدَّثََنا دحيم َحدَّثََنا الو -١٨٢٩
َعْمرو بن ميمون قال قدم علينا معاذ بن جبل َرِضَي اهللا تعاىل عنه إىل اليمن فقال أنا رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ا فارقته حىت دفنته بالشام ميتاوسلم إليكم ومسعت تكبرية مع الفجر رجل أجش الصوت فألقيت علي منه حمبة فم

َحدَّثََنا سلمة بن شبيب َحدَّثََنا َعْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر عن الزُّْهرِّي عن بن كعب بن مالك قال كان معاذ  -١٨٣٠
  َرِضَي اهللا تعاىل عنه رجال مسحا مجيال من أفضل شباب قومه

َسِمْعُت : ثَنِي أَبِي الضَّحَّاُك ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َحيَْوةُ ْبُن شَُرْيحٍ قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي َعْمُرو ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّ -١٨٣١
:  ْبنِ َجَبلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَُعقَْبةَ ْبَن ُمْسِلمٍ الِْكْنِديَّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليُّ ، َعنِ الصَُّنابِِحيِّ ، َعْن ُمَعاِذ 

َوأََنا َيا َرُسولَ اِهللا ، وَاللَِّه : إِنِّي أُحِبَُّك َيا ُمَعاذُ ، فَقُلُْت : لَِقَينِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأََخذَ بَِيِدي ، فَقَالَ 
  أُحِبَُّك

ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن ُسهَْيلِ  -١٨٣٢
  نِْعَم الرَُّجلُ ُمَعاذُ ْبُن جََبلٍ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

قَالَ : رٍو السَّْيبَانِيِّ ، َعْن أَبِي الَْعْجفَاِء قَالَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن كَْعبٍ ، َحدَّثََنا َضمَْرةُ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي َعْم -١٨٣٣



َمنِ اْسَتْخلَفَْت َعلَى أُمَّةِ : لَْو أَْدَركُْت ُمَعاذَ ْبَن َجَبلٍ ثُمَّ َولَّْيُتُه ثُمَّ لَِقيُت َربِّي ، فَقَالَ : ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه 
  يَأِْتي ُمعَاذٌ َبْيَن َيَديِ الُْعلََماِء َرْتوَةً: َسِمْعُت َعْبَدَك َوَنبِيََّك ، َيقُولُ : م ؟ قُلُْت ُمَحمَّدٍ صلى اهللا عليه وسل

قَالَ : قَالَ   اِهللا الثَّقَِفيَِّحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ السَّْيَبانِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد -١٨٣٤
  ُمَعاذٌ َبْيَن َيَديِ الُْعلََماِء َرْتوَةٌ: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن ِهَشامٍ ، َعنِ الَْحَسنِ قَالَ  -١٨٣٥
  ُمَعاذٌ َبْيَن َيَديِ الُْعلََماِء َيْوَم الْقَِياَمِة نُْبذَةٌ:  اهللا عليه وسلم

ْن ُمْصَعبِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا أَُبو أَيُّوَب الَْخطَّاُب ، َع -١٨٣٦
: ُروَبةَ ، َعْن قتادة ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ نَبِيَّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِبَْراهِيَم ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َع

  َوأَْعلَُمُهْم بِالَْحاللِ َوالْحََرامِ ُمَعاذُ ْبُن جََبلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

ِة ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن َعْمرٍو ، َعْن َراِشِد ْبنِ سَْعٍد ، َعْن َعاِصمِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَري -١٨٣٧
َعثَُه إِلَى الَْيَمنِ ْبنِ ُحَمْيٍد السَّكُونِيِّ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم لَمَّا َب

ُمَعاذٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َراِكٌب َوَرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْمِشي َتْحَت َراِحلََتُه فَلَمَّا فََرغَ َخَرَج َمَعُه يُوِصيِه ، َو
ِضَي اللَّهُ اذٌ َرَيا ُمَعاذُ ، إِنََّك َعَسى أَنْ ال َتلْقَانِي بَْعَد َعاِمي َهذَا ، َوَعَسى أَنْ َتُمرَّ بِقَبْرِي َوَمْسجِِدي ، فََبكَى ُمَع: قَالَ 

  َعْنُه َجَشًعا ِلفِرَاقِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوِفي الَْحِديِث ِقصَّةٌ

مِ ْبنِ ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ، َعْن َراِشِد ْبنِ سَْعٍد ، َعْن َعاِص -١٨٣٨
  إِنَّ الُْبكَاَء ِمَن الشَّْيطَاِن: َعاِذ ْبنِ َجَبلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َعْن ُم

ْبنِ َجَبلٍ  اِذَحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا قتادة ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن ُمَع -١٨٣٩
َيا : كُْنُت َرِديَف َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم لَْيَس بَْينِي وََبْيَنُه إِال ُمْؤِخَرةُ الرَُّجلِ ، فَقَالَ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

لَبَّْيكَ : َيا ُمَعاذُ ْبُن جََبلٍ ، فَقُلُْت : ، فَقَالَ لَبَّْيَك َوسَْعدَْيَك َيا َرُسولَ اِهللا ، ثُمَّ سَاَر َساَعةً : ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ ، فَقُلُْت 
فَإِنَّ َحقَّ اهللاِ : اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم قَالَ : َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ اهللاِ َتَعالَى َعلَى الْعَِباِد ؟ قُلُْت : َوَسْعَدْيَك َيا َرسُولَ اِهللا قَالَ 

لَبَّْيكَ : َيا ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ ، فَقُلُْت : ُبُدوُه َوال ُيْشرِكُوا بِِه َشْيئًا ، ثُمَّ سَاَر َساَعةً ، فَقَالَ َتَعالَى َعلَى الْعَِباِد أَنْ َيْع
فَإِنَّ َحقَّ :  اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم قَالَ: َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ الْعَِباِد َعلَى اِهللا َتَعالَى ؟ قُلُْت : َوَسْعَدْيَك َيا َرسُولَ اِهللا قَالَ 

  الِْعبَاِد َعلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ إِذَا فََعلُوا ذَِلَك أَنْ ال يَُعذِّبَُهْم

 ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ِحَسابٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُصَهْيبٍ -١٨٤٠
لَبَّْيَك َيا : َيا ُمَعاذُ ، قُلُْت : قَالَ ِلي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ٍك ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ جََبلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َماِل

  َرسُولَ اِهللا ، ثُمَّ ذَكَرَ َنحْوَُه
  يَةََحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوِ -١٨٤١

: ُه َعْنُه قَالَ َوَحدَّثََنا اْبُن ُنمَْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفْيَانَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضيَ اللَّ -١٨٤٢
كُْنتُ : ولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ أَتَاَنا ُمَعاذُ ْبُن جََبلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقُلَْنا َحدِّثَْنا ِمْن غََراِئبِ َحِديِث َرُس



يا ُمَعاذُ ْبُن جََبلٍ أََتْدرِي َما َحقُّ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َعلَى الِْعبَاِد : َرِديفَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى ِحَمارٍ ، فَقَالَ 
َبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن ، َعْن ؟ فَذَكََر َنْحَوُه ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي

ُعفَْيٌر ، فَقَالَ : كُْنُت رِْدَف َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى ِحَمارٍ ، يُقَالُ لَُه : ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
 ، َحدَّثََنا َعْبدُ ْبُن جََبلٍ ، َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ اهللاِ َتَعالَى َعلَى الْعَِباِد ؟ فَذَكََر َنْحَوُه ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍد َيا ُمَعاذُ: 

اِذ ْبنِ َجَبلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن ، َعْن ُمَع
  النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنحْوَُه

نِ اَألسَْوِد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي َحِصنيٍ ، َع -١٨٤٣
  ْبنِ جََبلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه ِهاللٍ ، َعْن ُمَعاِذ

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن خالد َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق عن َعْمرو بن ميمون عن  -١٨٤٤
  حنوه معاذ بن جبل َرِضَي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن خالد َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن أيب حصني عن األسود بن هالل عن  -١٨٤٥
  معاذ بن جبل َرِضَي اهللا تعاىل عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه

إِْبَراهِيَم َمْولَى مَُزْيَنةَ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن ُمْصَعبِ ْبنِ ثَابٍِت ،  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن -١٨٤٦
َهَبطُْت ِمْن رَأْسِ الْجََبلِ َوَرُسولُ اهللاِ : قَالَ ُمَعاذُ ْبُن جََبلٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه : َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ قَالَ 

وسلم سَاجٌِد فَلَْم َيْرفَعْ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرأَْسهُ َحتَّى أَسَأُْت بِِه الظَّنَّ فَظََنْنُت أَنَُّه قَدْ صلى اهللا عليه 
َك قَْد قُبِْضَت ، فَقَالَ َيا َنبِيَّ اِهللا ، َما َرفَْعتَ رَأَْسَك َحتَّى أَسَأُْت بَِك الظَّنَّ َوظََنْنتُ أَنَّ: قُبَِض ، ثُمَّ َرفَعَ رَأَْسُه ، فَقُلُْت 

َما ُتِحبُّ أَنْ : إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيقْرِئُكُ السَّالَم ، َوَيقُولُ لََك : َجاَءنِي جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ِفي َهذَا الَْمْوِضعِ ، فَقَالَ : 
لَْن أَُسوَءَك ِفي أُمَِّتَك فََسَجْدُت ، : إِنَُّه َيقُولُ : َهَب ثُمَّ َجاَءنِي ، فَقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَْعلَُم ، فَذَ: أَفَْعلَ بِأُمَِّتَك ؟ قُلُْت 

وَلَْيَس َيِصحُّ َعْن ُمَعاٍذ َرِضَي اللَّهُ : َوأَفَْضلُ َما َيَتقَرَُّب بِِه الَْعْبُد إِلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ السُُّجوُد قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ 
  َعْنُه إِال َما َرَوى َعْنُه أَْصَحاُب النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَْو قَُدَماُء َتابِِعي الشَّامِ وَأَجِلَّتُُهْم

  ذكر أيب بن كعب ٥٣١

ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن َعْمرو بن مالك بن النجار يكىن أبا املنذر عقيب بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه 
اثنتني وثالثني باملدينة وكان ربعة ليس بالطويل وال بالقصري أبيض الرأس واللحية ال يغري شيبه ويقال مات  تويف سنة

  سنة اثنتني وثالثني
ِد اِهللا ْبنِ  َعْبَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعنِ الُْجَريْرِيِّ ، َعْن أَبِي السَّلِيلِ ، َعْن -١٨٤٧

َيا أََبا الْمُْنِذرِ ، أَيُّ آَيٍة ِفي : قَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َربَاحٍ ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
ِلَيهْنَِك الِْعلُْم أََبا : فَضََرَب ِفي َصْدرِي ، َوقَالَ : قَالَ اللَُّه ال إِلََه إِال ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم : قُلُْت : ِكَتابِ اِهللا أَْعظَُم ؟ قَالَ 

  الْمُْنِذرِ



وثنا الْمُقَدَِّميُّ ، : الَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنمَْيرٍ ، َحدَّثََنا اَألجْلَُح ، َعنِ اْبنِ أَبَْزى ، َعْن أَبِيِه قَ -١٨٤٨
َسِمْعُت أَُبيَّ ْبَن كَْعبٍ : ُر ْبُن َعِليٍّ ، َعنِ اَألْجلَحِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَزى ، َعْن أَبِيِه قَالَ َحدَّثََنا ُعَم

َسمَّانِي لَكَ : ْرآنَ ، قُلُْت أُمِْرُت أَنْ أَعْرَِض َعلَْيَك الْقُ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  َنَعْم: رَبَُّك ؟ قَالَ 

ْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَزى َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلٌ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَْسلََم الِْمْنقَرِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َع -١٨٤٩
أُِمْرُت أَنْ أَقَْرأَ َعلَْيكَ : قَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْعبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَ
  نََعْم: ذُِكْرُت ُهَناَك ؟ قَالَ : ُسوَرةَ كَذَا َوكَذَا ، قُلُْت 

ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي َحْمَزةَ ، َعْن إِيَاسِ ْبنِ قََتاَدةَ ، َعْن قَْيسِ  َحدَّثَنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا -١٨٥٠
لى كُْنُت آِتي الَْمِديَنةَ ِفي ِخالفَِة ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَكُْنُت أَلْقَى أُنَاًسا ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اهللاِ ص: ْبنِ ُعَباٍد قَالَ 

الٌ ُهْم إِلَيَّ ِلقَاُء أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَأُِقيَمِت الصَّالةُ ، فََجاَء ُعَمُر َيْوًما َوَمَعُه رَِجاهللا عليه وسلم ، َوكَانَ أََحبَّ
ي َمقَاِمي فََما َعقَلُْت ِف، َوأََنا ِفي الصَّفِّ فََنظَرَ َرُجلٌ ِمْنُهْم ِفي ُوُجوِه الْقَْومِ فَكَأَنَُّه َعَرفَُهْم غَْيرِي ، فَأَْخَرَجنِي َوقَاَم 

َيا فًَتى ال َيُسوءَنََّك أَنِّي لَْم آِت َما أََتْيُت بِجََهالٍَة وَلَِكنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه : َصالِتي ، فَلَمَّا قََضْيَنا الصَّالةَ قَالَ 
َحدِّثُ فََما رَأَْيُت الرَِّجالَ مُِتَخْت أَعَْناقَُها إِلَى َرُجلٍ كُونُوا ِفي الصَّفِّ اَألوَّلِ الَِّذي َيِلينِي ، ثُمَّ قََعَد ُي: وسلم قَالَ 
  ُمَتَوجًِّها إِلَيِْه

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن إدريس عن شعبة عن يونس عن احلسن عن عيت بن ضمرة  -١٨٥١
  قال رأيت أيب َرِضَي اهللا تعاىل عنه أبيض الرأس واللحية

ا أَيُّوُب ، َعْن َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن ُيوُسَف أَُبو ُمحَمٍَّد الثَّقَِفيِّ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََن -١٨٥٢
إِنَّ : بِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما ، َعنِ النَّ

َحاَء ، فَقَالَ النَّبِيُّ جِبْرِيلَ صلى اهللا عليه وسلم ِحَني رَكََض َزْمَزُم بَِعِقبِِه َجَعلَتْ أُمُّ إِْسَماعِيلَ َعلَْيِه السَّالُم َتْجَمُع الْبَطْ
  يلَ لَْو َتَركَْتَها لَكَاَنْت َعْيًنا َمِعينًاَرِحَم اللَُّه َهاَجَر أَوْ أُمَّ إِْسَماِع: صلى اهللا عليه وسلم 

ُصَرٍد ، َعْن أَُبيِّ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا قتادة َعْن َيْحَيى ْبنِ َيْعَمَر ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ  -١٨٥٣
  ْبنِ كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوذَكََر الَْحِديثَ

يُّ ، َعْن أَبِي َبكْرِ بْنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن ُيوُنَس ، أَْخبََرنِي الزُّْهرِ -١٨٥٤
رَّْحَمنِ ْبنِ اَألْسَوِد ْبنِ َعْبدِ َيُغوثَ ، َعْن أَُبيِّ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْحَارِِث ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن َمْرَوانَ ْبنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد ال

  إِنَّ ِمَن الشِّْعرِ ِحكْمَةً: ْبنِ كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

اْبُن ُجرَْيجٍ ، أَنَّ زَِياًدا أَْخَبَرُه ، أَنَّ اْبَن ِشهَابٍ أَْخَبَرُه ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا -١٨٥٥
ِد ْبنِ َعْبِد َيغُوثَ ، َعْن أَُبيِّ أَنَّ أََبا َبكْرِ ْبَن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَْخَبَرُه ، َعْن َمْرَوانَ ْبنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألْسَو

  إِنَّ ِمَن الشِّْعرِ ِحكْمَةً: ِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ْبنِ كَْعبٍ َر



 ، َعْن أَبِي َبكْرِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َمْسلََمةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَُميَِّة ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ -١٨٥٦
 َعْبدِ َيُغوثَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْحَارِِث ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن َمْرَوانَ ْبنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألْسَوِد ْبنِْبنِ 

  رِ ِحكْمَةًإِنَّ ِمَن الشِّْع: أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

ا َبكْرِ ْبَن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن فَضَالَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا ُشَعْيٌب ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَنَّ أََب -١٨٥٧
ْبَن اَألسَْوِد ْبنِ َعْبِد َيغُوثَ أَْخَبَرُه ، أَنَّ أَُبيَّ ْبَن كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه  َحدَّثَُه ، أَنَّ َمْرَوانَ ْبَن الَْحكَمِ َحدَّثَُه ، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ
  إِنَّ ِمَن الشِّْعرِ ِحكْمَةً: َعْنُه أَْخَبَرُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

ُن سَْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْب -١٨٥٨
ْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى َمْرَوانَ ْبنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ اَألْسَوِد ْبنِ َعْبِد َيغُوثَ ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َع

  .إِنَّ ِمَن الشِّْعرِ ِحكَْمةً:  اهللا عليه وسلم قَالَ
 ، َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن َعاِمرٍ ، َعنِ َوَرَواُه اْبُن أَِخي الزُّْهرِيِّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، وَأَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد ، َوَعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ

، َعْن َمْرَوانَ ْبنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألْسَوِد ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ 
  ى َعْبدِ اللَِّهكَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َوال أَْعلَُم َوافََق إِبَْراهِيَم ْبَن َسْعٍد أََحٌد َعلَ

  صامتذكر عبادة بن ال ٥٣٢

ابن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سامل قوقل بن عوف بن َعْمرو بن اخلزرج يكىن أبا الوليد بدري 
  عقيب نقيب تويف سنة أربع وثالثني بالشام ودفن ببيت املقدس َرِضيَ اهللا تعاىل عنه

ل قرب عبادة بن الصامت َرِضَي اهللا تعاىل َحدَّثََنا أَُبو َسِعيد دحيم َحدَّثََنا ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة قا -١٨٦٠
  عنه ببيت املقدس

َحدَّثََنا أَُبو عمري َحدَّثََنا ضمرة عن َعْبد احلميد بن يزيد قال شهدت مع رجاء بن حيوة جنازة ببيت املقدس  -١٨٦١
  فقالوا يل هذا قرب أخيك عبادة بن الصامت

زة عن برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب عن أبيه أن َحدَّثََنا هشام بن عمار َحدَّثََنا حيىي بن مح -١٨٦٢
عبادة بن الصامت األنصاري َرِضَي اهللا تعاىل عنه العقيب صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا مع معاوية بن 

لك علي  أيب سفيان َرِضَي اهللا تعاىل عنه أرض الروم فذكر القصة فقال عبادة ملعاوية لئن أخرج ال أساكنك بأرض
فيها إمرة فلما قفل حلق باملدينة فقال له عمر بن اخلطاب َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه 

  القصة وما قال يف مساكنته فقال ارجع أبا الوليد إىل أرضك وبلدك فال إمرة له عليك

َحدَّثََنا قتادة ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمتِ َرِضيَ  َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، -١٨٦٣
َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اِهللا ، أََحبَّ ِلقَاَءهُ اللَُّه ، َوَمْن كَرَِه ِلقَاَء اِهللا ، كَرَِه : اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

إِنَّهُ لَْيسَ بِذَِلَك وَلَِكنَّ الُْمْؤِمَن إِذَا : بِأَبِي فَأَيَُّنا ال َيكَْرُه الَْمْوَت ؟ قَالَ : ى لِقَاَءُه ، فَقَالَ َبْعضُ أَزَْواجِِه َعاِئَشةُ اللَُّه َتعَالَ
إِلَْيِه ِممَّا أََماَمُه ، فَأََحبَّ ِلقَاَء اِهللا ، فَأََحبَّ اللَُّه َحضََرُه الْمَْوُت ُبشِّرَ بِكََراَمِة اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َورِْضوَانِِه ، فَلَْيَس َشْيٌء أََحبَّ 



ْيٌء أَكَْرهَ إِلَْيِه ِممَّا أََماَمُه ، َتَعالَى ِلقَاَءُه ، َوأَنَّ الْكَاِفَر إِذَا َحَضَرُه الَْمْوُت ُبشَِّر بَِعذَابِ اِهللا َتَعالَى َوُعقُوَبِتِه ، فَلَْيَس َش
  اِهللا ، َوكَرَِه اللَُّه َتَعالَى ِلقَاءَُهفَكَرَِه ِلقَاَء 

َحدَّثََنا ابن كاسب َحدَّثََنا بن أيب أويس َحدَّثََنا أيب عن الوليد بن داود بن ُمَحمد بن عبادة بن الصامت أيب  -١٨٦٤
ارا فلم يزل منيع عن بن عمه عبادة بن الوليد أن عبادة بن الصامت َرِضَي اهللا تعاىل عنه نزل باملصيصة فابتين هبا د

  هبا مرابطا حىت مات هبا

، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ  َحدَّثََنا ُمحْرُِز ْبُن َسلََمةَ الَْعدَنِيُّ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِيِه -١٨٦٥
اَمةَ الَْباِهِليِّ صَاِحبِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َعْن اَألْشَدقِ ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن أَبِي َسالمٍ ، َعْن أَبِي أَُم

خََرَج َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى َبْدرٍ فَلَِقَي الَْعُدوَّ فََهَزمَُهُم : ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمتِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه قَالَ 
ةٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني َيقُْتلُونَُهْم وَأَْحَدقَْت طَاِئفَةٌ بَِرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َواْسَتْولَْت طَاِئفَةٌ اللَُّه َتعَالَى فََتبِعَُهْم طَاِئفَ

َنْحُن طَلَْبَنا الَْعُدوَّ وَبَِنا : الُوا بِالَْعْسكَرِ َوالنََّهبِ ، فَلَمَّا َنفَى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الَْعُدوَّ َوَرَجَع الُْمْسِلُمونَ الَِّذيَن طَلَُبوُهْم ، قَ
َما أَْنُتْم بِأََحقَّ بِِه ِمنَّا هُوَ : َنفَاُهُم اللَُّه َتعَالَى َوَهَزمَُهُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ قَالَ الَِّذيَن أَْحَدقُوا بَِرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  لََنا ،

يه وسلم أَنْ ال َينَالَ الَْعُدوُّ ِمْنُه ِغرَّةً ، َوقَالَ الَِّذيَن اْسَتْولَْوا َعلَى الَْعْسكَرِ َوالنََّهبِ َنْحُن أَْحَدقَْنا بَِرسُولِ اِهللا صلى اهللا عل
أَلُوَنَك َعنِ اَألْنفَالِ قُلِ َيْس:  َوَجلَّ ُهَو لََنا َواللَِّه َما أَْنُتمْ بِأََحقَّ بِِه ِمنَّا َنْحُن حََوْينَاُه َواسَْتْولَيَْنا َعلَْيِه ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ: 

ْم ُمْؤِمنَِني فَقََسَمُه َرسُولُ اِهللا اَألْنفَالُ ِللَِّه وَالرَُّسولِ فَاتَّقُوا اللََّه َوأَصِْلُحوا ذَاَت َبْينِكُْم َوأَِطيُعوا اللََّه َوَرسُولَُه إِنْ كُنُْت
َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَنفِّلُُهمْ إِذَا َخَرجُوا َباِديَن الرُُّبعَ  فَكَانَ: صلى اهللا عليه وسلم َبيَْنُهْم َعْن ِفَراقٍ قَالَ 

أََخذَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم ُحَنْينٍ وََبَرةً ِمْن َجْنبِ َبِعريٍ ثُمَّ َرفَعََها ، ثُمَّ : َوُيَنفِّلُُهْم إِذَا قَفَلُوا الثُّلُثَ ، َوقَالَ 
ُمُس َمْرُدوٌد فِيكُْم ، َها النَّاُس ، ال َيِحلُّ ِلي ِممَّا أَفَاَءُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيكُْم قَْدَر َهِذِه الْوََبرِ إِال الُْخُمُس وَالُْخأَيُّ: قَالَ 

َياَمِة ، َوَعلَْيكُْم بِالْجَِهاِد ِفي َسبِيلِ اهللاِ َتَعالَى ، فَأَدُّوا الَْخْيطَ َوالِْمْخَيطَ وَإِيَّاكُْم َوالُْغلُولَ ، فَإِنَُّه عَاٌر َعلَى أَْهِلِه َيْوَم الِْق
  فَإِنَُّه َباٌب ِمْن أَْبوَابِ الَْجنَِّة ُيذِْهُب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِهِ الَْهمَّ وَالَْغمَّ

نِ أَبِي َمرَْيَم ، َعْن أَبِي َسالمٍ ، َعنِ الِْمقَْدامِ ْبنِ َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْب -١٨٦٦
جَلََس ُعَباَدةُ ْبُن الصَّاِمِت ، َوأَُبو الدَّرَْداِء ، َوالْحَارِثُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، فَذَكَُروا َحدِيثَ النَّبِيِّ : َمْعِدي كَرَِب ، أَنَُّه قَالَ 

َصلَّى بِهُِم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى َبِعريٍ ِمَن الْمَقِْسمِ فَلَمَّا : ِضَي اللَُّه َعْنُه صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ ُعَباَدةُ َر
ال َنصِيبِي َمَعكُْم إِال إِنَّ َهِذِه ِمْن غََناِئِمكُْم ، وَإِنَُّه لَْيَس ِلي ِفيَها إِ: َسلََّم َتَناَولَ َوبََرةً َبْيَن أُْنُملََتْيِه ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَْيَنا ، فَقَالَ 

فَإِنَّ الُْغلُولَ َعاٌر َوَنارٌ الُْخُمُس وَالَْخْمُس َمْرُدوٌد فِيكُْم ، فَأَدُّوا الَْخْيطَ وَالِْمْخَيطَ َوأَقَلَّ ِمْن ِتلَْك َوأَكْثََر َوال َتْغلُوا ، 
 الْقَرِيَب ِمنُْهْم وَالَْبعِيَد ، فَإِنَّ الْجَِهاَد ِفي َسبِيلِ اِهللا َتَعالَى بَابٌ َعلَى أَْهِلِه ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة ، َوَجاِهُدوا ِفي َسبِيلِ اِهللا
  ِمْن أَْبَوابِ الَْجنَِّة ُيَنجِّي اللَُّه َتَعالَى بِِه ِمَن الَْهمِّ وَالَْغمِّ

  ذكر أيب قتادة األنصاري ٥٣٣



  ىل عنهوامسه احلارث بن ربعي تويف سنة أربع ومخسني َرِضَي اهللا تعا
إَِياسِ ْبنِ َسِلَمةَ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ ، َعْن -١٨٦٧

  َنا الَْيْوَم أَُبو قَتَاَدةَ ، َوَخْيرُ رِجَالََنا َسِلَمةُخَْيُر فُْرسَانِ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : اَألكَْوعِ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

ِثريِ ْبنِ أَفْلََح َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن َناِفعٍ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن ُعَمَر ْبنِ كَ -١٨٦٨
خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعاَم ُحَنْينٍ : ةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه قَالَ ، َعْن أَبِي ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِي قََتاَد

َدةَ َرِضَي ِمَني قَالَ أَُبو قََتافَلَمَّا الَْتقَْيَنا كَاَنْت ِللُْمْسِلِمَني َجْولَةٌ ، فَرَأَْيُت َرُجال ِمَن الُْمْشرِِكَني قَْد َعال َرُجال ِمَن الُْمْسِل
ْرُع َوأَقَْبلَ َعلَيَّ فَاْسَتَدْرُت لَهُ َحتَّى أَتَْيُتُه ِمْن َوَراِئِه فََضَرْبُتُه َعلَى حَْبلِ الَْعاِتقِ َضْرَبةً بِالسَّْيِف فَقُِطَعِت الدِّ: اللَُّه َعْنُه 

ُت فَأَْرَخى ِلي فَلَِحقُْت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فََضمَّنِي َضمَّةً َوَجْدُت ِمنَْها رِيَح الَْمْوِت ، ثُمَّ أَْدَركَُه الَْمْو
َمْن قََتلَ : أَْمُر اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ثُمَّ إِنَّ النَّاَس تََراَجعُوا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : َما َبالُ النَّاسِ ؟ قَالَ : فَقَالَ 

  يَِّنةُ فَلَُه َسلََبُهقَِتيال لَُه َعلَْيِه الَْب

َمْن َشهَِد ِلي َعلَى قَِتيِلي ، ثُمَّ قَالَ : َمْن َشهَِد ِلي َعلَى قَِتيِلي ؟ ثُمَّ قَالَ ذَِلَك الثَّانَِيةَ ، فَقُلُْت : فَقُلُْت : قَالَ أَُبو قََتاَدةَ 
َما لَكَ َيا أََبا قََتاَدةَ ؟ فَقََصْصُت َعلَْيِه الْقَصَّةَ فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن : ذَِلَك الثَّاِلثَةَ ، فَقُْمُت ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

ال وَاللَِّه : فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : َصَدقَ َيا َرُسولَ اِهللا ، َسلَُب ذَِلَك الْقَتِيلِ ِعْنِدي فَأَْرِضِه ِمْنُه ، قالَ : الْقَْومِ 
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى : نٍ إِذًا ال َتعََمُد إِلَى أََسٍد ِمْن أُْسِد اِهللا َتعَالَى يُقَاِتلُ َعنِ اِهللا َوَرُسوِلِه فَُنْعطِيَك َسلََبُه قَالَ َوال ُنْعَمةَ َعْي

ِه َمْخَرفًا ِفي َبنِي َسِلَمةَ ، فَإِنَُّه ألَوَّلُ َمالٍ فَأَْعطَانِيِه فَبِْعُت الدِّْرَع فَاْبَتْعتُ بِ: فَأَْعِطِه إِيَّاُه قَالَ أَُبو قََتاَدةَ : اهللا عليه وسلم 
  اقَْتَنْيُتُه ِفي اِإلْسالمِ

َحدَّثََنا زيد بن أخزم َحدَّثََنا معاذ بن هشام َحدَّثََنا أيب عن يونس عن عمار بن أيب عمار قال رأيت زيد بن  -١٨٦٩
  دة َرِضَي اهللا تعاىل عنهم يلبسون مطارف اخلزثابت َرِضَي اهللا تعاىل عنه وابن عباس وأبا هريرة وأبا قتا

 ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا النَّْضرُ ْبُن ُشَمْيلٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي َمْسلََمةَ -١٨٧٠
َحدَّثَنِي أَُبو قََتاَدةَ األَْنصَارِيُّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه : الَ َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَ

  تَقُْتلَُك الِْفئَةُ الَْباِغيَةُ: وسلم قَالَ ِلَعمَّارٍ َوَمَسَح التُّرَاَب َعْن َرأِْسِه 

ا َخاِلُد ْبُن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي َمْسلََمةَ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََن -١٨٧١
  أََبا قََتاَدةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه: ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، َحدَّثَنِي َمْن ُهَو َخْيٌر ِمنِّي َيعْنِي 

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد : دَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَُمَحمَُّد ْبُن فُلَْيحٍ ، قَاال َح -١٨٧٢
بِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَ

َضلَ ِمْنُه إِال الْفََراِئَض ، عليه وسلم قَاَم فََخطََب النَّاَس فََحِمدَ اللََّه َتعَالَى َوأَثَْنى َعلَْيِه فَذَكََر الْجِهَاَد فَلَْم َيَدْع َشيْئًا أَفْ
َنَعْم ، إِذَا قُِتلَ : ، أََرأَْيَت َمْن قُِتلَ ِفي َسبِيلِ اِهللا َتعَالَى فَذَاَك ُيكَفُِّر َعْنُه َخطَاَياُه ؟ قَالَ  َيا َرسُولَ اِهللا: فَقَاَم َرُجلٌ ، فَقَالَ 

أُنْزِلَ َعلَْيِه ، ثُمَّ  ُه قَْدِفي َسبِيلِ اِهللا َتَعالَى ُمقْبِال غَْيَر ُمدْبِرٍ ، ثُمَّ َسكََت النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى ُخيِّلَ إِلَْيَنا أَنَّ
أََرأَْيَت َمْن قُِتلَ ِفي َسبِيلِ اِهللا َتعَالَى فََهلْ ذَِلَك : كَْيَف قُلَْت ؟ فَقُلُْت : أََنا ذَا ، فَقَالَ : أَْيَن السَّاِئلُ آنِفًا ؟ فَقَالَ : قَالَ 



ُمحَْتِسًبا ُمقْبِال غَْيَر ُمْدبِرٍ إِال الدَّْيَن ، فَإِنَُّه مَأُْخوذٌ بِِه ، كََما َزَعمَ نََعْم ، إِذَا قُِتلَ َصابًِرا : ُيكَفُِّر َعْنُه َخطَاَياُه ؟ فَقَالَ 
  جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم

َعْبِد اِهللا ْبنِ  ْنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسعِيٍد ، َع -١٨٧٣
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنْ قُِتلُْت ِفي َسبِيلِ اهللاِ : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

إِنْ قُِتلَْت : َخطَاَياَي ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َتَعالَى صَابًِرا ُمحَْتِسًبا ُمقْبِال غَْيَر ُمْدبِرٍ كَفََّر اللَُّه َتَعالَى بِِه 
  ذَا قَالَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُمِفي َسبِيلِ اِهللا َتَعالَى َصابًِرا ُمْحَتِسًبا ُمقْبِال غَْيَر ُمْدبِرٍ كَفََّر اللَُّه بِِه َخطَاَياَك ، إِال الدَّْيَن ، كَ

كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َناِفعٍ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي َسِعيٍد ، َعْن  َحدَّثََنا اْبُن -١٨٧٤
  َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنحْوَُه

دَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسِلَمةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َوالزَُّبْيرُ أَُبو خالد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َح -١٨٧٥
  أَبِي َسِعيٍد ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

  أَُبو أيوب خالد بن زيد ٥٣٤

بن ثعلبة بن َعْبد عوف بن سحيم بن مالك بن النجار عقيب بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه مات يف سنة ابن كليب 
  إحدى ومخسني بأرض الروم ودفن إىل جانب حائط القسطنطينة

ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا َبِحُري ْبُن َسْعٍد ، َعْن خَاِلِد  -١٨٧٦
إِنَّ اَألْنصَاَر اقَْتَرعُوا أَيُُّهْم َيأْوِي َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه قَالَ 

  ولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم، فَقََرَعُهْم أَُبو أَيُّوَب ، فَأََوى إِلَْيِه َرُس

َحدَّثََنا أَُبو موسى َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن سنان َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن املبارك عن معمر عن الزُّْهرِّي عن حممود بن  -١٨٧٧
  الربيع أن أبا أيوب األنصاري َرِضَي اهللا تعاىل عنه كان يغزو مع يزيد بن معاوية

عمر َحدَّثََنا سفيان عن الزُّْهرِّي عن عطاء بن يزيد قال مسعت أبا أيوب األنصاري َرِضَي اهللا  َحدَّثََنا ابن أيب -١٨٧٨
تعاىل عنه وكان يزيد غزا يف البحر فغزا معه أَُبو أيوب قال أَُبو بكر القاضي وغزا يزيد بن معاوية يف سنة إحدى 

لقتها ومات أَُبو أيوب وأوصاه أَُبو أيوب َرِضيَ اهللا ومخسني الصائفة حىت بلغ القسطنطينية فبلغ القسطنطينية وأخذ حب
  تعاىل عنه أن يدفنه يف أصل مدينة القسطنطينية فدفنه يزيد يف أصلها

َعْن َعْوِن ْبنِ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍد ، َوُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، قَاال  -١٨٧٩
خََرَج َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِحَني : أَبِي ُجَحْيفَةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الْبََراِء ، َعْن أَبِي أَيُّوَب َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َهِذِه َيُهوُد ُتَعذَُّب ِفي قُُبورِهَا: غََرَبِت الشَّْمُس فََسِمعَ َصوًْتا ، فَقَالَ 
دَّثََنا َيحَْيى ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ح َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍد ، َح -١٨٨٠

ْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َسِعيٍد ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب َرِضيَ اللَُّه َع
  وسلم ، ِمثْلَُه



َرةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُم -١٨٨٢
صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أُِتَي بِطََعامٍ أَكَلَ ِمْنُه َوَبَعثَ إِلَيَّ بَِما َتْبقَى ، فَأََتاُه طََعامٌ  كَانَ النَّبِيُّ: أَيُّوَب َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

: ، فَقُلُْت  ال ، وَلَِكنِّي أَكَْرُه رَِحيُه: أََحَراٌم ُهَو َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ : ِفي قَْصَعٍة ِفيِه ثُوٌم فَلَْم َيأْكُلْ َوَبَعثَ إِلَيَّ ، فَقُلُْت 
  َوأََنا أَكَْرُه َما َتَركَُه

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ ْبنِ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َوبِْندَاٌر ، قَاال  -١٨٨٣
  ُه َعْنُه النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُهَسُمَرةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوبَ اَألْنصَارِيِّ َرِضَي اللَّ

وَب َرِضَي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِسَْراِئيلَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسمَُرةَ ، َعْن أَبِي أَيُّ -١٨٨٤
ذَا أُِتَي بِطََعامٍ فَأََصاَب ِمْنُه َشْيئًا َبَعثَ بِِه إِلَى أَبِي أَيُّوَب ، فَأُِتَي بِطََعامٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِ: اللَُّه َعْنُه قَالَ 

 إِنَّ ِفيِه: ال تَْعَجِلي ، فَأَتَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَذَكََرْت ذَِلكَ لَُه ، فَقَالَ : فَلَْم ُيِصْب ِمْنُه شَْيئًا ، فَقَالَ ِللَْمرْأَِة 
  َوأََنا أَكَْرُه َما كَرَِهُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم: َهِذِه الَْبقْلَةَ َوإِنِّي أَكَْرهُ رَِحيَها ، فَقَالَ أَُبو أَيُّوَب َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

ي َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ ، َعْن أَبِي ُرْهمٍ َحدَّثََنا كَاِملُ ْبُن طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِ -١٨٨٥
ِتِه اَألسْفَلِ َوكُْنُت ِفي السَِّماِعيِّ ، أَنَّ أََبا أَيُّوَب َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثَُه ، أَنَّ َنبِيَّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنَزلَ ِفي َبْي

فَقُْمُت أََنا َوأَمُّ أَيُّوَب بِقَِطيفٍَة لََنا َنَتَتبَّعُ بَِها الَْماِء َشفَقَةً أَنْ ُيْخلََص إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى الُْغْرفَِة فَأُْهرِيَق َماٌء ِفي الُْغْرفَِة ، 
أَنْ َيا َرسُولَ اِهللا ، لَْيَس َيْنبَِغي : اهللا عليه وسلم فَنََزلُْت إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم وَأََنا ُمْشِفٌق ، فَقُلُْت 

َيا َرسُولَ اِهللا ، :  َنكُونَ فَْوقََك ، فَاْنتَقَلَ إِلَى الُْغْرفَِة ، فَأََمَر َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِمََتاِعِه ، فَُنِقلَ ، فَقُلُْت
َحتَّى كَانَ َهذَا الطََّعاُم الَِّذي أَْرَسلْتَ بِِه كُْنَت ُتْرِسلُ إِلَيَّ بِطََعامٍ فَأَْنظُُر فَإِذَا رَأَْيُت أَثََر أََصابَِعَك َوضَْعُت ِفيِه َيِدي 

أََجلْ ، إِنَّ ِفيِه َبَصال فَكَرِْهتُ أَنْ آكُلَ ِمْن : فََنظَْرُت فَلَْم أََر أَثََر أَصَابِِعَك ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  أَْجلِ الَْملَِك َوأَمَّا أَْنُتْم فَكُلُوُه

نِ أَبِي ا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َيزِيَد ْبَحدَّثََن -١٨٨٦
لَمَّا َنَزلَ َرسُولُ اِهللا صلى : الَ َحبِيبٍ ، َعْن َمْرثَدِ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْيزَنِيِّ ، َعْن أَبِي رُْهمٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَ

بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي إِنِّي أَكَْرُه أَنْ أَكُونَ فَْوَق وََتكُونَ أَسْفَلَ ِمنِّي ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى : اهللا عليه وسلم َعلَيَّ ، قُلُْت 
  َيْغَشاَنا ِمْن ، ثُمَّ ذَكَرَُه إِنَّ أَْرفََق بَِنا أَنْ َنكُونَ ِفي السُّفْلِ ِلَمْن: اهللا عليه وسلم 

ْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعارٌِم ، َحدَّثََنا ثَابِتُ ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا عَاِصمٌ اَألْحَولُ ، َع -١٨٨٧
َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم نَزَّلَ َعلَْيِه فََنَزلَ  الَْحارِِث ،َعْن أَفْلََح َموْلَى أَبِي أَيُّوَب ، َعْن أَبِي أَيُّوَب

  أَسْفَلَ الَْبْيِت ، َنْحوَُه
انَ ، َعْن ُجَبْيرِ  َمْعَدَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الْوَِليِد ، َحدَّثََنا َبِحُري ْبُن َسْعٍد ، َعْن خَاِلِد ْبنِ -١٨٨٨

  ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، بَِنحْوِِه

  أَُبو طلحة زيد بن سهل ٥٣٥



اهللا تعاىل عنه ابن األسود بن حرام بن َعْمرو بن زيد مناة بن عدي بن َعْمرو بن مالك بن النجار عقيب بدري َرِضيَ 
  تويف سنة أربع وثالثني

َحدَّثََنا هدبة بن خالد َحدَّثََنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أبا طلحة َرِضَي اهللا تعاىل عنه قرأ سورة  -١٨٨٩
فقال أرانا استنفرنا } انفروا خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا { براءة حىت بلغ هذه اآلية 

يوخا وشبابا بين جهزوين قالوا يا أبانا قد غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغزوت مع أيب بكر وعمر ش
َرِضَي اهللا تعاىل عنهما فنحن نغزو عنك فأىب فجهزوه فغزا البحر فمات يف البحر فلم جيدوا جزيرة يدفنوه فيها سبعة 

  أيام فلم يتغري

دَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ُمَعاٍذ ، َوَعْبدُ اَألْعلَى ، َعْن َسِعيد ، َعْن قتادة ، َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َح -١٨٩٠
  ْم ثَالثًاَرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا غَلََب َعلَى قَْومٍ أََحبَّ أَنْ َيقُوَم بِعَْرَصتِهِ

ةَ َرِضَي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى ، َعْن َسِعيد ، َعْن قتادة ، َعْن أََنسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْح -١٨٩١
ا غَلََب َعلَى أَْهلِ َبْدرٍ أََمرَ اللَُّه َعْنُهَما ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا غُِلَب َعلَى قَْومٍ أَقَاَم بَِعْرَصِتهِْم ، فَلَمَّ

َيْوَم الثَّاِلِث أََمرَ  بَِبْضَعٍة َوِعشْرِيَن ِمْن َصَناِديِد قَُرْيشٍ فَأُلْقُوا ِفي طًُوى ِمْن أَطَاوِيِّ َبْدرٍ َخبِيٍث ُمخْبٍِث ، فَلَمَّا كَانَ
َيا فُالنُ ْبُن فُالٍن ، َيُسرُّكُْم أَنَّكُْم كُْنُتمْ : لَى َشِفريِ الطَُّوى ، فََناَداُهْم بِرَاِحلَِتِه فَُشدَّ َعلَْيَها َرْحلَُها ثُمَّ َمَشى َحتَّى قَاَم َع

ِضَي اللَُّه رَبُّكُْم حَقًّا ؟ فَقَالَ ُعَمُر َرأَطَْعُتمُ اللََّه َتعَالَى َوَرسُولَُه ، فَإِنَّا قَْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربَُّنا َحقًّا فََهلْ َوَجدُْتْم َما َوَعَد 
  َما أَْنُتمْ بِأَْسَمَع لََما أَقُولُ ِمنُْهْم: أَُتكَلِّمُ أَْجَساًدا ال أَرْوَاَح ِفيَها ؟ فَقَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْنُه 

ْن قتادة ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َحمَّاٍد الَْمْعنِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َسِعيد ، َع -١٨٩٢
لَمَّا كَانَ َيْوُم َبْدرٍ ظََهَر َعلَْيهِْم َعلَْيهِْم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أََمَر بَِبْضَعةٍ : أَبِي طَلَْحةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما قَالَ 

فَأُلْقُوا ِفي طًُوى ِمْن أَطَاوِيِّ َبْدرٍ َخبِيٍث ُمْخبٍِث ، فَكَانَ َنبِيُّ اهللاِ صلى  َوِعْشرِيَن َرُجال ِمْن صََنادِيِد قُرَْيشٍ َوُرُءوسِهِْم
  اهللا عليه وسلم إِذَا ظََهَر َعلَى قَْومٍ أَقَاَم بِالَْعْرَصةِ ثَالثًا ، ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَُه

، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -١٨٩٣
ال َتْدُخلُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ُم َبْيًتا ِفيِه كَلٌْب ، َوال صُورَةٌالَْمالِئكَةُ َعلَْيهُِم السَّال
اهللاِ ْبنِ َعْبِد  َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْربٍ ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد -١٨٩٤

  .ُه َعْنُهَما ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُهالرَّْحَمنِ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ َرِضَي اللَّ
  َوَرَواُه َعنِ الزُّْهرِيِّ َمْعَمٌر ، َواْبُن أَبِي َعِتيقٍ ، وَاْبُن أَبِي ِذئْبٍ

َألْنَصارِيِّ ، َعْن زَْيِد ْبنِ خَاِلدٍ َحدَّثََنا َوْهَبانُ ، َحدَّثََنا َخاِلٌد ، َعْن َسْهلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ َيسَارٍ ا -١٨٩٥
ال َتْدُخلُ الَْمالِئكَةُ : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : الُْجهَنِيِّ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َعلَْيهُِم السَّالُم َبْيًتا ِفيِه كَلٌْب َوال ِتْمثَالٌ

  بة بشري بن َعْبد املنذرأَُبو لبا ٥٣٦



ومن بين َعْمرو بن عوف بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه أسهمه استخلفه النيب صلى اهللا عليه وسلم على املدينة حني 
  خرج اىل بدر

، قَِعيلَ ْبنِ أَُميَّةَ ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َمْسلََمةَ ، َعْن ِشَهابٍ -١٨٩٦
َي اللَُّه َعْنُه ، لَمَّا َرِضَي َعْنُه َرسُولُ ِشَهابٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَُباَبةَ ْبنِ َعْبدِ الْمُْنِذرِ ، أَنَُّه أَْخَبَرُه أَنَّ أََبا لَُباَبةَ َرِض

ْن َتوَْبِتي أَنْ أَْهُجَر َداَر قَْوِمي ، َوأَُساِكَنَك ِفي َدارِِك ، وَأَْنَخِلَع ِمْن َماِلي َصَدقَةً إِنَّ ِم: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  ُيْجزُِئ عَْنَك الثُّلُثُ: إِلَى اِهللا َوَرسُوِلِه قَالَ 

ْيِديُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثَنِي بَْعُض بَنِي َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا الزَُّب -١٨٩٧
  ِحَني تَاَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيِه ، فَذَكََر ِمثْلَُه: فََزَعَم ُحَسْيٌن أَنَّ أََبا لُبَاَبةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ : السَّاِئبِ ْبنِ أَبِي لُبَاَبةَ قَالَ 

ُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعْن أَُساَمةَ ، َعْن َزْيٍد ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َحدَّثَنِي َبْعضُ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْب -١٨٩٨
ِمْن َتْوبَِتي أَنْ أَْهُجَر َدارَ  إِنَّ: لَ َبنِي السَّاِئبِ ْبنِ أَبِي لُبَاَبةَ ، َعْن أَبِي لَُباَبةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، لَمَّا تَاَب اِهللا َتعَالَى َعلَْيِه قَا

 صلى اهللا عليه وسلم ، قَْوِمي الَِّتي أََصْبُت ِفيَها الذَّْنَب ، َوأَُجاوَِرَك ، وَأَْنَخِلَع ِمْن َماِلي َصَدقَةً إِلَى اِهللا َتعَالَى َوَرُسوِلِه
  ْن َماِلَكُيجْزُِئ َعْنَك الثُّلُثَ ِم: فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ُحَسْينِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيِديُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن  -١٨٩٩
، أَنَّ أََبا لَُباَبةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، لَمَّا َتاَب اللَُّه  السَّاِئبِ ْبنِ أَبِي لُبَاَبةَ ، أَنَّ َجدَُّه ، أَْو َعْن َجدِِّه الشَّكُّ ِمنِ اْبنِ أَبِي عَاِصمٍ

 َوَجَد َعلَْيِه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيِه ِفي َتَخلُِّفِه َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َوِفيَما كَانَ َسلََف قَْبلَ ذَِلَك ِفي أُُمورٍ
َزَعَم ُحَسْيٌن أَنَّ أََبا لَُباَبةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ِحَني تَاَب اللَُّه َتَعالَى َعلَْيِه ، فَذَكََر َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ِفيَما 

  الَْحِديثَ

، َحدَّثَنِي اْبُن  يَِّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ اْبنِ الُْمبَاَرِك ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ الزُّْهرِ -١٩٠٠
ةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ َجابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا َحدَّثَُه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َألبِي لَُباَب

أَْعِطِه ذَِلَك َولََك ِعذٌْق ِفي الَْجنَِّة ، َوذَكَرَ : ، فَقَالَ َيِتيمٍ خَاَصَمُه ِفي َنْخلٍَة ، فَقََضى بَِها َألبِي لُبَاَبةَ فََبكَى الُْغالُم 
  الَْحِديثَ
َحدَّثََنا سلمة َحدَّثََنا َعْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر عن الزُّْهرِّي عن بن كعب بن مالك قال أول ما عتب على أيب  -١٩٠١

  رته إىل بين قريظةلبابة َرِضَي اهللا تعاىل عنه أنه كان بينه وبني يتيم وذكر إشا

َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر ، -١٩٠٢
ال َتفَْعلْ ، فَإِنَّ َرسُولَ : َمرَ بِقَْتِلَها ، فَقَالَ لَهُ أَُبو لَُباَبةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه فََتَح بَاًبا فََخَرَج ِمْنُه َحيَّةٌ فَأَ

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم نََهى َعْن قَْتلِ الَْحيَّاِت الَِّتي ِفي الُْبيُوِت

: َسِمْعُت اْبَن أَبِي ُملَْيكَةَ ، َيقُولُ : ْبُد الَْجبَّارِ ْبُن الَْوْرِد قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َع -١٩٠٣
َبْيَنا أََنا َواِقٌف َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن السَّاِئبِ ْبنِ أَبِي السَّاِئبِ ، إذ مر بنا أَُبو لبابة رضي اهللا عنه ، : قَالَ ُعَبْيُد اِهللا ْبُن أَبِي َيزِيَد 

فَقَالَ : من أنتم ؟ فانتسبنا له قَالَ : بيته فاستأذنا فأذن لنا فإذا رجل رث احلال رث املتاع ، فقال  فتبعناه حىت دخل



لَْيَس ِمنَّا َمْن : َسِمْعُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َمْرَحًبا بِكُْم َوأَْهال ، ُتجَّاٌر كََسَبةٌ ، فََسِمْعُتهُ َيقُولُ : 
  ُيَحسُِّنُه َما اْسَتطَاَع: أََرأَْيَت إِنْ لَْم َيكُْن َحَسَن الصَّْوِت قَالَ : قُلُْت الْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ : نَّ بِالْقُْرآِن قَالَ لَْم َيَتَغ

  ذكر سعد بن عبادة ٥٣٧

ة ابن دليم بن حارثة بن أيب خزمية بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج نقيب بين ساعد
بدري عقيب َرِضَي اهللا تعاىل عنه تويف سنة مخس عشرة وقالوا تويف لسنتني ونصف من خالفة عمر َرِضَي اهللا تعاىل 

عنه خبواريز من أرض الشام يف عام الريموك وكان الريموك يف سنة مخس عشرة يكىن أبا ثابت وأمه عمرة بنت 
  رمسعود بن قيس َعْمرو بن زيد مناة من ولد مالك بن النجا

ِعيٍد الصَّرَّاِف ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي ُشَمْيلَةَ ، َعْن َس -١٩٠٤
َهذَا الَْحيُّ ِمَن األَْنَصارِ ِمْحَنةٌ ، :  قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم: إِْسحَاَق ْبنِ َسْعدِ ْبنِ ُعَباَدةَ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  ُحبُُّهْم إَِميانٌ ، َوُبْغضُُهْم نِفَاٌق

الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرِو َحدَّثََنا َخالُد ْبُن أَْسلََم ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ ، َحدَّثََنا َنجِيحٌ أَُبو َمْعَشرٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ  -١٩٠٥
َحَضْرُت َرُسولَ اهللاِ : قَالَ سَْعُد ْبُن ُعَباَدةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : يلَ ْبنِ َسْعِد ْبنِ ُعَباَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ ْبنِ ُشَرحْبِ

ْضرُِبُه بِالسَّْيِف ؟ فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، َوَجْدُت َعلَى َبطْنِ اْمرَأَِتي َرُجال أَ: صلى اهللا عليه وسلم ، َوَجاَءُه َرُجلٌ ، فَقَالَ 
ِكتَاَب اِهللا َتعَالَى َوَشاِهًدا ، فَقَالَ َسْعدُ ْبُن ُعَباَدةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : أَبَيَِّنةٌ أَْبَيُن ِمَن السَّْيِف ، ثُمَّ َرَجَع فَقَالَ : َرسُولُ اِهللا 

ِكَتاَب اِهللا َتعَالَى َوَشاِهًدا ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ْيِف ؟ فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، أَيَّةُ َبيَِّنٍة أَْبَيُن ِمَن السَّ: 
  َيا َمْعَشَر األَْنصَارِ ، َهذَا َسيِّدُكُُم اْسَتفَزَّْتهُ الْغَْيَرةُ ،: 

اِهللا ، إِنَّ َسْعًدا َرُجلٌ غَُيوٌر َما َتَزوََّج امَْرأَةً ثَيًِّبا قَطُّ َيا َرُسولَ : َحتَّى َخالََف ِكتَاَب اِهللا َتعَالَى ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ 
سَْعٌد غَُيوٌر ، وَأََنا : ليه وسلم ِلِغَريِتِه ، َوَما قََدرَ أََحٌد ِمنَّا أَنْ يََتَزوََّج اْمَرأَةً طَلَّقََها ِلِغَريِتِه ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا ع

َعلَى أَيِّ َشْيٍء َيغَاُر اللَُّه َتعَالَى ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ : وَاللَُّه َتَعالَى أَغَْيُر مِنِّي ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ  أَغَْيُر ِمْن َسْعٍد
  َيغَاُر َعلَى َرُجلٍ ُمَجاِهٍد ِفي سَبِيلِ اِهللا ُيخَاِلُف إِلَى أَْهلِِه: صلى اهللا عليه وسلم 

  بن ربيعة َرِضَي اهللا تعاىل عنهأَُبو أسيد مالك  ٥٣٨

  تويف سنة أربعني من بين ساعدة بن كعب بن اخلزرج بدري عقيب
َسِمْعُت قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، وَبِْنَداٌر ، قَاال  -١٩٠٦

َخْيُر دُورِ األَْنَصارِ َبُنو النَّجَّارِ ، : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ْن أَبِي أَُسْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ْبنِ َماِلٍك ، َع
صَارِ َخْيٌر ، فَقَالَ َسْعُد ْبنُ ثُمَّ َبُنو عَْبِد اَألشَْهلِ ، ثُمَّ َبُنو الَْحارِِث ْبنِ الْخَْزَرجِ ، ثُمَّ َبُنو َساِعَدةَ ، َوِفي كُلِّ ُدورِ األَْن

  قَْد فَضَّلَكُْم َعلَى كَثِريٍ: َما أََرى َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِال قَْد فَضَّلَ َعلَْيَنا ، فَِقيلَ : ُعَباَدةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 



ِديٍّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَبِي َسِلَمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن َمْه -١٩٠٧
َخْيُر دُورِ اَألْنصَارِ َبُنو النَّجَّارِ ، َوَبُنو َعْبدِ اَألشَْهلِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أُسَْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ، ثُمَّ َبُنو الْحَارِِث ْبنِ الَْخْزَرجِ ، ثُمَّ َبُنو َساِعَدةَ

ُن ُسلَْيمٍ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم َمْولَى مَُزْيَنةَ ، َحدَّثَنِي َصفَْوانُ ْب -١٩٠٨
الزَُّبْيَر ْبَن الُْمْنِذرِ ْبنِ أَبِي أَُسْيٍد َحدَّثَُهْم ، أَنَّ أََباهُ الْمُْنِذرِ َحدَّثَُه ،  ُمَحمٌَّد ، َوَعِليٌّ ابنا حسن بن أيب حسني الرباد ، أَنَّ

لَْيَس لَكُْم َهذَا : قَالَ أَنَّ أََبا أُسَْيٍد َحدَّثَُه ، أَنَّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ذََهَب إِلَى ُسوقِ النََّبِط فََنظََر إِلَْيِه ، فَ
  َهذَا ُسوقُكُْم ، ال ُيْنتَقَُص ، َوال ُيْضَرُب َعلَْيِه خََراٌج: السُّوُق ، ثُمَّ َرَجَع إِلَى َهذَا السُّوقِ فَطَاَف ِفيِه ، فَقَالَ 

  سهل بن حنيف بن واهب ٥٣٩

  ثنيابن غنم بن ثعلبة بن جمدعة بن احلارث بن َعْمرو عقيب بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه تويف سنة مثان وثال
َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا املغرية بن َعْبد الرمحن عن أيب معشر عن َعْبد اهللا بن أيب حبيب عن أيب أمامة  -١٩٠٩

بن سهل بن حنيف عن أبيه قال دخلت احلرار أغتسل فيه فقال عامر بن ربيعة ما رأيت كاليوم خلقا ولونا كأنه 
  خلق خمبأة

محيد َحدَّثََنا أيوب بن َعْبد اهللا بن َعْمرو بن بالل بن بلبل عن إبراهيم بن إمساعيل بن َحدَّثََنا يعقوب بن  -١٩١٠
جممع عن بن شهاب أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن سهل بن حنيف َرِضَي اهللا تعاىل عنه أنه خرج مع 

بضا دخل ماء يغتسل فمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كان باخلرار دخل ماء يغتسل وكان رجال 
  عامر بن ربيعة فقال مل أر كاليوم حسني شيء وال جلد خمبأة

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا أَُبو معاوية عن األعمش عن شقيق قال مسعت سهل بن حنيف َرِضَي اهللا  -١٩١١
ندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول اهللا لرددته فواهللا تعاىل عنه يقول يا أيها الناس اهتموا رأيكم فلقد رأتين يوم أيب ج

  ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إىل أمر قط إال أسهل بنا إال أمركم هذا
َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن منري َحدَّثََنا َعْبد العزيز بن سياه َحدَّثََنا حبيب بن أيب ثابت  -١٩١٢

قال قدم سهل بن حنيف َرِضَي اهللا تعاىل عنه يوم صفني فقال يا أيها الناس اهتموا أنفسكم فذكر  عن أيب وائل
  احلديث

ِد ْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُعلَيَّةَ ، َوَيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َعْن ُمَحمَّ -١٩١٣
كُْنُت أَلْقَى ِمَن الَْمذْيِ ِشدَّةً : ي سَِعيُد ْبُن ُعبَْيِد ْبنِ السَّبَّاقِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثَنِ

كِْفيَك كَفٌّ ِمْن َماٍء َتْنَضُح بِِه ثَْوَبكَ إِنََّما َي: َوكُْنُت كَِثًريا أَغَْتِسلُ ِمْنُه فَسَأَلُْت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
  َحْيثُ تََراُه أَصَاَبَك

  أَُبو اليسر كعب بن مالك ٥٤



  ابن َعْمرو بن عباد بن َعْمرو بن غنم بن سواد بن كعب بن سلمة بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه
ْشُر ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعبَّاسُ ْبُن الَْوِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا بِ -١٩١٤

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : الرَّْحَمنِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َحْنظَلَةَ ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن أَبِي الَْيَسرِ الَْبْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  َحبَّ أَنْ ُيِظلَُّه اللَُّه تََعالَى ِفي ِظلِِّه ، فَلُْيْنِظْر ُمْعِسًرا ، أَْو ِلَيَضْع َعنُْهَمْن أَ: عليه وسلم 

 َمْيرٍ ، َعْن رِْبِعيٍّ ،َحدَّثَنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ ْبنِ ُع -١٩١٥
َمْن أَْنظََر مُْعِسًرا ، أَْو َوَضَع َعْنُه ، أَظَلَّهُ : قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َحدَّثََنا أَُبو الُْيْسرِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  اللَُّه َتعَالَى ِفي ِظلِّ َعْرشِِه
اِتُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي الُْيْسرِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َح -١٩١٦

ُه   َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ِمثْلَ

َجاِهٍد ، َعْن ُعَباَدةَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َحْنظَلَةُ ْبُن َعْمرٍو الزَُّرِقيُّ ، َعْن أَبِي َحْرَزةَ َيْعقُوبُ ْبُن ُم -١٩١٧
َمْن : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ْبنِ الْوَِليِد ْبنِ ُعَباَدةَ ، َعْن أَبِي الُْيْسرِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  ال ِظلُُّهأَْنظََر ُمْعِسًرا ، أَْو َوَضَع َعْنُه ، أَظَلَُّه اللَُّه َتَعالَى َيْوَم ال ِظلَّ إِ

: ُه َعْنُه َحدَّثَُه قَالَ َحدَّثََنا كَاِملُ ْبُن طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُنَس ، أَنَّ أََبا الُْيْسرِ َرِضَي اللَّ -١٩١٨
النَّاسِ َيْستَِظلُّ ِفي ِظلِّ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم الِْقَيامَةِ  إِنَّ أَوَّلَ: أَشَْهُد َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، لََسِمْعُتُه َيقُولُ 

َماِلي َعلَْيَك َصَدقَةٌ ، اْبتَِغاَء َوْجِه اهللاِ َتَعالَى : لََرُجلٌ أَْنظََر ُمْعسًِرا حَتَّى َيجَِد َشْيئًا ، أَْو َيَتَصدََّق َعلَْيِه بَِما يُطَاِلُبُه ، َيقُولُ 
  فَتَُه، َوَخَرقَ َصِحي

َجدِِّه أَبِي ِهْندَ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعيَاضٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسعِيِد ْبنِ أَبِي هِْنَد ، َعْن -١٩١٩
اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن : سلم ، كَانَ َيقُولُ ، َعْن َصْيِفيٍّ ، َعْن أَبِي الُْيْسرِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه و

 ، َوأَنْ أُقَْتلَ ِفي َسبِيِلَك الَْهْدمِ َوالتََّردِّي وَالَْهَرمِ وَالْغََرقِ وَالَْحَرقِ ، َوأَُعوذُ بِكَ إِنْ يََتَخبَّطَنِي الشَّْيطَانُ عِْنَد الْمَْوِت
  ُمْدبًِرا ، أَْو أَمُوَت لَِديغًا

  ابت بن قيس بن مشاسث ٥٤١

  يكىن أبا ُمحَمد استشهد يوم اليمامة وكانت يف سنة ثنيت عشرة بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه
أَبِي هَُرْيَرةَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن ُسهَْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن  -١٩٢٠

  َونِْعَم الرَُّجلُ ثَابُِت ْبُن َشمَّاسٍ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َي اللَُّه َعْنُه قَالَ َرِض

اٍء ابِرٍ ، َعْن َعطََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن يَزِيَد ْبنِ َج -١٩٢١
َنِتِه ، قَدِْمُت الَْمِديَنةَ ، فَسَأَلُْت َعمَّْن ُيَحدِّثُنِي بَِحِديِث ثَابِتِ ْبنِ قَْيسِ ْبنِ َشمَّاسٍ ، فَأَْرَشُدونِي إِلَى اْب: الْخَُراسَانِيِّ قَالَ 

ى َرُسوِلِه َعلَْيِه السَّالُم إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ كُلَّ ُمْخَتالٍ لَمَّا أَنَْزلَ اللَُّه تََعالَى َعلَ: َسِمْعُت أَبِي ، َيقُولُ : فََسأَلْتَُها ، فَقَالَْت 
 إِلَْيِه فََسأَلَهُ فَُخورٍ اْشَتدَّْت َعلَى ثَابٍِت َوغَلََّق َباَبُه َوطَِفَق َيْبِكي ، فَأُخْبَِر َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَْرَسلَ



إِنََّك لَْسَت ِمنُْهْم ، َبلْ : أََنا َرُجلٌ أُِحبُّ الَْجمَالَ َوأُِحبُّ أَنْ أَْسَوَد قَْوِمي قَالَ : ْنَها ، فَقَالَ فَأَْخَبَرُه بَِما كَُبَر َعلَْيِه ِم
َعلَى َرسُوِلِه َعلَْيِه  فَلَمَّا أَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: َتِعيشُ بَِخْيرٍ ، َوَتُموُت بِخَْيرٍ ، َوُيْدِخلَُك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الَْجنَّةَ قَالَْت 

 َعِليٌم يَأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْرفَُعوا السَّالُم يَأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتقَدِّمُوا َبْيَن َيَديِ اِهللا َوَرُسوِلِه وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َسِميٌع
وا لَُه بِالْقَْولِ كََجْهرِ بَْعِضكُْم ِلبَْعضٍ أَنْ َتْحَبطَ أَْعمَالُكُْم َوأَْنُتْم ال َتْشُعُرونَ ، أَصَْواَتكُْم فَْوَق صَْوِت النَّبِيِّ َوال َتْجَهُر

  فََعِملَ ِمثْلَ ذَِلَك فَأُْخبِرَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ،

َتَخوَّفُ أَنْ َيكُونَ ِممَّْن َحبِطَ َعَملُُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه فَأَْخَبَرُه بَِما كَُبَر َعلَْيِه ِمْنَها فَإِنَُّه ُجَهْيرُ الصَّْوِت ، وَأَنَُّه َي
ا اْسَتْنفََر أَُبو َبكْرٍ إِنََّك لَْسَت ِمنُْهْم ، َبلْ َتِعيشُ بَِخْيرٍ ، َوُتقَْتلُ َشهِيًدا ، َوُيْدِخلَُك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الَْجنَّةَ ، فَلَمَّ: وسلم 
يَمْن َساَر ، فَلَمَّا لَقُوا ُه َعْنُه الُْمْسِلِمَني إِلَى أَْهلِ الرِّدَِّة ، وَالَْيَماَمِة ، َوُمَسْيِلَمةَ الْكَذَّابِ ، َساَر ثَابِتُ ْبُن قَْيسٍ ِفَرِضَي اللَّ

َما َهكَذَا كُنَّا : َوسَاِلٌم َموْلَى أَبِي ُحذَْيفَةَ ُمَسْيِلَمةَ َوَبنِي َحنِيفَةَ َهَزُموا الُْمْسِلِمَني ثَالثَ مَرَّاٍت ، فَقَالَ ثَابُِت ْبُن قَْيسٍ 
َوَرأَى َرُجلٌ : الَْت ُنقَاِتلُ َمَع َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فََحفََرا َألنْفُِسهَِما ُحفَْرةً فََدَخال ِفيِه فَقَاِتال َحتَّى قُِتال قَ

إِنِّي لَمَّا قُِتلُْت بِاألَْمسِ َمرَّ بِي َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمنيَ : ُه َعْنُه ِفي َمَناِمِه ، فَقَالَ ِمَن الُْمْسِلِمَني ثَابِتَ ْبَن قَْيسٍ َرِضَي اللَّ
َع ُبْرَمةً ْد أَكْفَى َعلَى الدِّْرفَاْنتََزَع ِمنِّي ِدْرًعا َنفِيَسةً َوَمْنزِلُُه أَقَْصى الَْعْسكَرِ ، َوِعْنَد مَْنزِِلِه فََرٌس َيِسُري ِفي طَوَّلَُه َوقَ

  َوَجَعلَ فَْوقَ الُْبْرَمِة َرْحال فَأِْت َخاِلًدا فَلَْيْبَعثْ إِلَى ِدْرِعي فَلَْيأُْخذْهَا

  الَْمالِ كَذَا َوفُالنٌفَإِذَا قَِدْمَت َعلَى َخِليفَِة َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَْعِلْمُه أَنَّ َعلَيَّ ِمَن الدَّْينِ كَذَا وَِلي ِمَن
ا كََما ذَكََر َوقَِدَم َعلَى أَبِي ِمْن َرِقيِقي َعِتيٌق َوإِيَّاكَ أَنْ َتقُولَ َهذَا ُحلٌُم فَُتِضيَعُه ، فَأََتى َخاِلًدا فََبَعثَ إِلَى الدِّْرعِ فََوَجَدَه

يََّتُه َوال ُيْعلَمُ أَنَّ أََحًدا َجاَزْت َوصِيَُّتُه َبْعَد مَْوِتِه إِال َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَأَْخبََرُه فَأَْنفَذَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوِص
  ثَابِتَ ْبَن قَْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

َعطَاٍء الْخَُراسَانِيِّ قَالَ  ابِرٍ ، َعْنَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيزِيَد ْبنِ َج
َنِتِه ، فََسأَلُْتَها ، قَِدْمُت الَْمِديَنةَ ، فَسَأَلُْت َعمَّْن ُيَحدِّثُنِي بَِحِديِث ثَابِِت ْبنِ قَْيسِ ْبنِ َشمَّاسٍ ، فَأَْرَشدُونِي إِلَى اْب: 

َعلَى َرُسوِلِه َعلَْيِه السَّالُم إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ كُلَّ ُمخَْتالٍ فَخُورٍ  لَمَّا أَْنَزلَ اللَُّه َتعَالَى: َسِمْعُت أَبِي ، َيقُولُ : فَقَالَْت 
ِه فََسأَلَُه فَأَْخَبَرُه بَِما اشَْتدَّْت َعلَى ثَابٍِت َوغَلََّق َباَبُه َوطَِفَق يَْبِكي ، فَأُْخبَِر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَْرَسلَ إِلَْي

إِنََّك لَْسَت ِمنُْهْم اُش بَِخْيرٍ ، َوَتمُوُت : أََنا َرُجلٌ أُِحبُّ الَْجمَالَ َوأُِحبُّ أَنْ أَْسَوَد قَْوِمي قَالَ : ِه ِمْنَها ، فَقَالَ كَُبَر َعلَْي
  بِخَْيرٍ ، َوُيْدِخلَُك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الَْجنَّةَ

َرُسوِلِه َعلَْيِه السَّالُم َيأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال ُتقَدِّمُوا َبْيَن َيَديِ اِهللا َوَرُسوِلِه َواتَّقُوا  فَلَمَّا أَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى: قَالَْت 
بِالْقَْولِ كَجَْهرِ  َتجَْهُروا لَُهاللََّه إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم يَأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْرفَُعوا أَْصوَاَتكُْم فَْوقَ َصْوِت النَّبِيِّ َوال 

اهللا عليه وسلم ، فَأَْخبََرُه َبْعِضكُْم ِلبَْعضٍ أَنْ َتْحَبطَ أَْعَمالُكُْم وَأَْنُتمْ ال َتشُْعُرونَ ، فََعِملَ ِمثْلَ ذَِلَك فَأُخْبَِر النَّبِيُّ صلى 
: ُف أَنْ َيكُونَ ِممَّْن َحبِطَ َعَملُُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بَِما كَُبَر َعلَْيِه ِمْنَها فَإِنَُّه ُجهَْيُر الصَّْوِت ، َوأَنَُّه يََتخَوَّ

ا اْسَتنْفََر أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه إِنََّك لَْسَت مِْنُهْم ، َبلْ َتعِيُش بَِخْيرٍ ، َوُتقَْتلُ َشهِيًدا ، وَُيْدخِلَُك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الَْجنَّةَ ، فَلَمَّ
اَر ، فَلَمَّا لَقُوا ُمَسْيِلَمةَ ُه الُْمْسِلِمَني إِلَى أَْهلِ الرِّدَِّة ، وَالَْيَماَمِة ، َوُمَسْيِلَمةَ الْكَذَّابِ ، َسارَ ثَابِتُ ْبُن قَْيسٍ ِفيَمْن َسَعْن

َما َهكَذَا كُنَّا ُنقَاِتلُ َمعَ : ٌم مَْولَى أَبِي ُحذَْيفَةَ َوَبنِي َحنِيفَةَ َهَزُموا الُْمْسِلِمَني ثَالثَ مَرَّاٍت ، فَقَالَ ثَابُِت ْبُن قَْيسٍ َوسَاِل
  َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ،



ُه َوَرأَى َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني ثَابِتَ ْبَن قَْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْن: فََحفََرا َألْنفُِسهَِما ُحفَْرةً فََدَخال ِفيِه فَقَاِتال َحتَّى قُِتال قَالَْت 
َصى الَْعْسكَرِ إِنِّي لَمَّا قُِتلُْت بِاألَْمسِ َمرَّ بِي َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني فَانَْتَزَع مِنِّي ِدْرًعا نَِفيَسةً َوَمنْزِلُُه أَقْ: ِفي َمَناِمِه ، فَقَالَ 

َمةً َوجََعلَ فَْوقَ الُْبْرَمِة َرْحال فَأِْت َخاِلًدا فَلَْيْبَعثْ إِلَى ، َوِعْنَد َمْنزِِلِه فََرٌس َيِسُري ِفي طَوَّلَُه َوقَْد أَكْفَى َعلَى الدِّْرَع ُبْر
لدَّْينِ كَذَا َوِلي ِمَن ِدْرِعي فَلَْيأُْخذَْها فَإِذَا قَدِْمَت َعلَى َخِليفَِة َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَْعِلْمُه أَنَّ َعلَيَّ ِمَن ا

ا َرِقيِقي َعِتيٌق َوإِيَّاَك أَنْ َتقُولَ َهذَا حُلٌُم فَُتِضيَعُه ، فَأََتى خَاِلًدا فََبَعثَ إِلَى الدِّْرعِ فََوَجَدَها كََمالَْمالِ كَذَا َوفُالنٌ ِمْن 
َوال ُيْعلَُم أَنَّ أََحًدا َجاَزْت  َتُهذَكََر َوقَِدَم َعلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَأَْخبََرُه فَأَْنفَذَ أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َوصِيَّ

  َوِصيَُّتُه بَْعَد َمْوِتِه إِال ثَابَِت ْبَن قَْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

اللَُّه  أََنسٍ َرِضَيَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ ْبُن ُمَعاٍذ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن ُموَسى ْبنِ أََنسٍ ، َعْن  -١٩٢٢
فَأََتْيُت ثَابَِت ْبَن قَْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوقَْد َحَسَر َعْن : لَمَّا كَانَ َيْوَم الَْيَماَمِة اْنكََشَف النَّاُس قَالَ أََنٌس : َعْنُه قَالَ 

َوَجَعلَ : َيا اْبَن أَِخي ، اآلنَ قَالَ : َك ؟ قَالَ َعمُّ ، َما َيحْبُِسَك أَنْ ال َتجِيَء َما حََبَس: فَِخذَْيِه َوُهَو َيَتَحنَّطُ ، فَقُلُْت 
َهكَذَا َعْن ُوُجوِهَنا َحتَّى ُنضَارَِب الْقَْوَم َما َهكَذَا كُنَّا ُنقَاِتلُ َمَع َرسُولِ اِهللا لَبِئَْسَما : َيَتَحنَّطُ ثُمَّ َجاَء فََجلََس ، فَقَالَ 
  ُنقَاِتلُ َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ قَاَتلَ َحتَّى قُِتلَ َعوَّْدُتْم أَقَْراَنكُْم ، َما َهكَذَا كُنَّا

  وأبو بردة هانئ بن نيار ٥٤٢

ابن َعْمرو بن عبيد بن كالب بن غنم بن هبرية بن ذهل بن هين بن بلي بن َعْمرو بن اللحاف بن قضاعة من بلي 
الك بن األوس بن حارثة بن ثعلبة بن َعْمرو بن عامر بدري حليف لبين حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن َعْمرو بن م

  عقيب َرِضَي اهللا تعاىل عنه

ِهللا ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ِحَسابٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن َعْبِد ا -١٩٢٣
ْرَدةَ ْبنِ نِيَارٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أن َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََتى الْقََباِئلَ َيْدُعو لَُهْم ، وََتَرَك الُْمِغَريِة ، َعْن أَبِي ُب

ُجلٍ مِْنُهْم فَأَتَاُهمْ ْحلِ َرقَبِيلَةً لَْم يَأِْتهِْم فَأَْنكَرُوا ذَِلَك ، فَفَتَُّشوا َمتَاعَ َصاِحبٍ لَُهْم ، فََوَجدُوا ِقالَدةً ِفي َبْرذََعٍة ِفي َر
  فََصلَّى َعلَْيهِْم كََما َصلَّى َعلَى الْقََباِئلِ

َوَحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، : َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد قَالَ  -١٩٢٤
بَْيَنا أََنا جَاِلٌس ِعْندَ ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيسَارٍ إِذْ : َحدَّثََنا َجِميًعا ، َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ : حَارِِث ، قَاال َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الْ

َعلَْيَنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َيَسارٍ ، فَقَالَ َجاَءُه َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن جَابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا فَُحدَّثَ ُسلَْيَمانُ ْبُن َيسَارٍ َحِديثًا ثُمَّ أَقَْبلَ 
َسِمْعُت َرُسولَ : لَُّه َعْنُه ، َيقُولُ َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َجابِرٍ ، أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه ، أَنَُّه َسِمَع أََبا بُْرَدةَ األَْنَصارِيَّ َرِضَي ال

لَُد فَْوَق َعْشَرةِ أَسَْواٍط ، إِال ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اِهللا َعزَّ َوَجلَّ قَالَ اْبُن أَبِي ال ُيْج: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  ال ُيْجلَُد َعْشَرةَ أَْسَواٍط إِال ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اِهللا تََعالَى: َحازِمٍ 

  أسيد بن حضري بن رافع ٥٤٣



تيك ويقال أَُبو حضري ويقال أَُبو َعْمرو تويف سنة عشرين وأمه ابن امرئ القيس بن زيد بن َعْبد األشهل يكىن أبا ع
  أم أسيد بنت السكن

أَبِي هَُرْيَرةَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن ُسهَْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن  -١٩٢٥
  نِْعَم الرَُّجلُ أَُسْيُد ْبُن ُحَضْيرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َعْن يِه ، َعْن َجدِِّه ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو ، َعْن أَبِ -١٩٢٦
اْهَتزَّ عَْرُش : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، َعْن أُسَْيِد ْبنِ ُحَضْيرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  الرَّْحَمنِ ِلَمْوِت سَْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
ا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََن -١٩٢٧

  َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، َعْن أَُسْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

َنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ الَْهاِد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َخبَّابٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثَ -١٩٢٨
 عليه وسلم ، أَنَّهُ  صلى اهللاَعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، َوَعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َعْن أَُسْيِد ْبنِ ُحَضْيرٍ ، أَنَُّه ذَكََر ِللنَّبِيِّ

َسكََنْت فَقَرَأُْت فَجَالَْت فََسكَتُّ َبْيَنَما ُهَو َيقَْرأُ بِاللَّْيلِ سُوَرةَ الَْبقََرِة َوفََرُسُه َمْرُبوطَةٌ عِْنَدُه إِذْ َجالَِت الْفََرُس فََسكَتُّ ، فَ
قََرأُْت فََجالَْت ، فَاْنصََرَف َوكَانَ ابْنِي قَرِيًبا ِمْنَها فَأَْشفَقْتُ أَنْ ، فََسكََنْت فَقَرَأُْت ، فَجَالَِت الْفََرُس فََسكَتُّ فََسكََنْت فَ

 إِلَى السََّماِء َحتَّى ال أََراَها ، ُتِصيَبُه فَلَمَّا أََخذَُه َرفَعَ رَأَْسُه إِلَى السََّماِء َوإِذَا ِمثْلُ الظُّلَِّة ِفيَها أَْمثَالُ الَْمصَابِيحِ َعَرَجْت
ِتلَْك الَْمالِئكَةُ َعلَْيهُِم السَّالُم ، : ال َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ : أََتْدرِي َما ذَاَك ؟ قَالَ : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ 

  أَذَِنْت ِلَصالِتَك َولَْو قَرَأَْت َألصَْبَحْت َيْنظُُر إِلَْيَها النَّاُس ال َتوَاَرى ِمنُْهْم

ْن َعْبِد َسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن الَْهاِد ، َعَحدَّثََنا الَْح -١٩٢٩
ْيِد ْبنِ ُحَضْيرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، اِهللا ْبنِ َخبَّابٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، َواْبُن الَْهاِد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِبَْراِهيَم ، َعْن أَُس

  اقَْرأْ َيا أُسَْيُد فَقَْد أُوِتيَت ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِمريِ آلِ َداُوَد َعلَْيِه السَّالُم: أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَُه 
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ملثاين: كتاب  وا   اآلحاد 
لشيباين : املؤلف  ا بكر  بو  الضحاك أ بن عمرو بن   أمحد 

َحدَّثََنا هدبة َحدَّثََنا محاد بن سلمة عن ثابت عن َعْبد الرمحن بن أيب ليلى عن أسيد بن حضري َرِضَي اهللا  -١٩٣٠
ه النيب صلى اهللا عليه وسلم اقرأ أبا تعاىل عنه قال قلت يا رسول اهللا بينا أنا أقرأ سورة البقرة فذكر حنوه وقال ل

  عتيك

  عتبان بن مالك بن َعْمرو ٥٤٤

  ابن عجالن بن زيد بن َعْمرو بن سامل بن عوف بن اخلزرج بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه
نِ الزُّْهرِيِّ َحدَّثَُه ، َحدَّثََنا َمْحمُوُد َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الُْمبَاَرِك ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر ، َع -١٩٣١

َسِمْعتُ : ِهْم قَالَ ْبُن الرَّبِيعِ ، زََعَم أَنَُّه َعقَلَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَعقَلَ َمجَّةً َمجََّها ِمْن َدلْوٍ كَانَ ِفي َدارِ
كُْنُت أَُصلِّي ِلقَوِْمي بَنِي سَاِلمٍ ، فَأَتَْيُت النَّبِيَّ : ثُمَّ أََحَد بَنِي َساِلمٍ ، َيقُولُ  ِعْتَبانَ ْبَن َماِلكٍ اَألْنصَارِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

إِنِّي قَدْ أَْنكَْرتُ َبصَرِي ، َوإِنَّ السُّيُولَ َتُحولُ َبْينِي َوَبْيَن َمْسجِِد قَْوِمي ، فَلََوِدْدتُ : صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت 
أَفَْعلُ إِنْ َشاَء اللَُّه َتَعالَى ، : َت فََصلَّْيَت ِفي َبيِْتي َمكَاًنا أَتَِّخذُُه َمْسجًِدا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنََّك جِئْ

لنََّهاُر ، فَاسَْتأْذَنَ فَأَذِْنُت لَهُ فََغَدا َعلَيَّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وَأَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َمَعُه َبْعَد َما اْشَتدَّ ا
 أَْيَن ُتِحبُّ أَنْ أَُصلَِّي ِمْن َبيِْتَك ؟ فَأََشْرتُ لَُه إِلَى الَْمكَاِن الَِّذي أُِحبُّ أَنْ أَُصلَِّي ِفيِه ، فَقَاَم: فَلَْم َيْجِلْس ، َحتَّى قَالَ 

  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَصفَفَْنا َخلْفَُه

 فََرآُهْم أَْهلُ الدَّارِ فَثَاُبوا مَّ َسلََّم َوَسلَّْمَنا ِحَني َسلََّم فََحَبسَْناُه َعلَى َخزِيَرٍة ُصنَِع لََنا ، فََسِمَع أَْهلُ الدَّارِ َوُهْم ُيْدَعْونَثُ
ذَاَك ُمَناِفٌق ال ُيِحبُّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوال : ِمنَّا  أَْيَن َماِلُك ْبُن الدُّْخُشمِ ، فَقَالَ َرُجلٌ: َحتَّى اْمَتألَ الَْبْيُت ، فَقَالَ َرُجلٌ 

أَمَّا َنْحُن : ال إِلَهَ إِال اللَُّه َيْبتَِغي بِذَِلَك َوْجَه اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، فَقَالَ : ال َتقُولُوُه ، َيقُولُ : َرسُولَُه َعلَْيِه السَّالُم ، فَقَالَ 
ال إِلَهَ : لَْن ُيَواِفَي َعْبٌد َيْوَم الِْقَياَمِة َوُهَو َيقُولُ : إِلَى الْمَُناِفِقَني ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَُنَرى َوْجَهُه َوَحِديثَهُ 

فََحدَّثُْت بِِه قَْوًما ِفيهِمْ أَُبو أَيُّوبَ :  إِال اللَُّه َيْبتَِغي بَِها َوْجهَ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ إِال َحرََّم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيِه النَّاَر قَالَ َمْحُموٌد
   فَأَْنكََر ذَِلَك ،اَألْنصَارِيَّ َصاِحبَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْغْزَوةِ الَِّتي ُتُوفَِّي ِفيَها َمعَ َيزِيَد ْبنِ ُمَعاوَِيةَ

الَ َما قُلَْت قَطُّ ، فَكَُبَر َعلَيَّ ذَِلَك فََجَعلُْت ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَيَّ إِنْ َما أَظُنُّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَ: َوقَالَ 
ْيلِ أَوْ ْدُتُه حَيا ، فَأَْهلَلُْت ِمَن اللََّسلََّمنَِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َحيا َحتَّى أَقْفُلَ ِمْن غَْزَوِتي أَنْ أَسْأَلَ َعْنُه ِعْتَبانَ ْبَن َماِلٍك إِنْ َوَج
َهَب َبَصَرُه َوُهَو إَِماُم قَْوِمِه ِمْن إِيِلَيا الشَّكُّ مِنِّي حَتَّى قَِدْمُت الَْمدِيَنةَ ، فَأََتْيُت َبنِي َساِلمٍ فَإِذَا ِعْتَبانُ َشْيٌخ كَبٌِري قَْد ذَ

  أََنا فََحدَّثَنِي كََما َحدَّثَنِي أَوَّلَ َمرَّةً فَلَمَّا َسلََّم ِمْن َصالِتِه فَجِئُْتُه فََسلَّْمُت َعلَْيِه َوأَْخبَْرُتُه َمْن

َعْن ِعْتَبانَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ الرَّبِيعِ ،  -١٩٣٢
  َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ السُُّيولَ ُتحَوَّلُ بَْينِي َوَبْيَن َمْسجِِد قَْوِمي ، فَذَكََر َنْحَوُه ، َيا: َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه قَالَ 

 ، َعْن ِعْتَبانَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ الرَّبِيعِ -١٩٣٣
جِئُْت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه : َوكَانَ إَِماَم قَْوِمِه ِمْن َبنِي سَاِلمٍ َوكَانَ َشهَِد َبْدًرا قَالَ : اِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ْبنِ َم



َعلَيَّ اجِْتَياُزُه ، فَإِنْ َرأَْيَت أَنْ  إِنِّي قَْد أَْنكَْرُت َبَصرِي َوإِنَّ السُّيُولَ َتُحولُ َبْينِي َوَبْيَن َمْسجِِدي َوَيُشقُّ: وسلم ، فَقُلُْت 
  َتأِْتَي فَُتَصلَِّي ِفي َبْيِتي ، فَذَكَرَ َنحْوَُه

الرَّبِيعِ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ  -١٩٣٤
  .َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنحَْوُه ِعْتَبانَ

ُس ، وَاَألْوَزاِعيُّ ، بَْعضَ َوَرَواهُ ُسفَْيانُ ْبُن ُحَسْينٍ الزُّبَْيِديُّ ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُنَمْيرٍ ، َوأَُبو أُوَْيسٍ ، َوَعِقيلٌ ، َويُوُن
  الْقَصَِّة

ِضَي اللَُّه َعْنُه َشيَْبانُ ْبُن فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَريِة ، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلكٍ َر َحدَّثََنا -١٩٣٥
ْمُت الَْمدِيَنةَ فَلَِقيُت ِعْتَبانَ َرِضَي اللَُّه قَِد: َوَحدَّثَنِي َمْحُموُد ْبُن الرَّبِيعِ ، َعْن ِعْتَبانَ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ : قَالَ 

أََصاَبنِي ِفي َبَصرِي َبْعُض الشَّْيِء فََبَعثُْت إِلَيَّ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َحِديثٌ َبلََغنِي عَْنَك قَالَ : َعْنُه ، فَقُلُْت 
ِفي مَْنزِِلي فَأَتَِّخذَُه َمْسجًِدا فََدَخلَ َعلَْيِه َوُهَو ُيَصلِّي ِفي مَْنزِِلي وَأَْصحَاُبهُ إِنِّي أُِحبُّ أَنْ تَأِْتيَنِي فَُتَصلَِّي : ، فَقُلُْت 

أَنَّهُ أََصابَ  اٌء َعلَْيِه فََيْهِلُك َودُّواَيَتَحدَّثُونَ َبْينَُهْم ، ثُمَّ أَْسَندُوا أَْعظََم ذَِلَك َوأَكَْبَرُه إِلَى مَاِلِك ْبنِ الدُّْخُشمِ َودُّوا أَنَُّه ُدَع
أَلَْيَس َيشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه وَأَنِّي َرسُولُ اِهللا ؟ قَالَ : َشرا ، َوقََضى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الصَّالةَ ، فَقَالَ 

لََه إِال اللََّه َوأَنِّي َرُسولُ اِهللا فََيْدُخلُ النَّاَر أَْو فََتطَْعُمهُ ال َيشَْهُد أََحٌد أَنَُّه ال إِ: إِنَُّه لََيقُولُ ذَِلَك َوَما ُهَو ِفي قَلْبِِه قَالَ : 
  اكُْتْبُه فَكََتبَُه: فَأَْعَجَبنِي َهذَا الَْحدِيثُ ، فَقُلُْت الْبنِي : النَّاُر ، َوقَالَ أََنسٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

: َمانُ ْبُن الُْمغَِريِة ، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا شَْيَبانُ ْبُن فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْي
َي اللَُّه َعْنُه ، قَِدْمُت الَْمدِيَنةَ فَلَِقيُت ِعْتَبانَ َرِض: َوَحدَّثَنِي َمْحُموُد ْبُن الرَّبِيعِ ، َعْن ِعْتَبانَ ْبنِ َماِلٍك َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

أَصَابَنِي ِفي َبَصرِي بَْعُض الشَّْيِء فََبَعثُْت إِلَيَّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : َحِديثٌ َبلَغَنِي َعْنَك قَالَ : فَقُلُْت 
لَ َعلَْيِه َوُهَو ُيَصلِّي ِفي مَْنزِِلي وَأَْصَحاُبُه يََتَحدَّثُونَ إِنِّي أُِحبُّ أَنْ َتأِْتيَنِي فَُتَصلَِّي ِفي مَْنزِِلي فَأَتَِّخذَُه َمْسجًِدا فََدَخ: فَقُلُْت 

  َيْهِلُك َودُّوا أَنَُّه أَصَاَب شَرا ،َبْينَُهْم ، ثُمَّ أَسَْنُدوا أَْعظََم ذَِلَك َوأَكَْبَرُه إِلَى َماِلِك ْبنِ الدُّْخُشمِ َودُّوا أَنَُّه ُدَعاٌء َعلَْيِه فَ

إِنَّهُ : أَلَْيسَ َيشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه وَأَنِّي َرسُولُ اِهللا ؟ قَالَ : هللاِ صلى اهللا عليه وسلم الصَّالةَ ، فَقَالَ َوقََضى َرُسولُ ا
َيْدُخلُ النَّارَ أَْو فََتطَْعُمُه النَّاُر ، ال َيْشَهُد أََحٌد أَنَُّه ال إِلََه إِال اللََّه وَأَنِّي َرسُولُ اِهللا فَ: لََيقُولُ ذَِلَك َوَما ُهَو ِفي قَلْبِِه قَالَ 

  اكُْتْبُه فَكََتبَُه: فَأَْعَجبَنِي َهذَا الَْحِديثُ ، فَقُلُْت البْنِي : َوقَالَ أََنٌس َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

كُنَّا ُجلُوًسا إِلَى أََنسِ : ْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َع -١٩٣٦
َحدِّثُْهْم بَِحِديِث ِعتَْبانَ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فََحدَّثََنا : ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ الْبنِِه أَبِي َبكْرِ ْبنِ أََنسٍ 

ا فَلَمَّا َخَرجَ أَبِي إِلَى الشَّامِ َوَخَرْجُت َمَعُه فَلَمَّا قَفَلَْنا َمَشى َمَعَنا َمْحُموُد ْبُن الرَّبِيعِ ُيَشيُِّعَن: قَالَ أَُبو َبكْرٍ ، وَأََنٌس َشاِهٌد 
ِلكٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ؟ أَنَُّه ذََهَب َبصَُرُه أَال أَُحدِّثُكُْم َحِديثًا َحدَّثَنِيِه ِعْتَبانُ ْبُن َما: فََشيََّعَنا حَتَّى اْنَحَدْرَنا ِمَن الَْعقََبِة ، فَقَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، لَْو أََتْيَت َمنْزِِلي فََصلَّْيَت ِفيِه : َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا فَأََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت 
َمْسجًِدا فََوَعَدُه َيْوًما فَأَتَاُه ِفيِه ، فَلَمَّا كَانَ ذَِلَك الَْيْوُم َحَشَد أَْصحَاُبَنا  َوَتَبوَّأَْت ِلي َمكَاًنا فََصلَّْيَت ِفيِه َوأََتِخذُُه

دَّ النَّاسِ َعَداَوةً َواْجَتَمعُوا ِفي َمْنزِِلي ، فََجاَء َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََسِمَعُهْم َوُهَو ُيَصلِّي َوُهْم يََتذَاكَُرونَ أََش
  ابِ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوأََشدَُّهْم لَُه َعَداَوةً ، فََردَْدَنا ذَِلَك إِلَى مَاِلِك ْبنِ الدُّْخُشمِ ،َألْصَح



لِ الَْمِديَنةِ َيا َرُسولَ اِهللا ، َتذَاكَْرَنا أََشدَّ أَْه: َما كُنُْتْم تََتذَاكَُرونَ ؟ قَالُوا : فَقَالَ لَُهمْ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أَلَْيَس َيشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال : َعَداَوةً َألْصَحابِ النَّبِيِّ وَأََشدَُّهْم لَُه َعَداَوةً فََردَْدَنا ذَِلَك إِلَى َماِلِك ْبنِ الدُّْخُشمِ ، فَقَالَ 

أَلَْيسَ َيشَْهُد أَنْ ال إِلَهَ : ذَا َوكَذَا مَرََّتْينِ أَْو ثَالثًا ، فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، ُهَو صَاِحُب كَ: اللََّه َوأَنِّي َرُسولُ اِهللا ؟ قَالُوا 
وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَِئْن كَانَ َيقُولُ : إِال اللَُّه ؟ فَأََعاَد ذَِلَك َمرََّتْينِ أَوْ ثَالثًا ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

إِنِّي اْحفَظُ َهذَا الَْحدِيثَ ، فَإِنَُّه ِمْن كُُنوزِ الِْعلْمِ ، : بِِه ال َتأْكُلُُه النَّاُر َوال تََمسُُّه النَّاُر ، فَقَالَ ِلي ذَِلكَ َصاِدقًا ِمْن قَلْ
ُه َحيٌّ َنأِْتيِه فََنْسأَلُُه َعنِ الَْحِديثِ َهلْ لََك ِفي ِعْتَبانَ ؟ فَإِنَّ: فَلَمَّا قَِدْمَنا الَْمدِيَنةَ إِذَا ِعْتَبانُ ْبُن َماِلٍك َحيٌّ ، فَقُلُْت ألَبِي 
  الَِّذي َحدَّثََنا بِِه َمْحُموٌد َعْنُه ، فَأََتيَْناُه فََسأَلَْناُه فََحدَّثََنا بِِه

  وعبد اهللا بن زيد ٥٤٥

ابن َعْبد رب الكعبة بن زيد بن احلارث بن اخلزرج بن جشم بن احلارث بن اخلزرج صاحب األذان عقيب بدري 
  َرِضَي اهللا تعاىل عنه تويف سنة إحدى وثالثني ويقال اثنتني وثالثني ويكىن أبا ُمَحمد وكان رجال ربعة

يِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِع -١٩٣٧
َبْيَنا أََنا َناِئٌم إِذْ أََنا بَِرُجلٍ َيحِْملُ النَّاقُوَس ، : قَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن زَْيِد ْبنِ َربِّ الْكَْعَبِة األَْنصَارِيُّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه : قَالَ 

أَال أَدُلَُّك َعلَى : أَتَِّخذُُه لِنَِداِء الصَّالِة ، فَقَالَ  أُرِيدُ أَنْ: َوَما ُترِيُد إِلَْيِه ؟ فَقُلُْت : َتبِيُع َهذَا النَّاقُوَس ؟ فَقَالَ : فَقُلُْت 
اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ، أَْشَهدُ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اِهللا ، َحيَّ : َبلَى قَالَ : َخْيرٍ ِمْن ذَِلَك ؟ قُلُْت 

 ، فَأََتى َعلَى الْفَالحِ ، قَْد قَاَمِت الصَّالةُ ، قَْد قَاَمِت الصَّالةُ ، اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ، ال إِلََه إِال اللَُّهَعلَى الصَّالِة ، َحيَّ 
  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْخَبَرُه ، فَذَكََر الَْحِديثَ

َعْبد الرمحن عن بن أيب ليلى عن َعْمرو بن مرة عن َعْبد الرمحن َحدَّثََنا عثمان بن أيب شيبة َحدَّثََنا محيد بن  -١٩٣٨
  بن أيب ليلى عن َعْبد اهللا بن زيد َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال كان أذان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإقامته مثىن مثىن

ثََنا َشرِيٌك ، َعْن َحِصنيِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ، َحدَّ -١٩٣٩
ذَكََر َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َشأْنَ الصَّالةِ : الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ زَْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ذَِلَك ِفْعلُ الْيَُهوِد ، ثُمَّ : النَّاقُوَس َيا َرسُولَ اِهللا ، َوقَالَ اآلِخُرونَ : نَ ؟ فَقَالَ بَْعُضُهُم كَْيَف َتَرْو: ، فَقَالَ َألْصحَابِِه 
ِة ، ثُمَّ َباتَ بِالصَّال لَْو أَمَْرَنا رَِجاال َيقُوُمونَ َعلَى آطَامِ الَْمدِيَنِة فَُيَناُدونَ إِذَا َحَضَر َوقُْت الصَّالِة فَُيؤِْذُنونَ النَّاَس: قَالَ 

ْن أَْمرِ َرُسولِ اهللاِ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ُمْهَتمٌّ ِلذَِلَك ، فََرَجَع َعْبدُ اِهللا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوقَْد َحَضَر ذَِلَك ِم
  صلى اهللا عليه وسلم فَأََتاهُ أَْهلُُه بِطََعامٍ ،

ثُمَّ بَاَت لَْيلََتُه ِتلْكَ : َوقَْد ، َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ذَكََر َشأْنَ الصَّالِة قَالَ َواللَِّه ال أَطَْعُم شَْيئًا : فَقَالَ 
الِة َمثَْنى َمثَْنى  فََناَدى بِالصََّحتَّى إِذَا كَانَ بَْعُض ِتلْكَ اللَّْيلَِة كَأَنَُّه أَْبَصَر َرُجال َعلَى ظَْهرِ الَْمْسجِِد َعلَْيِه بُْرَداِن أَْخَضَراِن

ْبُن زَْيٍد َرِضيَ اللَُّه َعْنُه غََدا َعلَى  ، َحتَّى إِذَا فََرغَ ِمْن أَذَانِِه قََعَد قَْعَدةً ، ثُمَّ قَاَم فَأَقَاَم َمثَْنى َمثَْنى ، فَلَمَّا أَصَْبَح َعْبُد اِهللا
قُْم إِلَى بِاللٍ فََعلِّْمَها إِيَّاُه : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَصَّ َعلَْيِه ِقصََّتُه ، فَ

فََما َمَنَعَك أَنْ : َوالَِّذي أَكْرََمَك َيا َرسُولَ اِهللا ، لَقَْد طَاَف بِيَ اللَّْيلَةَ الَِّذي طَاَف بِِه قَالَ : ، فَقَالَ ُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه 



  .َورََواُه ُسلَْيَمانُ ْبُن كَِثريٍ ، َعْن َحِصنيٍ: اسَْتْحَيْيتُ لَمَّا َسِمْعُت الرَُّجلَ الَِّذي ُيَحدِّثُ بِِه قَالَ : ؟ فَقَالَ ُتَحدِّثَ بِِه 
  بِيِّ صلى اهللا عليه وسلمَوَرَواُه أَْيًضا اَألعَْمُش ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ زَْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّ

ريِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َبِش -١٩٤٠
ُه َعْنُه َوُهَو الَِّذي أُرَِي النَِّداَء أَنَُّه َتَصدََّق بِمَاِلِه َولَمْ َيكُْن لَهُ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ زَْيِد ْبنِ َربِّ الْكَْعَبِة األَْنَصارِيِّ َرِضَي اللَّ

َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ َعْبدَ : َمالٌ غَْيُرُه َوكَانَ قَيَِّمُه ُهَو َوأََبوَاُه فََدفََعُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فََجاَء أََبَواُه ، فَقَاال 
َي اللَُّه َعْنُه ، ْبَن َزْيدٍ َتَصدَّقَ بَِماِلِه َوُهَو الَِّذي كَانَ يَِعيشُ بِِه ، فََدَعا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْبدَ اِهللا َرِض اِهللا

  اَرثَْناَها َبْعُدإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد قَبِلَ َصَدقََتَك َوَردََّها َعلَى أَبََوْيَك قَالَ َبِشٌري فَتََو: فَقَالَ 

ِد اهللاِ ْبنِ زَْيٍد َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اِهللا ، َعْن َبِشريِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْب -١٩٤١
  َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَذَكََر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنحْوَُه

َحدَّثََنا أَُبو موسى َحدَّثََنا حيىي بن َسِعيد عن عبيد اهللا بن عمر َحدَّثََنا بشري بن ُمحَمد عن َعْبد اهللا األنصاري  -١٩٤٢
  أن جده تصدق فذكر حنوه قد مسع عبيد اهللا بن عمر من بشري

  عومي بن ساعدة أحد بين أمية ابن زيد ٥٤٦

  ات وهو ابن مخس وستني يف خالفة عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه بدرييكىن أبا َعْبد الرمحن َرِضيَ اهللا تعاىل عنه م
أَبِي هَُرْيَرةَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن ُسهَْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن  -١٩٤٣

  نَِعَم الرَُّجلُ ُعَوْيُم ْبُن َساِعَدةَ َرِضَي اللَُّه َعنُْه:  صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُسولُ اِهللا: َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا عاصم بن سويد قال مسعت عبيدة ابنة عومي بن ساعدة تقول قال عمر بن  -١٩٤٤
ستطيع أحد من أهل األرض أن يقول إنه خري اخلطاب َرِضَي اهللا تعاىل عنه وهو واقف على قرب عومي بن ساعدة ال ي

  من صاحب هذا القرب ما نصبت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راية إال وعومي َرِضَي اهللا تعاىل عنه حتت ظلها

ِد ْبنِ الُْحَصْينِ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن طَلَْحةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُمَحمَّ -١٩٤٥
: ُمَناِفِقَني ِفي َبْيتِ ُسَوْيلَمٍ َعْن َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد ، أَنَّ ُعوَْيَم ْبَن َساِعَدةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َألْصحَابِِه َيْوَم ُبِعثُوا إِلَى الْ

  ْم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلمأَِطيعُونِي ، وَأَْحرِقُوُهْم بِالنَّارِ كََما أَْمرَكُ

بِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن طَلَْحةَ ، َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َساِلمٍ ، َعْن أَ -١٩٤٦
َوَجلَّ اْخَتاَرنِي وَاْختَاَر ِلي أَْصَحاًبا ، فَجََعلَ ِمنُْهْم ُوَزَراَء ، إِنَّ اللََّه َعزَّ : أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

ال َيقَْبلُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْنُه َيْوَم َوأَْصَهاًرا ، َوأَْنصَاًرا ، فََمْن َسبَُّهْم فََعلَْيِه لَْعَنةُ اِهللا تََعالَى ، َوالَْمالِئكَِة ، َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني 
  َياَمةِ َصْرفًا ، َوال َعْدالالِْق

 ْبُن سَاِلمِ ْبنِ ُعْتَبةَ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن طَلَْحةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ التَّيِْميُّ ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ -١٩٤٧
َعلَْيكُمْ بِاَألْبكَارِ ، فَإِنَُّهنَّ : َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ْبنِ ُعَوْيمِ ْبنِ َساِعَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ 



إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ بََعثَنِي : أَْعذَُب أَفَْواًها ، وَأَْنَتُق أَْرَحاًما ، وَأَْرَضى بِالَْيِسريِ ، َوإِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  ْمِحيينِ الَْحقِّ ، َولَمْ َيْجَعلَنِي َزرَّاًعا ، َوال تَاجًِرا ، َوال َصخَّاًبا ِفي اَألسْوَاقِ ، َوَجَعلَ رِْزِقَي ِفي ِظلِّ ُربِالُْهَدى ، وَِد

  ومعن بن عدي ٥٤٧

  عقيب بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه
  قتل يوم اليمامة

  وعاصم بن عدي

  أبا َعْمرو رضي اهللا عقيب بدريابن اجلد بن عجالن بن ضبيعة حليف هلم من بلى يكىن 
َحدَّثََنا ُمَحمد بن مسكني َحدَّثََنا ُمَحمد بن يوسف َحدَّثََنا األوزاعي عن الزُّهْرِّي عن سهل بن سعد قال  -١٩٤٨

  كان عاصم بن عدي َرِضَي اهللا تعاىل عنه وكان سيد بين العجالن

بن صاحل حدثين الليث حدثين يزيد بن أيب حبيب أن بن شهاب َحدَّثََنا ُمَحمد بن مسكني َحدَّثََنا َعْبد اهللا  -١٩٤٩
  كتب يذكر عن سهل بن سعد أن عومي قال البن عاصم بن عدي َرِضَي اهللا تعاىل عنه

ْبنِ ُعثَْمانَ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمطَرٍِّف أَُبو ُسفَْيانَ السُُّروجِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس ، َعْن َسِعيِد -١٩٥٠
اشَْترَْيُت أََنا َوأَِخي ِمئَةَ :  الَْبلَوِيِّ َشْيخٍ ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ أَبِي الَْبدَّاحِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه عَاِصمٍ قَالَ

َيا َعاِصُم ، َما ِذئَْباِن َعاِدَيانِ أَصَاَبا قَْرَنقَةَ غََنمٍ : فَقَالَ َسْهمٍ ِمْن ِسَهامِ َخبَِري ، فََبلَغَ ذَِلكَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، 
  بِأَفَْسَد ِفيَها ِمْن ُحبِّ الَْمْرِء الَْمالَ وَالشََّرَف ِلِدينِِه

نِ بِلَْيلٍ ، َعْن إِبَْراِهيَم ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن َعْمرِو ْبنِ بِاللِ ْب -١٩٥١
ِديٍّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّهُ َسِمَع إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُمَجمِّعٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي الَْبدَّاحِ ْبنِ َعاِصمِ ْبنِ َع

فََمرَّ بِأَبِي أَعَْرابِيٍّ َوُهَو ِفي َدارِِه ، : ةَ َيْسأَلُ َعْن َحَبِشيِّ سَْيلٍ قَالَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِحَني قَِدَم الَْمدِيَن
فَأََخذَ َنْعلَُه ، َوثَْوَبُه ، فَاْنطَلََق بِِه إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، : بِحََبشِ سَْيلٍ قَالَ : أَْيَن أَْهلَُك ؟ قَالَ : فَقَالَ 
: أَْيَن َتَركْتَ أَْهلََك ؟ فَقَالَ : ا َرُسولَ اِهللا ، َهذَا ِمْن َحَبشِ َسْيلٍ ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َي: فَقَالَ 

َيخُْرَج ِمْنُه نَاٌر ِمثْلُ  اْخُرْج إِلَى أَْهِلَك ، فَإِنَُّه ال َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى: بِحََبشِ َسْيلٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
  بُِبْصَرى: َحسِْبُتُه قَالَ : أَْعَناقِ اِإلبِلِ ُتِضيُء ِمْنُه قَالَ 

َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن شبيب َحدَّثََنا يعقوب بن ُمَحمد َحدَّثََنا إبراهيم بن ُمَحمد بن َعْبد العزيز عن إبراهيم عن  -١٩٥٢
ل يل عاصم العجالين َرِضَي اهللا تعاىل عنه كان أبوك موسرا فماذا ترك لك من عمر بن َعْبد الرمحن بن عوف قال قا

املال قال خريا كثريا قال أوال أعلمك ما هو خري لك من مرياثك من أبيك قلت بلى قال ال علية على مصلح وال 
  مال ألخرق والرقيق مجال وليس مبال فعليك من املال مبا يعولك وال تعوله

   بن النعمانوخوات بن جبري ٥٤٩



  من بين ثعلبة بن عوف بدري بسهمة َرِضَي اهللا تعاىل عنه
أَبِي َجعْفَرٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ  -١٩٥٣

ْشرِ ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن َخوَّاِت ْبنِ ُجبَْيرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُجال ِمَن األَْنصَارِ أَْوَصى إِلَْيِه ، َيْعقُوَب ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن بِ
لَْت إِلَْيَها الُْحرَّةُ لََبًنا ، ، فَأَْرَس َوكَانَ ِفيَما َتَرَك أُمُّ َولٍَد ، َواْمَرأةٌ َحرَّةٌ ، َوكَانَ َبْيَن الُْحرَِّة وََبْيَن أُمِّ الَْولَِد بَْعُض الشَّْيِء

 َعْن َرقََبِتِك َيا لُكَُع ، فََرفََع ذَِلَك خَوَّاٌت إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا: َوقَالَْت 
  ال ُتبَاُع َوأََمَر بَِها فَأُْعِتقَْت: عليه وسلم 

  وسلمة بن سالمة ٥٥

  بة بن زعوراء بن َعْبد األشهل بن خثيم بدري عقيب َرِضَي اهللا تعاىل عنهابن وقش بن زغ
َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا ُمَحمد بن طلحة بن َعْبد الرمحن عن ُمَحمد بن احلصني عن َعْبد الرمحن بن  -١٩٥٤

َرِضَي اهللا تعاىل عنه أن  َعْمرو بن سعد بن معاذ عن أبيه عن حممود بن لبيد عن حديث سلمة بن سالمة بن وقش
يهوديا كان يف بين عَْبد األشهل شيخ مسن وقال لنا وحنن يف اجمللس قد أظل هذا النيب القرشي احلرمي قال مث التفت 

يف اجمللس فقال إن يدركه أحد يدركه هذا الفىت وأشار ايل فقال فقضى اهللا تعاىل أن جاء اهللا عز وجل بالنيب عليه 
دت العقبة وبدرا وأخر اهللا عز وجل اليهودي حىت قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املد ينة السالم فأسلمت وشه

فقلت أليس هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم فدخل فقال أما واهللا إنه ألياه فقلت مالك عن اإلسالم فقال واهللا ال 
  أدع اليهودية

ثََنا أيب عن بن إسحاق حدثين صاحل بن إبراهيم بن َعْبد َحدَّثََنا أمحد بن عبده َحدَّثََنا وهب بن جرير َحدَّ -١٩٥٥
الرمحن بن عوف عن حممود بن لبيد عن سلمة بن سالمة بن وقش َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال كان بني أبياتنا رجل 

يهودي فخرج علينا ذات غداة حىت جلس إىل بين َعْبد األشهل يف ناديهم وأنا يومئذ غالم وعلي بردة يل مضطجع 
بفناء أهلي فأقبل اليهودي فذكر البعث والقيامة واجلنة والنار فقال ذلك ألصحاب وثن ال يرون أن حياة تكون بعد 

املوت فقالوا وحيك يا فالن أترى هذا كائنا إن اهللا يبعث العباد بعد موهتم إذ صاروا ترابا وعظاما اىل دار غري هذه 
ريون اىل جنة ونار قال نعم والذي نفسي بيده وامي اهللا لوددت أن الدار جيزون فيها بأحسن أعماهلم وسيئها مث يص

  حظي من ذلك النار على أن أجنو منها أن يسجر يل أعظم تنور يف داركم مث أجعل فيه فيطبق علي

فقالوا له وما عالمة ذلك قال نيب يبعث اآلن قد أظلكم زمانة خيرج من هذه البالد وأشار بيده إىل مكة قالوا وبكم 
من الزمان قال إن يستشب هذا الغالم عمره يدركه قال سلمة َرِضَي اهللا تعاىل عنه فما ذهب الليل والنهار  ذلك

حىت بعث اهللا عز وجل حممدا رسوال صلى اهللا عليه وسلم وأن اليهودي حي بني أظهرنا فآمنا برسول اهللا صلى اهللا 
أين ما كنت تقول فيه فيقول إنه ليس به حسدا  عليه وسلم وصدقناه وكفر به وكذبه فكنا نقول ويلك يا فالن

  وبغيا

ِد ْبنِ جَُبْيَرةَ ْبنِ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن فَضَالَةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َزْي -١٩٥٦
ْن أَبِيِه جَُبْيَرةَ ْبنِ َمْحُموٍد ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ َسالَمةَ ْبنِ َوقْشٍ صَاِحبِ َرُسولِ اهللاِ َمْحُموِد ْبنِ أَبِي جَُبْيَرةَ األَْنصَارِيِّ ، َع

لَّهُ صلى اهللا عليه وسلم ، َوكَانَ آِخَر أَْصحَابِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِال أَنْ َيكُونَ أََنُس ْبُن مَاِلٍك َرِضَي ال



َوضَّأَ َسلََمةُ بَْعَدُه أَنَُّهَما َدَخال َعلَى َوِليَمٍة َوَسلََمةُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعلَى ُوُضوٍء ، فَأَكَلُوا ، ثُمَّ خََرُجوا ، فََت َعْنُه ، فَإِنَُّه َبِقَي
ْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َبلَى ، وَلَِكنِّي رَأَ: أَلَْم َتكُْن َعلَى ُوُضوٍء ؟ قَالَ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ لَُه ُجَبْيَرةَ 

أَلَْم َتكُنْ : لُْت لَُه َوَخَرْجَنا ِمْن َدْعَوٍة ُدِعيَنا لََها ، َوَرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى ُوُضوٍء فَأَكَلَ ، ثُمَّ تََوضَّأَ ، فَقُ
  َر َتْحُدثُ ، فََهذَا ِممَّا َحَدثََبلَى ، وَلَِكنَّ اُألمُو: َعلَى َوُضوٍء َيا َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ 

  وقتادة بن النعمان ٥٥١

يكىن أبا َعْمرو َرِضَي اهللا تعاىل عنه تويف سنة اثنتني وعشرين وقالوا ثالث وعشرين وهو ابن مخس وستني سنة من 
  بين زيد بن عامر بن سواة بن كعب بن اخلزرج بن َعْمرو بن مالك بن األوس بدري تويف باملدينة

، َعْن َعاِصمِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُعَماَرةُ ْبُن غَزِيَّةَ  -١٩٥٧
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : الَ ُعَمَر ْبنِ قََتاَدةَ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ْبنِ النُّْعَمانِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَ

  إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِذَا أََحبَّ َعْبًدا َحَماُه الدُّْنَيا كََما يَظَلُّ أََحُدكُمْ َيحِْمي َسِقيَمُه الَْماَء: وسلم 

دُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َعاِصمِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٩٥٨
لَْو : كَاَنْت لَْيلَةٌ َشِديَدةُ الظُّلَْمِة ، فَقُلُْت : ْبنِ ُعَمَر ْبنِ قََتاَدةَ ، َعْن َجدِِّه قََتاَدةَ ْبنِ النُّْعَماِن َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه قَالَ 

ةَ الَْعَتَمةَ َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَفََعلُْت ، فَلَمَّا اْنَصَرَف النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَنِّي اغَْتَنْمُت اللَّْيلَ
وَد الَْعَتَمةِ اغَْتَنْمُت ُشُه: َما لََك َيا قََتاَدةُ ، َهذَا السَّاَعةَ َها ُهَنا ، قُلُْت : أَْبَصرَنِي َوَمَعُه ُعْرُجونٌ َيْمِشي َعلَْيِه ، فَقَالَ 

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَْد َخلَّفََك ِفي أَْهِلَك ، فَاذَْهْب بَِهذَا الُْعْرُجوِن ، فَأَْمِسْك بِهِ َحتَّى : َمَعَك ، فَأَْعطَانِي الْعُْرُجونَ ، فَقَالَ 
َرْجُت ِمَن الَْمْسجِِد ، فَأََضاَء الْعُْرُجونُ بِمِثْلِ الشَّْمَعِة َتأِْتَي َبيَْتَك ، فَُخذُْه ِمْن َوَراِء الَْبْيِت ، فَاْضرِْبهُ بِالْعُْرُجوِن ، فََخ

يٌب فَلَْم أََزلْ أَْضرُِبهُ ُنوًرا ، فَاْسَتَضأُْت بِِه ، فَأََتْيُت أَْهِلي ، فََوَجدُْتُهْم رَقَُدوا ، فََنظَْرُت ِفي الزَّاوَِيِة ، فَإِذَا ِفيَها قَِض
  بِالْعُْرُجوِن حَتَّى خََرَج

َعاِصمِ ْبنِ ُعَمَر َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن  -١٩٥٨
  ْبنِ قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، ذَكََر ِقصَّةَ َبنِي أَُبيْرِقٍ

  حارثة بن النعمان ٥٥٢

  بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ابن زيد
ةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمٍَّد الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْمَرةَ ، َعْن َعاِئَش -١٩٥٩
َمْن َهذَا ؟ فَِقيلَ َحارِثَةُ ْبُن : لُْت الَْجنَّةَ فََسِمَعْت ِقَراَءةً ، فَقُلُْت َدَخ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : قَالَْت 

  النُّْعَماِن كَذَِلكُُم الْبِرُّ كَذَِلكُُم الْبِرُّ َرِضَي اللَُّه َعنُْه

َعْن َعْمَرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ،  َحدَّثََنا َسلََمةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، -١٩٦٠
  َوكَانَ أَبَّرَ النَّاسِ بِأُمِِّه: أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه قَالَ 



ي َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ ، أَْخَبرَنِ: َحدَّثََنا َسلََمةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ قَالَ  -١٩٦١
َمَرْرُت بِالنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوَمَعُه َرُجلٌ جَاِلٌس بِالَْمقَاِعِد ، : َعْن َحارِثَةَ ْبنِ النُّْعَماِن َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َهلْ َرأَْيتُ الَِّذي كَانَ َمِعي ؟ : النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ  فََسلَّْمُت َعلَْيِه ، ثُمَّ أَجَْزُت ، فَلَمَّا َرَجْعُت اْنَصَرَف
َورََواهُ : فَإِنَّهُ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم قَْد َردَّ َعلَْيَك السَّالَم قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ : َنَعْم َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ : قُلُْت 

ِضَي اللَُّه َعْنُه َمرَّ ، َوُشَعْيٌب ، َواْبُن أَبِي َعِتيقٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْمَرةَ ، أَنَّ َحارِثَةَ ْبَن النُّْعَماِن األَْنَصارِيَّ َرالزَُّبْيِديُّ 
  بَِرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َنجِيُّ جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم ، فَذَكََر َنْحوَُه

يلُ ْبُن قَْيسِ ْبنِ سَْعِد َحدَّثَنِي َبكُْر ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َزْيدِ ْبنِ أَبِي زَْيٍد الُْعثَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِع -١٩٦٢
بِيِه ، َعْن َجدِِّه حَارِثَةَ ْبنِ النُّْعَماِن َرِضَي اللَّهُ ْبنِ َزْيدِ ْبنِ ثَابٍِت ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي الرِّجَالِ ، َعْن أَ

الطَِّيَرةُ ، وَالَْحَسُد ، َوُسوُء الظَّنِّ ، فَقَالَ : ثَالثٌ الزِمَاٌت ُألمَِّتي : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْنُه قَالَ 
إِذَا َحَسْدَت فَاْسَتْغِفْر ، َوإِذَا ظَنَْنَت فَالَ َتَحقَّْق ، َوإِذَا َتطَيَّْرَت : ْن كُنَّ ِفيِه ؟ قَالَ فََما ُيذِْهُبُهنَّ َيا َرسُولَ اِهللا ِممَّ: َرُجلٌ 
  فَأَْمِضِه

  وخالد بن سويد ٥٥٣

ابن امرئ القيس من بين احلارث بن اخلزرج بن امرئ القيس بن ثعلب بن كعب بن اخلزرج قال موسى بن عقبة هو 
  تعاىل عنهبدري َرِضَي اهللا 

َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُتَمْيلَةَ َيحَْيى ْبُن وَاِضحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، -١٩٦٣
َخالِد ْبنِ ُسوَْيٍد ، َعْن أَبِيِه إِنْ َشاَء اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَبِي لَبِيٍد ، َعنِ الُْمطَِّلبِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َحْنطَبٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم ْبنِ 

  َيا ُمَحمَُّد ، كُْن َعجَّاًجا ثَجَّاًجا بِالتَّلْبِيَِة: َجاَء جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : قَالَ 

  وأبو حبة بن َعْمرو ٥٥٤

  ثعلبة بن َعْمرو بن عوف بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ابن ثابت أحد بين
ُن َحْزمٍ ، أَنَّ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعيَاضٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َحدَّثَنِي اْب -١٩٦٤

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َحدِيِث لَْيلَةِ : اللَُّه َعْنُهَما ، قَاال أََبا َحبَّةَ اَألْنَصارِيَّ ، َواْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي 
  ثُمَّ عُرَِج بِي َحتَّى ظََهْرتُ بُِمْسَتًوى أَْسَمُع ِفيِه صَرِيَف اَألقْالمِ: أُسْرَِي بِِه 

َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن َعمَّارِ ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، -١٩٦٥
ا لَْم َيكُنِ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ إِلَى آِخرَِه: لَمَّا نََزلَْت : َعمَّارٍ ، أَنَُّه َسِمَع أََبا َحبَّةَ الَْبْدرِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

اِهللا َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ َربََّك َعزَّ َوَجلَّ َيأُْمُرَك أَنْ تُقْرِئََها أُبَيا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ َرسُولُ : قَالَ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم 
أَذُكِْرُت : أَمََرنِي أَنْ أُقْرِئََك َهِذِه السُّوَرةَ قَالَ أَُبيٌّ  إِنَّ جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم: صلى اهللا عليه وسلم ُألَبيٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  َنَعْم: ، ثَمَّ َيا َرسُولَ اِهللا قَالَ 

  ومعاذ بن احلارث ٥٥٥



  وهو ابن عفراء بن رفاعة بن سواة بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه
ُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َسْعِد ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َعْن َنْصرِ ْبنِ َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْب -١٩٦٦

الصُّْبحِ ، فَلَْم ُيَصلِّ  ، َوَبْعَدالرَّْحَمنِ ، َعْن َجدِِّه ُمَعاِذ ْبنِ الْحَارِِث الْقَُرِشيِّ ، أَنَُّه طَاَف َمَع ُمَعاذِ ْبنِ َعفَْراَء َبْعَد الَْعْصرِ 
بَْعَد الَْغدَاِة حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ، َوبَْعدَ : ال َصالةَ َبْعدَ َصالَتْينِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : فََسأَلَُه ، فَقَالَ 

  الَْعْصرِ حَتَّى َتغُْرَب الشَّْمُس

  وأخوه معوذ بن احلارث ٥٥٦

َرِضَي اهللا تعاىل عنه وهو الذي قتل أبا جهل يف حديث َعْبد الرمحن بن عوف فقال يل يا عم أرين قتل يوم بدر شهيدا 
  أبا جهل فإنه يبلغين أنه يسب النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكره

  وعبد اهللا بن َعْبد اهللا بن أيب بن سلول وسلول امرأة أيب

ُد ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٩٦٧
ال َتقُْتلْ أََباكَ  : َيقُْتلَ أَبَاُه ، فَقَالَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَُبيٍّ اْبنِ َسلُولَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه اْستَأْذَنَ النَّبِيَّ ِفي أَنْ

  ال َتقُْتلْ أََباَك: ، َوأَنَّ َحْنظَلَةَ ْبَن َعاِمرٍ اسَْتأْذَنَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َيقُْتلَ أَبَاُه ، فَقَالَ 

  وجبار بن صخر بن أمية ٥٥٨

تعاىل عنه وهو ابن اثنتني وستني سنة أحد بين سلمة تويف باملدينة سنة ثالثني يكىن أبا عَْبد اهللا عقيب بدري َرِضَي اهللا 
  وأمه سعاد بنت سلمة بن جشم بن اخلزرج

  وأبو سليط وامسه أسرية بن َعْمرو
  ابن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه

ِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرِو َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد ا -١٩٦٨
 لَقَْد أََتاَنا َنْهُي: َبْدرِيا قَالَ  ْبنِ َضْمَرةَ الْفَزَارِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َسِليٍط ، َعْن أَبِيِه أَبِي َسِليٍط َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَانَ

  هَاَرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن أَكْلِ لُُحومِ الُْحُمرِ َوأَنَّ الْقُُدوَر لََتفُوُر بَِها فَكَفَأَْناَها َعلَى ُوُجوِه

  احلارث بن زياد الساعدي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٦

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ : اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد  -١٩٦٩
َياٍد ِمْن أَْصحَابِ َبْدرٍ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َسْعُد ْبُن الُْمْنِذرِ ، َعْن َحْمَزةَ ْبنِ أَبِي أَُسْيٍد األَْنصَارِيِّ ، َعنِ الَْحارِِث ْبنِ زِ

  َمْن أََحبَّ األَْنصَاَر أََحبَُّه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِحَني َيلْقَاُه: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ْنُهْم قَالَ َرِضَي اللَُّه َع

  ويزيد بن ثابت بن الضحاك ٥٦١



أخو زيد بن ثابت استشهد باليمامة وهو أسن من زيد وذكر بعض أصحاب احلديث أنه شهد بدرا وليس يف كتاب 
  ى بن عقبة وال ُمحَمد بن إسحاق وال يف شيء من كتب املغازي أنه شهد بدرا َرِضَي اهللا تعاىل عنهموس

ْبُن زَْيِد ْبنِ ثَابٍِت ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا خَارَِجةُ  -١٩٧٠
ِه َيزِيَد ْبنِ ثَابٍِت َوكَانَ أَكَْبَر ِمْن زَْيِد ْبنِ ثَابٍِت َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن َع خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه : مِّ

: أَال آذَْنُتمُونِي ؟ قَالُوا : فََها ، فَقَالَ فُالَنةٌ ، فََعَر: وسلم ، فَلَمَّا َوَرْدَنا الَْبِقيعَ إِذَا ُهَو بِقَْبرٍ َجدِيٍد ، فََسأَلَ َعْنُه ، فَقَالُوا 
ال َتفَْعلُوا َألْعرِفَنَّ َما َماَت ِمْنكُْم َميٌِّت َما كُْنُت َبْيَن أَظُْهرِكُْم إِال : كُْنَت قَاِئال صَاِئًما ، فَكَرِْهَنا أَنْ ُنْؤذَِنَك ، فَقَالَ 

  ثُمَّ أََتى الْقَْبَر ، فَُصفِفَْنا َخلْفَُه ، فَكَبََّر َعلَْيَها أَْرَبعًا: قَالَ َدَعْوُتُمونِي ، فَإِنَّ َصالِتي َعلَْيِه َرْحَمةٌ 

ْبُن زَْيِد ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن َعمِِّه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا َخارَِجةُ 
َخَرجَْنا َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَلَمَّا : ْبنِ ثَابٍِت َوكَانَ أَكَْبَر ِمْن َزْيِد ْبنِ ثَابِتٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  َيزِيَد

كُْنَت قَاِئال : أَال آذَْنُتُمونِي ؟ قَالُوا : الَ فُالَنةٌ ، فََعَرفََها ، فَقَ: َوَرْدَنا الْبَِقيَع إِذَا ُهَو بِقَْبرٍ َجِديٍد ، فَسَأَلَ َعْنُه ، فَقَالُوا 
ال َتفَْعلُوا َألْعرِفَنَّ َما َماَت ِمْنكُْم َميٌِّت َما كُْنُت َبْيَن أَظُْهرِكُْم إِال َدَعْوُتمُونِي ، : َصاِئًما ، فَكَرِْهَنا أَنْ ُنْؤذَِنَك ، فَقَالَ 

  أََتى الْقَْبَر ، فَُصفِفَْنا َخلْفَُه ، فَكَبََّر َعلَْيَها أَْرَبعًا ثُمَّ: فَإِنَّ َصالِتي َعلَْيِه َرْحَمةٌ قَالَ 

 َخارَِجةَ ، َعْن َعمِِّه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َحِكيمٍ ، َعْن -١٩٧١
ْنُه ، أَنَُّه كَانَ َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم وَأَْصَحابِِه فَطَلََعْت جِنَاَزةٌ فَلَمَّا َرآها ثَاَر ، َوثَارَ َيزِيَد َرِضَي اللَُّه َع

ال أَْحَسُبُه إِال َيُهوِديا أَوْ  ، َوأَْصحَاُبُه فَلَْم َيزَالُوا ِقَياًما َحتَّى َنفََرْت ، َواللَِّه َما أَْدرِي ِمْن َتأَذِّيها ، أَْو ِمْن َتَضاُيقِ الَْمكَاِن
  َيُهوِديَّةً

  وأوس بن الصامت َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٦٢

  قال موسى بن عقبة ممن شهد بدرا من بين عوف بن اخلزرج مث من بين احلبلى

  وجرب بن عتيك بن احلارث

  ستنيابن قيس بن معاوية بن مالك بن عوف بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه تويف سنة إحدى و

ْحَمنِ ْبنِ َجْبرِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَبِي الُْعمَْيسِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّ -١٩٧٢
كُنَّا لَنَْرُجو : َيعُوُدُه ، فَقَالَ قَاِئلٌ ِمْن أَْهِلي  َعِتيٍك ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَُّه َمرَِض فَأََتاُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم

إِنَّ ُشَهَداَء أُمَِّتي إِذًا لَقَِليلٌ الْقَْتلُ : أَنْ َتكُونَ َوفَاُتهُ َشَهاَدةً ِفي َسبِيلِ اِهللا َتعَالَى ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ةٌ ، وَالَْمْبطُونُ شََهاَدةٌ ، وَالَْمرْأَةُ َتُموُت بُِجْمعٍ َشَهاَدةٌ ، وَالْغََرُق شََهاَدةٌ ، وَالْحََرُق ، ِفي َسبِيلِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َشَهاَد

  َوالَْمْجُنوبُ َيْعنِي ذَاَت الَْجْنبِ َشَهادَةٌ

  وأبو عبس بن جرب بن َعْمرو ٥٦٤



 سنة أربع وثالثني وكان خيضب باحلناء وقالوا أيضا ابن زيد وامسه َعْبد الرمحن َرِضيَ اهللا تعاىل عنه تويف باملدينة يف
  أَُبو عبس بن جرب بن احلارثة بن اخلزرج بن َعْمرو بن مالك بن أوس وصلى عليه عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه بدري

أَْدَركَنِي َعَباَيةُ ْبُن : َيزِيُد ْبُن أَبِي مَْرَيَم قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا  -١٩٧٣
َسِمْعتُ : َسِمْعُت أََبا َعْبسِ ْبَن جَْبرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ : رِفَاَعةَ ْبنِ َراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ وَأََنا أَْمِشي إِلَى الُْجُمَعِة ، فَقَالَ 

  َمنِ اغَْبرَّْت قََدمَاُه ِفي َسبِيلِ اِهللا َحرَّمََها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى النَّارِ: قُولُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َي

  ورفاعة بن رافع بن مالك ٥٦٥

  ابن العجالن بن َعْمرو بن عامر بن حارثة بن اخلزرج بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه
دَّثََنا َداُودُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا اْبُن ُخثَْيمٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُعبَْيِد ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َحمَّاٍد ، َح -١٩٧٤

َج َمَع َرُسولِ اهللاِ  َعْنُه ، أَنَُّه َخَررِفَاَعةَ ْبنِ َراِفعٍ األَْنَصارِيِّ ، ثُمَّ الزَُّرِقيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِّهِ رِفَاَعةَ ْبنِ َراِفعٍ َرِضيَ اللَُّه
َيا َمْعَشَر التُّجَّارِ ، فَاسَْتَجابُوا لَُه ، : صلى اهللا عليه وسلم إِلَى الُْمَصلَّى بِالَْمِديَنِة ، فََوَجَد النَّاَس َيَتبَاَيُعونَ ، فََناَدى 

  ثُونَ َيْوَم الْقَِياَمِة ، فُجَّاًرا إِال َمنِ اتَّقَى َوَبرَّ َوَصَدَقإِنَّ التُّجَّاَر ُيبَْع: َوُرفَُعوا إِلَْيِه أَْعَناقَُهْم َوأَْبصَاَرُهْم ، فَقَالَ 

َمانَ ْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاِذ ْبنِ ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعثْ -١٩٧٥
ُه ِد ْبنِ رِفَاَعةَ ْبنِ َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَُّه خََرَج َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَذَكََرإِْسَماعِيلَ ْبنِ ُعَبْي

  َنحْوَُه

ِليِّ ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َخالٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، َعْن َع -١٩٧٦
كُنَّا ُجلُوًسا َمَع َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فََجاَء َرُجلٌ : َعْن أَبِيِه ، َعْن َعمِِّه َوكَانَ َبْدرِيا َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

، َوَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْرُمقُُه ، وََنْحُن ال  ُيَصلِّي ، فََصلَّى َصالةً َخِفيفَةً ال َيِتمُّ ُركُوَعَها َوال ُسُجودََها
أَِعْد فَإِنََّك لَْم ُتَصلِّ :  َنْشُعُر ، فََصلَّى فَسَلََّم ، ثُمَّ َجاَء ، فََسلََّم َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََردَّ َعلَْيِه ، فَقَالَ لَُه

إِذَا قُْمَت إِلَى الصَّالِة فَاْسَتقَْبلِ الِْقْبلَةَ ، ثُمَّ : َيا َرسُولَ اِهللا ، قَْد َواللَِّه اْجتََهْدُت ، فَقَالَ : لَ ، فَلَمَّا كَاَنِت الرَّابَِعةُ قَا
تَّى َتطَْمِئنَّ َساجًِدا ، ثُمَّ دْ َحكَبِّْر ، ثُمَّ اقَْرأْ ، ثُمَّ ارْكَْع َحتَّى َتطَْمِئنَّ َراِكًعا ، ثُمَّ اْرفَْع حَتَّى َتطَْمِئنَّ قَاِئًما ، ثُمَّ اْسُج

  نَقََصتْ َصالُتَك اْجِلسْ َحتَّى َتطَْمِئنَّ َجاِلًسا ، ثُمَّ قُْم ، فَإِذَا فََعلَْت ذَِلَك فَقَْد َتمَّتْ َصالُتَك َوَما َنقَْصَت ِمْن ذَِلَك

ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َخالٍد قَالَ الْقَاِضي  َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن إِْسحَاَق -١٩٧٧
َد ، أُرَاُه َعْن أَبِيِه ، َعْن َعمِِّه ، أنَّ َرُجال َجاَء فََصلَّى ، ثُمَّ أَمََرُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيِعي: َرِحَمُه اللَُّه 

  ُيعِيَد ، فَأََعاَد ، ثُمَّ ذَكَرَ َنحْوَُه فَأََعاَد ، ثُمَّ أَمََرُه أَنْ

  وأبو اهليثم بن التيهان ٥٦٦

وامسه مالك بلوي حليف بين َعْبد األشهل عقيب بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه وأمه ليلى بنت عتيك بن َعْمرو بن جشم 
بكر بن أيب شيبة يقول امسه مالك بن احلارث قال القاضي أَُبو بكر أمحد بن َعْمرو بن أيب عاصم رمحه اهللا ومسعت أبا 

  بن التيهان تويف سنة عشرين



أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُموَسى ْبنِ َعْبِدِه ، َعْن أَيُّوبَ ْبنِ َخاِلٍد ، َعْن -١٩٧٨
: َمْن قَالَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْيَهاِن َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف ، َعْن َماِلِك ْبنِ التَّ

: السَّالُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اِهللا كُِتَب لَُه ِعْشُرونَ َحَسَنةً ، َوَمْن قَالَ : السَّالُم َعلَْيكُْم كُِتَب لَُه َعْشُر َحَسنَاٍت ، َوَمْن قَالَ 
  لَْيكُْم َوَرْحَمةُ اِهللا َوَبرَكَاُتُه كُِتبَ لَُه ثَالثُونَ َحَسنَةًالسَّالُم َع

  عبادة الزرقي ٥٦٧

وقالوا أَُبو عبادة وامسه سَِعيد بن عثمان بن خالد بن خملد بن حارثة بن مالك بن عقب بن جشم بن احلارث بن 
  اخلزرج بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه

ْن ُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ أََنسُ ْبُن ِعَياضٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْب -١٩٧٩
ي بِئْرِ أََهابٍ ، َوكَاَنْت لَُهمْ ِف َيْعلَى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، إِنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَباَدةَ الزَُّرِقيَّ َحدَّثَُه ، أَنَُّه كَانَ َيصِيُد َعَصاِفَري

إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحرََّم َما َبْيَن : فََرآنِي ُعَباَدةُ َوقَدْ أََخذُْت ُعْصفُوًرا ، فَاْنَتَزَعُه ِمنِّي ، َوقَالَ : قَالَ 
  الَبتَْيهَا

  َعْبد اهللا بن رواحة ٥٦٨

امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن احلارث بن اخلزرج قتل يوم ابن امرئ القيس بن ثعلبة بن َعْمرو بن 
  مؤتة بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه

َحدَّثََنا َعْبد الوهاب بن الضحاك َحدَّثََنا ُمَحمد بن خالد عن يونس عن الزُّْهرِّي عن القاسم بن ُمحَمد أنه  -١٩٨٠
  رفث يعين بن رواحة َرِضَي اهللا تعاىل عنهمسع أبا هريرة يقول يف قصصه إن أخا لكم ال يقول ال

رٍ ، َعنِ ، الزُّْهرِيِّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ َشِقيقٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن الْمَُباَرِك ، َعْن َمْعَم -١٩٨١
إِنَّ أًَخا لَكُْم كَانَ ال َيقُولُ الرَّفَثَ َيعْنِي : ةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه كَانَ َيقُصُّ ، فَقَالَ ، َعنِ الَْهْيثَمِ ْبنِ أَبِي ِسَناٍن ، أَنَّ أََبا هَُرْيَر

الَْعَمى  َوِفيَنا َرُسولُ اِهللا َيْتلُو ِكَتاَبُه إِذَا ثَقُلَْت بِالْكَاِفرِيَن الَْمضَاجُِع أََتاَنا بِالُْهَدى َبْعَد: َعْبَد اهللاِ ْبَن َروَاَحةَ ، فَقَالَ 
  َوقُلُوُبَنا ُموِقَناٌت أَنَّ َما قَالَ َواقٌِع

َحدَّثََنا عمر بن اخلطاب َحدَّثََنا إسحاق بن إبراهيم عن َعْمرو بن احلارث عن َعْبد اهللا بن سامل عن الزبيدي  -١٩٨٣
صصه إن أخا لكم كان يقول عن الزُّْهرِّي عن َسِعيد واألعرج عن أيب هريرة َرِضيَ اهللا تعاىل عنه أنه كان يقول يف ق

شعرا وقوال ليس من الرفث فبينا رسول اهللا يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع أرانا اهلدى بعد العمى 
  فقلوبنا موقنات ان ما قال واقع يبيت جيايف جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين املضاجع

َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسٍ َرِضيَ : لََمةُ ، قَاال َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َوَس -١٩٨٤
َن ْيَدَخلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمكَّةَ ِفي ُعْمَرِة الْقََضاِء َوَعْبُد اِهللا ْبُن َروَاَحةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َب: اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َخلُّو بَنِي الْكُفَّارِ َعْن َسبِيِلِه قَْد أَنَْزلَ الرَّْحَمُن ِفي َتنْزِيِلِه بِأَنَّ َخْيَر الْقَْتلِ ِفي َسبِيلِِه: َيَدْيِه َوُهَو َيقُولُ 



ْن أَبِيِه ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َسِمْعُت عَْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن زَْيِد ْبنِ أَْسِلَم ، َع: َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد قَالَ  -١٩٨٥
صلى اهللا عليه وسلم  َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد ، َعْن بِاللٍ ، َوَعْبدِ اهللاِ ْبنِ َروَاَحةَ رضي اهللا عنهما أَنَُّهَما ذََهَبا َمعَ َرسُولِ اِهللا

  إِلَى َدارِ َحَملٍ بِالَْمِديَنِة ، فََتَوضَّأَ ، َوَمَسَح ُخفَّيِْه
نِ أَْسِلَم ، َعْن ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َعْبِد الْوَهَّابِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َعْن َداُوَد ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن َزْيِد ْب -١٩٨٦

  حْوَُهَعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن بِاللٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َن

  أَُبو مسعود عقبة بن َعْمرو ٥٦٩

ابن ثعلبة بن يسرية بن عسرية بن خدارة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج عقيب ويقولون بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه 
  وليس له يف كتاب بن إسحاق وال موسى بن عقبة ذكر يف أهل بدر

اُرونَ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ زَْيٍد ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َه -١٩٨٦
  َنفَقَةُ الرَُّجلِ َعلَى أَْهِلِه َصَدقَةٌ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

يٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن أَبِي َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِل -١٩٨٧
ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ ،  َوَمَعُهْمَعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمْسِلمٍ ، أَنَُّهْم كَاُنوا َعلَى كَرَاِسي ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ ، 

َهلْ َشَعْرتَ أَنَّ جِبْرِيلَ : ْيرِ فََدَعاُه الُْمَؤذِّنُ ِلَصالِة الَْعْصرِ ، فَأَْمَسى قَْبلَ أَنْ ُيَصلَِّيَها ، فَلَمَّا َرَجُعوا قَالَ ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّب
َما َتقُولُ َيا : َوصَلَّى َمَعُه َوأَْخبََرُه بَِوقِْت الصَّالِة ؟ فَقَالَ ُعَمُر  َعلَْيِه السَّالُم َنَزلَ َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

  :َعْبَد اِهللا ؟ فَقَالَ ُعْرَوةُ ِعْنَد ذَِلَك 

: عليه وسلم ، َيقُولُ  َحدَّثَنِي َبِشُري ْبُن أَبِي َمْسعُوٍد ، َعْن أَبِي َمْسعُوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا
ْهَر ِحَني تَزِيغُ الشَّْمُس ، َوُربََّما َنَزلَ جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم َعلَيَّ ، فََصلَّْيُت َمَعُه ، ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُه ، فََرأَْيُتُه َبْعدُ ُيَصلِّي الظُّ

ُء نَِقيَّةٌ َيِسريُ الرَّاِكُب ِحنيَ َيْنَصرُِف ِمْنَها إِلَى ِذي الُْحلَْيفَِة ِستَّةَ أَْميَالٍ أَخََّرَها ِفي ِشدَّةِ الَْحرِّ ، وَالَْعْصَر َوالشَّْمُس َبْيَضا
فََصلَّى الصُّْبحَ بَِغلَسٍ قَْبلَ غُُروبِ الشَّْمسِ ، َوُيَصلِّي الَْمغْرَِب إِذَا َوَجَبِت الشَّْمُس ، وَُيَصلِّي الِْعَشاَء إِذَا اْسَودَّ اُألفُُق ، 

  ليه وسلممَّ َصالَها َيْوًما ، فَأَْسفََر بَِها ، ثُمَّ لَْم يَُعْد إِلَى اَألسْفَارِ َحتَّى قََبَضُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ صلى اهللا ع، ثُ

ْبنِ بِاللٍ ، َعْن َيْحَيى  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أُوَْيسٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ -١٩٨٨
قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد األَْنصَارِيِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  الَْمَواقِيَت قُْم فََصلِّ فَذَكََر: أََتانِي جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، فَقَالَ : وسلم 

  أسيد بن ظهري األنصاري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٧

أَُبو اَألْبَرِد مَْولَى بَنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا  -١٩٨٩
َد ْبَن ظَُهْيرٍ اَألْنصَارِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخطَْمةَ ، أَنَُّه َسِمَع أُسَْي

  َصالةٌ ِفي َمْسجِِد ِقَباَء كَُعْمَرٍة: ُيَحدِّثُ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  ُمَحمد بن مسلمة ٥٧١



  دعة بن حارثة بن احلارث بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه تويف سنة ثالث وأربعنيابن سلمة بن خالد بن عدي بن جم
ِه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ -١٩٩٠  ، َعْن َعمِّ

َخطَْبُت امَْرأَةً فََجَعلُْت أََتَخبَّأُ لََها حَتَّى َنظَْرُت إِلَْيَها : َحمَِّد ْبنِ َمْسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسْهلِ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ ، َعْن ُم
اِهللا  َسِمْعتُ َرسُولَ: أََتفَْعلُ َهذَا وَأَْنَت َصاِحبُ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : ِفي َنْخلٍ لََها ، فَقِيلَ لَُه 

  إِذَا أَلْقَى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي قَلْبِ اْمرِئٍ ِمْنكُْم ِخطَْبةَ اْمَرأٍَة فَالَ بَأَْس أَنْ َينْظَُر إِلَْيهَا: صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

مَِّد ْبنِ ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َعْن ُمَح -١٩٩١
َنبِيَهةُ بِْنتُ : َرأَْيُت ُمَحمََّد ْبَن َمْسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُيطَارُِد امَْرأَةً بَِبَصرِِه ، يُقَالُ لََها : َسْهلِ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ قَالَ 

إِنِّي َسِمْعُت : ُر إِلَيَْها َوأَْنَت ِمْن أَْصَحابِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ُسْبحَانَ اهللاِ َتْنظُ: الضَّحَّاِك ، فَقُلُْت 
إِذَا أَلْقَى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي قَلْبِ أََحدِكُْم ِخطَْبةَ اْمرَأٍَة فَالَ بَأَْس أَنْ َيْنظُرَ : َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

  إِلَيْهَا

، َعْن َعمِِّه  َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ -١٩٩٢
  وَُهَرأَْيُت ُمَحمََّد ْبَن َمْسلََمةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فَذَكََر َنْح: ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ قَالَ 

مَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِحْمَيرٍ ، َحدَّثَنِي ُشَعْيبُ ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َعْن ُمَح -١٩٩٣
ُه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُهْرُمزٍ اَألْعَرجِ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َمْسلََمةَ َرِضَي اللَّ

 اللَُّه أَكَْبُر َوجَّْهُت َوجْهَِي ِللَِّذي فَطََر السََّماَواِت َواَألْرضَ َحنِيفًا َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني ، إِنَّ: إِذَا قَاَم فََصلَّى قَالَ 
َربِّ الَْعالَِمَني ال َشرِيَك لَُه وَبِذَِلَك أُمِْرُت َوأََنا ِمَن الُْمْسِلِمَني ، اللَُّهمَّ أَْنَت  َصالِتي َوُنُسِكي وََمْحَياَي َوَممَاِتي ِللَِّه

ْسلَْمتُ اللَُّهمَّ لََك َركَْعُت وَبَِك آَمْنُت وَلََك أَ: الَْمِلُك ال إِلََه إِال أَْنَت سُْبحَاَنَك وَبَِحْمِدَك ، ثُمَّ يَقَْرأُ ، فََيقُولُ إِذَا َركََع 
َعالَِمَني ، ثُمَّ َيْرفَعُ ، َوَعلَْيَك َتَوكَّلُْت أَْنتَ رَبِّي أَرْكَُع لََك ، َجمِيُع َسْمِعي وََبصَرِي َولَحِْمي َوَدِمي وَُمخِّي ِللَِّه َربِّ الْ

اوَاِت ، َوِملَْء اَألْرضِ ، َوِملَْء َما ِشئَْت ِمْن َشْيءٍ َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ، رَبََّنا لََك الَْحْمُد ِملَْء السََّم: رَأَْسُه ، فََيقُولُ 
اللَُّهمَّ لَكَ َسَجْدُت ، َوبَِك آَمْنُت ، وَلََك أَْسلَْمُت ، َوأَْنتَ رَبِّي َسَجَد َوجْهِي ِللَِّذي َخلْقَُه : َبْعُد ، َوإِذَا َسَجَد قَالَ 

  اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلقَِنيَوَصوََّرُه َوَشقَّ َسْمَعُه َوَبَصَرُه َتبَاَرَك 

  بشري بن سعد بن ثعلبة ٥٧٢

ابن جالس بن زيد بن مالك بن ثعلبة أَُبو النعمان بن بشري استشهد مع خالد بن الوليد َرِضَي اهللا تعاىل عنهما بدري 
  عقيب قال األوزاعي يف حديثه عن النعمان بن بشري عن أبيه حديث النحل

  وعبد اهللا بن كعب األنصاري
أحد بين نايب وكان على مخس النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر ويكىن أبا احلباب َرِضَي اهللا تعاىل عنه تويف سنة 

  ست وثالثني وقالوا ثالث وثالثني
  وعبد اهللا بن زيد عم عباد بن متيم َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٧٤

  قتل يف أيام احلرة سنة ثالث وستني ذكروا أنه بدري



بِي َبكْرٍ ، َعْن ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ ، َعْن أَبِي أَُوْيسٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أََحدَّ -١٩٩٤
ا َزَنِت اَألَمةُ فَاْجِلُدوَها ، إِذَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعبَّاِد ْبنِ َتِميمٍ ، َعْن َعمِِّه َوكَانَ َشهَِد َبْدًرا قَالَ 

  ثُمَّ إِنْ َزَنْت فَاجِْلُدوَها ، ثُمَّ إِنْ زََنْت فَاْجِلُدوَها ، ثُمَّ بِيُعوَها َولَْو بَِضفِريٍ

  سويد بن النعمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٧٥

ا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن َبِشريِ ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن ُسوَْيِد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََن -١٩٩٥
أَقَْبلَْنا َمَع َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم حَتَّى إِذَا كُنَّا َعلَى َرْوَحٍة ِمْن خَْيَبَر َدَعا بِطََعامٍ : النُّْعَماِن َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  يٌق ، فَلُكَْناُه َوالكَُه ، ثُمَّ َدَعا بَِماٍء ، فََتَمْضَمَض ، ثُمَّ َصلَّى ، وَلَْم َيتََوضَّأْ، فَلَْم ُيوَجْد إِال سَوِ

  ظهري بن رافع ٥٧٦

ابن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن اخلزرج بن َعْمرو بن مالك بن األوس بن حارث بن تغلب بن َعْمرو بن 
  عامر عقيب بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه

َسِمْعُت :  قَالَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو النَّجَاِشيِّ -١٩٩٦
سلم َعْن أَْمرٍ كَانَ بَِنا َراِفقًا ، نََهاَنا النَّبِيُّ صلى اهللا عليه و: َراِفَع ْبَن َخدِيجٍ ُيَحدِّثُ ، َعْن َعمِِّه ظَُهْيرِ ْبنِ َراِفعٍ قَالَ 

: َما َتْصَنُعونَ بَِمَحاِقِلكُْم ؟ قُلَْنا : قَالَ َرسُولُ اِهللا : َما قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَُهَو َحقٌّ قَالَ : فَقُلُْت 
ال َتفَْعلُوا اْزَرُعوَها ، : ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُنؤَاجُِرَها َعلَى الرُُّبعِ َوَعلَى اَألْوُسقِ ِمَن التِّْبنِ َوالشَِّعريِ 

  أَْو َزرُِّعوها

حدثين حجاج بن يوسف َحدَّثََنا يعقوب بن إبراهيم َحدَّثََنا أَُبو أويس َعْبد اهللا بن َعْبد اهللا عن الزُّْهرِّي عن  -١٩٩٧
  رك َعْبد اهللا كراها وقد كان يكريها قبلسامل بن َعْبد اهللا أخربه وسأله عن كراء املزارع فت

: ا أَْخَبَرُه قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أَُوْيسٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَنَّ سَاِلًم -١٩٩٨
ا َبْدًرا أَْخَبرَاُه ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنَهى َعْن ِكَراءِ أَخَْبرَنِي َراِفُع ْبُن َخدِيجٍ ، أَنَّ َعمَّْيِه َوكَاَنا َشهَِد

  الْمََزارِعِ

  زياد بن لبيد ٥٧٧

ابن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة بن اخلزرج بدري عقيب َرِضيَ اهللا تعاىل عنه قال موسى بن 
  عقبة ذلك
َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن : ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -١٩٩٩

: ئًا ، فَقَالَ ذَكََر َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم شَْي: َساِلمِ ْبنِ أَبِي الْجَْعِد ، َعْن زَِياِد ْبنِ لَبِيدٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
َيا َرسُولَ اِهللا ، َوكَْيَف َيذَْهُب الْعِلُْم ، وََنْحُن َنقَْرأُ الْقُْرآنَ ، َونُقْرِئُُه أَْبَناءََنا ، : ذَِلَك ِعْندَ أََواِن ذَهَابِ الِْعلْمِ ، قُلُْت 

ِكلَْتَك أُمُّكَ إِنْ كُْنُت َألَراَك ِمْن أَفْقَِه َرُجلٍ بِالَْمِديَنِة ، أََو لَْيَس الَْيهُوُد ثَ: َوُيقْرِئُُه أَْبَناُؤَنا أَْبَناءَُهْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ؟ فَقَالَ 
  َوالنََّصاَرى َيقَْرُؤونَ التَّْوَراةَ ، َواِإلْنجِيلَ ال َيْعَملُونَ بَِشْيٍء ِمْنُهمَا



  زيد بن خارجة أخا لبين حارثة بن اخلزرج ٥٧٨

 ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َحِكيمٍ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوُب -٢٠٠٠
َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا  سَأَلُْت: ُموَسى ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن زَْيِد ْبنِ خَارَِجةَ أَخٍ لَِبنِي َحارِثَةَ ْبنِ الْخَْزَرجِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

اللَُّهمَّ َبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد ، : َصلُّوا َعلَيَّ َوقُولُوا : َيا َرُسولَ اِهللا ، كَْيَف ُنَصلِّي َعلَْيَك ؟ قَالَ : عليه وسلم ، فَقُلُْت 
  َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد كََما َبارَكَْت َعلَى إِبَْراهِيَم إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌد

  و أمامة بن ثعلبة احلارثي َرِضَي اهللا تعاىل عنهأَُب ٥٧٩

نِيُّ ، َعْن َجدِِّه َعْبدِ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمنِيبٍ الَْمَد -٢٠٠١
لَمَّا َهمَّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أََبا أَُماَمةَ ْبَن ثَْعلََبةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ اِهللا ْبنِ أَبِي أَُماَمةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ 

َبلْ : قَالَ  أَِقْم َعلَى أُمَِّك:  بِالُْخرُوجِ إِلَى َبْدرٍ أَْجَمَع َعلَى الُْخرُوجِ َمَعُه ، فَقَالَ خَالُُه أَُبو ُبْرَدةَ ْبُن نَِيارٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
َج أَُبو ُبْرَدةَ ، فََرَجَع أَْنَت أَِقْم َعلَى أُخِْتَك ، فَذَكََر ذَِلَك َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَأََمَر أََبا أَُماَمةَ بِالُْمقَامِ ، َوخََر

  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوقَْد ُتُوفَِّيْت ، فَصَلَّى َعلَْيَها

نِ أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ ثََنا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن الُْمنِيبِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبَحدَّ -٢٠٠٢
َوقَِميٌص َورَِداٌء سَابِغٌ ، َوِعَماَمةٌ بَِغْيرِ  اْنَصَرفُْت ِمَن الَْمْسجِِد ، فَإِذَا َرُجلٌ َعلَْيِه ِثَياٌب بِيٌض: ثَْعلََبةَ ، َحدَّثَنِي أَبِي قَالَ 

أَْخبََرنِي َجدَُّك أَُبو أَُماَمةَ ْبُن ثَْعلََبةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، : قَلَْنُسَوٍة ، َوقَْد أَْرَخى لََها ِمْن َوَراِئَها ِمثْلَ َما َبْيَن َيَدْيَها ، ثُمَّ قَالَ 
  إِنَّ الَْبذَاذَةَ ِمَن اِإلَمياِن: وسلم ، أَنَُّه قَالَ  َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه

  َعْبد اهللا بن سهل بدري عقيب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٨

َحدَّثََنا الفضل بن سهل َحدَّثََنا أَُبو أمحد الزبريي َحدَّثََنا رياح بن أيب معروف عن املغرية بن حكيم قال قلت  -٢٠٠٣
  تعاىل عنه أشهدت بدرا قال نعم والعقبة لعبد اهللا بن سهل َرِضَي اهللا

  وأبو عمرة وهو أَُبو َعْبد الرمحن بن أيب عمرة ٥٨١

ِلُب ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن ُحْسنٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الُْمبَاَرِك ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا الُْمطَّ -٢٠٠٤
كُنَّا َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه : َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َعْمَرةَ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  َحْنطَبٍ ،

َنْحرِ َبْعضِ ظُُهورِِهْم  وسلم ِفي غََزاٍة ، فَأََصاَب النَّاَس َمْخَمَصةٌ ، فَأَْستَأْذَنَ النَّاُس َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي
قَْد َهمَّ أَنْ ُيْبِلُغَنا اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بَِها ، فَلَمَّا َرأَى ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، فَقَالُوا 

كَْيَف بَِنا َنْحُن إِذَا لَِقيَنا َعُدوََّنا جَِياًعا رِجَاال ، َولَِكْن إِنْ رَأَْيتَ َيا َرسُولَ اِهللا ، : َيأْذَنَ لَُهْم ِفي َنْحرِ بَْعضِ ظُهُورِِهْم قَالَ 
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َسُيَبلُِّغَنا أَنْ َتْدُعو النَّاَس بِبَقَاَيا أَْزوَاِدِهْم ، فََيْجَمُعها ، ثُمَّ َتْدُعو اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيَها بِالَْبَركَِة ، فَ

ِمَن الطََّعامِ ، َوفَْوقَ  بَِدْعوَِتَك ، فََدَعا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِبقَاَيا أَزَْوادِِهْم ، فَجََعلَ النَّاسُ َيجِيئُونَ بِالِْحفَْنِة
  ذَِلَك ،



لم ، ثُمَّ قَاَم ، فََدَعا بَِما َشاَء اللَُّه َعزَّ فَكَانَ أَْعالُهْم َمْن َجاَء بِصَاعٍ ِمْن َتْمرٍ ، فََجَمَعَها َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وس
اٌء إِال َملَُؤُه ، َوَبِقَي ِمثْلُُه ، َوَجلَّ أَنْ َيْدُعَو ، ثُمَّ َدَعا الْجَْيَش بِأَْوِعيَِتهِْم ، َوأََمَرُهْم أَنْ َيحْثُوا ، فََما َبِقَي ِفي الَْجْيشِ وَِع

أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوإِنِّي َرسُولُ اِهللا ال : سلم َحتَّى َبَدتْ َنوَاجِذُُه ، فَقَالَ فََضِحَك َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه و
  َيلْقَى اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َعْبٌد ُيْؤِمُن بَِها إِال َحَجَبُه َعنِ النَّارِ

َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْعالِء ْبنِ الزُّبَْيرِ ، َحدَّثَنِي أَبِي َعْبُد اِهللا ْبُن الَْعالءِ  َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، َحدَّثَنِي إِبَْراِهيمُ ْبُن -٢٠٠٥
كُنَّا َمَع َرسُولِ : أَبِي قَالَ  ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثَنِي الُْمطَِّلُب ، َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي َعْمَرةَ اَألْنصَارِيُّ ، َحدَّثَنِي

اٍء َتَركُوُه ،  صلى اهللا عليه وسلم ِفي غََزاٍة غََزاَها ، فَأَصَاَب النَّاَس َمْخَمَصةٌ ، فَذَكََر َنْحَوُه ، ثُمَّ َدَعا بَِشْيٍء ِمْن َماِهللا
ِفيِه بَِما َشاَء اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ َيَتكَلَّمَ فََوَضَعُه َبْيَن َيَدْيِه ، ثُمَّ َدَعا بَِشْيٍء ِمْن َماٍء فََصبَُّه ِفيِه ، ثُمَّ َمجَّ ِفيِه ، ثُمَّ َتكَلََّم 

  َوأَْدَخلَ كَفَُّه ِفيَها ،

ْمَر النَّاَس ، فَشَرُِبوا ، فَأَقَْسَم بِاللَِّه لَقَْد َرأَْيُت أََصابِعَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم تَفَجَّرُ َينَابِيَع ِمَن الَْماِء ، ثُمَّ أَ
: ثُمَّ َضِحَك َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى َبَدْت َنوَاجِذُُه ، ثُمَّ قَالَ : َملَئُوا ِقَربَُهْم َوأََوانِيهِْم قَالَ َواْسَتقَْوا ، َو

َيْوَم الِْقَياَمِة إِال أَْدَخلَُه اللَُّه َعزَّ أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه ، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدُه َوَرُسولُُه ال َيلْقَى اللََّه َعزَّ َوَجلَّ بَِها أََحٌد 
  َوَجلَّ الَْجنَّةَ َعلَى َما كَانَ

َم ، َعْن أَبِي حَازِمٍ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهي -٢٠٠٦
ي َرةَ اَألْنصَارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أن َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُمْعَتِكفًا ِفي الَْعْشرِ األََواِخرِ ِف، َعْن أَبِي َعْم

إِنَّ الُْمصَلِّي ُينَاجِي : ، ثُمَّ قَالَ  َما َشاَء اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ َيقُولَ: قُبٍَّة لَُه ، َوالرَُّجلُ َيُؤمُّ النَّفََر ، فَأَْخَرجَ رَأَْسُه ، ثُمَّ قَالَ 
  َربَُّه ، فَلَْيْنظُْر أََحدُكُْم بَِما ُينَاجِيِه ، َوال َيْجَهْر بَْعُضكُْم َعلَى َبْعضٍ بِالْقُْرآِن

ْبِد اِهللا ْبنِ الَْهاِد ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َع -٢٠٠٧
 صلى اهللا عليه وسلم ِمْن إِبَْراهِيَم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي حَازِمٍ َمْولَى الِْغفَارِيَِّني ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِِ النَّبِيِّ

ه وسلم َيقُولُ َوُهَو ُمَجاوٌِر ِفي الَْمْسجِِد َيْوًما ، فََوَعظَ النَّاَس ، َوَحذَّرَُهْم ، َبنِي َبيَاَضةَ ، أَنَّهُ َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا علي
 َبْعُضكُْم َعلَى بَْعضٍإِنَُّه لَْيَس ِمْن ُمَصلٍّ ُيَصلِّي إِال َوُهَو ُينَاجِي َربَُّه ، فَلَْيْنظُْر أََحدُكُْم بَِما ُينَاجِيِه ، َوال َيجَْهْر : ثُمَّ قَالَ 
  بِالْقُْرآِن

  وقيس بن أيب صعصعة ٥٨٢

واسم أيب صعصعة َعْمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن َعْمرو بن غنم بن مازن بن النجار بدري عقيب َرِضَي اهللا 
  تعاىل عنه
ثَنِي حِبَّانُ ْبُن َواِسعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّ -٢٠٠٨

: ِفي َخْمسِ َعْشَرةَ قَالَ : َيا َرسُولَ اِهللا ، ِفي كَْم أَقَْرأُ الْقُْرآنَ ؟ قَالَ : قَْيسِ ْبنِ أَبِي صَْعَصَعةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه قَالَ 
فََمكَثَ كَذَِلكَ َيقَْرُؤُه ِفي : إِنِّي أَجُِدنِي أَقَْوى ِمْن ذَِلَك قَالَ : ي كُلِّ ُجُمَعةَ قَالَ فَِف: إِنِّي أَجِدُنِي أَقَْوى ِمْن ذَِلَك قَالَ 

  َيا لَْيَتنِي قَبِلُْت فَرِيَضةَ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم: كُلِّ َسْبعٍ ، َوكَانَ يَقَْرُؤُه ِفي كُلِّ خَْمسِ َعْشَرةَ لَْيلَةً قَالَ 



  بن جبري وعبد اهللا ٥٨٣

ابن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة بن َعْمرو بن عوف قتل يوم أحد شهيدا صاحب الرماة يوم أحد 
  بدري عقيب َرِضَي اهللا تعاىل عنه

أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْبَراِء  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َعْن -٢٠٠٩
َجَعلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى الرُّمَاِة َيْوَم أُُحٍد ، َوكَانُوا َخْمِسَني َرُجال َعْبَد اِهللا ْبنَ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  أَْيُتُموَنا َتَتَخطَّفُنا الطَّيُْرإِنْ َر: ُجَبْيرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فََوَضعَُهْم َمكَاًنا ، فَقَالَ 

تَّى أُْرِسلَ إِلَْيكُْم ، فََهَزمَُهُم اللَّهُ فَال َتبَْرُحوا َحتَّى أُْرِسلَ إِلَْيكُْم َوإِنْ َرأَْيُتُموَنا قَْد َهَزمَْنا الْقَْوَم َوَوطَيَْناُهْم فَالَ َتبَْرُحوا َح
الْغَنِيَمةَ أَْي َيْوُم الَْغنِيَمِة ظََهَر أَْصحَاُبكُْم فََما َتْنَتِظُرونَ ؟ فَقَالَ َعْبُد اهللاِ : ْبنِ ُجبَْيرٍ  َعزَّ َوَجلَّ ، فَقَالَ أَْصَحاُب عَْبِد اِهللا

  َنِسيُتْم َما أَْمَركُمْ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: ْبُن ُجَبْيرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  عم الرباء بن عازب احلارث بن َعْمرو ٥٨٤

  دري َرِضَي اهللا تعاىل عنهب
َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ،  َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد الْعََتِكيُّ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ ْبُن سَوَّارٍ ، -٢٠١٠

أَْي َعمِّ أَْيَن َبعَثَكَ : ثُ ْبُن َعْمرٍو ، َوقَْد َعقََد لَُه َرسُولُ اِهللا ، فَقُلُْت َمرَّ بِي َعِمَي الَْحارِ: َعنِ الَْبَراِء َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  َبَعثَنِي إِلَى َرُجلٍ َتَزوَّجَ اْمرَأَةَ أَبِيهِ َبْعَدهُ أَنْ أَْضرَِب ُعُنقَُه: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قَالَ 

  عنهَعْمرو العجالين َرِضَي اهللا تعاىل  ٥٨٥

َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبنَ : َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َعْن أَبِيِه قَالَ  -٢٠١١
يُْنَهى أَنْ ُيْسَتقَْبلَ َشْيٌء :  عليه وسلم َيقُولُ َعْمرٍو الَْعْجالنِيَّ ، ُيَحدِّثُ اْبَن ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا

  ِمَن الِْقْبلََتْينِ بِغَاِئٍط أَْو َبْولٍ

  وكعب بن مالك ٥٨٦

  ابن أيب القني بن كعب بن سواد بن غنم بن ثعلبة بن كعب بن سلمة عقيب َرِضيَ اهللا تعاىل عنه
يب عن أبيه عن الزُّْهرِّي حدثين َعْبد اهللا بن كعب بن مالك أنه َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا بشر بن شع -٢٠١٢

مسع أباه كعب بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه يقول ملا بشرت بالتوبة أقبلت أريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حة بن عبيد فطفق الناس يتلقوين فوجا فوجا يهنئوين بتوبة اهللا عز وجل علي حىت إذا دخلت املسجد قام إيل طل

  َرِضَي اهللا تعاىل عنه يهرول حىت صافحين

َحدَّثََنا ُمَحمد بن مصفى َحدَّثََنا معن بن عيسى َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن َعْبد الرمحن عن الزُّْهرِّي عن أيب بن  -٢٠١٣
  كعب بن مالك عن كعب َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال ملا بشر بتوبته سجد وأعطى الذي بشره بتوبته



ِد اِهللا ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا يُوُنُس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْب -٢٠١٤
ْيِه َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َماِلٍك ، أَنَّ أَبَاُه كَْعًبا أَْخَبَرُه ، أَنَُّه َتقَاَضى اْبَن أَبِي َحْدَرٍد َديًْنا كَانَ َعلَ

َخَرَج َعلَْيهَِما ، الَْمْسجِِد َحتَّى اْرَتفََعْت أَْصوَاُتُهَما َحتَّى َسِمَعُهَما َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ِفي َبْيِتهِ َحتَّى 
َضعِ الشَّطَْر ِمْن َديْنَِك َهذَا : لَبَّْيكَ َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ : َيا كَْعُب قَالَ : الَ فَكََشَف ِسْجَف ُحجَْرِتِه َحتَّى َرأَى كَعًْبا ، فَقَ

  قُْم فَاقْضِِه: قَْد َوَضْعُت قَالَ : قَالَ 

ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َزْمَعةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعنِ ا -٢٠١٥
  ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه

 َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َسْعِد ْبنِ إِْبَراهِيَم ، َعْن -٢٠١٦
  َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيلَْعُق أََصابَِعهُ الثَّالثَ ِمَن الطََّعامِ: اِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ كَْعبِ ْبنِ َم

نِ رَبِيَعةَ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َجْعفَرِ ْب -٢٠١٧
َرٍد مَاال ، فََتقَاضَاُه حَتَّى اَألعَْرجِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه كَانَ لَُه َعلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َحْد

َيا كَْعُب ، وَأَشَاَر بَِيِدِه كَأَنَُّه يَْعنِي النِّْصَف ، : م فَقَالَ اْرَتفََعْت أَْصوَاُتُهَما ، فََمرَّ بِهَِما َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسل
  فَأََخذَ َما َعلَْيِه َوَتَرَك نِْصفَُه

  جابر بن َعْبد اهللا ٥٨٧

قال موسى بن عقبة بدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال بن أيب عاصم رمحه اهللا ومسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول مات 
   قال القاضي ويكىن أبا َعْبد اهللاسنة مثان وسبعني

َحدَّثََنا شيبان بن فروخ َحدَّثََنا أَُبو هالل َحدَّثََنا أَُبو قتادة قال آخر من مات من أصحاب رسول اهللا صلى  -٢٠١٨
ن اهللا عليه وسلم باملدينة جابر َرِضَي اهللا تعاىل عنه وبالكوفة بن أيب أوىف وبالبصرة أنس بن مالك ومسعت أبا بكر ب

  أيب شيبة يقول تويف أنس بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه سنة ثالث وتسعني يوم مجعة

قال بن أيب عاصم وتويف بن أيب أوىف سنة ست ومثانني وجابر َرِضيَ اهللا تعاىل عنه سنة مثان وسبعني ومات بعد جابر 
بيعة والسائب بن يزيد وسهل بن سعد سنة من أصحاب رسول اهللا باملدينة َعْبد اهللا بن جعفر وعبد اهللا بن عامر بن ر

إحدى وتسعني وآخر من مات باملدينة من أصحاب رسول اهللا السائب بن يزيد وسهل بن سعد توفيا سنة إحدى 
  وتسعني

نَْيسٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا الصَّلُْت ْبُن َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيَد ْبنِ َعْبدِ اِهللا ْبنِ أُ -٢٠١٩
َخَرْجُت أنا َمَع أَبِي جَابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َزَمَن الْحَرَِّة ، فَأَصَاَب رِْجلَ : َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا اَألْنَصارِيُّ قَالَ 

َخسَّ تَِعَس َمْن أَخَاَف َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َجابِرٍ ، فَقَالَ  َجابِرٍ َحَجٌر َوُهَو قَْد كُفَّ َبَصُرُه ، فَأَدَْمى أَْصُبَع
أَشَْهُد َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : َيا أََبِت ، َوَمْن ُيِخيُف َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : ، فَقُلُْت 

ألَْنَصارِ فَقَدْ أَخَاَف َما َبْيَن َهذَْينِ ، وََوَضَع َيَدْيِه َعلَى خَاصَِرَتْيِه ، َوقَْد وَاللَِّه أََخافََنا َمْن أََخاَف َهذَا الَْحيَّ ِمَن ا: لَقَالَ 
  َهُؤالِء



، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َحبِيبِ ْبنِ الشَّهِي -٢٠٢٠ ِد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َعِليِّ ْبنِ َعطَاِء ْبنِ َمقَْدمٍ 
أََمَر أَبِي بَِخزِيَرٍة فَُصنَِعْت ، ثُمَّ َحَملَُتَها : َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحَرامٍ األَْنَصارِيِّ قَالَ 

َما َهذَا َيا َجابُِر أَلَْحمٌ : اهللا عليه وسلم ِفي مَْنزِِلِه ، فَقَالَ إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَإِذَا َرسُولُ اِهللا صلى 
ثُمَّ :  ال َيا َرسُولَ اِهللا ، وَلَِكنََّها َخزِيَرةٌ أَْمَر بَِها أَبِي ، فَُصنَِعْت ، ثُمَّ أََمرَنِي ، فََحَملَُتَها إِلَْيَك قَالَ: فَقُلُْت : َهذَا ؟ قَالَ 

  َنَعْم ،: َهلْ َرأَْيَت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فَقُلُْت : ، فَقَالَ َرَجْعُت إِلَى أَبِي 

َعَسى أَنْ َيكُونَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أَلَْحٌم َهذَا َيا جَابُِر قَالَ : قَالَ ِلي : َما قَالَ لََك ؟ قُلُْت : فَقَالَ ِلي 
 اجِنٍ لَُه ، فَذََبَحَها ، ثُمَّ َسلَخَها ، ثُمَّ أَْمَر بَِها فَشُوَِيْت ، ثُمَّ أَمََرنِي ، فََحَملَتَُها إِلَى َرُسولِ اِهللاشَْتَهى اللَّْحَم ، فَقَاَم إِلَى َد

أَبِي فََسأَلَنِي  إِنِّي َرَجْعُت إِلَى: َما َهذَا َيا جَابُِر ؟ فَقُلُْت : صلى اهللا عليه وسلم َوإِذَا ُهَو ِفي َمْجِلِسِه قَاِعٌد ، فَقَالَ ِلي 
َعَسى أَنْ َيكُونَ َرسُولُ : أَلَْحٌم َهذَا َيا جَابُِر ؟ فَقَالَ أَبِي : قَالَ : َما قَالَ لََك َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ؟ فَقُلُْت 

، ثُمَّ أَمََرنِي أَنْ أَْحِملََها إِلَْيَك َيا َرُسولَ اِهللا ،  اِهللا اْشتََهى اللَّْحَم ، فَقَاَم إِلَى َداجِنٍ لَُه فَذََبَحَها ، ثُمَّ أََمَر بَِها فَُشوَِيْت
َجَزى اللَُّه اَألْنصَاَر َعنَّا َخيًْرا ، َوال ِسيََّما عَْبُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو ، َوَسْعُد ْبُن ُعَبادَةَ : فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما

أَشَْهُد َعلَى َعْبِد اِهللا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّهُ : نِي َصاِلُح ْبُن َعْبِد اِهللا التِّرِْمِذيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َعاِمرٍ قَالَ َحدَّثَ -٢٠٢١
  َحتَّى َيقُولُوا ال إِلََه إِال اللَُّهأُِمْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاسَ : أَشَْهُد َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه قَالَ : قَالَ 

  وقيس بن سعد بن عبادة ٥٨٨

َسِمْعُت َمْنصُوَر ْبَن َزاذَانَ ُيَحدِّثُ ، : َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعلَيٍّ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ  -٢٠٢٢
كَانَ أَبِي َدفََعنِي إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى : ْبنِ سَْعِد ْبنِ ُعَباَدةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ  َعْن َمْيُموِن ْبنِ أَبِي َشبِيبٍ ، َعْن قَْيسِ

 أَال أَُدلَُّك َعلَى بَابٍ ِمْن أَْبوَابِ: اهللا عليه وسلم أَْخُدَمُه ، فَأََتى َعلَيَّ َوقَْد َصلَّْيتُ َركَْعَتْينِ ، فََضرََبنِي بِرِْجِلِه ، َوقَالَ 
  ال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه: َبلَى ، َيا َرسُولَ اِهللا قَالَ : الَْجنَِّة ؟ فَقُلُْت 

نِ ، َعنِ َحدَّثَنِي إِْسَماِعيلُ ْبُن ُهوٍد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َحِصنيِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَم -٢٠٢٣
اِهللا صلى اهللا ْن قَْيسِ ْبنِ َسْعدِ ْبنِ ِعَباَدةَ ، أَنَّهُ أََتى الِْحَريةَ فََوَجَدُهمْ َيْسُجُدونَ ِلَمرَازِبَِتهِْم ، فَقَالَ َرسُولُ الشَّْعبِيِّ ، َع
َرأَْيُت بِالْحَِريِة قَْوًما إِنِّي : أََحقٌّ أَنْ َيْسُجُدوا لَُه ، فَذَكََر أَنَّهُ أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : عليه وسلم 

ال َتفَْعلُوا ، َولَْو كُْنُت آمًِرا أََحًدا أَنْ َيْسُجدَ َألَحٍد َألمَْرُت : َيْسُجُدونَ لَِمرَازِبَِتهِْم ، وَأَْنَت أََحقُّ َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ 
  ْن َحقَّهِْم َعلَْيهِنَّالْمَْرأَةَ أَنْ َتْسُجَد ِلزَْوجَِها ِلَما َجَعلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِم

  وسعيد بن سعد بن عبادة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٨٩

ْن َيْعقُوَب ْبنِ َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َع -٢٠٢٤
كَانَ َبْيَن أَْبيَاِتَنا َرُجلٌ ُمْخَدجٌ : ْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ سَْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف ، َعْن َسِعيِد ْبنِ سَْعِد ْبنِ ُعَباَدةَ قَالَ ْبنِ اَألَشجِّ ، َع

لَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه َضِعيٌف فَلَْم نَُرْع إِال َوُهَو َعلَى أََمٍة ِمْن إَِماِء أَْهلِ الدَّارِ َيْخُبثُ بَِها ، فََرفََع شَأَْنُه َسْعدٌ إِ



َيا َرُسولَ اِهللا ، ُهَو أَْضَعُف ِمْن ذَِلكَ لَْو ضُرَِب ِمئَةَ َسْوٍط مَاتَ : اْجِلُدوُه َضْرَب ِمئَِة سَْوٍط ، فَقَالَ : وسلم ، فَقَالَ 
  فَُخذُوا ِعثْكَاال ِفيِه ِمائَةُ ِشْمرَاخٍ ، فَاْضرُِبوهُ ضَْرَبةً َواِحدَةً: قَالَ 

  والنعمان بن بشري بن سعد َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٩

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحمَنِ : َحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ ، وَأَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاال  -٢٠٢٥
دثان ، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ أََباهُ َنَحلَُه َعْبًدا ، فََجاَء إِلَى َرُسولِ ، َوُمَحمَِّد ْبنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ حي

  فَارُْددُْه: ال قَالَ : أَكُلَّ وَلَِدَك َنَحلَْت ِمثْلَ َهذَا ؟ قَالَ : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَُيشْهُِدُه ، فَقَالَ 

إِْسحَاَق ،  ا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعبَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِيَحدَّثََن -٢٠٢٦
كَاُنوا : هللا عليه وسلم قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى ا: َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَرْحبِيلَ ، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ثَالثَةً َيْمُشونَ ِفي ِغبِّ َسَماٍء ، فَذَكََر الَْحِديثَ بِطُولِِه
ْن َبجِيلَةَ ، َعنِ َحدَّثََنا اْبُن ُنمَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعْن إِسَْراِئيلَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َرُجلٍ ِم -٢٠٢٧
  ْبنِ َبِشريٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه النُّْعَماِن

َسِمْعُت : َمْعِقلٍ قَالَ  َحدَّثََنا اْبُن ُنمَْيرٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد الْكَرِميِ الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد ْبُن -٢٠٢٨
: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َسِمْعتُ النُّْعَمانَ ْبَن َبِشريٍ ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ : بٍِّه ، َيقُولُ َوْهَب ْبَن ُمَن

  كَاُنوا ثَالثَةً َيْمُشونَ ِفي ِغبِّ َسَماٍء ، فَذَكََر الَْحِديثَ بِطُولِِه
ْبُن ُسلَْيَمانَ الدَّارِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِسَناٍن ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ النُّْعَمانِ  َحدَّثََنا اْبُن ُنمَْيرٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق -٢٠٢٩

  .ْبنِ َبِشريٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه
  َبِشريٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلمَوَرَواهُ َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ 

  َحدَّثََنا بِِه أَيُّوُب الَْوزَّانُ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن السَّكَنِ ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد -٢٠٣٠

  َعْبد اهللا بن أنيس بن حرام ٥٩١

  يَ اهللا تعاىل عنهحليف لبين نايب بن َعْمرو بن سوادة عقيب يكىن أبا حيىي َرِض
ِد ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْها -٢٠٣١

َمْن ِلي ِمْن خَاِلِد ْبنِ : ولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْوًما قَالَ َرُس: قَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن أَُنْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : كَْعبٍ قَالَ 
لَْو : أََنا َيا َرسُولَ اِهللا ، انَْعْتُه ِلي ، فَقَالَ : ُنبَْيحٍ َرُجلٍ ِمْن ُهذَْيلٍ ؟ َوُهَو َيْوَمِئٍذ بَِعَرفَةَ ، فَقَالَ عَْبُد اِهللا َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

قَالَ َوالَِّذي أَكْرََمَك َما َهْبُت شَْيئًا قَطُّ ، فََخَرْجتُ َحتَّى لَِقيَتُه بِجِبَالِ َعَرفَةَ قَْبلَ أَنْ َتغِيَب الشَّْمُس : لُْت رَأَْيُتُه ِهْبُتُه ، فَقُ
الَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَلَِقيُت ِمْنُه ُرْعًبا ، فََعَرفُْت ِحَني ُرِعْبُت ِمْنُه أَنَُّه الَِّذي قَ: اْبُن أَُنْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  َمنِ الرَُّجلُ ؟: فَقَالَ 

َنَعْم ، فَالَْحْق بِي ، فََخَرْجُت ِفي أَثَرِِه ، فََصلَّْيُت الَْعْصَر َركَْعَتْينِ : َباِغي َحاَجةً فََهلْ ِمْن َمبِيٍت ؟ فَقَالَ : فَقُلُْت 
لَِحقُْتُه ، فََضَرْبُتهُ بِالسَّْيِف ، ثُمَّ خََرْجُت حَتَّى غَِشيتُ الْجََبلَ ، فََمكَثُْت حَتَّى إِذَا  َخِفيفََتْينِ ، فَأَْشفَقْتُ أَنْ يََرانِي ، ثُمَّ



 قَالَ ُمَحمَُّد ْبنُ ذََهَب النَّاُس عَنِّي خََرْجُت حَتَّى قَِدْمُت َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الَْمِديَنةَ ، فَأَْخَبْرُتهُ الَْخَبَر
َتَخصَّْر بَِهِذِه حَتَّى َتلْقَانِي بَِها َيْوَم : فَأَْعطَانِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْخصََرةً ، فَقَالَ : كَْعبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

ا ُتُوفَِّي َعْبُد اِهللا ْبُن أَُنْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَلَمَّ: الِْقَياَمِة ، َوأَقَلُّ النَّاسِ َيْومَِئٍذ ُدِفَنِت الُْمْخَتِصُرونَ قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن كَْعبٍ 
  أََمَر بَِها ، فَُوِضَعْت َعلَى َبطْنِِه ، َوكُفَِّن َعلَْيَها ، َوُدِفَنْت َمَعُه

َعْبِد اِهللا ْبنِ أُنَْيسٍ ، َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا َصلُْت ْبُن َمْسعُوٍد الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َيزِيَد ْبنِ -٢٠٣٢
  َعثَهُ َسرِيَّةً َوْحدَُهَعِمَي الَْحَسُن ْبُن يَزِيَد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أُنَْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َب

َحمد بن إسحاق عن معاذ بن َعْبد اهللا بن حبيب َحدَّثََنا مؤمل بن هشام َحدَّثََنا إمساعيل بن إبراهيم عن ُم -٢٠٣٣
عن أخيه فالن بن َعْبد اهللا بن حبيب كان جليسا مع َعْبد اهللا بن أنيس َرِضَي اهللا تعاىل عنه يف جملس جهينة فقلنا له 

  يا أبا حيىي

َواِحِد ، َحدَّثَنِي عَْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعِقيلِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َشيَْبانُ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َعْبِد الْ -٢٠٣٤
َبلَغَنِي َحِديثٌ َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : طَاِلبٍ ، أَنَّ َجابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا َحدَّثَُه قَالَ 
فَاْبَتْعتُ َبِعًريا ، َوَشدَْدُت َرحِْلي ، َوسِْرُت إِلَْيهِ : لم ، َولَْم أَْسَمْعُه ِمْنُه قَالَ َسِمَعُه ِمْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وس

الْبَابِ ،   إِلَْيهِ أَنَّ جَابًِرا َعلَىَشهًْرا َحتَّى أَتَْيُت الشَّاَم ، فَإِذَا ُهَو َعْبُد اِهللا ْبُن أُنَْيسٍ اَألْنَصارِيُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَأَْرَسلَُت
َنَعْم ، فََدَخلَ إِلَْيِه الرَّسُولُ ، فَخََرَج إِلَيَّ فَاْعَتَنقَنِي ، َواْعَتَنقُْتُه ، : قُلُْت : فََرَجَع إِلَيَّ َرُسولُُه ، فَقَالَ َجابُِر ْبُن َعْبِد اِهللا 

ليه وسلم ِفي الَْمظَاِلمِ لَْم أَْسَمْعُه ، فََخشِيُت أَنْ أَمُوَت ، َحِديثًا َبلََغنِي أَنََّك َسِمَعَتُه ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا ع: فَقُلُْت 
  أَْو َتُموَت قَْبلَ أَنْ أَْسَمعَُه

َيْحُشُر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ النَّاَس ، َوأَْوَمأَ بَِيِدِه َنْحَو الشَّامِ ُعَراةً : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ : قَالَ 
لَْيَس َمعَُهْم َشْيٌء فَُينَاِدي بَِصْوٍت َيْسَمُعُه َمْن َبُعَد كََما َيْسَمُعُه َمْن قَُرَب أََنا : َما ُبْهًما ؟ قَالَ :  ُبْهًما ، قُلُْت غُْرال

ْهلِ النَّارِ ُيطَاِلُبُه بَِمظِْلَمٍة َحتَّى اللَّطَْمِة ، الَْمِلُك أََنا الدَّيَّانُ ال يَْنَبِغي َألَحٍد ِمْن أَْهلِ الَْجنَّةِ أَنْ َيْدُخلَ الَْجنَّةَ وَأََحٌد ِمْن أَ
  بِالَْحَسنَاِت ، َوالسَّيِّئَاِت: َوكَْيَف َوإِنَّا َنأِْتي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُعَراةً غُْرال ُبْهًما ؟ قَالَ : ِقيلَ 

َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ زَْيٍد ، َعْن َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا َوْهَبانُ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن  -٢٠٣٥
: أَكَْبُر الْكََباِئرِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ أَبِي أَُماَمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أُنَْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

كَانَ  زَّ َوَجلَّ ، َوُعقُوُق الْوَاِلَدْينِ ، َوالَْيِمُني الَْغُموُس ، َواْيُم الَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ ال َيْحِلُف أََحٌد َوإِنْاِإلْشرَاُك بِاللَِّه َع
  َعلَى ِمثْلِ َجنَاحِ الَْبُعوَضةِ إِال كَاَنْت ُنكَْتةً ِفي قَلْبِِه إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة

ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -٢٠٣٦
ُه ، َعْن َرُسولِ اِهللا صلى َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َزْيِد ْبنِ الُْمهَاجِرِ ْبنِ قُْنفٍُذ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أُنَْيسٍ َرِضَي اللَُّه

الشِّْرُك بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوُعقُوقُ الَْواِلَدْينِ ، وَالَْيِمُني الَْغمُوُس َوَما َحلََف حَالٌَف : أَكَْبُر الْكََباِئرِ : اهللا عليه وسلم قَالَ 
  الَْبعُوَضِة إِال كَاَنْت ُنكَْتةً ِفي قَلْبِِه بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َيِميًنا َصبًْرا فَأَْدَخلَ ِفيَها ِمثْلَ َجَناحِ

  وأبو الدرداء عومير بن عامر َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٩٢



  مسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول اسم أيب الدرداء عومير بن عامر َرِضَي اهللا تعاىل عنه
لِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ ، َوَعْبدِ الَْغفَّارِ ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن كَْعبٍ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا الَْو -٢٠٣٧

لْوَِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َسعِيِد إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي عَْبِد اِهللا اَألْشَعرِيِّ ح َوثًَنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا ا
َسِمْعُت أََبا الدَّْرَداِء َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، : َعْبِد الْعَزِيزِ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن أَبِي عَْبِد اِهللا اَألْشَعرِيِّ قَالَ ْبنِ 

فَُتُوفَِّي أَبُو : أََجلْ َولَْسَت مِْنُهْم قَالَ : هِْم ؟ قَالَ َسَيكْفُُر قَْوٌم َبْعدَ إِميَانِ: َيا َرُسولَ اِهللا ، َبلَغَنِي أَنََّك قُلَْت : قُلُْت : َيقُولُ 
  الدَّرَْداِء َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَْبلَ قَْتلِ ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

 َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا حيىي بن َسِعيد عن سفيان عن األعمش عن عمارة بن عمري عن حريث -٢٠٣٨
بن ظهري قال ملا نعي َعْبد اهللا إىل أيب الدرداء َرِضيَ اهللا تعاىل عنهما قال ما خلف بعده مثله قال القاضي يعترب به 

موت أيب الدرداء َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ومسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول مات بن مسعود يف آخر إمرة عثمان َرِضيَ 
  اهللا تعاىل عنهما

يد اهللا بن فضالة َحدَّثََنا ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن منري قال مات أَُبو الدرداء َرِضَي اهللا تعاىل عنه سنة َحدَّثََنا عب -٢٠٣٩
  ثنتني وثالثني بالشام

 ، َعْن ُيوُسفَ َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الْفَْضلُ ْبُن الُْحَسْينِ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن أَبِي َسْهلٍ ، َحدَّثَنِي كَِثٌري الطُّفَاوِيُّ -٢٠٤٠
َما أَْعَملََك َوَمْن : أََتْيتُ أََبا الدَّرَْداِء َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي َمَرِضِه الَِّذي مَاَت ِفيِه ، فَقَالَ ِلي : ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َسالمٍ قَالَ 

افَْتحُوا الَْبابَ : انَ َبْيَنَك َوَبْيَن َواِلِدي َعْبِد اِهللا ْبنِ َسالمٍ قَالَ َما أَْعَملَنِي َوال َعَنانِي إِال ِصلَةَ َما كَ: َعَناَك إِلَْيَنا ، فَقُلُْت 
لَْيسَ َساَعةُ الْكَِذبِ َهِذهِ َسِمْعُت : ُخذْ بَِيِدي فَأَقِْعدْنِي ، فَأََخذُْت بَِيِدِه فَأَقَْعْدُتُه ، فَقَالَ : ، فََدَخلَ النَّاُس َعلَْيِه ، فَقَالَ 

َمْن َتَوضَّأَ فَأَْحَسَن الُْوُضوَء ، ثُمَّ قَاَم فََصلَّى َركَْعَتْينِ ، أَْو أَْرَبعَ َركََعاتٍ : لى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َرسُولَ اِهللا ص
لَُّه َتعَالَى لَُه قَالَ الْقَاِضي الَمكُْتوَبٍة أَْو غَْيرِ َمكُْتوَبةٍ ُيْحِسُن ِفيَها الرُّكُوَع َوالسُّجُوَد ، ثُمَّ اْسَتغْفََر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ غَفََر 

  َصدَّقَُه َهنَاِئي َوكَِثٌري ُهَو أَُبو الْفَْضلِ: َرِحَمُه اللَُّه 

ْن أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ  -٢٠٤١
َمْن : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َيْعلَى ْبنِ َمْملٍَك ، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  رِّفْقِ ُمنَِع َحظَُّه ِمَن الْخَيْرِأُْعِطَي َحظَُّه ِمَن الرِّفْقِ فَقَْد أُْعِطيَ َحظَُّه ِمَن الَْخْيرِ ، َوَمْن ُمنَِع َحظَُّه ِمَن ال

  ومن ذكر زيد بن ثابت ٥٩٣

  يكىن أبا َسعِيد َرِضيَ اهللا تعاىل عنه تويف سنة مخس وأربعني
َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا وكيع عن محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار موىل بين هاشم قال  -٢٠٤٢

  صر يف جنازة زيد بن ثابت َرِضَي اهللا تعاىل عنه فقال لقد دفن اليوم علم كثريجلسنا مع بن عباس يف ظل الق

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن مهدي عن محاد بن زيد عن حيىي بن َسِعيد قال ملا مات زيد  -٢٠٤٣
  ألمة ولعل اهللا جيعل يف بن عباس منه خلفابن ثابت َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال أَُبو هريرة اليوم مات رباين هذه ا

َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا أَُبو مسهر عن َسِعيد بن َعْبد العزيز قال كان العلماء بعد معاذ بن جبل  -٢٠٤٤



كان بعد زيد َعْبد اهللا بن مسعود وأبو الدرداء وسلمان وعبد اهللا بن سالم وكان العلماء بعد هؤالء زيد بن ثابت مث 
  بن عمر وابن عباس َرِضيَ اهللا تعاىل عنهم

َعْن َزْيدِ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ِعيَسى ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ثَابِِت ْبنِ ُعَبْيٍد ، -٢٠٤٥
إِنَُّه يَأِْتينِي كُُتٌب ِمْن أُنَاسٍ ال أُِحبُّ أَنْ َيقَْرأََها كُلُّ أََحٍد فََهلْ َتْسَتِطيعَ : اِهللا  قَالَ ِلي َرُسولُ: ثَابِتٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َنَعْم ، فََتَعلَّْمُتَها ِفي َسْبَع َعْشرَةَ: أَنْ َتَتَعلََّم ِكتَاَب السُّْرَيانِيَِّة ؟ قُلُْت 
مد عن عمارة بن غزية عن الزُّهْرِّي عن خارجة بن زيد بن ثابت َحدَّثََنا الشافعي عن َعْبد العزيز بن ُمَح -٢٠٤٦

  عن أبيه قال ذكر قصة عن أيب بكر وعمر َرِضَي اهللا تعاىل عنهما يف مجع القرآن

َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا إبراهيم بن سعد عن الزُّْهرِّي عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت َرِضيَ  -٢٠٤٧
عنه قال قال يل أَُبو بكر وعمر َرِضَي اهللا تعاىل عنهما إنك شاب وال نتهمك قد كنت تكتب الوحي اهللا تعاىل 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتويف زيد َرِضَي اهللا تعاىل عنه سنة مخس وأربعني وهو ابن ستة ومخسني سنة وقدم 
  رجال أزرقالنيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة وكان 

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا أَُبو داود َحدَّثََنا َعْمرو بن ثابت عن أيب إسحاق عن محري بن مالك قال  -٢٠٤٨
مسعت بن مسعود َرِضَي اهللا تعاىل عنه يقول لقد أخذت من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعني سورة وأن زيد 

  بن ثابت لصيب من الصبيان
َحدَّثََنا أَُبو مروان العثماين َحدَّثََنا إبراهيم بن سعد عن الزُّْهرِّي عن عبيد اهللا بن َعْبد اهللا قال قال َعْبد اهللا  -٢٠٤٩

  َرِضَي اهللا تعاىل عنه واهللا لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت َرِضَي اهللا تعاىل عنه

ثََنا عبده بن سليمان عن األعمش عن أيب إسحاق عن هبرية عن َعْبد اهللا َرِضَي َحدَّثََنا احلسن بن سهل َحدَّ -٢٠٥٠
اهللا تعاىل عنه قال لقد قرأت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بضعا وسبعني وإن زيدا لصاحب ذؤابة يلعب 

  مع الغلمان
ن نوير بن أيب فاختة عن أبيه قال قال عَْبد اهللا َحدَّثََنا َسعِيد بن حيىي بن َسِعيد َحدَّثََنا أيب عن األعمش ع -٢٠٥١

َرِضَي اهللا تعاىل عنه واهللا لقد قرأت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بضعا وسبعني وأن زيدا َرِضَي اهللا تعاىل عنه 
  له ذؤابتان يلعب مع الصبيان

ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن  -٢٠٥٢
  ثَابِتٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َرخََّص ِفي الْعََرايَا

َسعِيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، أَْخَبرَنِي َناِفٌع ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن  -٢٠٥٣
  بِكَْيلِهاأَخَْبرَنِي زَْيُد ْبُن ثَابٍِت َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرخََّص ِفي َبْيعِ الْعََراَيا 

َمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن َرَجاٍء ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُح -٢٠٥٤
َعْن َزْيِد ْبنِ َمَر ، أَبِي َحازِمٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َوَعْبِد اِهللا ْبنِ َناِفعٍ ، َعْن َماِلٍك ، َجِميًعا َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُع

  ثَابِتٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنحْوَُه



َمَر ، أَنَّ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعيَاضٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُع -٢٠٥٥
ْيتِ ٍت َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثَُه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرخََّص ِفي الَْعرِيَِّة يَأُْخذَُها أَْهلُ الَْبزَْيَد ْبَن ثَابِ

  بَِخْرِصَها َيأْكُلُوَنَها َتمْرًا
، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َزْيدَ ْبَن ثَابِتٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق  -٢٠٥٦

  َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثَُه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم نََهى َعنِ الُْمزَاَبَنِة ، وَالُْمَحاقَلَِة

ةَ ، َعنِ الُْجَريْرِيِّ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّ -٢٠٥٧
َبْيَنَما َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َحاِئطٍ ِلبَنِي النَّجَّارِ َعلَى : َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن ثَابِتٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ : قَالَ 

َمْن َيْعرُِف أَْصحَاَب َهِذِه اَألقُْبرِ ؟ : َعُه فَجَاَرْت بِِه فَكَاَدتْ ُتلِْقيِه ، َوإِذَا أَقُْبٌر َخْمَسةٌ أَْو أَْرَبَعةٌ ، فَقَالَ َبْغلٍَة لُه َوَنْحُن َم
مَّةَ َسُتْبلَى ِفي قُُبورَِها فَلَْوال إِنَّ َهِذِه اُأل: َماتُوا ِفي اِإلشَْراِك ، فَقَالَ : َمَتى مَاَت َهُؤالِء قَالَ : أََنا ، فَقَالَ : فَقَالَ َرُجلٌ 

َتعَوَّذُوا بِاللَّهِ : بَِوْجهِِه ، فَقَالَ  أَنْ ال َتَدافَُنوا لََدَعْوتُ اللََّه أَنْ ُيْسِمَعكُْم َعذَاَب الْقَْبرِ الَِّذي أَْسَمُع ِمْنُه ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَْيَنا
: َتَعوَّذُوا بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ ، قُلَْنا : َنُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َعذَابِ النَّارِ قَالَ : ا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َعذَابِ النَّارِ ، قُلَْن

َنُعوذُ بِاللَِّه ِمَن الِْفَتنِ َما : َنا َتعَوَّذُوا بِاللَِّه َتعَالَى ِمَن الِْفَتنِ َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن ، قُلْ: َنُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ قَالَ 
  َنُعوذُ بِاللَِّه ِمْن ِفْتَنِة الدَّجَّالِ: َتعَوَّذُوا بِاللَِّه ِمْن ِفْتَنِة الدَّجَّالِ ، قُلَْنا : ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن قَالَ 

  كعب بن عجرة ٥٩٤

  سنييكىن أبا ُمحَمد َرِضَي اهللا تعاىل عنه تويف سنة اثنتني ومخ
ِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ِحَسابٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعْب -٢٠٥٨

َن الُْحَديْبَِيِة ، َوأََنا أُوِقُد َتْحَت ُبْرَمٍة ِلي َمرَّ بِي َرسُولُ اِهللا َزَم: أَبِي لَْيلَى ، َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  اْحلَْق َوأَطِْعْم ِستَّةَ َمَساِكَني ، أَوْ ُصْم ثَالثَةَ أَيَّامٍ: َنَعْم قَالَ : أَُيؤِْذيَك َهَوامُّ َرأِْسَك ، قُلُْت : َوالْقَْملُ َيَتنَاثَُر ، فَقَالَ 

ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا -٢٠٥٩
  ، َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

َنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َسْيٍف ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َعْن َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثَ -٢٠٦٠
  كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

ثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َخاِلٍد ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٢٠٦١
  لَْيلَى ، َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه

يَّا ْبُن أَبِي َزاِئَدةَ ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َزكَرِ -٢٠٦٢
  َنْحوَُهَحدَّثَنِي َعْبدُ اهللاِ ْبُن َمْعِقلٍ ، َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 

دَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى َحدَّثََنا اْبُن أَبِي مُوَسى ، َح -٢٠٦٣
  ، َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنحْوَُه

الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى الْهِالِليُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن كَْعبِ ْبنِ  َحدَّثََنا َشيَْبانُ ْبُن فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن -٢٠٦٤



َمْن َها ُهَنا ؟ َهلْ َتْسَمُعونَ ؟ إِنَّ : خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : ُعْجَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
ُت ِمْنُه ، ونَ بَِغْيرِ طَاَعِة اِهللا تََعالَى فََمْن َشاَركَُهْم ِفي َعَمِلهِْم ، َوأَعَاَنُهْم َعلَى ظُلِْمهِْم فَلَْيَس مِنِّي وَلَْسَبْعِدي أَُمَراَء َيْعَملُ

  َوَمْن لَْم ُيشَارِكُْهْم ِفي َعَمِلهِْم َولَْم ُيعِْنُهْم َعلَى ظُلِْمهِْم فَُهَو ِمنِّي َوأََنا ِمنُْه

بِيِّ ، َعْن َنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي َحِصنيٍ ، َعنِ الشَّْعَحدَّثَ -٢٠٦٥
 عليه وسلم وََنْحُن َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا: َعاِصمٍ الَْعدَوِيِّ ، َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

إِنَّهُ َسَيكُونُ أَُمَراُء بَْعِدي فََمْن َدَخلَ َعلَْيهِْم َوَصدَّقَُهْم بِكَِذبِهِْم َوأََعانَُهْم َعلَى ظُلِْمهِْم : ُجلُوٌس َعلَى وَِساَدٍة ، فَقَالَ 
ُيَصدِّقُُهْم بِكَِذبِهِْم َولَمْ ُيِعنُْهْم َعلَى ظُلِْمهِْم فَُهَو ِمنِّي َوأََنا فَلَْيَس ِمنِّي َولَْسُت ِمْنُه ، َولَْيَس َيرُِد َعلَى الَْحْوضِ ، َوَمْن لَمْ 

  ِمْنُه َوُهَو َوارٌِد َعلَى الْحَْوضِ

نِ الشَّعْبِيِّ ، َعَحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا ِمسَْعٌر ، َعْن أَبِي َحِصنيٍ  -٢٠٦٦
  ، َعنِ الَْعَدوِيِّ ، َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

ِصنيٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعنِ َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر ، َعْن أَبِي َح
  الَْعَدوِيِّ ، َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

  أَُبو محيد الساعدي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٩٥

  محن بن سعد بن املنذرقال القاضي رمحه اهللا مسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول امسه َعْبد الر
ِهللا ْبنِ ذَكَْوانَ أَبِي َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعلَيٍّ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن َعْبِد ا -٢٠٦٧

َبَعثَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  الزَِّناِد ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِي ُحَمْيدٍ السَّاِعِديِّ
: َهذَا ِلي وََهذَا لَكُْم ، قَالُوا : َرُجال إِلَى الَْيَمنِ ، فََجاَء بِشََوارٍ كَِثريٍ ، فَلَمَّا أَْرَسلَ إِلَْيِه ِلَيَتَوفَّى َما َجاَء بِِه َجَعلَ ، َيقُولُ 

  أُْهِدَي إِلَيَّ ، فَأُْخبَِر بِذَِلَك النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَاَم َعلَى الِْمْنَبرِ ،: ا ؟ قَالَ ِمْن أَْيَن لََك َهذَ

َهذَا ِلي : قَالَ َوفَّاُه َما َبالُ رِجَالٍ َنْبعَثُُهْم َعلَى أَْعَمالٍ فََيجِيُء أََحدُُهْم بِشََوارٍ كَِثريٍ ، فَإِذَا أَْرَسلُْت إِلَْيِه َمْن َيَت: فَقَالَ 
أُْهِديَ إِلَيَّ فََهال إِذَا كَانَ َصاِدقًا أُْهِدَي لَُه ذَِلَك َوُهَو ِفي َبْيتِ أَبِيهِ أَْو : َوَهذَا لَكُْم ، فَإِنْ سُِئلَ ِمْن أَْيَن لََك َهذَا قَالَ 

ِمْنُه شَْيئًا إِال َجاَء بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى ُعُنِقِه ، فَلَْيْنظُْر َرُجلٌ ال أَبَْعثُ َرُجال َعلَى َعَملٍ ، فََيُغلَّ : ِفي َبْيِت أُمِِّه ؟ ثُمَّ قَالَ 
َألبِي  لَّْغُت ، فَقَالَ ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرَِيجِيُء َيْوَم الْقَِياَمِة َعلَى َرقََبِتِه َبِعٌري َيْرغُو ، أَْو َبقَْرةٌ َتخُوُر أَْو شَاةٌ َتْيَعُر ، اللَُّهمَّ َهلْ َب

  .َنَعْم ، ِمْن ِفيِه إِلَى أُذَُنيَّ: أَْنَت َسِمْعَت َهذَا ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ؟ قَالَ : ُحَمْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
: ْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َوِفي َحِديِث ِهَشامٍ َوَروَاُه الزُّْهرِيُّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َوِهَشاُم ْبُن ُع: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  فَلَمَّا َجاَء النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أََمَر بِِه فَُحوِسَب

ِذرِ نِ الْمُْنَحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َسْعِد ْب -٢٠٦٨
دٍ َحتَّى َخلََّف ثَنِيَّةَ السَّاِعِديِّ ، َعْن أَبِي ُحَمْيدٍ السَّاِعِديِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أن النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َخَرَج َيْوَم أُُح

ُهْم َرْهطُ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َسالمٍ ، َوُهَو َرْهطُ َعْبدِ َبنِي قَْيُنقَاعٍ َو: َمْن َهُؤالِء ؟ قَالُوا : الْوَدَاعِ ، فََرأَى كَِتيَبةً َحسَْناَء ، فَقَالَ 



قُولُوا لَُهُم اْرجُِعوا ، فَإِنَّا ال َنْسَتِعُني بِالُْمْشرِِكَني َعلَى : ال قَالَ : أَْسلَُموا ؟ قَالُوا : اِهللا ْبنِ أَُبيِّ ْبنِ َسلُولٍ ، فَقَالَ 
  الُْمْشرِكَِني

  تعاىل عنهشداد بن أوس َرِضَي اهللا  ٥٩٦

ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي  -٢٠٦٩
إِنَّ : ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِثْنَتاِن َحِفظُْتُهَما : اَألْشَعِث ، َعْن َشدَّادِ ْبنِ أَْوسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

فَأَْحِسنُوا الذَّْبَح ، وَلُْيِحدَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ كََتبَ اِإلْحَسانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء فَإِذَا قََتلُْتْم فَأَْحِسنُوا الِْقْتلَةَ ، َوإِذَا ذََبْحُتْم 
  ُهأََحُدكُْم شَفَْرَتُه َولُْيرِْح ذَبِيَحَت

لَْيمٍ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُس -٢٠٧٠
دَّاُد ْبُن أَْوسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوُهَو قَالَ َش: َداُوَد ْبنِ َصاِلحٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َعْنَبَسةَ ْبنِ أَبِي سُفَْيانَ قَالَ 

ُه َعْنُه ، َوُهَو ُيرَاجُِع ُمَعاوَِيةَ اْبُن أَِخي َحسَّانَ ْبنِ ثَابٍِت األَْنصَارِيِّ ، َوُهَو افْتََتَح إِيلَِياَء ِلُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَبِي سُفَْيانَ َرِضيَ اللَّ
أَوَّلُ اإلَِماَرِة َمالَمةٌ ، : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ذَكََر اِإلمَاَرةَ ، فَقَالَ قَْد : بِِذكْرِ اِإلمَاَرِة ، فَقَالَ 

فََما يََرى  َهكَذَا َوَهكَذَا بَِيِدِه: َوثَانِيها َنَداَمةٌ ، َوثَاِلثُها َعذَاٌب ِمَن اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة إِال َمْن َرِحَم َوَعَدلَ ، َوقَالَ 
  كَْيَف بِالَْعْدلِ َمَع ذَوِي الْقُْرَبى ؟: بِالْمَالِ ، ثُمَّ َسكَتَ َساَعةً ، ثُمَّ قَالَ 

  حسان بن ثابت َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٩٧

  تويف سنة أربع ومخسني
دَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ ُخثَْيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ْبُن ُعقَْبةَ ، َح -٢٠٧١

لََعَن َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َبْهَمانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحسَّانَ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه قَالَ 
  وسلم َزوَّارَاِت الْقُُبورِ

  بن أيب حثمة َرِضَي اهللا تعاىل عنه سهل ٥٩٨

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُحمَْيٍد ، قَاال  -٢٠٧٢
إِذَا َصلَّى : ي َحثَْمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ أَبِ

عليه َيْبلُغُ بِِه النَّبِيَّ صلى اهللا : ةَ أََحُدكُْم إِلَى ُسْتَرٍة فَلَْيْدُنو ِمْنَها ال َيقْطَُع الشَّْيطَانُ َعلَْيِه َصالَتُه قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب
  وسلم

َسِمْعُت :  قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُخَبْيبِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ -٢٠٧٣
ْنُه إِلَيَّ ، فََجلَْسَنا ، فََحدَّثَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َجاَء سَْهلُ ْبُن أَبِي َحثَْمةَ َرِضَي اللَُّه َع: َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َمْسُعوٍد ، َيقُولُ 

  إِذَا أَخَْرْصُتْم فَُخذُوا َوَدُعوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَْم َتجُِدوا الثُّلُثَ فَالرُّبَُع: صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  سهل بن احلنظلية َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٥٩٩



: فَّى ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْواِحِد ، َحدَّثَنِي اْبُن جَابِرٍ ، َحدَّثَنِي َربِيَعةُ ْبُن يَزِيَد قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَص -٢٠٧٤
أَِمَري الُْمْؤِمنَِني َيعْنِي  نْ َتسْأَلَقَِدَم أَُبو كَْبَشةَ السَّلُوِليُّ دَِمْشَق فََسأَلَُه َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرٍ َما الَِّذي أَقَْدَمكَ لََعلََّك أََرْدَت أَ

: َواللَِّه ال أَْسأَلُ أََحًدا شَْيئًا بَْعَد الَِّذي َحدَّثَنِي َسْهلُ ْبُن الَْحْنظَِليَِّة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ : َعْبَد الَْمِلِك ْبَن َمرَْوانَ ؟ فَقَالَ 
ُعَيْيَنةُ ْبُن َبْدرٍ الْفََزارِيُّ ، َواَألقَْرُع ْبُن حَابِسٍ التَِّميِميُّ َرِضَي اللَُّه  كُْنُت ِعْنَد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَأََتاُه

ْدرِي َما ُهَو ، فَأَقَْبلَ َعْنُهَما ، فََسأَال َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فََدَعا ُمَعاوَِيةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فَأََمَرُه بَِشْيٍء ال أَ
أََخذََها ، فََربَطَها ِفي َيةُ بَِصِحيفََتْينِ َيْحِملَُهَما ، فَأَلْقَى إِْحَدى الصَِّحيفََتْينِ إِلَى ُعَيْيَنةَ ، َوكَانَ أَْحلََم الرِّْجلَْينِ ، فَُمَعاوِ

  ِعَماَمِتِه ، َوأَلْقَى اُألْخَرى إِلَى اَألقَْرعِ ْبنِ َحابِسٍ ،

بِئَْس َواِفدٍ ِلقَْومٍ إِذَا أََنا جِئْتُُهْم بَِصِحيفَةٍ أَْحِملَُها َما أَْدرِي َما ِفيَها : الَِّذي أُمِْرَت بِِه قَالَ  ِفيَها: َما ِفيَها ؟ قَالَ : فَقَالَ 
أََخذَ  َوَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُمقْبِلٌ َعلَى َرُجلٍ ُيَحدِّثُُه ، فَلَمَّا َسِمَع َمقَالََتُه: كََصِحيفَِة الُْملَْتِمسِ قَالَ 

فََتبِْعُتُه حَتَّى َمرَّ َعلَى بَابِ الَْمْسجِِد ، فَإِذَا َبِعريٌ : فَأَلْقَاَها َوقَاَم قَالَ : الصَِّحيفَةَ فَفَضَّها ، فَإِذَا ِفيَها الَِّذي أََمرَ بِِه قَالَ 
اتَّقُوا اللََّه َعزَّ : فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  أَْيَن صَاِحُب َهذَا الَْبِعريِ ، فَاْبتُِغَي فَلَْم ُيوَجْد ،: ُمَناٌخ ، فَقَالَ 

: ُه ، فَطَِفَق َيقُولُ َوَجلَّ ِفي َهِذِه الَْبَهاِئمِ كُلُوَها ِسَماًنا ، َواْركَُبوَها ِصحَاًحا ، ثُمَّ َمَضى َحتَّى َدَخلَ َمنْزِلَُه وَأََنا َمَع
َيا َرُسولَ اِهللا ، َوَما : ْسأَلُ النَّاَس َعْن ظَْهرِ ِغًنى ، فَإِنََّما َيسَْتكِْثُر ِمْن َجْمرِ جََهنََّم ، فَقُلُْت كَالُْمَتَسخِِّط أََنفًا إِنَُّه َمْن َي

  أَنْ َيْعلَمَ أَنَّ ِعْنَد أَْهِلِه َما ُيَغدِّيهِْم أَْو يَُعشِّيهِْم: ظَْهُر الِْغَنى ؟ قَالَ 

حَمَِّد ْبنِ ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُسوَْيٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد ْبنِ جَابِرٍ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُم -٢٠٧٥
  قَِدَم أَُبو كَْبَشةَ ِدَمْشَق ، فَذَكََر َنْحوَُه: ، َحدَّثَنِي َربِيَعةُ ْبُن َيزِيَد قَالَ 

رٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َسالمٍ ، َعْن َجدِِّه أَبِي َسالمٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّا -٢٠٧٦
عليه وسلم ِفي َصلَّْيُت الَْعْصَر َمعَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا : كَْبَشةَ السَّلُوِليِّ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ الَْحْنظَِليَِّة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي ِحَني خََرْجُت أَْشَرفْتُ : َمِسريِِه إِلَى ُحَنْينٍ ، َوأََمَر أَُناًسا ، فََنَزلُوا َوَعْسكَرُوا َوأَقَْبلَ فَارٌِس ، فَقَالَ 
َعِمها ، َوشَاِئها ِهَي ِفي َواِدي ُحَنْينٍ ، فََتَبسََّم َرسُولُ اهللاِ َعلَى َجَبلِ كَذَا َوكَذَا فَإِذَا بِهََوازِنَ َعلَى َبكَْرةِ أَبِيَها بِظُُعنِها ، َوَن

  ِتلَْك غَنِيَمةٌ ِللُْمْسِلِمَني غًَدا إِنْ َشاَء اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ 

  أَُبو جهيم َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٦

ةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َساِلمٍ أَبِي النَّْضرِ ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -٢٠٧٧
َو لَْو َيْعلَُم أََحدُكُْم َما لَُه ِفي الَْمَمرِّ َبْيَن َيَدْي أَِخيِه َوُه: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُجهَْيمٍ قَالَ 

  ُيَصلِّي َوُهَو َيُمرُّ لََوقََف أَْرَبعَِني

ْولَى ُعَمَر ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َعْن َماِلكِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أَبِي النَّْضرِ َم -٢٠٧٨
نَّ زَْيَد ْبَن َخاِلٍد أَْرَسلَ إِلَى أَبِي ُجَهْيمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْسأَلُُه َما َسِمَع ِمَن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْعَمرٍ ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسِعيٍد ، أَ

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الْمَارِّ َبْيَن َيَديِ الُْمَصلِّي ، فَقَالَ أَُبو جَُهْيمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 



: َيَدْيِه قَالَ أَُبو النَّْضرِ لَْو َيْعلَُم الْمَارُّ َبْيَن َيَديِ الُْمَصلِّي َما َعلَْيِه كَانَ أَنْ َيِقَف أَْرَبِعَني َخْيٌر لَُه أَنْ َيُمرَّ َبْيَن : وسلم  عليه
  ال أَْدرِي أَْرَبِعَني َيْوًما أَْو َشهًْرا أَْو َسنَةً

  تعاىل عنه َعْبد اهللا بن سالم َرِضيَ اهللا ٦٠١

نِ أَِخي َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َيْعلَى ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعنِ اْب -٢٠٧٩
  الَْجاِهِليَِّة فُالنٌ ، فََسمَّانِي َرسُولُ اِهللا َعْبَد اللَِّهكَانَ اسِْمي ِفي : َسالمٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َسالمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن -٢٠٨٠
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : بِي ُهرَْيَرةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسالمٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَ

  فَُهَو ذَِلَك: َنَعْم قَالَ : َوَسِمْعُتُه ؟ قَالَ : َمنِ اْنَتظََر الصَّالةَ فَُهَو ِفي َصالةٍ َحتَّى ُيَصلَِّي قَالَ : 

ُمَحمَّدِ ْبنِ  ا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْهاِد ، َعْنَحدَّثََن -٢٠٨١
: َعْنُه السَّاَعةَ َيْوَم الُْجُمَعِة ، فَقَالَ ذَكََر عَْبُد اهللاِ ْبُن َسالمٍ َرِضَي اللَُّه : إِبَْراهِيَم ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ 

َمْن َصلَّى ، ثُمَّ جَلََس َيْنتَِظُر الصَّالةَ لَْم يََزلْ ِفي َصالةٍ : أَلَْسَت قَْد َسِمْعَت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  ُهَو كَذَِلَك: قَالَ َبلَى ، فَ: َحتَّى َتأِْتَيهُ الصَّالةُ الَِّتي َتِليَها ، فَقُلُْت 

هللاِ ْبنِ َسالمٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَْزةَ ْبنِ ُيوُسفَ ْبنِ َعْبِد ا -٢٠٨٢
َما : نَّ اللََّه َتبَاَرَك َوَتعَالَى لَمَّا أََراَد ِهَداَيةَ زَْيِد ْبنِ ُسُعنَّةَ قَالَ إِ: أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه عَْبِد اِهللا ْبنِ َسالمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ال اثَْنَتْينِ لَْم أُْخَبْرُهَما ِمْن َعالَماِت النُُّبوَِّة َشْيٌء إِال َوقَْد َعَرفُْتَها ِفي َوْجِه ُمَحمَّدٍ صلى اهللا عليه وسلم ِحَني نَظَْرُت إِلَْيِه إِ
ْعرُِف ِحلَْمُه ِمْن َجْهِلِه َخَرجَ ُه ِحلُْمُه َجْهلَُه ، َوال َيزِْدُه ِشدَّةُ الْجَْهلِ إِال ِحلًْما ، فََبْيَنا أََنا أََتلَطَُّف لَُه أَنْ أُخَاِلطَُه ، فَأَِمْن

  َيْوًما ِمَن الُْحُجرَاِت ، َوَمَعُه َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ،

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ ُبْصَرى قَْرَيةُ اْبُن فُالٍن قَْد أَْسلَُموا َوَدَخلُوا ِفي : َء َرُجلٌ َيِسُري َعلَى رَاِحلَِتِه كَالَْبَدوِيِّ ، فَقَالَ فََجا
ِشدَّةٌ َوقُُحوطٌ ِمَن الَْغْيِث وَأََنا ُمْشِفٌق أَنْ اِإلْسالمِ َوَحدَّثُْتُهْم إِنْ أَْسلَُموا أََتاُهْم أَْرَزاقُُهْم َرغًَدا ، َوقَْد أََصاَبْتُهمْ َسَنةٌ َو

بِِه فََعلَْت قَالَ زَْيُد ْبُن ُسُعنَّةَ  َيْخُرجُوا ِمَن اِإلْسالمِ كََما َدَخلُوا ِفيِه طََمًعا ، فَإِنْ رَأَْيَت أَنْ ُتْرِسلَ إِلَْيهِمْ َشْيئًا َحتَّى تُِعينَُهْم
أَمَّا ِمْن حَاِئِط فُالٍن ُمَسمى : ذَا ِمْن َحاِئطِ َبنِي فُالٍن ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَْبتَاُع كَذَا َوكَ: فَقُلُْت : 

ًرا ، فََدفََعَها  ثََمانَِني ِدينَافَالَ ، َولَِكْن أَبِيُعَك كَذَا َوكَذَا َوْسقًا إِلَى أََجلٍ ُمَسمى ، فَبَاَيَعنِي ، فَأَطْلَقُْت ِهْميَانِي َوأَْعطَْيُتُه
  أَْعجِلْ َعلَْيهِْم بَِها َواغْنِهِْم: إِلَى الرَُّجلِ ، َوقَالَ 

أَُبو َبكْرٍ ،  فَلَمَّا كَانَ قَْبلَ َمَحلِّ حَقِّي بَِيْوَمْينِ أْو ثَالثٍَة خََرَج َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي جِنَاَزٍة َوَمَعُه: قَالَ 
فَلَمَّا َصلَّى َعلَى الْجِنَاَزِة َوَدَنا ِمْن جِدَارٍ لَِيْجِلَس إِلَْيهِ : ي َنفَرٍ ِمْن أَْصحَابِِه َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم قَالَ زَْيٌد َوُعَمُر َوُعثَْمانُ ِف

أَال َتقِْضي َيا ُمَحمَُّد ، فَوَاللَِّه َما  :َجذَْبُت بِرِدَاِئِه َحتَّى َسقَطَ َعلَى َعاِتِقِه ، ثُمَّ أَقَْبلُْت َعلَْيِه بَِوْجٍه جَْهمٍ غَِليٍظ ، فَقُلُْت 
فَاْرتََعَدْت فََراِئُص ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ : َعِلْمُتكُْم َبنِي عَْبِد الُْمطَِّلبِ لَمُطْلٌ ، َولَقَْد كَانَ ِلي بُِمَخالَطَِتكُْم ِعلٌْم قَالَ زَْيٌد 

أَْي َعُدوَّ اِهللا أََتقُولُ َهذَا لَِرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه : ثُمَّ َرمَانِي بَِبَصرِِه ، فَقَالَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، كَالْفَلَِك الُْمْسَتِديرِ ، 



: ْيٌد لََسبَقَنِي َرأُْسَك قَالَ َزوسلم ، َوَتْصَنُع بِِه َما أََرى ، َوَتقُولُ لَُه َما أَْسَمُع ، فََوالَِّذي َبَعثَُه بِالَْحقِّ لَْوال َما أََخاُف فَْوَتهُ 
  َوَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َينْظُُر إِلَى ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ِفي ُسكُوٍن َوُتؤََدٍة ،

بُِحْسنِ اتَِّباِعِه  أََنا َوُهَو أَْحَوُج إِلَى غَْيرِ َهذَا ِمْنكَ َيا ُعَمُر ، أَنْ َتأْمَُرنِي بُِحْسنِ األََداِء ، َوَتأْمَُرُه: ثُمَّ تََبسََّم ، ثُمَّ قَالَ 
اللَُّه َعْنُه ، فَقََضانِي ،  اذَْهْب بِِه ، فَأَْعِطِه َحقَُّه ، َوأَْعِطِه َمكَانَ َما ُرْعَتُه ِعْشرِيَن َصاًعا ِمْن َتْمرٍ ، فَذََهَب بِي ُعَمُر َرِضَي

الَْحْبُر ؟ : أََنا َزْيدُ ْبُن ُسُعنَّةَ قَالَ ُعَمُر : ال ، قُلُْت : نِي ؟ قَالَ َتْعرِفُ: َوأَْعطَانِي ِعْشرِيَن َصاًعا ِمْن َتْمرٍ فَلَمَّا فََرغَ ، قُلُْت 
فََما َحَملََك َعلَى َما َصَنْعَت ِمْن كَالِمَك َمَع َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ؟ : َنَعْم قَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه : قُلُْت 

لَمْ َيْبَق ِمْن َعالَماِت النُُّبوَّةِ َشْيٌء إِال َوقَْد َعَرفُْتُه ِفي َوْجِه َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِحَني إِنَُّه : قُلُْت : قَالَ زَْيٌد 
لًْما ، فََرِضيُت بِاللَِّه َربا ، لُ إِال ِحَنظَْرُت إِلَْيِه إِال اثَْنَتْينِ ، فَأَحَْبْبُت أَنْ أُْخَبَرُهَما ِمْنهُ َيْسبُِق ِحلُْمُه َجْهلَُه ، َوال يَزِْدُه الَْجْه

  َوبِاِإلْسالمِ ِديًنا ، َوبُِمَحمَّدٍ صلى اهللا عليه وسلم َرسُوال ،

: يه وسلم ، فَقَالَ ُعَمُر َوأُشْهُِدَك َيا ُعَمُر ، أَنْ أُْشِطَر مَاِلي فَإِنِّي أَكْثَرُ أَْهِلَها َماال َصَدقَةً َعلَى أُمَِّة ُمحَمٍَّد صلى اهللا عل
أَْو َبْعضِهِْم ، فََرَجَع َزْيٌد ، َوُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما إِلَى : أَْو َعلَى َبْعضِهِْم ، فَإِنَّكَ ال َتَسعُْهْم قَالَ َزْيدٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
َه إِال اللَُّه ، َوأَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه ، أَْشَهدُ أَنْ ال إِلَ: َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ َزْيدٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

ذَكََر ُمَحمَّدُ : ِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ َوَباَيَعُه َوآَمَن بِِه َوَصدَّقَُه َوشَهَِد َمَعُه َمَشاِهَد ِعدَّةً ، فََهلََك ِفي غَْزَوٍة ُمقْبِال بَِوْجهِِه قَالَ الَْو
  .َعْن َجدِِّه َعْبِد اِهللا ْبنِ َسالمٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْبُن َحْمَزةَ ، َعْن أَبِيِه ، 

  َهذَا َيْدُخلُ ِفي ُمْسَندِ زَْيِد ْبنِ ُسْعَنةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ،: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ َرِحَمُه اللَُّه 

ا َما جََرى ِفي ِكَتابِ َمعَانِي اَألْخَبارِ ، َوُهَو أَْصلٌ ِفي السَّلَمِ َهذَا َحِديثٌ كَِثريُ الَْمعَانِي قَْد ذَكََّرَن: َوقَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 
نِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه ِفي كَْيلٍ َمْعلُومٍ ، َوأََجلٍ َمْعلُومٍ ، َوالثََّمُن ُمَعجَّلٌ ، َوكَذَاَك َرَوى اْبُن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َع

، فََمْن أَْسلََم فَلُْيَسِلْم ِفي كَْيلٍ َمْعلُومٍ َوَوْزٍن َمْعلُومٍ َوأََجلٍ َمْعلُومٍ ، َوقَْد َتَناَزعُوا ِفي َهذَا ال ُتْسِلُموا : وسلم قَالَ 
َبُر َدالٌ َعلَى َما قَالُوا إِذَا َتَرَك ذِكَْر الْمَْوِضعِ ِفي السَّلَمِ الَِّذي ُيْسِلُمُه إِلَْيِه بَطَلَ السَّلَُم ، َوالَْخ: الْمَْوِضعِ ، فَقَالَ قَاِئلُونَ 

النَّبِيُّ صلى اهللا عليه إِذْ لَمْ َيأُْمرِ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بِاشِْتَراِط ذَِلَك ، فََمنِ اشَْتَرطَ ِفي السَّلَمِ َما لَْم َيأُْمْر بِِه 
  وسلم فََشْرطُُه َباِطلٌ مُفِْسٌد لِلسَّلَمِ

  ىل عنهمالك بن صعصعة َرِضيَ اهللا تعا ٦٠٢

َماِلِك ْبنِ صَْعَصَعةَ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن  -٢٠٨٣
: َبْيَنا أََنا ِفي الَْحِطيمِ ، َوُربََّما قَالَ : َي بِِه قَالَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َنبِيَّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثَُهْم َعْن لَْيلَِة أُْسرِ

فَأَتَانِي ، فَاسَْتْخَرَج قَلْبِي ، فََشقَّ َبطْنِي ، ثُمَّ أُتِيُت بِطَْسٍت ِمْن ذََهبٍ َمْملُوَءٍة إَِمياًنا َوِحكَْمةً : ِفي الِْحْجرِ ُمضْطَجًِعا قَالَ 
َوَما َهذَا الُْبرَاقُ : ُه ، ثُمَّ أُعِيَد ، ثُمَّ أُتِيُت بَِدابٍَّة ُدونَ الْبَْغلِ َوفَْوَق الِْحَمارِ ، فَقَالَ لَهُ الْجَاُروُد ، فََغَسلَ قَلْبِي ، ثُمَّ َحشَا

ِديثَ وَأََحاِديثُ مَاِلِك ْبنِ َنَعْم ، ُخطَْوُتُه ِعْنَد أَقَْصى طََرِفِه فَُحِملُْت َعلَْيِه ، فَاْنطَلََق ، فَذَكََر الَْح: َيا أََبا َحْمَزةَ ؟ قَالَ 
  َصْعَصَعةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي َمْوِضعٍ آَخَر بِطُوِلِه بِطُُرقِ قََتادَةَ

  خزمية بن ثابت َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٠٣



مَُّد ْبُن ُزَراَرةَ ْبنِ خَُزْيَمةَ ْبنِ ثَابٍِت ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا ُمَح -٢٠٨٤
م اْشَتَرى فََرًسا ِمْن َحدَّثَنِي ُعَماَرةُ ْبُن ُخَزْيَمةَ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن أَبِيهِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسل

هِدَ لَُه ُخَزْيَمةُ ْبُن ثَابِتٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه َسَواَء ْبنِ قَْيسٍ الُْمحَارِبِيِّ ، فََجَحَدُه ، فََش
َصدَّقُْتَك ِلَما جِئْتَ بِِه َوَعِلْمُت أَنََّك ال تَقُولُ إِال َحقًّا ، : َما َحَملََك َعلَى الشََّهاَدِة َولَمْ َتكُْن َمَعَنا حَاضًِرا قَالَ : وسلم 

  َمْن شَهَِد لَُه خَُزْيَمةُ ، أَْو شَهَِد َعلَْيِه ُخَزْيَمةُ فََحْسبُُه: الَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَ

َبرَنِي ْهرِيِّ ، أَْخَحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن فَضَالَةَ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن َناِفعٍ ، َعْن ُشَعْيبِ ْبنِ أَبِي َحمَْزةَ ، َعنِ الزُّ -٢٠٨٥
  وَُهُعَماَرةُ ْبُن ُخَزْيَمةَ ، أَنَّ َعمَُّه أَْخَبَرُه ، َوُهَو ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَذَكََر َنْح

لَى ُمَحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ ، فَقَالَ َجاَء َرُجلٌ إِ: َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمٍَّد الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ قَالَ  -٢٠٨٦
َهذَا شَْيُخ قُرَْيشٍ : اْسكُْت ، َوقَالَ : َيا أََبا َحْمَزةَ ، كَْيَف تََرى ِفي إِْتَيانِي الَْمْرأَةَ ِفي ُدُبرَِها فَأَعَْرَض َعْنُه ، َوقَالَ : 

َحدَّثَنِي ثُمَّ : اللَُّهمَّ قَذًَرا َولَْو كَانَ َحالال قَالَ : َعِليِّ ْبنِ السَّاِئبِ  فََسلُْه َيْعنِي َعْبَد اِهللا ْبَن َعِليٍّ ، فَقَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن
َسِمْعَت ِفي إِْتَياِن النَِّساِء ِفي  أَخَْبرَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن َعِليِّ ْبنِ السَّاِئبِ أَنَُّه لَِقَي َعْمَرو ْبَن أُحَْيَحةَ ْبنِ الُْجالحِ ، فََسأَلَُه َهلْ

ْينِ أَشَْهُد لََسِمْعتُ ُخَزْيَمةَ ْبَن ثَابِتٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه الَِّذي َجَعلَ َرُسولُ اهللاِ َشَهاَدَتُه بَِشَهاَدةِ َرُجلَ: ْدبَارِِهنَّ َشيْئًا ؟ فَقَالَ أَ
  ، أَنَّ َرُجال

ي اْمرَأَِتي ِفي ُدُبرَِها ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي آِت: أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
أَمَّا ِفي دُُبرَِها ِفي : َنَعْم قَالََها َمرََّتْينِ ، أَْو ثَالثًا ، ثُمَّ فَِطَن َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِلَما أَرَاَد ، فَقَالَ : وسلم 

  فَالَ ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْنَهاكُْم أَنْ تَأُْتوا النَِّساَء ِفي أَْدَبارِهِنَّ قبلها ، فََنَعْم ، فَأَمَّا ِفي ُدُبرَِها

اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعنِ الَْولِيِد ْبنِ كَِثريٍ ، َحدَّثَنِي ُعَبْيُد -٢٠٨٧
َسِمْعتُ ُخَزْيَمةَ ْبَن ثَابٍِت َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، : ِصنيٍ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ قَْيسٍ الَْخطِْميِّ ، َعْن َهَرِميِّ ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ َح

ْحيِي ِمَن الَْحقِّ ال َتأْتُوا النَِّساَء ِفي إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ال َيسَْت: َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َيقُولُ 
  .أَْعجَازِِهنَّ

  .َورََواُه َعِليُّ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن َهَرِميٍّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 
ِميِّ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْواِقِفيِّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ َرِضَي اللَّهُ َوَرَواُه اْبُن الَْهاِد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الُْحَصْينِ ، َعْن َهَر

  .َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم
  َوَرَواُه اْبُن الَْهاِد ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ ُخَزْيَمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َولَُه طُُرٌق َعْن ُخَزْيمَةَ

  بتعمارة بن ثا ٦٠٤

  أخو خزمية بن ثابت َرِضَي اهللا تعاىل عنه
ةُ ْبُن خَُزْيَمةَ ْبنِ َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن سَُوْيٍد ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَْخبَرَنِي ُعَماَر -٢٠٨٨

أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّ خَُزْيَمةَ ْبَن ثَابٍِت رَأَى ِفي النَّْومِ  أَْخَبَرُه َعمُُّه ، َوكَانَ ِمْن: ثَابٍِت قَالَ ُعَماَرةُ 



ثَُه ، فَاضْطََجعَ أَنَُّه َسَجَد َعلَى َجْبَهِة َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَأََتى ُخَزْيَمةُ ْبُن ثَابٍِت إِلَى َرسُولِ اِهللا ، فََحدَّ
  َصدِّْق رُْؤَياَك ، فََسَجَد َعلَى جَْبَهتِِه: اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ  َرسُولُ اِهللا صلى

رِيِّ ، أَْخبََرنِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن فََضالَةَ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن َناِفعٍ ، َعْن ُشَعْيبِ ْبنِ أَبِي َحمَْزةَ ، َعنِ الزُّْه -٢٠٨٩
ثَابٍِت ، أَنَّ َعمَُّه َحدَّثَُه ، َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا ُعَماَرةُ ْبُن ُخَزْيَمةَ ْبنِ 

  عليه وسلم اْبتَاَع فََرًسا ِمْن أَعَْرابِيٍّ فَذَكََر الَْحدِيثَ

  رافع بن خديج ٦٠٥

  يكىن أبا َعْبد اهللا َرِضَي اهللا تعاىل عنه
  ان وستنيُتُوفَِّي سنة مث
َحجَّاجِ ، َحدَّثََنا َداُودُ َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الْوَِليِد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ْبُن الْ -٢٠٩٠

ْبنِ َخدِيجٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا  الَْبْصرِيُّ ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَسِْلَم ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد ، َعْن َراِفعِ
  أَْسِفرُوا بِالْفَْجرِ ، فَإِنَُّه أَْعظَُم ِلَألجْرِ: عليه وسلم قَالَ 

ِصمِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ قََتاَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َعا -٢٠٩١
  َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد ، َعْن َراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه

َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َوَعْبُد الَْعزِيزِ الدََّراَوْرِديُّ ، َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، -٢٠٩٢
  م ِمثْلَُهقََتاَدةَ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد ، َعْن َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسل

ى ْبُن يُوُنَس ، َعنِ اَألْحَوصِ ْبنِ َحِكيمٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ ُيوُسَف الصَّْيَدالنِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَس -٢٠٩٣
اِء أَْرضِ أَبِي َعْوٍن ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيِّبِ ، َعْن َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم نََهى َعْن ِكَر

  .اَألعَاجِمِ َوشَِراِئَها
  اَألْنصَارِيُّ َجلِيلٌ َحدَّثَ َعْنُه الثِّقَاُت َوقَدْ َسِمَع ِمنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهمَا أَُبو َعْوٍن: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  سهل بن سعد الساعدي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٠٦

اىل عنه َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا أيب عن شعيب عن الزُّْهرِّي قال قال سهل بن سعد َرِضَي اهللا تع -٢٠٩٤
  وكان قد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم ومسع منه وزعم أنه يوم تويف رسول اهللا كان بن مخس عشرة سنة

ْنهُ ْعٍد َرِضَي اللَُّه َعَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َسِمعَ سَْهلَ ْبَن َس -٢٠٩٥
لَْو أَْعلَمُ : اطَّلَعَ َرُجلٌ ِمْن ُجْحرٍ ِفي ُحْجَرِة النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوَمَعُه ِمْدًرى َيُحكُّ بِهِ رَأَْسُه ، فَقَالَ : ، َيقُولُ 

  أَنََّك َتْنظُُر لَطََعْنُت بِِه ِفي َعيْنَِك إِنََّما جُِعلَ االْسِتئْذَانُ ِمْن أَْجلِ الَْبصَرِ
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فُلَْيحٍ ، َعْن : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُحمَْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، قَاال  -٢٠٩٦

: ولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُس: ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن سَْهلِ ْبنِ َسْعدٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلقَْوِمي فَإِنَّ قَْوِمي ال َيْعلَُمونَ



  أَُبو َسعِيد اخلدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٠٧

  سعد بن مالك بن سنان
نِي أُمِّي أُمُّ َسعِيٍد بِْنُت َمْسُعوِد ْبنِ َحمَْزةَ َحدَّثََنا َصلُْت ْبُن َمْسعُوٍد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعِليٍّ ، َحدَّثَْت -٢٠٩٧

 الرَّْحَمنِ بِْنَت أَبِي سَِعيدٍ ْبنِ أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ َوُهَو سَْعُد ْبُن َماِلِك ْبنِ ِسَناٍن َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنََّها َسِمَعْت أُمَّ َعْبِد
أُِصيَب َوْجُه َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم أُُحٍد ، فَاْستَقَْبلَُه َماِلُك ْبن : أَنَُّه قَالَ  الُْخْدرِيِّ ُتَحدِّثُ ، َعْن أَبِيَها ،

َمْن : سلم ُِسَناٍن ، فََملََخ الدََّم َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ ازَْدَرَدُه ، فَقَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه و
  َيْنظَُر إِلَى َمْن خَالَطَ َدِمي َدَمُه فَلَْيْنظُْر إِلَى مَاِلِك ْبنِ ِسَناٍن أََحبَّ أَنْ

َن َعْبدِ اهللاِ ُيَحدِّثُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُعَمَر ، َوَسِمَع َجابَِر ْب -٢٠٩٨
يَأِْتي َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ َيْغُزو : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : عِيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ، َعْن أَبِي َس

حُ بِهِْم ، ثُمَّ نََعْم ، فَُيفَْت: أَِفيكُْم َمْن َصِحبَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فَُيقَالُ : ِفيِه ِفئَاٌم ِمَن النَّاسِ ، فَُيقَالُ 
أَِفيكُْم َمْن َصِحَب أَْصَحابَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه : َيأِْتي َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ فََيْغُزو ِفيِه ِفئَاٌم ِمَن النَّاسِ ، فَُيقَالُ 

أَفِيكُْم َمْن َصِحبَ : ِفيِه ِفئَاٌم ِمَن النَّاسِ ، فَُيقَالُ  َنَعْم ، فَُيفَْتُح بِهِْم ، ثُمَّ َيأِْتي َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ فََيْغُزو: وسلم ؟ فَُيقَالُ 
  َنَعْم ، فَُيفَْتُح لَُهْم: أَْصحَاَب َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فَُيقَالُ 

انُ ، َعْن َعْمرٍو ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُسفَْي: َحدَّثََنا َعبَّاسُ ْبُن الَْوِليِد النَّْرِسيُّ ، َوَحاِمدُ ْبُن َيْحَيى ، قَاال  -٢٠٩٩
  أَبِي َسِعيدٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنحْوَُه

يِّ ، َعْن َعمِِّه ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَِخي الزُّْهرِ -٢١٠٠
ِديثًا ، َعْن َرسُولِ اِهللا صلى َحدَّثَنِي َساِلُم ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ أََبا َسعِيٍد الُْخْدرِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثَُه َح

الذََّهُب بِالذََّهبِ مِثْال : اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى: اهللا عليه وسلم قَالَ أَُبو َسعِيٍد ِفي الصَّْرِف 
  بِِمثْلٍ ، وَالَْورُِق بِالَْورِقِ مِثْال بِمِثْلٍ

ي ابِرٍ ، َعْن أَبَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َج -٢١٠١
َوُهَو ُيَصلِّي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أن َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد ُمتََوشًِّحا بِِه 

  َعلَى َحصِريٍ
فَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي سَِعيدٍ َحدَّثََنا اْبُن ُنمَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد ، َوَيْعلَى ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُس -٢١٠٢

  َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ُيَصلِّي َعلَى َحِصريٍ فََسَجَد َعلَْيِه: َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  زيد بن أرقم َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٠٨

حَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فُلَْيحٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْ -٢١٠٣
صلى كََتَب إِلَي زَْيُد ْبُن اَألْرقَمِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه فَذَكََر أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اِهللا : الْفَْضلِ ، أَنَُّه َسِمَع أََنسَ ْبَن َماِلٍك ، َيقُولُ 

  اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلَألْنصَارِ َوَألْبَناِء األَْنَصارِ ، َوَشكَّ اْبُن الْفَْضلِ ِفي أَْبَناِء أَْبَناِء األَْنَصارِ: اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 



ثَابٍِت ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ أََنسٍ قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن -٢١٠٤
يبُوا َيْوَم الْحَرَِّة فَكََتَب ِفي كََتَب زَْيُد ْبُن أَرْقََم إِلَى أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ُيعَزِّيِه بَِولَِدِه َوأَْهِلِه الَِّذيَن أُِص: 

اللَُّهمَّ اغِْفْر : ِمَن اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ وَإِنِّي مَُبشُِّرَك بُِبشَْرى : ِكَتابِِه 
  َصارِِلَألْنصَارِ َوَألْبَناِء األَْنَصارِ َوَألبَْناِء أَْبَناِء األَْنصَارِ َولِنَِساِء اَألْنصَارِ َولِنَِساِء أَْبَناِء األَْن

، رِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َوَعْبدِ اهللاِ ْبنِ الَْحارِِث َحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٢١٠٥
اللَُّهمَّ إِنِّي :  ال أَقُولُ لَكُمْ إِال َما كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ: َعْن َزْيِد ْبنِ أَرْقََم َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ِسي َتقَْواَها أَْنَت َولِيَُّها أَُعوذُ بَِك ِمَن الَْعْجزِ ، َوالْكََسلِ ، َوالُْبْخلِ ، وَالُْجْبنِ ، َوالَْهَرمِ ، َوَعذَابِ الْقَْبرِ اللَُّهمَّ آِت َنفْ
ِعلْمٍ ال َيْنفَُع ، َونَفَسٍ ال َتْشَبُع ، َوقَلٌْب ال َيْخَشُع ، َوُدَعاٌء ال  َوَمْوالَها أَْنَت َخْيُر َمْن َزكَّاَها ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن

  .ُيسَْتجَاُب

  َعْبد اهللا بن شبل نقيب َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٦٠٩

نِ ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َضْمَضمِ ْب -٢١٠٦
َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِشْبلٍ ، أََحدِ النُّقََباِء أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه : َسِمْعُت أََبا َراِشٍد الْحُْبرَانِيَّ ، َيقُولُ : ُعَبْيٍد قَالَ 

هللا عليه وسلم ُحُمَر اِإلْنسِ َيْوَم َخْيَبَر ، َوأَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى وسلم َيْوَم َخيَْبَر َحرََّم الضَّبَّ ، َوَحرََّم َرسُولُ اِهللا صلى ا
  اهللا عليه وسلم َحرََّم كُلَّ ِذي نَابٍ ِمَن السِّبَاعِ

  الرباء بن عازب ٦١

  يكىن أبا عمارة َرِضَي اهللا تعاىل عنه
 ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُمطَرٍِّف ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعنِ الَْبَراءِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا -٢١٠٧

  ُعرِْضُت أََنا َواْبُن ُعَمَر َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم َبْدرٍ فَاْسَتصَْغَرنا َوَشهِْدَنا أُُحدًا: َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيَد ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -٢١٠٨
َيْحنِ أََحدٌ  كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ لَْم: الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ِمنَّا ظَْهَرُه َحتَّى َيْسُجَد فَإِذَا َسَجَد َتبِْعَناُه

ُس ْبُن ُجَبْيرٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا َحَمدُ ْبُن ِهاللٍ ، َحدَّثََنا يُوُن -٢١٠٩
كُنَّا َمَع َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َسفَرٍ ، فَأََتْيَنا َعلَى رَِكيٍّ ذَمٍَّة ، : ِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ َر

ُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه فَأَْدلَْوا إِلَيَّ دَلًْوا َوَر: فََنَزلَ ِستَّةُ أَنَاِسيٍّ أََنا سَاِدسُُهْم ، أَْو َسْبَعةٌ أََنا َسابُِعُهْم قَالَ مَاَحةُ قَالَ 
فََرفَْعُت إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : وسلم َعلَى َشِفريِ الرَِّكيِّ ، فََجَعلَْنا ِفيَها نِصْفََها ، أَْو قُرَاَب ثُلُثَيَْها قَالَ 

فََرفَْعُت الدَّلَْو إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه : َجْدُتُه قَالَ َوِكْدُت بِإِنَاِئي أَنْ أَجَِد َشيْئًا أَنْ أَْجَعلَُه ِفي َحلِْقي فََما َو: قَالَ 
َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيقُولَ ، فَأُِعيَدْت إِلَْيَنا الدَّلَْو بَِماٍء : وسلم ، فََغَمَس َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيَدْيِه ِفيَها ، َوقَالَ 

  فََساَحْت: خَِرَنا أَْخَرَج بِثَْوبٍ َمَخافَةَ الَْغَرقِ قَالَ فَلَقَْد َرأَْيُت آ: ِفيَها قَالَ 



  فضالة بن عبيد َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦١١

ْبنِ  ْمرٍو ، َعْن ُشَرْيحَِحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ُدَحْيٌم ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن َع -٢١١٠
غََزوَْنا َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم غَْزَوةَ َتُبوَك ، فَجََهَد الظَّْهُر َجْهًدا َشِديًدا : ُعَبْيٍد ، َعْن فََضالَةَ ْبنِ ُعَبْيٍد قَالَ 

لُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َينْفُُخ ، فََشكَْوا إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َما بِظَْهرِِهْم ِمَن الْجَْهِد ، فَجََعلَ َرُسو
 اللَُّهمَّ اْحِملْ َعلَْيَها ِفي َسبِيِلَك ، فَإِنََّك َتْحِملُ َعلَى الْقَوِيِّ وَالضَِّعيِف ، َوَعلَى الرَّطْبِ َوالَْيابِسِ: بِظَْهرِِهْم ، َوَيقُولُ 

َهِذِه َدْعَوةُ َرسُولِ اهللاِ : َعلَْت تَُنازُِعَنا أَزِمََّتَها قَالَ فَضَالَةُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ ، فََما َبلَْغَنا الَْمِديَنةَ حَتَّى َج
غَْزَوةَ قُْبُرَص ِفي  صلى اهللا عليه وسلم َعلَى الْقَوِيِّ ، َوالضَِّعيِف فََما َبالُ الرَّطْبِ ، َوالَْيابِسِ فَلَمَّا قَِدْمَنا الشَّاَم غََزْوَنا

  ْحرِ ، فََعَرفُْت َدْعَوةَ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلمالَْب

َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الُْمبَاَرِك ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَأَُبو الرَّبِيعِ ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد ، قَاال  -٢١١١
أُِتَي َرُسولُ : ِلدَ ْبَن أَبِي ِعْمَرانَ ، َعْن َحَنشٍ ، َعْن فََضالَةَ ْبنِ ُعَبْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسِمْعُت خَا: َسِعيِد ْبنِ َيزِيَد قَالَ 

ى النَّبِيَّ صلى انَِري ، فَأََتاهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم َخيَْبَر بِِقالَدٍة ِفيَها َخَرٌز ُمَعلَّقَةٌ بِذََهبٍ ، فَاْبَتاَعَها َرُجلٌ بَِسْبَعِة َدَن
ال ، حَتَّى : إِنََّما أََرْدُت الِْحَجاَرةَ ، فَقَالَ : ال حَتَّى ُتَميَِّز َما َبْيَنُهَما ، فَقَالَ : اهللا عليه وسلم فَذَكََر ذَِلكَ لَُه ، فَقَالَ 

  فََردَُّه بِِه َحتَّى َميََّز: ُتَميَِّز َما َبيَْنُهَما قَالَ 

، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ، وَاْبُن لَهِيَعةَ ، َوقُرَّةُ ْبُن َعْبدِ  َحدَّثَنِي ُدَحْيٌم -٢١١٢
عليه وسلم صلى اهللا  الرَّْحَمنِ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َيْحَيى الشُّرَْيِحيِّ ، َعْن حََنشٍ ، َعْن فََضالَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ

  َنحْوَُه
ةَ ْبنِ ُعَبْيدٍ َحدَّثَنِي ُدَحْيٌم ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو هانِي ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َربَاحٍ ، َعْن فََضالَ -٢١١٣

  َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنحْوَُه

ِضَي ْيٌم ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو هانِي ، َعْن َعِليِّ ْبنِهاحٍ ، َعْن فََضالَةَ ْبنِ ُعَبْيٍد َرَحدَّثَنِي ُدَح -٢١١٤
  اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه

  َعْبد الرمحن بن شبل َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٦١٢

 ْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعْن َعمِِّه ، َعنِ اْبنٍَحدَّثََنا َي -٢١١٥
حَتَّى ُيوَجدَ  ال َيذَْهُب اللَّْيلُ وَالنَّهَاُر: ِلَعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ِشْبلٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  النَّْعلُ ِفي الِْقَماَمِة ، فَُيقَالُ كَأَنََّها نَْعلُ قَُرِشيٍّ

اوَِيةُ ْبُن َسالمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ُدَحْيٌم ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُشَعْيبِ ْبنِ َشابُورٍ ، أَْخَبرَنِي ُمَع -٢١١٦
كُنَّا َمَع ُمَعاوَِيةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ِفي : أَنَّهُ أَخَْبَرُه ، َعْن َجدِِّه أَبِي َسالمٍ ، َعْن أَبِي رَاِشٍد أَنَُّه أَْخَبَرُه قَالَ  َعْن أَِخيِه زَْيٍد

إِلَى َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ ِشْبلٍ َرِضَي اللَُّه  َمْسكٌَن ، فَلَمَّا أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ بِاَألذَانِ األَوَّلِ أَْرَسلَ ُمَعاوَِيةُ: َمْنزِلٍ ، ُيقَالُ لَُه 
أَمَّا إِنََّك ِمْن قَُدَماِء أَْصحَابِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوفُقََهائِهِْم ، فَإِذَا َصلَّْيَت َوَدَخلْتَ : َعْنُهَما ، فَقَالَ 



ْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَاَم َعْبُد الرَّْحَمنِ َرِضَي اللَُّه َعْنهُ فُْسطَاِطي فَقُْم ِفي النَّاسِ َوَحدِّثُْهْم بَِما َسمِْعَت ِم
اقَْرءُوا الْقُْرآنَ َواْعَملُوا بِِه ، َوال َتْجفُوا َعْنُه ، َوال : إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ، فَقَالَ 

  لُوا بِِه ، َوال َتْسَتكْبُِرواَتْغلُوا ِفيِه ، َوال َتأْكُ

: َوَعْبُد اِهللا ْبُن ِشْبلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َرَوى ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َحِديثَْينِ ، َوقَالَ قَْوٌم : قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 
َعْبُد اِهللا ْبُن ِشْبلٍ َنأِْتي بِِه ِفي َمْوِضِعِه إِنْ َشاَء اللَُّه َعزَّ : َماِن ُهَو َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ِشْبلٍ ، َوقَرَأُْت ِفي ِكتَابِ اْبنِ الَْي

  َوَجلَّ

  َعْبد اهللا بن يزيد اخلطمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦١٣

َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اِهللا  حدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيُع ْبُن الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، -٢١١٧
  َنهَاَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعنِ النُّْهَبِة وَالُْمثْلَِة: ْبنِ َيزِيَد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

اسٍ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيدَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْجَبَّارِ ْبُن َعبَّ -٢١١٨
  كُلُّ َمْعُروفٍ َصَدقَةٌ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  حميصة بن مسعود َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦١٤

يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحَرامِ ْبنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا  -٢١١٩
، كَانَ ِلي غُالٌم َحجَّاًما :  َساِعَدةَ ْبنِ ُمَحيَِّصةَ ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ُمَحيَِّصةَ ْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ

صَ أَُبو طَْيَبةَ َيكَْسُب كَسًْبا كَِثًريا ، فَلَمَّا َنَهى َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعْن كَْسبِ الَْحجَّامِ ، اْستَْرَخ: ُيقَالُ لَُه 
أَلْقِ كَْسَبُه ِفي َبطْنِ : تَّى قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَأََتى َعلَْيِه ، فَلَْم َيَزلْ ُيكَلُِّمُه وََيذْكُُر لَُه الَْحاَجةَ ، َح

  َناِضِحَك

ْعِد ْبنِ ُمَحيَِّصةَ َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن أَبِي كَْبَشةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َعْن َزْمَعةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحَرامِ ْبنِ َس -٢١٢٠
ُه اْسَتأْذَنَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َخرَاجِ الَْحجَّامِ فََمَنَعُه إِيَّاُه فَلَْم َيَزلْ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ

  ُيرَاجُِع َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوَيذْكُُر لَُه حَاَجَتُه َحتَّى أَِذنَ لَُه أَنْ َيْعِلفَُه نَاِضَحُه َوَرِقيقَُه

  َي اهللا تعاىل عنهأَُبو منلة األنصاري َرِض ٦١٥

بِي َنْملَةَ اَألْنَصارِيُّ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَْخبََرنِي اْبُن أَ -٢١٢١
جَاِلًسا َمعَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فََجاَء َرُجلٌ ِمَن  ، أَنَّ أَبَاُه أََبا َنْملَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَْخَبَرُه أَنَُّه كَانَ

اللَُّه : َيا ُمحَمَُّد ، َتكَلَُّم َهِذِه الْجِنَاَزةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : الْيَُهوِد ، َوَمرَّ بِجِنَاَزٍة ، فَقَالَ الَْيُهوِديُّ 
َما َحدَّثَكُْم أَْهلُ الْكَِتابِ ، فَالَ : إِنََّها َتكَلَُّم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : َيُهوِديُّ َتَعالَى أَْعلَُم ، فَقَالَ الْ

نْ كَانَ َحقًّا لَْم وا بِِه ، َوإُِتَصدِّقُوُهْم ، َوال ُتكَذُِّبوُهْم ، َوقُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه ، فَإِنْ كَانَ َباِطال لَْم ُتَصدِّقُ
  ُتكَذُِّبوُه



  حبان بن منقذ َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦١٦

نِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ طَارِقٍ ، َحدَّثََنا رِْشِديُن ، َعْن قُرَّةَ ْب -٢١٢٢
: قَالَ َحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َحبَّانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َحبَّانَ ْبنِ ُمْنِقٍذ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُجال َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُم

فََصالِتي كُلََّها ؟ : قَالَ نََعْم : فَالثُّلُثَْينِ قَالَ : َنَعْم ، إِنْ ِشئَْت قَالَ : َيا َرسُولَ اِهللا ، أْجَعلُ نِْصَف َصالِتي َعلَْيَك ؟ قَالَ 
  إِذًا َيكْفِيَك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َما َهمََّك ِمْن أَْمرِ ُدْنيَاَك َوآِخرَِتَك: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  سويد أَُبو عقبة بن سويد األنصاري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦١٧

دَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن أَبِي حَْمَزةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَخَْبرَنِي ُعقَْبةُ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ُدحَْيٌم ، َح -٢١٢٣
سلم قَفَلَْنا َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه و: ُسوَْيٍد ، أَنَُّه َسِمعَ أَبَاُه َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  اللَُّه أَكَْبُر جََبلٌ ُيِحبَُّنا َوُنِحبُُّه: ِمْن غَْزَوِة َخْيَبَر ، فَلَمَّا َبَدا لََنا أُُحٌد قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  جممع بن جارية َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٦١٨

، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ثَْعلََبةَ ، َحدَّثَنِي َعْبدُ  َحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ -٢١٢٤
: َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : الرَّْحَمنِ ْبُن َيزِيَد ، َعْن َعمِِّه ُمَجمِّعِ ْبنِ َجارَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َعلَْيِه السَّالُم الدَّجَّالَ بِِفَناِء لُدٍّ َيقُْتلُ اْبُن َمرَْيَم
َيَن ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُحْمَرانَ ْبنِ أَْع -٢١٢٥

إِنَّ أََخاكُُم النََّجاِشيَّ : للَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الطُّفَْيلِ ، َعنِ اْبنِ َجارَِيةَ األَْنَصارِيِّ َرِضَي ا
  قَْد َماَت ، فَقُوُموا فََصلُّوا َعلَْيِه ، فَُصِففَْنا َخلْفَُه َصفَّيْنِ

  َعْبد اهللا بن حمصن األنصاري ٦١٩

ثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ُشَمْيلَةَ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُعَبْيٍد الَْحذَّاُء ، َحدَّ -٢١٢٦
َمْن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َسلََمةَ ْبنِ ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ِمْحَصنٍ األَْنصَارِيِّ ، َعْن أَبِيِه َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ، ُمَعافًا ِفي َجَسِدِه ، عِْنَدُه طََعاُم َيْومٍ ، فَكَأَنََّما ِحيَزْت لَُه الدُّْنَيا بَِحذَاِفريِها َبَح مِْنكُْم آِمًنا ِفي ِسْربِِهأَْص
نِ  ، َعْن َسلََمةَ ْبَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي ُشَمْيلَةَ األَْنصَارِيُّ -٢١٢٧

  ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ِمْحَصنٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

  ثابت بن الضحاك َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٢

: اِهللا ْبنِ السَّاِئبِ قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعلَيُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن َعْبِد -٢١٢٨
أَْخبََرنِي ثَابُِت ْبُن الضَّحَّاِك َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه : َسأَلُْت عَْبَد اِهللا ْبَن ُمَغفَّلٍ َعنِ الُْمزَاَرَعِة قَالَ 

  وسلم نََهى َعْنهَا



الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن ثَابِتِ ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا َعْبُد  -٢١٢٩
ال َنذََر ِفيَما ال ُيْملَُك ، َولَْعُن الُْمْؤِمنِ كَقَْتِلِه ، : إِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : الضَّحَّاِك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َو كََما قَالَ ، َوَمْن قَالَ َمْن قََتلَ َنفَْسُه بَِشْيٍء ِفي الدُّْنَيا ُعذِّبَ بِِه َيْوَم الْقَِياَمِة ، َوَمْن َحلََف بِِملٍَّة غَْيَر اِإلْسالمِ فَُهَو
  ِلُمْؤِمنٍ َيا كَاِفُر فَُهَو كَقَْوِلِه

َنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا أََبانُ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَ -٢١٣٠
  ثَابِتِ ْبنِ الضَّحَّاِك ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

  أَُبو جبرية بن الضحاك ٦٢١

  أو الضحاك بن أيب جبرية
َنا محاد بن سلمة عن داود بن أيب هند عن الشعيب عن أيب جبرية قال كان َحدَّثََنا هدبة بن خالد َحدَّثَ -٢١٣١

وال تلقوا بأيديكم إىل { األنصار يتصدقون ويعطون ما شاء اهللا عز وجل فأصابتهم سنة فأمسكوا فأنزل اهللا تعاىل 
  }التهلكة 

ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن َداُوَد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن أَبِي َجبَِريةَ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا -٢١٣٢
َوال تََناَبزُوا بِاَأللْقَابِ ، قَِدَم َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ِفيَنا َمْعَشرَ اَألْنصَارِ نََزلَْت َهِذِه اآلَيةُ : الضَّحَّاِك قَالَ 

َوكَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُربََّما َدَعاُهْم بَِبْعضِ ِتلْكَ اَألْسَماِء ، : َماِن وَالثَّالثَةُ قَالَ َوالرَُّجلُ مِنَّا لَُه االْس
  َوال َتنَاَبزُوا بِاَأللْقَابِ: َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَُّه يَْغَضُب ِمْن َهِذِه فََنزَلَْت : فَُيقَالُ 
َمْيٍد ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، َعْن ُشَبْيلِ ْبنِ َعْوٍف ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُح -٢١٣٣

لُْوسْطَى ُبِعثُْت أََنا وَالسَّاَعةُ َهكَذَا ، َوَجَمَع َبْيَن ا: َعْن أَبِي َجبَِريةَ اَألْنَصارِيِّ ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  َوالسَّبَّاَبِة ، فََسَبقُْتَها كََما َسبَقَْت َهِذِه َهذِِه

  أَُبو مجعة حبيب بن سباع ٦٢٢

  وله أخبار َرِضَي اهللا تعاىل عنه
اجُِب ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ ُجبَْيرٍ َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيٍد الَْح -٢١٣٤

غََزْوَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َوَمَعَنا أَُبو ُعبَْيَدةَ ْبُن الَْجرَّاحِ َرِضيَ : ، َعْن أَبِي ُجُمَعةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
َنَعْم قَْوٌم َيكُوُنونَ َبْعِدي : ، أَْسلَْمَنا ، َوهَاَجرْنا ، َوَجاَهْدَنا َمَعَك قَالَ أََحٌد َخْيٌر ِمنَّا َيا َرسُولَ اِهللا : اللَُّه َعْنُه ، فَقُلَْنا 

  آَمُنوا بِي َولَْم َيَروْنِي

نِ ُجَبْيرٍ ، حِ ْبَحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن َبكْرٍ ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، َعْن أَُسْيِد ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن َصاِل -٢١٣٥
  َعْن أَبِي ُجُمَعةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

قَِدمَ :  قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن صَاِلحٍ ، َعْن صَاِلحِ ْبنِ ُجَبْيرٍ -٢١٣٦
ي ِفيَها ، َوَمَعَنا ْيَنا أَُبو ُجُمَعةَ األَْنَصارِيُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َصاِحُب َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبْيَت الَْمقِْدسِ لَُيَصلَِّعلَ



َوَحقًّا أَُحدِّثُكُْم بَِحِديٍث َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ إِنَّ لَكُْم َعلَيَّ َجاِئَزةً : َرَجاُء ْبُن َحيَْوةَ َيْومَِئٍذ ، فَلَمَّا أََرْدَنا االْنصَِراَف ، قَال 
كُنَّا َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َوَمَعَنا ُمَعاذُ : فَقُلَْنا َهاِت يَْرَحُمَك اللَُّه قَالَ : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

: َيا َرسُولَ اِهللا ، َهلْ ِمْن قَْومٍ أَْعظَُم ِمنَّا أَْجًرا آَمنَّا بَِك وَاتََّبْعَناَك قَالَ : َنا ْبُن َجَبلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعاِشَر َعَشَرٍة ، فَقُلْ
لْ قَْوٌم َيأُْتونَ ِمْن فََما َمَنَعكُْم ِمْن ذَِلَك ، َوَرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َبْيَن أَظُْهرِكُمْ َيأِْتيكُُم الَْوْحُي ِمَن السََّماِء َب

  ولَِئَك أَْعظَُم مِْنكُمْ أَجْرًاَبْعدِكُْم َيأِْتيهِْم كَِتاٌب َبْيَن لَْوَحْينِ فَُيْؤِمُنونَ بِِه َوَيْعَملُونَ بِِه أُولَِئَك أَْعظَُم مِْنكُْم أَْجًرا أُ

، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َداُوَد ، وَاْبُن أَبِي َمرَْيَم  -٢١٣٧
ُه َعْنُه ، َوكَانَ ِمْن َحبِيبٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيزِيَد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْوٍف ، َعْن أَبِي ُجُمَعةَ َحبِيبِ ْبنِ سَِباعٍ َرِضَي اللَّ

هللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعاَم اَألْحزَابِ َصلَّى الَْمغْرَِب َوَنِسيَ أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّ َرُسولَ ا
  ال ، فَصَلَّى الَْمغْرَِب ، ثُمَّ َصلَّى الَْعصَْر: َهلْ رَأَْيُتُمونِي َصلَّْيُت الَْعْصَر ؟ قَالُوا : الَْعْصَر ، فَقَالَ َألْصَحابِِه 

  شداد بن شرحبيل َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٢٣

َحدَّثََنا بَِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا َحبِيُب ْبُن َصاِلحٍ : دَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ ، َوُمحَمَُّد ْبُن ُمَصفَّى ، قَاال َح -٢١٣٨
َمْهَما َنسِيُت فَإِنِّي لَْم أَْنسَ : ، أَنَُّه قَالَ  ، َحدَّثَنِي َعيَّاُش ْبُن ُمؤْنِسٍ ، َعْن َشدَّادِ ْبنِ ُشَرحْبِيلَ اَألْنصَارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

  أَنِّي رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَاِئًما ُيَصلِّي وََيُدُه الُْيْمَنى َعلَى الُْيْسَرى قَابًِضا َعلَْيهَا

  حصني بن وحوح َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٢٤

ُن ُمطَرٍِّف أَُبو ُسفَْيانَ السُُّروجِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُعثَْمانَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْب -٢١٣٩
لى اهللا َوحٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صالَْبلَوِيِّ ، َعْن َعْزَرةَ ْبنِ َسعِيٍد األَْنَصارِيِّ ، أَْو ُعْرَوةَ ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحِصنيِ ْبنِ َوْح

اللَُّهمَّ الَْق طَلَْحةَ َيْضَحُك إِلَْيكَ : عليه وسلم أََتى قَْبَر طَلَْحةَ ْبنِ الَْبَراِء ِفي ِقطَارٍ بِالُْعْصَبِة ، فََصفَّ َوصَفََّنا َخلْفَُه ، فَقَالَ 
  َوَتْضَحكُ إِلَيِْه

  جابر بن عتيك األنصاري ٦٢٥

ْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َجابِرِ ْبنِ َعِتيٍك ، َعْن َجابِرِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا َع -٢١٤٠
لْ َتْدرِي َما َه: َجاَءَنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي َبنِي ُمَعاوَِيةَ ، فَقَالَ : ْبنِ َعِتيٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه قَالَ 

َدَعا بِأَنْ ال َيظْهَرَ : فَأَْخبِْرنِي بِهِنَّ ، فَقُلُْت : َنَعْم قَالَ : الثَّالثُ الَِّذي َدَعا بِهِنَّ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ؟ قُلُْت 
َصَدقَْت ، : أَنْ ال ُيجَْعلَ بِأَسُُهْم َبيَْنُهْم فَُمنَِعَها ، فَقَالَ َعلَْيهِْم َعُدوٌّ غَْيَرُهْم ، َوال ُيْهِلكَُهْم بِالسِّنَِني فَأُْعِطَيُهَما ، َوَدَعا 

  فَلَْم َيَزلِ الْهَْرُج إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة

ْبنِ َجابِرِ ْبنِ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن َناِفعٍ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ اِهللا -٢١٤١
ِضَي اللَُّه َعْنُه أَْخبََرُه ، أَنّ َعِتيٍك َحدَّثَُه ، أَنَّ َعتِيَك ْبَن الْحَارِِث ْبنِ َعتِيٍك أَْخَبَرُه َوُهَو أَُبو أُمِِّه ، أَنَّ جَابَِر ْبَن َعتِيٍك َر

َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فََوَجَدُه قَْد غُِلَب ، فََصاحَ النِّْسَوةُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجاَء َيعُوُد َعْبَد اِهللا ْبَن ثَابٍِت 
َدْعُهنَّ فَإِذَا َوَجَب فَالَ أَْسَمَعنَّ َباِكَيةً ، قَالُوا : فََبكَْيَن ، فََجَعلَ اْبُن َعِتيٍك ُيْسِكُتُهنَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 



وَاللَِّه إِنْ كُْنُت َألْرُجو أَنْ َتكُونَ َشهِيًدا إِنِّي قَْد كُْنتُ : إِذَا مَاَت قَالَِت اْبَنُتُه : ِهللا ؟ قَالَ َوَما الُْوجُوُب َيا َرسُولَ ا: 
الْقَْتلُ : قَالُوا قَْد َوقََع أَْجُرُه َعلَى قَْدرِ نِيَِّتِه َوَما تَُعدُّونَ الشََّهاَدةَ ؟ : قََضْيُت جِهَاَزُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
الشَّهَاَدةُ سَْبٌع ِسَوى الْقَْتلِ ِفي َسبِيلِ اِهللا الَْمْبطُونُ َشهِيٌد ، وَالْغَرُِق : ِفي َسبِيلِ اِهللا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

  مُوُت بُِجْمعٍ َشهِيدَةٌَشهِيٌد ، َوصَاِحُب ذَاِت الَْجْنبِ شَهِيٌد ، وَالَْمطُْعونُ َشهِيٌد ، َوالْمَْرأَةُ َت

  عتيك األنصاري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٢٦

ْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن أَبِي ُعثَْمانَ ، َع -٢١٤٢
ِمَن : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ِهيَم ، َعنِ اْبنِ َعتِيٍك اَألْنَصارِيِّ ، َعْن أَبِيِه قَالَ كَِثريٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِبَْرا

ةُ ِفي الرِّيَبِة ، َوأَمَّا َتعَالَى فَالَْغْيَر الَْغيَْرِة َما ُيِحبُّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوِمْنَها َما ُيْبِغُض اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَأَمَّا الَِّتي ُيِحبُّ اللَُّه
اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ فَاْخِتَيالُ الرَُّجلِ الَْغيَْرةُ الَِّتي ُيْبِغُض اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، فَالْغَْيَرةُ ِفي غَْيرِ رِيَبٍة ، َوأَمَّا الْخَُيالُء الَِّذي ُيِحبُّ 

  قَِة ، َوأَمَّا الْخَُيالُء الَِّذي ُيبِْغُض اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ فَالْخَُيالُء ِفي الْفَْخرِ وَالْبَْغيِبَِنفِْسِه ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي الِْقَتالِ َوالصََّد

  َعْبد اهللا بن عتيك َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٢٧

ُد ْبُن إِْسَحاَق ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢١٤٣
َمْن َخَرَج ُمَجاِهًدا : َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ : َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعِتيٍك ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

َوأَْيَن الُْمَجاِهُدونَ ؟ فَخَرَّ : لى اهللا عليه وسلم َبْيَن أََصابِِعهِ الثَّالِث ، ثُمَّ قَالَ ِفي َسبِيلِ اِهللا َتَعالَى ثُمَّ َجَمَع َرُسولُ اهللاِ ص
َحْتفَ  َعلَى اِهللا َتعَالَى ، أَْو مَاَتَعْن َدابَِّتِه فََماَت فَقَْد َوقََع أَجُْرُه َعلَى اِهللا تََعالَى ، أَْو لََسَعْتُه َحيَّةٌ فََماَت فَقَْد َوقََع أَْجُرُه 
  أَْنِفِه فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلَى اِهللا َتَعالَى ، َوَمْن قُِتلَ قَْعًصا فَقَِد اْسَتْوَجَب الَْمآَب وَالْبَاَب

  اجمللد الرابع

  هشام بن عامر َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٢٨

ِة ، َحدَّثََنا ُحمَْيٌد َيعْنِي اْبَن ِهاللٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َعاِمرٍ َحدَّثََنا َشيَْبانُ ْبُن فَرُّوَخ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَري -٢١٤٤
: َيا َرُسولَ اِهللا ، أَصَاَبَنا قَْرٌح َوجَْهٌد فَكَْيَف َتأْمُُرَنا ؟ فَقَالَ : َجاَءِت اَألْنَصاُر َيْوَم أُُحٍد ، فَقَالَْت : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
قَدِّمُوا أَكْثَرَُهْم قُْرآًنا فَقَدَّمَ : َمْن ُنقَدُِّم قَالَ : وا ، وَاْجَعلُوا الرِّْجلَْينِ وَالثَّالثَةَ ِفي الْقَْبرِ ، فَقَالُوا اْحفُرُوا ، َوأَْوسُِع

ي أُنَاسٍ يََتَخطَّْوَنُه إِلَى ِعْمَرانَ ْبنِ َوكَانَ ِهَشاُم ْبُن َعاِمرٍ َمرَّ ِف: فَقَدَُّموا أَبِي َبْيَن َيَدْي َرُجلَْينِ قَالَ : أَكْثَرَُهْم قُْرآًنا قَالَ 
إِنَّكُْم لََتُخطُّونَ إِلَى َمْن لَْم َيكُْن أُْحِضرَ : َحِصنيٍ وَإِلَى غَْيرِِه ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََغِضَب ، َوقَالَ 

: يِثِه ِمنِّي لَقَْد َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ ِلقَْولِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوال أَوَْعى ِلَحِد
  َما َبْيَن َخلْقِ آَدَم َعلَْيِه السَّالُم إِلَى أَنْ َتقُوَم السَّاَعةُ ِفْتَنةٌ أَكَْبُر ِمَن الدَّجَّالِ

  أيب بن عمارة األنصاري َرِضَي اهللا تعاىل عنه



ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -٢١٤٥
َرِضَي اللَُّه َعْنُه ،  ْنَصارِيَِّرزِيَن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن أَيُّوبَ ْبنِ قَطَنٍ الْكِْنِديِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَماَرةَ اَأل
َيا َرسُولَ اِهللا ، : قُلُْت : َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَْد صَلَّى ِفي َبْيِتِه الِْقْبلََتْينِ َجِميًعا قَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، : نََعْم ، َوَيْوَمْينِ ، قُلُْت : الَ َيا َرُسولَ اِهللا ، َيْوًما ؟ قَ: َنَعْم ، قُلُْت : أَْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ ؟ قَالَ 
  .نََعْم ، َوَما ِشئَْت: َيا َرسُولَ اِهللا ، وَثَالثًا ؟ قَالَ : َنَعْم ، َوثَالثَةً ، قُلُْت : َوَيْوَمْينِ قَالَ 

  نِ َنِسيٍّ َعْن أَبِي ُهَو اْبُن ُعَمارَةََوَهذَا َيقُولُونَ َعْن ُعَباَدةَ ْب: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ َرِحَمُه اللَُّه 

  َعْبد اهللا بن َعْبد الرمحن األشهلي ٦٣

يَبةَ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي َحبِ -٢١٤٦
َجاَءَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََصلَّى بَِنا ِفي َمْسجِِد َبنِي َعْبِد اَألْشَهلِ : َمنِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْبِد الرَّْح

  فََرأَْيُتُه وَاِضًعا َيَدُه ِفي ثَْوبِِه إِذَا َسَجَد

  ثابت بن الصامت َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٦٣١

َحدَّثََنا إمساعيل بن َعْبد اهللا بن أيب أويس َحدَّثََنا إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة  َحدَّثََنا يعقوب بن محيد -٢١٤٧
عن َعْبد اهللا بن َعْبد الرمحن بن ثابت بن صامت األشهلي عن أبيه َعن َجدِِّه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى يف 

  جد يتقي به برد احلصىمسجد بين َعْبد األشهل وعليه كساء متلفف يضع يديه عليه إذا س

  َعْبد اهللا بن أيب حبيبة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٣٢

ثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَجمُِّع ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّ -٢١٤٨
: ِد اِهللا ْبنِ أَبِي َحبِيَبةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َهلْ أَْدَركَْت ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قَالَ ِقيلَ ِلعَْب: إِْسَماعِيلَ قَالَ 

َب ِمْنُه ، ثُمَّ ابٍ ، فَشَرَِجاَءَنا َرُسولُ اِهللا ِفي َمْسجِدَِنا بِِقَباَء ، فَجِئُْت َوأََنا غُالٌم َحتَّى َجلَْسُت َعْن َيِمينِِه ، ثُمَّ َدَعا بِشََر
  أَْعطَانِيِه وَأََنا َعْن َيِمينِِه ، فََشرِْبُت ِمْنُه ، ثُمَّ قَاَم ُيصَلِّي ، فََرأَْيُتُه ُيصَلِّي ِفي َنْعلَيِْه

  بن مربع األنصاري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٣٣

ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن -٢١٤٩
كُنَّا ُوقُوفًا ِفي َمكَاِن تََباُعِدِه ِمَن الَْمْوِقِف ، فَأَتَاَنا اْبُن ِمْرَبعٍ األَْنَصارِيُّ َرِضَي اللَُّه : َصفَْوانَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ شَْيَبانَ قَالَ 

كُونُوا َعلَى َمَشاِعرِكُْم ، فَإِنَّكُْم َعلَى إِْرثٍ : إِنِّي َرسُولُ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَْيكُْم ، َيقُولُ : لَ َعْنُه ، فَقَا
  ِمْن إِْرِث أَبِيكُْم إِْبَراِهيمَ صلى اهللا عليه وسلم

  أَُبو ليلى األنصاري ٦٣٤



  وامسه يسار َرِضَي اهللا تعاىل عنه
كُْنتُ : قَالَ ا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َهاِشمٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن ثَابٍِت الْبَُنانِيِّ َحدَّثََن -٢١٥٠

نََعْم : َيا أََبا ِعيَسى قَالَ : قَالَ َجاِلًسا َمَع َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ِفي الَْمْسجِِد ، فَأَتَاُه َرُجلٌ ذُو ضَِفَريَتْينِ َضْخٌم ، فَ
كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَتَاُه َرُجلٌ ، : َسِمْعُت أَبِي ، َيقُولُ : َما َتقُولُ ِفي الِْفَراِء ؟ قَالَ : قَالَ 

  ُسوَْيُد ْبُن غَفَلَةَ: الدَّبَّاغُ ، فَلَمَّا َولَّى قُلُْت َمْن َهذَا ؟ قَالُوا  أَْيَن: َيا َرُسولَ اِهللا ، أَُصلِّي ِفي الْفَِراِء ؟ قَالَ : فَقَالَ 

نِ ْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َعْن أَِخيِه ِعيَسى ، َعْن أَبِيِه َعْبِد الرَّْحَم -٢١٥١
كُنَّا ِعْنَد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فََجاَء الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ َرِضيَ اللَّهُ : ي لَْيلَى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن َجدِِّه أَبِ

ابْنِي اْبنِي فََدَعا : عليه وسلم  َعْنُهَما َيْحُبو َحتَّى َجلََس َعلَى َصْدرِِه ، فَبَالَ ، فَابَْتَدْرَناُه لَِنأُْخذَُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا
  بَِماٍء ، فََصبَُّه َعلَْيِه

  السائب بن خالد ٦٣٥

  يكىن أبا سهلة َرِضَي اهللا تعاىل عنه
ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ اِهللا َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد  -٢١٥٢

يَّ صلى اهللا عليه وسلم ْبنِ أَبِي َصْعَصَعةَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ َخالٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه سَِمَع النَّبِ
  ِه لَْعَنةُ اِهللا ، َوالَْمالِئكَِة ، وَالنَّاسِ أَْجَمعَِنيَمْن أَخَاَف أَْهلَ الَْمِديَنِة أََخافَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوَعلَْي: َيقُولُ 

 الَْمِلِك ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْبِد -٢١٥٣
: ارِِث ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن َخالِد ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َبكْرِ ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْح

  أَتَانِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، فَأَمََرنِي أَنْ آُمَر أَْصحَابِي أَنْ َيْرفَُعوا أَصَْواتَُهْم بِاِإلْهاللِ

  تعاىل عنه السائب بن سويد َرِضَي اهللا ٦٣٦

ْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُموَسى التَّْيِميُّ ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن زَْيٍد ، َع -٢١٥٤
َما ِمْن َشْيٍء ُيِصيبُ َزْرَع : صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الْقَُرِظيِّ ، َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ ُسوَْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا 

  أََحِدكُْم ِمَن الْعََواِفي إِال اللَُّه تََعالَى َيكُْتُب لَُه بِِه أَجْرًا

  احلجاج بن َعْمرو األنصاري َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٦٣٧

ى ْبُن َسِعيٍد ، َوإِْسَماعِيلُ اْبُن علية ، َعْن َحجَّاجِ ْبنِ أَبِي ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْي -٢١٥٥
َسِمْعُت : ُه َعْنُه قَالَ َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثَنِي ِعكْرَِمةُ ، َحدَّثَنِي الَْحجَّاُج ْبُن َعْمرٍو اَألْنَصارِيُّ َرِضَي اللَّ

فََحدَّثُْت بِِه أََبا هَُرْيرَةَ : َمْن كُِسَر أَْو َعَرَج فَقَْد َحلَّ َوَعلَْيِه َحجَّةٌ أُْخَرى قَالَ :  عليه وسلم ، َيقُولُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا
  َصَدَق: ، َواْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، فَقَاال 

  قيس بن َعْمرو َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٣٨



نِ َعْمرٍو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َسْعُد ْبُن سَِعيٍد ، َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن إِْبَراهِيَم ، َعْن قَْيسِ ْب َحدَّثََنا أَُبو -٢١٥٦
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى َرأَى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َرُجال ُيَصلِّي بَْعَد الصُّْبحِ َركَْعَتْينِ ، فَ: َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

فََصلَّْيُتها اآلنَ ، فََسكَتَ : إِنِّي لَْم أَكُْن َصلَّْيُت الَِّتي قَْبلََها قَالَ : أََصالةُ الصُّْبحِ مَرََّتْينِ ؟ فَقَالَ الرَُّجلُ : اهللا عليه وسلم 
  النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم

ثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َسْعِد ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، أَنَّ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّ -٢١٥٧
َخَرجَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى َرُجلٍ َوُهَو ُيَصلِّي بَْعَد الصُّْبحِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ : قَْيًسا َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َيا َرُسولَ اِهللا ، أُِقيَمِت الصَّالةُ ، فَلَْم أَكُْن َصلَّْيُت سُْبَحةَ الْفَْجرِ : َصالةُ الصُّْبحِ مَرََّتْينِ ؟ فَقَالَ : صلى اهللا عليه وسلم 
  فَالَ إِذًا: ليه وسلم ، فََصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ َصلَّْيُتُهَما اآلنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا ع

  حممود بن الربيع َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٣٩

 َرِضيَ اللَّهُ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ الرَّبِيعِ -٢١٥٨
  َمجََّها َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َوْجهِِه ِمْن َدلْوٍ ِمْن بِئْرِِهْمَعْنُه ، أَنَُّه كَانَ قَْد َعِقلَ َمجَّةً 

  أَُبو بشري األنصاري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٤

  وسهل بن حارثة َرِضَي اهللا تعاىل عنه

يلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، وَإِْسَماِع -٢١٥٩
 أَخَْبَرُه ، أَنَُّه كَانَ َمعَ َرسُولِ اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َعبَّاِد ْبنِ َتِميمٍ ، أَنَّ أََبا َبِشريٍ األَْنَصارِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

ال تَبِيَتنَّ ِفي َرقََبِة َبِعريٍ ِقالَدةٌ : ِفي َبْعضِ أَْسفَارِِه ، فَأَْرَسلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َرسُوال اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  أََرى ذَِلَك ِمَن الَْعيْنِ: ِمْن َوَترٍ إِال قُِطَعْت قَالَ َماِلٌك 

َسْعِد ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ حَارِثَةَ  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعيَاضٍ ، َعْن -٢١٦٠
فََشكَا قَْوٌم إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّهْم َسكَنُوا دَاًرا َوُهْم َعَدٌد فَفَنَْوا ، : اَألْنصَارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  وَها َوِهَي ذَِميمَةٌفََهال َترَكُْتُم: فَقَالَ 

٦٤٢   

  خالد بن يزيد بن جارية َرِضَي اهللا تعاىل عنه

، َعْن ُمَجمِّعٍ ،  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا فََضالَةُ ْبُن َيْعقُوَب ، َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُمَجمِّعٍ -٢١٦١
ِه َخاِلِد ْبنِ َيزِيَد  ثَالثٌ َمْن كُنَّ ِفيِه فَقَْد ُوِقَي ُشحَّ َنفِْسِه : ْبنِ جَارَِيةَ ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َعْن َعمِّ

  الزَّكَاةَ ، َوأَقَْرى الضَّْيَف ، َوأَْعطَى ِفي النَّاِئبَِة: َمْن أَدَّى 

  سعد الظفري َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٦٤٣



يِّ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحْرَملَةَ ، َعْن َسْعٍد الظَّفَرَِحدَّثََنا َيْعقُوبُ  -٢١٦٢
بِيُّ صلى اهللا اكْوُوُه َواْسقُوُه الَْحمِيَم ، فَقَالَ النَّ: ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجاَء َيُعوُد َرُجال مِْنُهْم ، فَِقيلَ 

  أَكَْرُه الَْحمِيَم ، َوأَْنَهى َعنِ الْكَيِّ: عليه وسلم 

  بن غنام األنصاري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٤٤

َعْبدِ الرَّْحَمنِ  نِ أَبِيَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِاللٍ ، َعْن َربِيَعةَ ْب -٢١٦٣
اللَُّهمَّ َما أَْصَبحَ : َمْن قَالَ ِحَني ُيْصبُِح : ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْنَبَسةَ ، َعنِ اْبنِ غَنَّامٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  لََك الَْحْمُد ، َولَكَ الشُّكْرُ أَدَّى الشُّكَْر ذَِلَك الَْيوَْم بِي ِمْن نِْعَمٍة أَْو بِأََحٍد ِمْن َخلِْقَك فَِمْنَك َوْحَدَك ال َشرِيَك لََك ،

ْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي عَْبِد َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِاللٍ ، َع -٢١٦٤
  اِهللا ْبنِ َعْنَبَسةَ ، َعنِ اْبنِ غَنَّامٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد

ةُ ْبُن أَبِي َعْبدِ َحدَّثَنِي الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِاللٍ ، َحدَّثَنِي َربِيَع -٢١٦٥
  َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْنَبَسةَ ، َعنِ اْبنِ غَنَّامٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه الرَّْحَمنِ ،

  أَُبو النضر السلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٤٥

َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، َعْن  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َعْن َماِلكِ ْبنِ أََنسٍ ، -٢١٦٦
ال َيُموُت َألَحدٍ ثَالثَةٌ ِمَن الَْولَِد فََيْحَتسُِبُهْم إِال كُنَّ لَُه : أَبِي النَّْضرِ السَّلَِميِّ ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  ُجنَّةً ِمَن النَّارِ

  هعمري بن أمية َرِضَي اهللا تعاىل عن ٦٤٦

ْبَن أَبِي َحبِيبٍ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يَزِيَد ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي أَيُّوَب ، أَنَّ يَزِيدَ  -٢١٦٧
يَّةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه كَاَنْت لَهُ أُْخٌت فَكَانَ َحدَّثَُه ، أَنَّ السَّلََم ْبَن َيزِيَد ، َوَيزِيَد ْبَن إِْسَحاقَ َحدَّثَاُه ، َعْن ُعَمْيرِ ْبنِ أَُم

ةً ، فَاْشَتَملَ إِذَا َخَرَج إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم آذَْتُه ِفيِه ، َوَشَتَمِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َوكَاَنْت ُمْشرِكَ
قَْد َعِلْمَنا َمْن قََتلََها ، أَفَُتقَْتلُ : فََوَضَعُه َعلَْيَها ، فَقََتلََها فَقَاَم َبُنوَها فََصاحُوا ، َوقَالُوا لََها َيْوًما َعلَى السَّْيِف ، ثُمَّ أََتاَها 

غَْيَر ، قَاِتِلَها فَذََهبَ إِلَى وا بَِها أُمَُّنا َوَهُهَنا قَْوٌم لَُهْم آَباٌء َوأُمَّهَاٌت ُمْشرِكُونَ ، فَلَمَّا َخاَف ُعَمْيٌر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه أَنْ َيقُْتلُ
لَمَّا كَاَنْت تُْؤِذينِي ِفيَك ، : وَِلَم ؟ قَالَ : َنَعْم قَالَ : قََتلَْت أُخَْتَك ؟ قَالَ : النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْخَبَرُه ، فَقَالَ 

َسمَّْوا غَْيَر قَاِتِلَها فَأَخَْبَرُهُم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بِِه فَأَْرَسلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى بَنِيَها فَسَأَلَُهْم ، فَ
  َسْمًعا َوطَاعَةً: َوأَْهَدَر َدَمَها ، فَقَالُوا 

  معاذ بن سعد َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٦٤٧

اِلكِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن َناِفعٍ َمْولَى اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َعْن َم -٢١٦٨
ُمَعاذُ ْبُن َسْعٍد ، أَْو َسْعُد ْبُن ُمَعاذٍ أَخَْبَرُه ، أَنّ جَارَِيةً ِلكَْعبِ ْبنِ َماِلٍك كَاَنْت َترَْعى غََنًما : َرُجلٍ ِمَن األَْنصَارِ ، ُيقَالُ لَُه 



: ِمْنَها ، فَأَْدَركُْتَها فَذَكَّْتَها بَِحَجرٍ ، فَسُِئلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َعْن ذَِلَك ، فَقَالَ  لَُه بَِسلْعٍ ، فَأُِصيَبْت َشاةٌ
  كُلُوَها

  أَُبو صرمة ٦٤٨

ن َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا عَْبد العزيز بن ُمَحمد َحدَّثََنا عن حيىي بن َسِعيد عن ُمَحمد بن حيىي بن حبا -٢١٦٩
  عن أيب صرمة َرِضَي اهللا تعاىل عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من ضار ضاره اهللا ومن شق شق اهللا عليه

ى مَِّد ْبنِ َيْحَيَحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِاللٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن ُمَح -٢١٧٠
  اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك ِغَناَي ، َوِغَنى مَْوالَي: ْبنِ َحبَّانَ ، َعْن لُْؤلَُؤةَ ، َعْن أَبِي ِصْرَمةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  عومير بن أشقر َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٤٩

ُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَأََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسعِيٍد ، أَنَّ َعبَّادَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْب -٢١٧١
لَّى صلى اهللا عليه وسلم إِلَى الُْمَص ْبَن َتِميمٍ أَْخَبَرُه ، َعْن ُعَوْيِمرِ ْبنِ أَشْقََر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه ذََبَح قَْبلَ أَنْ َيْغُدو النَّبِيُّ
  ، َوأَنَُّه ذَكََر ذَِلَك للنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َبْعَد أَنِ اْنَصَرَف ، فَأََمَرهُ بَِضِحيٍَّة أُْخَرى

َحدَّثََنا يعقوب َحدَّثََنا َعْبد العزيز عن َعْمرو بن حيىي عن عباد بن متيم عن غري واحد من قومه أن عومير بن  -٢١٧٢
  ذبح ضحية قبل أن يغدو فذكرهأشقر َرِضَي اهللا تعاىل عنه 

  معقل بن أيب اهليثم َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٦٥

َعْن أَبِي َزْيٍد مَْولَى َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيحَْيى الْمَازِنِيِّ ،  -٢١٧٣
   أَوْ َبْولٍِقلِ ْبنِ أَبِي الْهَْيثَمِ َحِليفًا لَُهْم ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم نََهى أَنْ ُتْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةُ بَِغاِئٍطالثَّْعلَبِيَِّني ، َعْن َمْع

َوَحدَّثََنا اْبُن فُلَْيحٍ : ْيٍد قَالَ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيْحَيى ، َعْن أَبِي َز -٢١٧٤
َيا : َعْن َمْعِقلِ ْبنِ أَبِي الَْهيْثَمِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه قَالَ : ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيْحَيى ، َعْن أَبِي َزْيٍد مَْولَى الثَّْعلَبِيَِّني قَالَ 

  اْعَتِمرِي ِفي رََمَضانَ فَإِنَّ ُعْمَرةً ِفيِه َحجٌّ: َوِهَي َحزِيَنةٌ ، فَقَالَ  َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ أُمَّ َمْعِقلٍ فَاتََها الَْحجُّ

  أَُبو اجلهيم األنصاري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٥١

َعنِ اْبنِ ُهْرُمَز ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ َربِيَعةَ ،  -٢١٧٥
أَقَْبلْتُ أََنا ، َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن َيسَارٍ َموْلَى َمْيُموَنةَ حَتَّى َدَخلَْنا َعلَى أَبِي ُجَهْيمٍ : ُعَمْيرٍ َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ أَنَُّه َسِمَعُه ، َيقُولُ 

صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َنْحوِ بِئْرِ َحْملٍ ، فَلَِقَيُه َرُجلٌ فََسلََّم َعلَْيِه ،  أَقَْبلَ َرُسولُ اِهللا: اَألْنصَارِيِّ ، فَقَالَ أَُبو جَُهْيمٍ 
  َعلَيِْه فَلَْم َيُردَّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى أَقَْبلَ َعلَى الْجِدَارِ ، فََمَسَح َوْجَهُه َوَيَدْيِه ، ثُمَّ َردَّ

  جد عدي بن ثابت ٦٥٢



، َعْن َجدِِّه ا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن أَبِي الَْيقْظَاِن ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََن -٢١٧٦
َوَتتََوضَّأُ ِلكُلِّ َصالٍة وََتُصوُم  الُْمسَْتحَاَضةُ َتَدُع الصَّالةَ أَيَّاَم أَقَْراِئَها ثُمَّ َتْغِسلُ: ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  َوُتَصلِّي

نِ ثَابٍِت ، َعْن َحدَّثََنا َزْحمََوْيِه َزكَرِيَّا ْبُن َيحَْيى ْبنِ ُصبَْيحٍ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن أَبِي الَْيقْظَاِن ، َعْن َعِديِّ ْب -٢١٧٧
: وسلم ِمثْلَُه ، َوَعْن َعِديٍّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َرفََع الَْحِديثَ قَالَ أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه 

  الُْعطَاُس ، وَالنُّعَاُس ، وَالرَُّعاُف ، وَالتَّثَاُؤُب ، وَالَْحْيُض ِفي الصَّالِة ِمَن الشَّْيطَاِن
ثََنا َشرِيٌك ، َعْن أَبِي الَْيقْظَاِن ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، َحدَّ -٢١٧٨

  الْبُزَاُق ، َوالُْمَخاطُ ، َوالْحَْيُض ، َوالنَُّعاُس ِفي الصَّالِة ِمَن الشَّْيطَاِن: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َجدِِّه قَالَ 

  ي َرِضَي اهللا تعاىل عنهأَُبو عياش الزرق ٦٥٣

َسِمْعُت ُمَجاِهًدا ُيَحدِّثُ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َمْنُصورٍ قَالَ  -٢١٧٩
افِّ الُْمْشرِِكنيَ بُِعْسفَانَ َوَعلَى الُْمْشرِِكَني َخاِلُد َعْن أَبِي َعيَّاشٍ الزَُّرِقيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ِفي َمَص

ْم َرسُولُ اهللاِ صلى ْبُن الْوَِليِد ، فََصلَّى بِهِمْ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الظُّْهَر ، فََصفَُّهْم صَفَّْينِ َخلْفَُه ، فََركََع بِهِ
ُءوَسُهْم ِمَن الرُّكُوعِ َسَجَد الصَّفُّ الُْمَؤخَُّر الَِّذي َيِليِه َوقَاَم اآلَخُرونَ ، فَلَمَّا اهللا عليه وسلم َجِميًعا ، فَلَمَّا َرفَُعوا ُر

 ثُمَّ تَأَخََّر الصَّفُّ الُْمقَدَُّم َوتَقَدََّم: َرفَُعوا ُرُءوَسُهْم ِمَن السُّجُوِد َسَجَد الصَّفُّ الُْمَؤخَُّر ِلُركُوعِهِْم َمَع َرسُولِ اِهللا قَالَ 
  الصَّفُّ الْمَُؤخَُّر ، فَقَاَم كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهْم ِفي َمقَامِ َصاِحبِِه ،

الَِّذي َيِليِه َوقَاَم  ثُمَّ َركَعَ بِهِمْ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجِميًعا ، فَلَمَّا َرفَُعوا ُرُءوَسُهْم ِمَن الرُّكُوعِ َسَجَد الصَّفُّ
غُوا ِمْن ُسُجوِدِهْم َسَجَد اآلَخُرونَ ثُمَّ َسلََّم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َعلَْيهِْم قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي اآلَخُرونَ ، فَلَمَّا فََر

: َي اللَُّه َعْنُه قَالَ َورََوى َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َعيَّاشٍ الزَُّرِقيِّ َرِض: َعاِصمٍ 
  ال إِلََه إِال اللَُّه ، فَذَكََر الَْحدِيثَ: َمْن قَالَ ِحَني ُيصْبُِح : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أَُبو زيد َعْمرو بن أخطب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٥٤

الَْبكَْراوِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن قُرَّةَ ،  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ -٢١٨٠
  َعْن أَبِي زَْيٍد األَْنَصارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَانَ غََزا َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِتْسَع غََزوَاٍت

: أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َواِقٍد ، َحدَّثَنِي أَُبو َنهِيٍك قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن  -٢١٨١
م ، اسَْتْسقَى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسل: َسِمْعُت َعْمَرو ْبَن أَْخطََب أََبا َزْيٍد األَْنصَارِيَّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ 

اللَُّهمَّ َجمِّلُْه ، َولَقَْد رَأَْيُتُه َوُهَو اْبُن أَرَْبعٍ َوِتْسِعَني ، َوَما ِفي : فَجِئُْتُه بِقََدحٍ ِفيِه َماٌء ، َوكَاَنْت ِفيِه َشعَْرةٌ فََنَزْعُتَها ، فَقَالَ 
  رَأِْسِه طَاقَةٌ َبْيَضاُء



يُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْزَرةُ ْبُن ثَابٍِت ، َعْن ِعلَْباَء ْبنِ أَْحَمَر ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِ -٢١٨٢
لَغَ فَأَخَْبرَنِي َبْعضُ أَْهِلي أَنَُّه َب: َمَسَح َرُسولُ اِهللا َوْجهِي ، َوَدَعا ِلي بِالَْجمَالِ قَالَ : َحدَّثَنِي أَُبو َزْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َسْبعَ ِسنَِني ، َولَْيَس ِفي َرأِْسِه وَِلْحَيِتهِ إِال ُنَبذٌ ِمْن َشعََراٍت بِيضٍ: ِمائَةً َوبِْضَع ِسنَِني ، َوقَالَ مَرَّةً أُخَْرى 

ابٍِت ، أَْخبََرنِي ِعلَْباُء ْبُن أَْحَمَر ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْزَرةُ ْبُن ثَ -٢١٨٣
صَلَّى بَِنا َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الْفَْجَر ، ثُمَّ َصِعدَ الِْمنَْبَر ، فََخطََبَنا : َحدَّثَنِي أَُبو َزْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

مِْنَبَر ، َوَخطَبََنا حَتَّى َحَضَرِت الَْعْصُر ، ثُمَّ َنَزلَ فََصلَّى الَْعْصَر ، ثُمَّ َحتَّى َحضََرِت الظُّْهُر ، فََنَزلَ فَصَلَّى ، َوصَِعَد الْ
  َصِعَد الِْمْنَبَر ، فََخطََبَنا َحتَّى غَاَبِت الشَّْمُس ، فَأُْخبَِر بَِما ُهَو كَاِئٌن ، فَأَْعلَُمَنا أَْحفَظُنَا

غَْيرُ : ةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َخاِلٍد ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي َزْيٍد قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -٢١٨٤
 َنا َعْبُد الصََّمِد ْبُنَعْبِد اَألْعلَى ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُبْجَدانَ ، َعْن أَبِي َزْيدٍ ح َوَحدَّثَنِي أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو ْبُن َعلَيٍّ ، َحدَّثَ
َمرَّ : ِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْبِد الَْوارِِث ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َخاِلٍد ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُبْجَدانَ ، َعْن أَبِي زَْيٍد َر

ُجلٌ ذََبَح قَْبلَ أَنْ ُتصَلِّي ، فَأََمَرُه أَنْ ُيعِيَد ، َر: النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بَِدارٍ ِمْن ُدورِ األَْنصَارِ فََوَجَد قُتَاًرا ، فَقَالُوا 
  اذَْبْحُه َولَْن ُتجْزِيَء َعْن أََحٍد بَْعَدَك: إِنَّ ِعْنِدي َجذََعةً ، أَْو حََمال ِمَن الضَّأِْن ، فَقَالَ : فَقَالَ 

  سلمة بن صخر البياضي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٦٥٥

ْمرِو رِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعَحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٢١٨٥
ْمَرأً أَسَْتكِْثُر ِمَن النَِّساءِ كُْنُت ا: ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ َصْخرٍ الَْبيَاِضيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َحتَّى َيْنسَِلَخ  ال أََرى أَنَّ َرُجال كَانَ ُيِصيُب ِمْن ذَِلَك أَكْثََر ِممَّا أُصِيُب ، فَلَمَّا َدَخلَ رََمَضانُ ظَاهَْرُت ِمنِ اْمرَأَِتي
ا َشْيٌء ، فََوثَْبُت َعلَْيَها ، فََواقَْعُتَها ، فَلَمَّا أَصَْبْحُت غَدَْوُت َرَمَضانُ ، فََبْيَنَما ِهَي ُتَحدِّثُنِي ذَاَت لَْيلٍَة َتكَشََّف ِلي مِْنَه

َما كُنَّا ِلَنفَْعلَ إِذًا : َسلُوا ِلي َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالُوا : َعلَى قَْوِمي ، فَأَْخَبْرتُُهْم خََبرِي ، فَقُلُْت لَُهْم 
  وْ َيكُونُ ِفيَنا ِمْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْمٌر فََيْبقَى َعلَْيَنا َعاُرُه ،َينْزِلُ ِفيَنا ِكَتاٌب ، أَ

ُت حَتَّى جِئَْتُه َولَِكْن َسْوفَ ُنَسلُِّمَك بِجَرِيرَِتَك ، فَاذَْهْب أَْنَت فَاذْكُْر َشأَْنَك لَِرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَخََرْج
َوأََنا بِذَاَك ، وَأََنا َيا َرُسولَ اهللاِ : وَأَْنَت بِذَاَك ؟ فَقُلُْت : َخَبَر ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَْخَبْرُتهُ الْ

: إِال َرقَبَِتي َهِذِه قَالَ  َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ َما أَصَْبْحُت أَْمِلُك: فَأَْعِتْق ، فَقُلُْت : َصابٌِر ِلُحكْمِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َعلَيَّ قَالَ 
فََتَصدَّْق وَأَطِْعمْ : َيا َرسُولَ اِهللا ، َما َدَخلَ َعلَيَّ ِمَن الَْبالِء إِال ِمْن ِقَبلِ الصَّْومِ قَالَ : فَُصْم شَْهَرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ ، قُلُْت 

فَاذَْهْب إِلَى صَاِحبِ َصَدقَةِ : ْد بِْتَنا لَْيلَتََنا َهِذِه َوَما لََنا ِمْن ِعَشاٍء قَالَ َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ لَقَ: ِستَِّني ِمْسِكيًنا ، فَقُلُْت 
  فَلَْيْدفَعْ إِلَْيَك ، فَأَطِْعْم ِستَِّني ِمْسِكيًنا ، فَاْنتَفََع بَِبِقيَِّتهَا: َبنِي ُرَزْيقٍ ، فَقُلْ لَُه 

لسالم بن حرب عن إسحاق بن َعْبد اهللا بن أيب فروة عن بكري بن َعْبد اهللا بن َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا َعْبد ا -٢١٨٦
األشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال ظاهرت على عهد رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه وسلم فواقعت قبل أن أكفر فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأفتاين بكفارته



  أيب إبراهيم األنصاري وامسه َعْبد اهللا بن أيب قتادة َرِضَي اهللا تعاىل عنه أَُبو ٦٥٦

َم األَْنصَارِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي إِْبَراِهي -٢١٨٧
اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلَحيَِّنا ، َومَيِِّتَنا َوَشاِهدَِنا ، : لنَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى َعلَى جِنَاَزٍة فََسِمْعُتُه ، َيقُولُ أَبِيِه ، أَنَُّه شَهَِد ا

اللَُّهمَّ َمْن أَْحَيْيَتُه ِمنَّا : َمَعُهنَّ  َوغَاِئبَِنا ، َوَصِغريَِنا ، َوكَبِريَِنا ، َوذَكَرَِنا وَأُْنثَاَنا ، َوَحدَّثَ أَُبو َسلََمةَ بَِهُؤالِء الْكَِلمَاِت
  فَأَْحيِِه َعلَى اِإلْسالمِ ، َوَمْن َتَوفَّْيَتُه ِمنَّا فََتَوفَُّه َعلَى اِإلَمياِن

بِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي إِْبَراِهيمَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ أَبِي َعْبدِ اِهللا ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَ -٢١٨٨
اللَُّهمَّ : ى الَْميِِّت اَألْنصَارِيِّ ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّهُ َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ ِفي الصَّالِة َعلَ

  .َوذَكَرَِنا وَأُْنثَاَنااغِْفْر ِلَحيَِّنا ، َوَميِِّتَنا ، َوَشاِهِدَنا ، َوغَاِئبَِنا ، 
  أَُبو إِبَْراهِيَم ُهَو َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي قََتادَةَ: قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ : قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  عطية القرظي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٥٧

َسِمْعُت َعِطيَّةَ : ِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َو -٢١٨٩
ُعرِضَْنا َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم قَُرْيظَةَ ، فَكَانَ َمْن أَْنَبَت قُِتلَ َوَمْن لَْم ُيْنبِتْ لَمْ : الْقَُرِظيَّ ، َيقُولُ 
  ِممَّْن لَْم ُينْبِْت فَلَْم َيقُْتلْنِي ُيقَْتلْ ، فَكُْنُت

  أَُبو سعد األنصاري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٥٨

َسِمْعُت َعْبدَ اهللاِ ْبَن ُمرَّةَ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي الْفَْيضِ قَالَ  -٢١٩٠
َعنِ  ، َعْن أَبِي َسْعدٍ اَألْنصَارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُجال ِمْن أَْشَجَع سَأَلَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَحدِّثُ

  َما قُدَِّر ِمَن الرَِّحمِ سََيكُونُ: الْعَْزلِ ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

  الربيع األنصاري ٦٥٩

نِ الرَّبِيعِ ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعَحدَّ -٢١٩١
َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فََجَعلَ  اَألْنصَارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعاَد اْبَن أَِخي َجْبرٍ األَْنَصارِيِّ

ال ُتْؤِذيَن َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بُِبكَاِئكُنَّ ، فَقَالَ لَهُ : أَْهلُُه َيْبكُونَ َعلَْيِه ، فَقَالَ لَُهْم َجْبرٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
  ا فَإِذَا أَْوَجَب فَلَْيْسكُتَْنَدْعُهنَّ يَْبِكَني َما َداَم َحي: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  متيم األنصاري أَُبو عباد بن متيم َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٦

َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَأَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، قَاال  -٢١٩٢
رَأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم : ي أَيُّوَب ، َحدَّثََنا أَُبو اَألسَْوِد ، َحدَّثََنا َعبَّادُ ْبُن َتِميمٍ الَْمازِنِيُّ ، َعْن أَبِيِه قَالَ أَبِ

  َيتََوضَّأُ َوَيْمَسُح بِالَْماِء َعلَى رِْجلَيِْه



  رويفع بن ثابت َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٦١

بِي حَبِيبٍ ، َنا الْحَْوِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخاِلٍد الَْوْهبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَأَْخبََر -٢١٩٣
ا رَُوْيِفُع ْبُن ثَابٍِت َرِضَي اللَُّه َعْنهُ غََزْوَنا الَْمْغرَِب ، َوَعلَْيَن: َعْن أَبِي َمْرزُوقٍ َموْلَى ُتجِيَب ، َحدَّثََنا حََنٌش الصَّْنعَانِيُّ قَالَ 

إِنِّي ال أَقُوُم ِفيكُْم إِال بَِما َسِمْعتُ : جََربَّةُ ، فَقَاَم ِفيَنا ُرَوْيِفعٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َخِطيًبا ، فَقَالَ : ، فَافَْتَتْحَنا قَْرَيةً ، ُيقَالُ لََها 
َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ فَالَ يَأِْتي : قَاَم َيْوَم َخْيَبَر حَتَّى افْتََتَحَها ، فَقَالَ  ِمْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

الُْمْسِلِمَني َحتَّى إِذَا   ِمْن فَْيِءَشْيئًا ِمَن السَّْبيِ حَتَّى َيسَْتْبرِئََها ، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ فَالَ َيْركََبنَّ دَابَّةً
  ِلِمَني َحتَّى إِذَا أَْخلَقَُه َردَُّه ِفيِهأَْعَجفََها َردََّها ِفيِه ، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ فَالَ َيلَْبَسنَّ ثَوًْبا ِمْن فَْيِء الُْمْس

وَِيةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن يَزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي َمْرزُوقٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعا -٢١٩٤
غََزْوَنا َمَع رَُوْيِفعٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فَذَكََر َعْن ُرَوْيِفعٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا : َمْولَى ُتجِيَب ، َعْن حََنشٍ الصَّْنعَانِيِّ قَالَ 

  وسلم َنْحوَُه عليه
يَعةُ ْبُن أَبِي ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا َناِفُع ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا رَبِ -٢١٩٥

الصَّْنعَانِيَّ ، ُيَحدِّثُ َعْن ُرَويِْفعٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َمْولَى َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحسَّانَ التُّجِيبِيِّ ، أَنَّهُ َسِمَع حََنًشا 
  وسلم ، َنْحوَُه

َعيَّاشِ ْبنِ َعبَّاسٍ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا مُفَضَّلُ ْبُن فَضَالَةَ ، َعْن -٢١٩٦
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َيْيمِ ْبنِ َبيَْتانَ ، َعْن َشْيَبانَ ، َعْن ُرَوْيِفعِ ْبنِ ثَابٍِت َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن ُش

َيَتُه ، أَْو َتقَلََّد وََتًرا ، أَوِ اْستَْنَجى لََعلَُّه أَنْ َتطُولَ بَِك َحَياةٌ فَإِنْ َبِقيتَ َبْعِدي فَأَْخبِرِ النَّاَس أَنَُّه َمْن َعقََص ِلْح: ِلُرَويْفُعٍ 
  بَِعظْمٍ أَْو َرجِيعٍ فَُمحَمٌَّد صلى اهللا عليه وسلم ِمْنُه َبرِيٌء

  حيىي بن أسعد بن زرارة َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٦٦٢

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْسَعدَ ْبنِ ُزَراَرةَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، -٢١٩٧
َو َجدُّ ُمحَمٍَّد ِمْن َسِمْعُت َعِمي َيْحَيى ، َوَما أَْدَركُْت َرُجال ِمنَّا بِِه َشبِيًها ُيَحدِّثُ النَّاَس ، إِنَّ أَْسَعدَ ْبَن ُزَراَرةَ َوُه: قَالَ 

ال َيكِْفي ، أَْو ال : الذُّْبُح ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : أََخذَُه َوَجٌع ِفي َحلِْقِه ، ُيقَالُ لَُه  ِقَبلِ أُمِِّه ،ِ أَنَُّه كَانَ
: ُهودِ َيقُولُونَ بِئَْس الْهَْيئَةُ ِللَْي: َيكُونُ ِفي أَبِي أَُماَمةَ ُعذًْرا ، فَكََواهُ بَِيِدِه فََماَت ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أَفَال َدفََع َعْن َصاِحبِِه ؟ َوَما أَْمِلُك لَُه َوال ِلنَفِْسي َشْيئًا

َمْن َسِمَع نَِداَء الُْجُمَعِة وَلَْم يَأِْت طََبَع اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى قَلْبِِه : َوَسِمْعُتُه ُيَحدِّثُ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  قَلَْبُه قَلَْب ُمَناِفقٍ فََجَعلَ

  ثابت بن رويفع األنصاري ٦٦٣

الُْمَصفِّرِ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن زِيَاٍد  -٢١٩٨
َسمِْعُت َرسُولَ اِهللا : َي اللَُّه َعْنُه ِمْن أَْهلِ ِمْصَر ، َوكَانَ ُيَؤمَُّر َعلَى السَّرَاَيا قَالَ الَْحَسنِ ، َحدَّثَنِي ثَابُِت ْبُن رَُوْيِفعٍ َرِض



لَْبسُ إِيَّاَك َوالُْغلُولَ الرَُّجلُ يَْنِكحُ الْمَْرأَةَ قَْبلَ أَنْ ُتقَْسَم ، ثُمَّ َيُردَُّها إِلَى الْقَْسمِ ، أَْو َي: صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  الثَّْوَب حَتَّى َيْخلَُق ، ثُمَّ يَُردُُّه إِلَى الْقَْسمِ

  أَُبو إياس سهل من بين ساعدة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٦٤

ْن أَبِي حَازِمٍ ، أَنَّهُ ، َعَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمْصَعبُ ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن إِبَْراِهيَم  -٢١٩٩
َيا : أَقْبِلْ َعلَيَّ ، فَأَقَْبلُْت َعلَْيِه ، فَقَالَ : َجلََس َألبِي إِيَاسِ ْبنِ سَْهلٍ األَْنَصارِيِّ ِمْن بَنِي َساِعَدةَ ِفي َمْسجِدِِهْم ، فَقَالَ 

َألنْ أَُصلِّي الصُّْبَح ، ثُمَّ أَْجِلُس ِفي َمجِْلسٍ : يه وسلم قَالَ أََبا َحازِمٍ ، أَال أَُحدِّثَُك َعْن أَبِي ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عل
  اِهللا َعزَّ َوَجلَّ أَذْكُُر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمسُ أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َشدٍّ َعلَى جَِيادِ الْخَْيلِ ِفي َسبِيلِ

  عنه ثعلبة بن أيب مالك َرِضَي اهللا تعاىل ٦٦٥

ْبنِ أَبِي َماِلٍك َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َعْن ثَْعلََبةَ  -٢٢٠٠
ُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ال ضََرَر َوال ِضرَاَر ، َوأَنَّ َر: َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

كَْعَبْينِ ، ثُمَّ َيسَْرحُ قََضى ِفي َمشَارِبِ النَّْخلِ بِالسَّْيلِ اَألْعلَى َعلَى اَألسْفَلِ حَتَّى َيْشَربَ اَألْعلَى ، وََيْروِي الَْماُء إِلَى الْ
  .يَفَْنى الَْماُء الَْماُء إِلَى اَألسْفَلِ َوكَذَِلَك حَتَّى َتنْقَِضي الَْحوَاِئطُ أَْو

  َهذَا بِالَْمدِيَنِة خَاصَّةً: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ َرِحَمُه اللَُّه 

  جد عمر بن احلكم ٦٦٦

لَْحكَمِ ، َمَر ْبنِ اَحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبدِ اِهللا اُألَموِيُّ ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعْن ُع -٢٢٠١
ِه ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َنَهى َعْن َنقَْرِة الْغَُرابِ ، َوافِْترَاشِ السَُّبعِ ، َو أَنْ ُيَوطَِّن الرَُّجلُ َعْن َعمِّ

  الَْمكَانَ كََما ُيَوطُِّن الَْبعُِري

  صفوان األنصاري رضي اهللا عنه ٦٦٧

، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َبِشُري ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َصفَْوانَ األَْنَصارِيِّ ، َعْن أَبِيِه ،  َحدَّثََنا َيْعقُوُب -٢٢٠٢
  ْيِه السَّالُمَمْن َصلَّى أَْرَبًعا قَْبلَ الظُّْهرِ كُنَّ لَُه َرقََبةً ِمْن َولَِد إِْسَماِعيلَ َعلَ: أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  جد أيوب بن النعمان َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٦٦٨

َجدِِّه ، رَأَْيتُ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ، َعْن أَيُّوَب ْبنِ النُّْعَماِن ، َعْن أَبِيِه ، َعْن -٢٢٠٣
  ُحٍد ِدْرَعيْنَِعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم أُ

  حيان األنصاري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٦٩



َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ َحيَّانَ َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َعِليٍّ الرَّقَاِشيُّ ،  -٢٢٠٤
أَبِيِه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َخطَبَ النَّاسَ َيْوَم َخْيَبَر ، فَأََحلَّ لَُهْم ثَالثَةَ أَشَْياَء  اَألْنصَارِيِّ أَنَُّه َحدَّثَُه ، َعْن

يِّ ، َوزِيَاَرةَ الْقُبُورِ ، لُُحوَم اَألَضاِح: كَانَ َنَهاُهْم َعنَْها ، َوَحرََّم َعلَْيهِْم ثَالثَةَ أَشَْياَء كَانَ النَّاُس َيسَْتِحلُّوَنها ، فَأََحلَّ لَُهْم 
وطَأْنَ َحتَّى َيَضْعَن ، َونََهاُهمْ َواَألْوِعَيةَ ، َونََهاُهْم أَنْ ُيبَاَع سَْهٌم ِمْن َمْغَنمٍ حَتَّى ُيقَسََّم ، َوَنَهاُهْم َعنِ النَِّساِء َيعْنِي أَنْ ُي

  أَنْ ُتبَاَع ثََمَرةٌ َحتَّى َيْبُدو َصالحُهَا

  َرِضَي اهللا تعاىل عنهعوف األشهلي  ٦٧

ْبنِ َعْوٍف َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعنِ اْبنِ أَبِي حَبِيَبةَ اَألْشهَِليِّ ، َعْن َعْوِف ْبنِ َسلََمةَ  -٢٢٠٥
لَُّهمَّ اغِْفْر ِلَألْنصَارِ ، َوَألْبَناِء اَألْنَصارِ ، ال: اَألْشَهِليِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  َوَألْبَناِء أَْبَناِء األَْنصَارِ ، َوِلَموَاِلي األَْنصَارِ

  سعد بن زيد ٦٧١

أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى  َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعنِ اْبنِ أَبِي حَبِيَبةَ ، َعْن َزْيدِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن -٢٢٠٦
َبرِ ، فََسِمَع النَّاسُ بِِه اهللا عليه وسلم لَمَّا نُِعَيْت إِلَْيِه نَفُْسُه خََرَج ُمَتلَفًِّعا ِفي أَْخالقِ ِثيَابٍ َعلَْيِه َحتَّى جَلََس َعلَى الِْمْن

َيا أَيَُّها النَّاُس ، اْحفَظُونِي ِفي َهذَا : َوَجلَّ ، وَأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ َوأَْهلُ السُّوقِ ، فََحَضرُوا الَْمْسجَِد ، فََحِمَد اللََّه َعزَّ 
  وا َعْن ُمِسيِئهِْمالَْحيِّ ِمَن اَألْنَصارِ ، فَإِنَُّهْم كَرِِشي الَِّذي آكُلُ ِمْنَها ، َوَعْيبَِتي اقَْبلُوا ِمْن ُمْحِسنِهِْم ، وََتَجاَوُز

  ي َرِضَي اهللا تعاىل عنهأَُبو يونس الظفر ٦٧٢

َحدَّثََنا دحيم َحدَّثََنا ابن أيب فديك َحدَّثََنا إدريس بن ُمحَمد بن يونس أَُبو ُمَحمد الظفري َعن َجدِِّه يونس  -٢٢٠٧
  عن أبيه أنه حضر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع وهو ابن عشرين سنة وله ذؤابة

  ألنصاريجد مليح بن َعْبد اهللا ا ٦٧٣

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعْن ُعَمَر ْبنِ ُمَحمٍَّد اَألْسلَِميِّ ، َعْن َمِليحِ ْبنِ َعْبدِ : َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َوُدَحْيٌم ، قَاال  -٢٢٠٨
الَْحَياءُ : خَْمٌس ِمْن ُسَننِ الْمُْرَسِلَني : الَ اِهللا األَْنصَارِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَ

  ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُصْهَبانَ: ، َوالِْحلُْم ، وَالِْحَجاَمةُ ، وَالسَِّواُك ، وَالتََّعطُُّر قَالَ الَْحوِْطيُّ 

  أَُبو َسعِيد الزرقي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٧٤

مد بن شعيب َحدَّثََنا َسعِيد بن َعْبد العزيز َحدَّثََنا يونس بن حلبس قال خرجت مع َحدَّثََنا دحيم َحدَّثََنا ُمَح -٢٢٠٩
أيب َسِعيد الزرقي َرِضَي اهللا تعاىل عنه صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل شراء الضحايا فأشار أَُبو َسِعيد إىل 

  بكبش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكبش أدغم ليس بالرفيع وال بالوضيع فقال اشتر يل هذا كأنه شبهه 

  أَُبو سعد اخلري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٧٥



ْن ِفَراسٍ الشَّعَْبانِيِّ ، َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي السَّاِئبِ ، َع -٢٢١٠
تََوضَّئُوا ِممَّا َمسَِّت النَّارُ : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َخْيرِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن أَبِي َسْعدٍ الْ

  َوغَلَْت بِِه الَْمرَاجِلُ

َعْبُد اِهللا ْبُن سَاِلمٍ ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا  -٢٢١١
ِعيدٍ اَألْنصَارِيَّ الَْخْيَر َرِضَي َحدَّثَنِي أَُبو ِعْمَرانَ َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرٍ الَْيْحُصبِيُّ ، أَنَّ قَْيسَ ْبَن الْحَارِِث َحدَّثَُه ، أَنَّ أََبا َس

َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسبُْعونَ أَلْفًا َيُعمُّ ذَِلَك ُمهَاجِرِينا ، َوُيَوفِّي : صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  اللَُّه َعْنُه َحدَّثَُه ، أَنَّ النَّبِيَّ
  ذَِلَك طَاِئفَةً ِمْن أَْعرَابِنا

  نضرة األنصاري َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٦٧٦

ا عَْبد الرزاق َحدَّثََنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن َحدَّثََنا احلسن بن علي احللواين أَُبو ُمحَمد َحدَّثََن -٢٢١٢
َسِعيد بن املَُسيَّب عن رجل من األنصار يقال له نضرة َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال تزوجت امرأة بكرا يف سترها 
د لك فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم هلا الصداق مبا استحللت من فرجها والولد عَْب

  فإذا ولدت فاجلدوها

  أَُبو شيبة اخلدري َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٦٧٧

:  أَبِيِه قَالَ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا ِمشَْرٌس ، َعْن -٢٢١٣
ال إِلَهَ : َمْن قَالَ : َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ : ِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ َسِمْعُت أََبا َشْيَبةَ الُْخْدرِيَّ َر

  َدفَنَّاُهإِال اللَُّه ُمْخِلًصا بَِها قَلُْبُه َدَخلَ الَْجنَّةَ ، فََماَت أَُبو َشْيَبةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه بِأَْرضِ الرُّومِ ، فَ

  احلارث َرِضَي اهللا تعاىل عنهغزية بن  ٦٧٨

لََمةَ ، َعْن َيزِيدَ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد الْوَارِِث ، َعْن َسعِيِد ْبنِ َس -٢٢١٤
حَارِثِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه ْبنِ ُخَصْيفَةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َراِفعٍ ، َعْن غَزِيَّةَ ْبنِ الْ

  الْجَِهاُد ، وَالَْحْشُر ، وَالنِّيَّةُ: ال ِهجَْرةَ َبْعَد الْفَْتحِ ، إِنََّما ُهَو ثَالثٌ : وسلم ، َيقُولُ 

صَاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َخاِلُد ْبُن يَزِيَد ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن -٢٢١٥
َحارِِث َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ أَبِي ِهاللٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ ُخَصْيفَةَ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َراِفعٍ َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن غَزِيَّةَ ْبنِ الْ

  صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَُه النَّبِيِّ

  أَُبو غزية َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٦٧٩

ةَ ، َعْن أَبِي غَزِيَّةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َربِيَعةَ الرَّحَبِيُّ ، َعْن غَزِيَّ -٢٢١٦
  ال َتْجَمُعوا َبْيَن اسِْمي َوكُْنيَِتي: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : اَألْنصَارِيِّ قَالَ 



  ومن ذكر أنس بن مالك ٦٨

يكىن أبا محزة َرِضَي اهللا تعاىل عنه قا أَُبو بكر بن أيب عاصم مسعت أبا موسى يقول أنس بن مالك بن النضر بن 
لنجار بن ثعلبة بن َعْمرو بن اخلزرج جيمع جدة ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن ا

النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي سلمى أم َعْبد املطلب بنت عامر بن غنم بن عدي بن النجار ومسعت بن أيب شيبة 
  يقول مات أنس بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه سنة ثالث وتسعني

د اهللا األنصاري قال اختلف علينا مشيختنا يف سن أنس بن مالك َحدَّثََنا أَُبو موسى َحدَّثََنا ُمحَمد بن َعْب -٢٢١٧
  َرِضَي اهللا تعاىل عنه فقال بعضهم بلغ مائة وثالث سنني وقال بعضهم بلغ مائة وسبع

َحدَّثََنا إبراهيم بن املنذر َحدَّثََنا ُمَحمد بن سعدان عن أبيه قال رأيت أنس بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه  -٢٢١٨
  ه بنوه حول البيت على سواعدهميطوف ب
َحدَّثََنا ُمَحمد بن فضيل البزار َحدَّثََنا ُمحَمد بن حرب عن سفيان بن ُعَيْينة عن َعْمرو بن دينار عن أيب  -٢٢١٩

  جعفر ُمَحمد بن علي قال دخلت على أنس بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه فرأيته يلتقم لقما عظاما ورأيت به وضح

َسِمْعُت قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ َرِضيَ : َنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ قَالَ َحدَّثَ -٢٢٢٠
اللَُّهمَّ أَكِْثْر َمالَُه َووَلََدُه وََبارِكْ : َيا َرُسولَ اِهللا ، خَاِدُمَك أََنسٌ اْدُع اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَُه ، فَقَالَ : اللَُّه َعْنَها ، أَنََّها قَالَْت 

  لَُه ِفيَما أَْعطَْيتَُه
َسِمْعُت ِهَشاَم ْبَن زَْيِد ْبنِ أََنسٍ ُيَحدِّثُ ، َعْن أََنسٍ َرِضيَ : َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ قَالَ  -٢٢٢١

  اللَُّه َعْنُه ، بِِمثِْلِه

َخلَ َعلَى أُمِّ َحدَّثََنا َوْهَبانُ ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلٌد ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َد -٢٢٢٢
َوَتْمرَكُْم ِفي وَِعاِئِه فَإِنِّي صَاِئٌم ، ثُمَّ  أَِعيدُوا َسمَْنكُْم ِفي سِقَاِئِه ،: ُسلَْيمٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، فَأََتْتهُ بَِتْمرٍ َوَسْمنٍ ، فَقَالَ 

: َخادُِمَك أََنٌس قَالَ : َوَما ِهَي ؟ قَالَْت : إِنَّ ِلي خَُوْيَصةً قَالَ : َصلَّى ِفي نَاِحَيِة َبْيِتَها ، ثُمَّ َدَعا لََها َوَألْهِلَها ، فَقَالَْت 
فَأََنا : اللَُّهمَّ اْرُزقُْه َماال وََولًَدا َوبَارِْك لَُه ِفيهِْم قَالَ :  ُدنَْيا إِال َدَعا ِلي بِِه ، ثُمَّ قَالَ فََما ذَكََرْت أُمُّ ُسلَْيمٍ َخْيَر آِخَرٍة َوال

  ائَةٌُرونَ َوِمِمْن أَكْثَرِ اَألْنصَارِ َماال وََولًَدا ، فََحدَّثَتْنِي اْبَنِتي أَُمْيَنةُ أَنَُّه قَْد ُدِفَن ِمْن ُصلْبِي بِْضٌع َوِعْش

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا خالد بن احلارث عن محيد عن أنس بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه أنه قال  -٢٢٢٣
  حدثتين ابنيت أمينة أنه دفن من صليب إىل مقدم احلجاج البصرة بضع وعشرون ومائة

ا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََن -٢٢٢٤
  َيا ذَا اُألذَُنيْنِ: قَالَ ِلي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : 

قَالَ : اِصمٍ ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َع -٢٢٢٥
  َيا ذَا اُألذَُنْينِ: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يُّ ُيَحدِّثُ َوكَانَ الثَّْورِ: َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن اللَُّه ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا َمْيُمونٌ أَُبو َعْبِد اِهللا قَالَ  -٢٢٢٦



ال أَُجزَُّها كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : كَاَنْت ِلي ذُؤَاَبةٌ ، فَقَالَتْ أُمِّي : َعْنُه ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  عليه وسلم َيأُْخذُ بَِها َويَُمدُّها

ِد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا حَْرُب ْبُن َمْيُموٍن ، َعنِ النَّْضرِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن َحدَّثَنِي َعْبُد الْوَارِثِ ْبُن َعْبِد الصََّم -٢٢٢٧
بِْشَر ِفي َوْجهِِه ، أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أَْرَسلَُه ِفي َحاَجٍة ، فَلَمَّا ذََهَب ، ثُمَّ َرَجعَ رَأَْت أُمُّ ُسلَْيمٍ الْ

َيا ذَا اُألذَُنْينِ ، فََما زَالَ َيْدُعو اللََّه َعزَّ : َيا َرسُولَ اِهللا اْدُع ألََنسٍ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم :  فَقَالَْت لَُه
  لََدُه ، َوَبارِْك لَُه ِفيِهاللَُّهمَّ أَكِْثْر مَالَُه ، َوَو: َوَجلَّ ِلي ِفي أَْمرِ آِخرَِتي حَتَّى َرِضيُت َوَرضَِيْت أُمُّ ُسلَْيمٍ ، فَقَالَ 

َحدَّثََنا ُمَحمد بن علي بن احلسن بن شقيق وخالد بن أسلم قاال َحدَّثََنا النضر بن مشيل عن صاحل بن أيب  -٢٢٢٨
األخضر عن الزُّْهرِّي قال دخلت على أنس بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه باملهاجرة فذكرته رسول اهللا صلى اهللا عليه 

بكر وعمر َرِضَي اهللا تعاىل عنهما مث بكى فقلت ما يبكيك يا أبا محزة قال ما أخرت له فقلت له ال تبك  وسلم وأيب
فإين أرجو أن تكون أخرت خلري شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان َرِضيَ اهللا تعاىل 

ما أنتم على شيء مما كانوا عليه إال الصالة زاد عنهم وإمنا أخرت إىل اآلن لتكون شهيدا على هؤالء فقال واهللا 
  خالد وإمنا هي املؤخرة

َحدَّثََنا بكر بن خلف أَُبو بشر وابن أيب كبشة قاال َحدَّثََنا ُمَحمد بن بكر الربساين َحدَّثََنا عثمان بن أيب  -٢٢٢٩
وهو يبكي فقلت يا أبا محزة ما يبكيك رواد عن الزُّْهرِّي قال دخلت على أنس بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه بدمشق 

  فقال واهللا ما أعرف شيئا مما كنا عليه إال ال إله إال اهللا
َحدَّثََنا وهبان َحدَّثََنا خالد َحدَّثََنا محيد قال ذكروا عند أنس َرِضَي اهللا تعاىل عنه أنه ال جيتمع حب عثمان  -٢٢٣٠

  بوا إنا لنجمعهما ودعا هلما واستغفر هلماوعلي َرِضَي اهللا تعاىل عنهما يف قلب أحد فقال كذ

َحدَّثََنا وهبان َحدَّثََنا خالد َحدَّثََنا محيد عن أنس َرِضَي اهللا تعاىل عنه أنه جعل يف حنوطه صرة من مسك  -٢٢٣١
  فيها من شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

زُّْهرِّي عن أنس َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال قدم النيب صلى َحدَّثََنا أَُبو بكر والشافعي قاال َحدَّثََنا سفيان عن ال -٢٢٣٢
  اهللا عليه وسلم املدينة وأنا بن عشر وتويف وأنا بن عشرين

َحدَّثََنا ُمَحمد بن مسكني َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن صاحل عن الليث عن عقيل عن الزُّْهرِّي عن أنس بن مالك  -٢٢٣٣
  يب صلى اهللا عليه وسلم عشر سننيَرِضَي اهللا تعاىل عنه قال خدمت الن

َحدَّثََنا زياد بن حيىي بن حسان َحدَّثََنا سهل بن محاد عن أيب خلدة قال رأيت أنس بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل  -٢٢٣٤
  عنه خيضب بالصفرة

امة خز َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا معاذ بن معاذ عن بن عون قال رأيت على أنس بن مالك جبة خز وعم -٢٢٣٥
  ومطرف خز

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا وكيع عن إمساعيل عن أيب خالد قال رأيت أنس بن مالك َرِضَي اهللا  -٢٢٣٦
  تعاىل عنه خيضب باحلناء وحليته محراء



عاىل عنه معتما َحدَّثََنا حوثرة بن أشرس قال حدثتنا أم هنار القيسية قالت رأيت أنس بن مالك َرِضَي اهللا ت -٢٢٣٧
  بعمامة سوداء على رأسه قلنسوة الظية

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا هشيم بن أيب ساسان عن أبان بن كثري النهشلي قال رأيت أنس بن مالك َرِضَي اهللا  -٢٢٣٨
  تعاىل عنه مسح ذراعيه بشيء من خلوق من وضح كان به

ن هارون عن إمساعيل قال رأيت بن أيب أوىف وأنس َرِضَي اهللا تعاىل عنهما َحدَّثََنا أَُبو موسى َحدَّثََنا يزيد ب -٢٢٣٩
  وخضاهبما أمحر

 أُمِِّه ، أَنََّها َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن خَُزْيَمةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ َصاِلحٍ ، َعنِ اللَّْيِث ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن -٢٢٤٠
َرِضَي اللَّهُ َنْت َتْحَت أَبِيهِ ُضرَّةً لََها ، فََتَزوَّجََها َبْعدَ أَبِيِه أََنُس ْبُن َماِلٍك ، فََنظََرْت إِلَى أََنسِ ْبنِ َماِلٍك زَاَرِت امَْرأَةً كَا

َوُهَو أَكَْبُر ِمْن َسْهلٍ َرِضَي اللَُّه  ذَا أَْجلَُد ِمْن سَْهلِ ْبنِ َسْعٍد: فَقُلُْت لََها : َعْنُه َيَتَخلَُّق بِالَْخلُوقِ ، َوكَانَ بِِه َبَرٌص قَالَْت 
  إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َدَعا ِلي: فََسِمَعنِي ، فَقَالَ : َعْنُه قَالَْت 

نِ ْبنِ َجِميلٍ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثَنِي َسعِيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَم -٢٢٤١
: أَْخبََرنِي أََنسُ ْبُن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن أُمِِّه أُمِّ ُسلَْيمٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها قَالَْت : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي طَلَْحةَ قَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا : فَقُلُْت : َما أُبَاِلي أَنْ ال يَزِيَد قَالَْت : ِلي ، َحتَّى قُلُْت َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََدَعا 
فََدَعا لَكَ : َخادُِمَك أََنُس ْبُن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَْت : َمْن ُهَو ؟ فَقَالَْت : ، إِنَّ َألْهِلي َمنْزِلَةً خَاصَّةً ِعْنِدي ، فَقَالَ 

فََما أَْعلَُم أََحًدا : اللَُّهمَّ اْرُزقُْه َماال َووَلًَدا قَالَ أََنٌس : أُبَاِلي أَنْ ال َيزِيَد ، فَكَانَ ِفيَما َدَعا لَكَ َيْوَمِئٍذ ، أَنْ قَالَ  َحتَّى َما
يَّ َهاَتْينِ ِمائَةً ال أَقُولُ لَكُْم ِمْن َولَِد وَلٍَد َوال َنالَ ِمْن ِلنيِ الَْعْيشِ َما نِلُْتُه َواللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َمْحُموٌد ، َولَقَْد َدفَْنُت بِكَفَّ

  َسقٍْط

نِ ، َعْن َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي َسْعدُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَم -٢٢٤٢
  َحدَّثَْتنِي أُمُّ ُسلَْيمٍ ، َنْحوَُه: سِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أََن

انِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا َمْيُمونٌ أَُبو عَْبِد اِهللا ، َعْن ثَابٍِت الُْبَن -٢٢٤٣
ال أَُجزَُّها كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيُمدَُّها : كَاَنْت ِلي ذَُؤاَبةٌ ، فَقَالَْت أُمِّي : اللَُّه َعْنُه قَالَ  َماِلٍك َرِضَي
  َوَيأُْخذُ بِهَا

أَبِي التَّيَّاحِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن  -٢٢٤٤
ثَاِمُنونِي بِِه َيا بَنِي : َمْوِضُع الَْمْسجِِد كَانَ لَِبنِي النَّجَّارِ ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، فَقَطََع النَّْخلَ ، َوَسوَّى الَْحْرثَ ، َوَنَبَش قُبُوَر الُْمْشرِِكَني قَالَ ال َنْبتَِغي بِِه ثََمًنا إِال ِعْنَد : النَّجَّارِ ، قَالُوا 
اللَُّهمَّ إِنَّ الَْعْيَش َعْيشُ اآلِخَرِة فَاغِْفْر ِلألَْنصَارِ : َوقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهمْ َيْبُنونَ الَْمْسجَِد : 

  ِةَوالُْمهَاجَِر

َعْن أََنسِ ْبنِ  َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، -٢٢٤٥
وَاِإلبِلِ ، وَالَْبقَرِ ، فََجَعلُوَها ُصفُوفًا لُِيكِْثرُوا  َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َهوَازِنَ َجاَءتْ َيْوَم ُحَنْينٍ بِالنَِّساِء ، َوالصِّْبَياِن ،



َما قَالَ اللَُّه َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَالْتَقَى الُْمْسِلُمونَ َوالُْمْشرِكُونَ ، فَوَلَّى الُْمْسِلُمونَ ُمْدبِرِيَن ، كَ
َيا ِعَباَد اِهللا ، أََنا َعْبُد اِهللا َوَرُسولُُه ، َيا ِعَباَد اِهللا ، أََنا َعْبُد اهللاِ : يه وسلم َعزَّ َوَجلَّ ، َوقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عل

ٍف ، َسْيَيا َمْعَشرَ اَألْنصَارِ ، أََنا َعْبُد اِهللا َوَرُسولُُه ، فََهَزَم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الُْمْشرِِكَني ، وَلَْم َيْضرِْب بِ: َوَرسُولُُه ، فَقَالَ 
  َولَْم َيطَْعْن بِرُْمحٍ ،

َمْن قََتلَ كَاِفًرا فَلَُه َسلُْبُه ، فَقََتلَ أَُبو طَلَْحةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْوَمِئٍذ ِعشْرِيَن : َوقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيْومَِئٍذ 
إِنِّي َضرَْبُت َرُجال َعلَى حَْبلِ الَْعاِتقِ َوَعلَْيِه ِدْرٌع لَُه َوأَْعَجلُْت َعْنُه أَنْ :  َرُجال ، َوأََخذَ أَْسالبَُهْم ، فَقَالَ أَُبو قََتاَدةَ َيْومَِئٍذ

َيا َرُسولَ اِهللا ، أََنا أََخذُْتَها فَاْرِضِه ِمنَْها ، فََسكََت َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َوكَانَ : آُخذََها ، فَقَالَ َرُجلٌ 
ال ، َواللَِّه ال :  عليه وسلم ال ُيسْأَلُ َشيْئًا إِال أَْعطَاُه ، أَْو َسكََت ، فَقَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا

قَ َصَد: الَ ُيِفيئَُها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى أََسٍد ِمْن أُْسِدِه ، فَُيْعطِيكَها ، فََضِحكَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوقَ
َواللَِّه إِنْ َدَنا : َيا أُمَّ ُسلَْيمٍ ، َما َهذَا ؟ فَقَالَْت : ُعَمُر فَلَِقَي أَُبو طَلَْحةَ أُمَّ ُسلَْيمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َوَمَعَها خِْنَجٌر ، فَقَالَ 

  ِمنِّي َبْعُضُهْم بََعْجتُ بِِه َبطْنَُه

  َعْبد اهللا بن حنظلة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٨١

دِ اِهللا ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َجِميلٍ ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َيحَْيى ْبنِ طَلَْحةَ ْبنِ ُعَبْي -٢٢٤٦
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : ُه َعْنُه قَالَ الُْمسَيَّبِ ْبنِ َراِفعٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيَد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحْنظَلَةَ َرِضَي اللَّ

  الرَُّجلُ أََحقُّ بَِصْدرِ َدابَِّتِه َوبِأَنْ َيُؤمَّ ِفي بَْيتِِه: عليه وسلم 

ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد  -٢٢٤٧
أََرأَْيتَ َتَوضَّأَ اْبُن ُعَمَر ِلكُلِّ َصالٍة طَاِهًرا َوغَْيَر طَاِهرٍ ، ِممَّ : قُلُْت : َحبَّانَ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر قَالَ 

َعْبَد اِهللا ْبَن َحْنظَلَةَ ْبنِ أَبِي َعاِمرٍ َحدَّثَُهْم ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا  أَْخبََرْتنِي أَْسَماُء بِْنتُ زَْيِد ْبنِ الَْخطَّابِ ، أَنَّ: ذَِلَك ؟ قَالَ 
نَ اْبُن ُعَمَر َرِضيَ صلى اهللا عليه وسلم أََمَر بِالُْوُضوِء ِلكُلِّ َصالٍة فَلَمَّا َشقَّ ذَِلَك َعلَْيِه أََمَر بِالسِّوَاِك ِلكُلِّ َصالٍة فَكَا

  بِِه قُوَّةً ، فَكَانَ ال َيَدُع الُْوُضوَء ِلكُلِّ َصالٍة اللَُّه َعْنُه َيَرى أَنَّ

  مسلم بن حبرة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٨٢

مَ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن إِبَْراِهي -٢٢٤٨
 صلى اهللا عليه وسلم ْسِلمِ ْبنِ َبْجَرةَ األَْنصَارِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ِمسلَمِ ْبنِ َبْجَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَُّم

ُه وَأََخذَ َمْن لَمْ ُيْسِلْم ، فََجَعلَُه ِفي َجَعلَُه َعلَى أَُساَرى قَُرْيظَةَ َينْظُُر إِلَى فَْرجِ الُْغالمِ ، فَإِذَا َرآُه قَْد أَْنَبتَ َضَرَب ُعُنقَ
  غََناِئمِ الُْمْسِلمَِني

  جد إمساعيل األنصاري ٦٨٣



َعْن إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن كَْعبٍ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي ُحمَْيٍد ،  -٢٢٤٩
َعلَْيَك بِالَْيأْسِ : َيا َرسُولَ اِهللا ، أَْوِصنِي َوأَْوجِْز ، فَقَالَ : رِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرُجال ِمَن اَألْنصَارِ قَالَ اَألْنصَا

  َت ُموَدٌِّع وَإِيَّاَك َوَما يُْعَتذَُر ِمنُْهِممَّا ِفي أَْيِدي النَّاسِ ، َوإِيَّاَك َوالطََّمَع فَإِنَُّه فَقٌْر َحاِضٌر ، َوَصلِّ َصلَوَاِتَك َوأَْن

  أَُبو سعد األنصاري ٦٨٤

  زوج أمساء بنت يزيد بن السكن َرِضَي اهللا تعاىل عنه
ينَارٍ ، أَنَّ أََبا نِ ِدَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسهِرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمَهاجِرٍ ، َعْن أَبِيِه ُمَهاجِرِ ْب -٢٢٥٠

لَْو أَْعلَُم َيا اْبَن : َسْعٍد  َسْعٍد األَْنَصارِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َمرَّ بَِمْرَوانَ ْبنِ الَْحكَمِ َيْوَم الدَّارِ َوُهَو صَرِيٌع ، فَقَالَ أَُبو
لَْمِلِك ْبُن َمرَْوانَ ، فَلَمَّا اْسُتْخِلَف َعْبُد الَْمِلِك أََتى بِِه ، فَقَالَ فَحَقََدها َعْبدُ ا: الزَّْرقَاِء أَنََّك َحيٌّ َألجَْهْزُت َعلَْيَك قَالَ 

اقَْبلُوا ِمنْ : َوَما ذَاَك ؟ قَالَ : اْحفَظُ ِفيَّ َوِصيَّةَ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ َعْبُد الَْمِلِك : أَُبو سَْعٍد 
ُمِسيِئهِْم قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ َرِحَمُه اللَُّه ، َوكَانَ أَُبو َسْعدٍ َزْوَج أَْسَماَء بِْنِت َيزِيَد  ُمْحسِنِهِْم ، وََتَجاَوُزوا َعْن

  ْبنِ السَّكَنِ َعمُّ َسْعدِ ْبنِ ُعَبادَةَ

  شداد بن شرحبيل َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٨٥

ةُ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ َصاِلحٍ ، َعْن َعيَّاشِ ْبنِ ُمؤْنِسٍ ، َعْن َشدَّاِد ْبنِ ُشَرحْبِيلَ َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّ -٢٢٥١
لَى َمْهَما َنِسيُت فَإِنِّي لَْم أَْنَس أَنِّي َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَاِئًما ُيَصلِّي َوَيُدهِ الُْيمَْنى َع: اَألْنصَارِيِّ قَالَ 

  ى قَابًِضا َعلَْيهَاالُْيْسَر

  أوس بن شرحبيل األنصاري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٨٦

نِ الزُّبَْيِديِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن سَاِلمٍ ، َع -٢٢٥٢
، أَنَُّه أََبا الَْحَسنِ نِْمَرانَ َحدَّثَُه ، أَنَّ أَْوَس ْبَن شَُرْحبِيلَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أََحَد َبنِي الَْمْجَمعِ َحدَّثَُه  َعيَّاشِ ْبنِ ُمؤْنِسٍ ، أَنَّ

  قَدْ َخَرَج ِمَن اِإلْسالمَِمْن َمَشى َمَع ظَاِلمٍ ِلُيِعيَنُه َوُهَو َيعْلَُم أَنَُّه ظَاِلٌم فَ: َسِمَع َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قُولُ 

  ثعلبة بن حاطب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٨٧

أَبِي َعْبدِ الَْمِلكِ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشعَْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن رِفَاَعةَ السَّالِميُّ ، َعْن -٢٢٥٣
ُه ، َعْن ثَْعلََبةَ بََرُه ، َعنِ الْقَاِسمِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَُّه أَْخَبَرُه ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ َرِضَي اللَُّه َعْنَعلَيِّ ْبنِ َيزِيدَ أَنَُّه أَْخ

: ُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اْدُع اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ يَْرُزقَنِي مَاال ، فَقَالَ َر: ْبنِ َحاِطبٍ ، أَنَُّه قَالَ لَِرسُولِ اِهللا 
أَال تَْرَضى أَنْ َتكُونَ : ثُمَّ قَالَ لَُه َمرَّةً أُخَْرى ، فَقَالَ : َوْيَحَك َيا ثَْعلََبةُ ، قَِليلٌ ُتَؤدِّي ُشكَْرُه َخْيٌر ِمْن كَِثريٍ ال ُتِطيُق قَالَ 

ي بَِيِدِه لَوْ ِشئُْت أَنْ َتسِيلَ َمِعَي الْجَِبالُ ذََهًبا َوِفضَّةً لََسالَْت ، ثُمَّ ِمثْلَ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فََوالَِّذي َنفِْس
  ذَكََر الَْحِديثَ بِطُولِِه

  أَُبو احلارث اخلزرج َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٨٨



اعِيلُ ْبُن أَبَّانَ اَألزَِديُّ ، َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َيْعقُوَب إِْسحَاق ْبنِ إِبَْراهِيَم الْقَلُوِسيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَم -٢٢٥٤
َحدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّهُ : َسِمْعُت الْحَارِثَ ْبَن الْخَْزَرجِ األَْنصَارِيَّ ، َيقُولُ : َعْمرٍو ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

: لم ، َيطْلُبُ إِلَى َملَِك الْمَْوِت َعلَْيِه السَّالُم ِعْنَد َرأْسِ َرُجلٍ ِمَن األَْنصَارِ ، فَقَالَ َسِمَع َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وس
ا فَإِنِّي َيا ُمَحمَُّد ، ِطْب نَفًْسا َوقُرَّ َعْيًن: اْرِفْق بَِصاحِبِي ، فَإِنَُّه ُمْؤِمٌن قَالَ َملَُك الْمَْوِت َعلَْيِه السَّالمِ : َيا َملَُك الْمَْوِت 

قُْمُت ِفي َجانِبِ الدَّارِ  بِكُلِّ ُمْؤِمنٍ َرِفيٌق ، َواْعلَْم َيا ُمَحمَّدُ أَنَّي َألقْبِضُ َرْوَح اْبنِ آَدَم ، فَإِذَا صََرَخ صَارٌِخ ِمْن أَْهِلِه
  َوَمِعي ُروُحُه ،

قَْنا أََجلَُه ، َوال اْستَْعَجلَْنا قََدَرُه ، َوَما لََنا ِفي قَْبِضِه ِمْن ذَْنبٍ ، َما َهذَا الصَِّياُح ؟ فََواللَِّه َما ظَلَْمَناُه ، َوال َسَب: فَقُلُْت 
َتأَثَُمونَ ، َوتُْؤَزُرونَ ،  فَإِنَّ َتْرضُوا بَِما َيْصَنُع اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، وََتْصبِرُوا تُْؤَجُروا ، َوإِنْ أَنُْتْم َتْجَزُعونَ ، وََتْسَخطُونَ

النََّجاةَ ، َوَما ِمْن أَْهلِ ْندََنا ِمْن ُعْتَبى ، َوإِنْ لََنا عِْنَدكُْم لَُبْغَيةُ َعْوَدٍة َبْعدَ الَْعوَْدِة ، فَالَْحذََر الَْحذََر ، وَالنََّجاةَ َوَمالَكُْم ِع
ِفي كُلِّ َيْومٍ َولَْيلٍَة خَْمُس َمرَّاٍت حَتَّى إِنِّي  َبْيِت َشْعرٍ ، َوال َمَدرٍ ، َوال سَْهلٍ ، َوال جََبلٍ ، َوال َبْحرٍ ، إِيِّ َوأََنا أََتصَفَُّحُه

َدْرُت َحتَّى َيكُونَ اللَُّه َعزَّ ِألْعرُِف بَِصِغريِِهْم َوكَبِريِِهْم ِمْنُهمْ بِأَنْفُسِهِْم ، َواللَِّه لَْو أَرَْدُت أَنْ أَقْبَِض َرْوحَ َبُعوَضٍة َما قَ
َبلََغنِي أَنَُّه يََتصَفََّحُهْم عِْنَد َمَواِقيِت الصَّلََواِت ، فَإِذَا َحَضَر عَْبًدا الَْمْوتُ : لَ َجْعفَُر ْبُن ُمحَمٍَّد َوَجلَّ ُهَو اآلِمُر بِقَْبِضَها قَا

ِه السَّالمِ ال إِلََه إِال اللَُّه ْي، فََمْن كَانَ ُيَحاِفظُ َعلَى الصَّالِة دََنا ِمْنُه الَْملَُك ، وََتَباَعَد الشَّْيطَانُ ، َولَقََّنُه َملَُك الَْمْوِت َعلَ
  ِفي ذَِلَك الَْحالِ

  سعد القرظ ٦٨٩

ُعَمَر ْبنِ َسْعدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا الزُّبَْيِديُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحفْصِ ْبنِ  -٢٢٥٥
َمَتُه أخربوه ، أَنَّ َسْعًدا الْقََرظَ ، َوكَانَ ُمَؤذًِّنا َألْهلِ ِقَباَء ، فَاْنَتقَلَُه ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضيَ الْقََرظُ ، أَنَّ أََباُه ، َوُعُمو

ولَى بَِسْبعِ َتكْبَِرياٍت ، ِة اُألاللَُّه َعْنُه ، فَاتََّخذَُه ُمَؤذًِّنا السُّنَّةَ ِفي الصَّالةِ اَألْضَحى وَالِْفطْرِ أَنْ ُيكَبَِّر اِإلَماُم ِفي الرَّكَْع
  َوُيكَبَِّر ِفي الرَّكَْعةِ الثَّانَِيةِ َخْمَس َتكْبِريَاٍت قَْبلَ الْقَِراءَِة

  َعْبد اهللا بن جابر البياضي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٦٩

قاهتم قال مسعت َحدَّثََنا هشام بن عمار َحدَّثََنا عَْبد اهللا بن سفيان من أهل املدينة قال هشام وهو من ث -٢٢٥٦
جدي عقبة بن أيب عائشة يقول رأيت َعْبد اهللا بن جابر البياضي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واضعا 

  إحدى يديه على األخرى يف الصالة

  َعْبد الرمحن بن الزُّبَري ٦٩١

ِد ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعنِ الِْمسَْورِ ْبنِ رِفَاَعةَ َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الَْمجِي -٢٢٥٧
َق اْمرَأََتُه َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا الْقَُرِظيِّ ، َعنِ الزَُّبْيرِ ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ رِفَاَعةَ ْبَن َسَمْوءلٍ طَلَّ

َتِميَمةُ بِْنُت َوْهبٍ طَلَّقََها ثَالثًا ، فََنكََحْت َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن الزَُّبْيرِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، : ، ُيقَالُ لََها  صلى اهللا عليه وسلم



ُجَها األَوَّلُ ، فَذَكََر ذَِلَك لَِرُسولِ فَأَْعَرَض َعْنَها ، فَلَْم َيْستَِطيَع أَنْ يََمسََّها ، فَطَلَّقََها فَأَرَاَد رِفَاَعةُ أَنْ َيَتزَوََّجَها َوُهَو زَْو
  ال َتِحلُّ لََك حَتَّى َتذُوَق الُْعَسْيلَةَ: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فََنَهاُه َعْن َتْزوِجيَِها ، فَقَالَ 

  ومن ذكر اليمن ورجاهلم

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يطلع عليكم أهل اليمن كأهنم السحاب
ْبدِ الرَّْحَمنِ ، ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ الْحَارِِث ْبنِ َعَحدَّ -٢٢٥٨

َيطْلُعُ :  صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ كُنَّا َمَع َرسُولِ اِهللا: َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيهِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
: إِال َنْحُن َيا َرسُولَ اِهللا قَالَ : َعلَْيكُْم أَْهلُ الَْيَمنِ كَأَنَُّهُم السَّحَاُب ُهْم َخْيُر َمْن ِفي اَألْرضِ ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ 

  ْمإِال أَنُْت: ثُمَّ أََعادََها ، فَقَالَ كَِلَمةً َضِعيفَةً 

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل اليمن ألني قلوبا وأرق أفئدة

ي ُهَريَْرةَ َرِضيَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِ -٢٢٥٩
  أََتاكُْم أَْهلُ الَْيَمنِ أََرقُّ قُلُوًبا ، َوأَلَْيُن أَفِْئدَةً: اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ َرسُولُ: اللَُّه َعْنُه قَالَ 

اِء ْبنِ َيَسارٍ ، َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن سَْعٍد ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسِلَم ، َعْن َعطَ -٢٢٦٠
  أَْهلُ الَْيَمنِ أََرقُّ أَفِْئَدةً ، وَأَلَْيُن قُلُوبًا: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ي َسعِيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن أَبِ

َبكْرِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْفُرَاِت ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َيزِيَد ، َعْن َحْيَوةَ ْبنِ شَُرْيحٍ ، َعْن -٢٢٦١
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه : ِمْشَرحِ ْبنِ َهاَعانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َسِمَع ُعقَْبةَ ْبَن َعاِمرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ 

  ْنَجُع طَاعَةًأَْهلُ الَْيَمنِ أَلَْيُن أَفِْئَدةً ، وَأََرقُّ قُلُوًبا ، َوأَ: وسلم ، َيقُولُ 

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلميان ميان

َتاَدةَ ، َعْن ُعَمْيرِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َبِشريٍ ، َعْن قَ -٢٢٦٢
: ُعَمْيًرا فََحدَّثَنِي ، َعْن ُجَناَدةَ ْبنِ أَبِي أَُميَّةَ ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمتِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ فَلَِقيُت : ْبنِ َهانٍِئ قَالَ َسِعيٌد 

  اِإلَميانُ َيَماٍن: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اوَِيةَ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَع -٢٢٦٣
  اِإلَميانُ َيَماٍن: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ِعيَسى ْبنِ ُيوُنَس ، َعْن ُمجَاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ،  َحدَّثََنا َمْحفُوظُ ْبُن أَبِي َتْوَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َمْوَهبٍ ، َعْن -٢٢٦٤
  اِإلَميانُ َيَماٍن: َعْن ِخفَاِف ْبنِ َعَراَبةَ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

ا َمْعُن ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن رَاِشٍد ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ ُروَْيمٍ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََن -٢٢٦٥
  اِإلَميانُ َيَماٍن: أََنسِ ْبنِ َماِلكٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 



ا خَاِلٌد ، َعنِ الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن ُمْصَعبٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ َحدَّثََنا َوْهَبانُ ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََن -٢٢٦٦
  اِإلَميانُ َيَماٍن: النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

َسِمْعُت أََبا ُهرَْيَرةَ : ْبُن نَُعْيمٍ أَُبو رَْوحٍ قَالَ َحدَّثََنا اْبُن ُمصَفَّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا َحرِيٌز ، َحدَّثََنا َشبِيُب  -٢٢٦٧
  اِإلَميانُ َيَماٍن: َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُيَحدِّثُ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

كْرِ ْبنِ َسَواَدةَ ، َعْن ُعَبْيَدةَ ْبنِ ُسفَْيانَ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الْحَارِِث ، َعْن َب -٢٢٦٨
  اِإلَميانُ َيَماٍن: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن َرْوحِ ْبنِ زِْنبَاعٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َعْمرٍو ، َعْن ُشرَْيحِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ  -٢٢٦٩
  اِإلَميانُ َيَماٍن: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعاِئٍذ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َعَبَسةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ُسَف ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ الَْعْنِسيُّ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُيو -٢٢٧٠
: َعْمرِو ْبنِ َعَبَسةَ قَالَ  الرَّْحَمنِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ نُفَْيرٍ ، َوَراِشِد ْبنِ َسْعٍد ، َوَشبِيبٍ الْكَالِعيِّ ، َعْن ُجبَْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َعْن

  اِإلَميانُ َيَماٍن: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ

، َعْن أَبِي َمْسُعودٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي حَازِمٍ -٢٢٧١
  أَال إِنَّ اِإلَميانَ َها ُهنَا: َوأَْوَمأَ بَِيِدِه َنْحَو الَْيَمنِ  قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: قَالَ 

  ذكر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم احلكمة ميانية والفقه ميان

ْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَّهُ َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ ِسريِيَن ، َع -٢٢٧٢
  الِْفقُْه َيَماٍن ، وَالِْحكَْمةُ َيَمانِيَةٌ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْنُه قَالَ 

ٍد ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن ُمَحمَّ -٢٢٧٣
  الِْحكَْمةُ َيَمانِيَّةٌ ، َوالِْفقُْه َيَماٍن: قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َعْن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن َحبِيبِ ْبنِ َعِديٍّ ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، -٢٢٧٤
  الِْحكَْمةُ َيَمانِيَّةٌ ، َوالِْفقُْه َيَماٍن: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ُمَهاجِرٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ ُرَوْيمٍ ، َعْن أَبِي كَْبشَةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن  -٢٢٧٥
خََرْجَنا َمعَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي غَْزَوٍة ِمْن َمَغازِيِه ، فَنََزلَْنا َمنْزِال فََرفََع : اَألْنَمارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  نِيَّةٌَوالِْحكَْمةُ َيَما: َيَدْيِه ، فَقَالَ 
 ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا حَرِيٌز ، َحدَّثََنا َشبِيُب ْبُن ُنَعْيمٍ أَُبو رَْوحٍ -٢٢٧٦

  ةٌ ، َوأَجُِد نَفَْس رَبِّكُْم ِمْن ِقَبلِ الَْيَمنِالِْحكَْمةُ َيَمانِيَّ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ذكر قوله صلى اهللا عليه وسلم وأهل اليمن أرق قلوبا وألني أفئدة



ِضيَ اللَُّه ْيَرةَ َرَحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَبِي ُهَر -٢٢٧٧
  أَْهلُ الَْيَمنِ ُهْم أََرقُّ أَفِْئدَةً: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْنُه قَالَ 
اللَُّه ْيَرةَ َرِضَي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِي ُهَر -٢٢٧٨
  أََتاكُْم أَْهلُ الَْيَمنِ ُهْم أََرقُّ أَفِْئدَةً: قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْنُه قَالَ 

ي الْجَْعِد ، َعْن نِ أَبَِحدَّثََنا َعبَّاسُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َسِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َساِلمِ ْب -٢٢٧٩
إِنِّي عِْنَد ُعقْرِ َحْوِضي َيْوَم الِْقَياَمِة أَذُوُد َعْنُه : َمْعَدانَ ، َعْن ثَْوَبانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  النَّاَس ألَْهلِ الَْيمَنِ

َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن ُبجَْيرِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن خَاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن : ارٍ ، قَاال َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّ -٢٢٨٠
كَِثَريةٌ  َيا َرسُولَ اِهللا ، الَْعْن أَْهلَ الَْيَمنِ ، فَإِنَُّهْم َشدِيٌد بَأْسُُهْم: ُعْتَبةَ ْبنِ َعْبِد السَّلَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُجال قَالَ 

ال ، ثُمَّ لََعَن َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعَدُدُهْم َحِصيَنةٌ ُحصُوُنُهْم ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الَْيَمنِ َيُسوقُونَ نَِساَءُهمْ إِذَا َمرُّوا بِكُمْ َيْعنِي أَْهلَ : األَْعَجَمْينِ فَارَِس وَالرُّوَم ، َوقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  َوَيْحِملُونَ أَْبَناَءُهْم َعلَى َعَواتِِقهِْم فَإِنَُّهْم مِنِّي َوأََنا مِْنُهْم

اللَُّه َرِضَي  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحبِيبِ ْبنِ َعِديٍّ ، َحدَّثََنا رَْوٌح ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، َعْن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ -٢٢٨١
  أَْوِسُعوا ِفي الَْمْسجِدِ َجاَءكُْم أَْهلُ الَْيَمنِ ُهْم أََرقُّ أَفِْئدَةً: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْنُه قَالَ 

َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعاِئٍذ  َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َعْن َصفَْوانَ ، َعْن ُشرَْيحِ ْبنِ ُعبَْيٍد ، َعْن -٢٢٨٢
َخْيُر الرَِّجالِ رِجَالٌ ِمْن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : اَألْزِديِّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َعَبَسةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  أْكُولُ ِحْمَيَر َخْيٌر ِمْن آِكِلَها َوأَكْثَُر الْقَبَاِئلِ ِفي الَْجنَِّة َمذِْحُجأَْهلِ الَْيَمنِ ، َواِإلَميانُ َيَماٍن إِلَى لَْخمٍ َوُجذَاَم َوَعاِملَةَ َوَم

َعْنِسيُّ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ الْ -٢٢٨٣
َبَسةَ ، َعنِ ُجَبْيرِ ْبنِ نُفَْيرٍ ، َوَراِشِد ْبنِ َسِعيٍد ، َوَشبِيبٍ الْكَالِعيِّ ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َع الرَّْحَمنِ ْبنِ

  النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، بَِنْحوِِه
ْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َمْعِقلٍ ، َعْن َيزِيَد الرَّقَاِشيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعلَيٍّ ، َحدَّثََنا نُوُح ْبُن قَْيسٍ ، َع -٢٢٨٤

  َدَعاِئُم أُمَِّتي أَْهلُ الَْيمَنِ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

أَبِي فُدَْيٍك ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَسْلََم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا اْبُن  -٢٢٨٥
إِنَُّه َسَيأِْتي قَْوٌم َيْحِقُرونَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َيسَارٍ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ال وَلَِكْن أَْهلُ الَْيمَنِ: َيا َرُسولَ اِهللا ، أَقَُرْيٌش ؟ قَالَ : ْم َمَع أَْعَمالِهِْم ، قُلَْنا أَْعَمالَكُ

ْبنِ  يبٍ ، َعْن َربِيَعةََحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُسفَْيانَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِ -٢٢٨٦
أَُبو َنجِيحٍ َحدَّثَُه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى : لَِقيٍط التُّْجيبِيِّ ، أَنَّ َرُجال ِمْن َبنِي أَْوٍد َحدَّثَُه ، أَنَّ َرُجال ِمْن قَْيسٍ ، ُيقَالُ لَُه 



السَّكَاِسُك ، وَالسُّكُونُ ِكْنَدةُ ، َوإِال : ، َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ َبلَى : أَال أُْخبِرُكُْم بَِخْيرِ قَبَاِئلَ ؟ قُلَْنا : اِهللا َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ 
  ُملُوَك ُملُوِك َرْدَمانَ ، َوِفَرقًا ِمَن اَألْشَعرِيَِّني ، َوِفَرقًا ِمْن َخْوالنَ

َعْن َجَبلَةَ ْبنِ َعِطيَّةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، -٢٢٨٧
  اِإلَميانُ َيَماٍن إِلَى حِْنِدسٍ َوُجذَاَم: َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  ومن ذكر بن صائد وما ذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ٦٩٢

عثمان َحدَّثََنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن عقبة بن َعْبد الغافر َحدَّثََنا َعْمرو بن  -٢٢٨٨
عن أيب َسِعيد اخلدري َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال لقيين بن صائد فقال يا أبا َسِعيد قد أخذ يف الناس يزعمون أين 

  وقد دخلتهاالدجال والدجال ال يولد له وقد ولد يل والدجال ال يدخل املدينة 

 اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعنِ الَْجرِيرِيِّ ، َعْن أَبِي َنضَْرةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد َرِضَي -٢٢٨٩
: َما َجاَء بَِهذَا َما َصبَّ َهذَا َعلَيَّ ، فَقَالَ ِلي  :َحَجْجُت فَنََزلُْت َتْحَت َشجَْرٍة َوكَانَ اْبنُ َصاِئٍد َينْزِلُ َتْحتََها ، فَقُلُْت : 

: عليه وسلم ، َيقُولُ  َيا أََبا َسعِيٍد ، َما َتَرى َما أَلْقَى ِمَن النَّاسِ ؟ َيْزُعُمونَ أَنَّي الدَّجَالُ أََما َسِمْعتَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا
  يَنِة َوقَْد وُِلَد ِلي َوقَْد خََرْجُت ِمَن الَْمِديَنِة وَأََنا أُرِيُد َمكَّةَال ُيولَُد لَُه َوال َيْدُخلُ َمكَّةَ َوال الَْمِد

  ومن األزد بن غوث بن نبت بن مالك

  بن زيد بن كهالن
: َجْمَرةَ ، َيقُولُ َسِمْعُت أََبا : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفَّى ْبنِ ُبْهلُولٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن صَاِلحٍ أَُبو َحفْصٍ قَالَ  -٢٢٩٠

َوفََد َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبْعَد أُُحٍد أَرَْبُع ِمئَِة َرُجلٍ ، أَوْ : َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ 
ةَ ، فَقَِدمُوا َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ أَْرَبُع ِمئَِة أَْهلِ َبْيٍت الشَّكُّ ِمْن أَبِي َجْمَرةَ ِمَن اَألْزِد أَْزِد َشُنوَء

َمْرَحًبا بِاَألْزِد أَْحَسُن النَّاسِ ُوُجوًها وَأَْشَجُعهُ ِلقَاًء َوأَطَْيُبهُ أَفَْواًها َوأَْعظَُمُه أَمَاَنةً أَْنُتمْ : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  أَطَْيُبُه أَفَْواًها َيقُولُ أَْصَدقُُه لَْهجَةً: كُْم َيا مُبِرُّونَ ، َيقُولُ ِمنِّي َوأََنا ِمْنكُْم ِشعَاُر

َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : َسِمْعُت أََبا َجمَْرةَ قَالَ : َحدَّثََنا اْبُن ُمصَفَّى ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َصاِلحٍ قَالَ  -٢٢٩٠
، ولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى قََباِئلَ ِمْن قََباِئلِ ُمَضرٍ َيْدُعوُهْم إِلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوَبَعثَ َرُجلَْينِ كََتَب َرُس: ، َيقُولُ 

فََعَرَض َعلَيْهِْم ، َوقََرأَ  لِ ،أَْو ثَالثَةً الشَّكُّ ِمْن أَبِي َجْمَرةَ أََحدُُهْم ِمَن األَْنصَارِ ، فَذََهُبوا بِذَِلَك الْكَِتابِ إِلَى ذَِلَك الْقَبِي
ْن أَبِي َجمَْرةَ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َعلَْيهِْم ، فَكَذَّبُوا بِِه ، وَلَْم َيقَْبلُوُه ، َوقََتلُوا أََحَد الرَُّجلَْينِ ، أَْو أََحَد الرَّسُولَْينِ الشَّكُّ ِم

كَِتابِي َهذَا إِلَى قَْومٍ بِالشَّطِّ ِمْن أَْهلِ ُعَمانَ ِمْن َهذَا الَْحيِّ ِمَن اَألْزدِ أََما إِنِّي لَْو كُْنُت َبعَثُْت بِ: صلى اهللا عليه وسلم 
بِأَبِي أَْنتَ : كَْعُب ْبُن ُعْجَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ : لََصدَّقُونِي َولَقَبِلُوا ِكتَابِي ، فََوثَبَ َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ ، ُيقَالُ لَُه 

  ي َيا َرسُولَ اِهللا ، فََما َيْمَنُعَك ِمَن الِْكَتابِ إِلَى إِخَْواَنَنا ،َوأُمِّ

لِ الَْبْحرِ فََملَكُوا الَْبْحَر ، َولَْوال فََواللَِّه إِنْ كَانُوا ِفي الَْجاِهِليَِّة أََشدََّنا َرُجال ، َوأَقْوَانا حَْمال ، َوأَبَْعَدنا أَثًَرا ، نََزلُوا بِسَاِح
ِكَتاًبا َوَبَعثَ  دَّاَر نَاِئَيةٌ لََجاُءوا كََما َجاَء إِْخوَانُُهْم ِمَن الشَّنِِئَني ، فَكََتَب إِلَيْهِْم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلمأَنَّ ال



ا ، فَأََنا أَُدلُّ الطَّرِيَق َوأَْعلَُم ، َيا َرُسولَ اِهللا ، اْبَعثْنِي َمَعُهَم: َرُجال ِمَن األَْنصَارِ فََوثََب َرُجلٌ ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ ، فَقَالَ 
أَمَّا إِنَُّه َسَيقَْبلُ ِكَتابِي وَُيَصدِّقُنِي : فَكََتَب ِكَتاًبا َوَصدََّر الِْكَتابَ إِلَى َمِلِكهُِم اْبنِ َجلَْنَدا َوأَْهلِ الَْيَمنِ ، َوقَالَ ِللرَُّسولَْينِ 

ْسأَلُكُمُ اْبُن َجلَْنَدا أََبَعثَ َمَعكَُما إِلَيَّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِهِديٍَّة ، فََتقُولُوا َوُيْؤِمُن بِي ُهَو َوأَْهلُ ُعَمانَ ، َوَي
ى َبنِي إِسَْراِئيلَ ، أََما إِنَُّه لَْو َبَعثَ َمَعكُْم بَِهِديَّةٍ لَكَاَنْت بِمَْنزِلَِة الَْماِئَدِة الَِّتي أُنْزِلَْت َعلَى الَْمسِيحِ َعلَ: ال ، َوَسَيقُولُ 

 إِلَى َرسُولِ اِهللا فَلَمَّا قَِدُموا َعلَْيِه أَْسلَُموا َوأَْسلََم َمِلكُُهْم َوآَمُنوا بَِرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َوَبَعثَ َمِلكُُهْم
  صلى اهللا عليه وسلم بَِهِديٍَّة ،

لُ ُعَمانَ ، َوَبَعثُوا بَِصَدقَِة َمالِهِْم ، َوَبَعثُوا َوفًْدا َعْشَرةً ، َوِفيهِْم أَُبو صُفَْرةَ ، وَأَُبو َوَبَعثَ َمَعُهْم بَِصَدقَِة مَاِلِه ، َوأَسْلََم أَْه
أَْوالِد َمِلٍك ، كَْعُب ْبُن شَْورٍ ، َوَبِقيَّةُ الَْوفِْد ِمْن وَلَِد َجلَْنَدا َوِمْن : الَْمهَاِلَبِة ، َوَبَعثَ َرُجال ِمْن أَْوالِد َمِلٍك ، يُقَالُ لَُه 

ُدِفَعِت الَْهِديَّةُ إِلَى فَقَِدُموا الَْمِديَنةَ ، َوقَْد قُبَِض النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، وَاسُْتْخِلَف أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فَ
َهِذِه َهِديَّةُ اْبُن َجلَْنَدا إِلَى َرُسولِ اهللاِ : ُه َعْنُه ، فَقَالَ أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فََوثََب َعلَيُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَّ

فَالَ أَْدرِي أَقََسَمَها ، أَْو أَْدَخلََها بَْيَت الْمَالِ : صلى اهللا عليه وسلم لَْيَس َهِذِه فََدُك قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما 
لَْو قََسَمَها لََعَرفْنا ذَِلَك كَانَ ِللَْعبَّاسِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه نِْصفَُها ، َوِلفَاِطَمةَ : اسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َمَع الصََّدقَِة قَالَ اْبُن َعبَّ
  َرِضَي اللَُّه َعْنَها نِْصفُهَا

َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبنِ َمالٍذ ِمَن : ي قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِ -٢٢٩١
َعرِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اَألْشَعرِيَِّني ُيَحدِّثُ ، َعْن ُنَمْيرِ ْبنِ أَْوسٍ ، َعْن َماِلِك ْبنِ َمْسرُوحٍ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ أَبِي َعاِمرٍ اَألْش

  اَألْسُد وَاَألشَْعرِيُّونَ ال يَِفرُّونَ ِفي الِْقَتالِ َوال َيُغلُّونَ ُهْم ِمنِّي وَأََنا ِمنُْهْم نِْعمَ الَْحيُّ: النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

َمَر َسأَلُْت اْبَن ُع:  َحدَّثََنا ُهْدَبةُ َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن َحازِمٍ َحدَّثََنا الزَُّبْيرُ ْبُن ِخرِّيٍت ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َهاِدَيةَ قَالَ -٢٢٩٢
أََما إِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا : ِمْن أَْهلِ ُعَمانَ ، فَقَالَ : ِممَّْن أَْنَت ؟ قُلُْت : َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن َشْيٍء ، فَقَالَ 

ُعَمانُ ، َحجَّةٌ ِمْنَها تَْعِدلُ : َربِ ُيقَالُ لََها إِنِّي َألعْرُِف َبلَْدةً ِمْن بِالِد الَْعَربِ أَْو قَْرَيةً ِمْن بِالدِ الَْع: عليه وسلم ، َيقُولُ 
  َحجََّتْينِ ِمْن غَْيرَِها

اعِ ، َعْن أَبِي بَْرَزةَ َحدَّثََنا َشيَْبانُ ْبُن فَرُّوَخ ، َحدَّثََنا مَْهِديُّ ْبُن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا َجابُِر ْبُن َعْمرٍو ، َوأَُبو الَْوزَّ -٢٢٩٣
كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َبَعثَهُ إِلَى َحيٍّ ِمْن أَْحَياِء الَْعَربِ فََسبُّوُه ، َوضََرُبوهُ : ِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ اَألْسلَِميِّ َر

  أََما إِنََّك لَْو أَْهلَ ُعَمانَ أَتَْيَت َما َسبُّوَك َوال ضََرُبوَك: ، فَقَالَ 

ثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن حَازِمٍ ، َعنِ الزُّبَْيرِ ْبنِ ِخرِّيٍت ، َعْن أَبِي لَبِيدٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّ -٢٢٩٤
يَنةَ ، َوقَْد مَاَت بَْيَرُح ْبُن أََسٍد مَُهاجًِرا إِلَى الَْمِديَنِة ، فَقَِدَم الَْمِد: َخَرجَ َرُجلٌ ِمَن اَألْزِد ِمْن طَاِحَيةَ ، ُيقَالُ لَُه : قَالَ 

الَْمِديَنةِ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَلَمَّا َرأَى ُعَمُر ْبُن الَْخطَّاَب َرِضَي اللَُّه َعْنُه َبيَْرًحا َيطُوُف ِفي ِسكَِك 
ذَ بَِيِدِه ، فَذََهَب بِهِ إِلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه أََنا َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ ُعَمانَ ِمَن اَألْزِد ، فَأََخ: َمْن أَْنَت ؟ قَالَ : َوأَْنكََرُه قَالَ 
نَ ، َيا أََبا َبكْرٍ ، َهذَا ِمَن اَألْرضِ الَِّتي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيذْكُُر أَْهلََها ِمْن أَْهلِ ُعَما: َعْنُه ، فَقَالَ 

إِنِّي َألْعلَُم أَْرًضا َيْنَضُح بِجَانِبَْيها : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  :فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
  الَْبْحُر ُمهَاجًِرا ِمَن الْعََربِ ، لَْو أََتاُهْم َرُسوِلي لَْم َيْرُموهُ بِسَْهمٍ َوال َحجَرٍ



  ومن األزد َعْبد اهللا بن حوالة ٦٩٣

َعْبِد اهللاِ  اُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعلْقََمةَ ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َعْنَحدَّثََنا ِهَش -٢٢٩٥
قَْر ، َوالُْعْرى ، َوِقلَّةَ الشَّْيِء ، كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََشكَْوَنا إِلَْيِه الْفَ: ْبنِ َحَوالَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ِفيكُْم حَتَّى ُتفَْتَح لَكُمْ  أَْبِشُروا فَوَاللَِّه َألنَّا ِمْن كَثَْرةِ الشَّْيِء أَْخَوُف َعلَْيكُْم ِمْن ِقلَِّتِه َواللَِّه ال يََزالُ َهذَا اَألْمُر: فَقَالَ 
ى َتكُوُنوا أَْجنَاًدا ثَالثَةً ُجْنًدا بِالشَّامِ ، َوُجْنًدا بِالِْعرَاقِ ، َوُجْنًدا بِالَْيَمنِ َحتَّى أَْرُض فَارَِس َوالرُّومِ َوأَْرُض ِحْمَيرَ َحتَّ

يعُ الشَّاَم َوبِهَا فَقُلُْت َيا َرسُولَ اِهللا ، َوَمْن َيْسَتِط: ُيْعِطَي الرَُّجلُ الِْمئَةَ الدِّيَناَر فَيََتَسخَّطَُها قَالَ اْبُن َحوَالَةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه 
  الرُّوُم ذَاُت الْقُُروِن ،

وَاللَِّه لََيْسَتْخلِفَكُُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيَها َحتَّى َتكُونَ الِْعصَاَبةُ ِمنُْهُم الْبِيضُ : فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
سِ الرَُّجلِ اَألْسَوِد مِْنكُُم الَْمْحلُوقِ َما َيأُْمْرُهْم فََعلُوا َوإِنَّ بَِها الَْيْوَم لَرَِجاال قُُمُصُهُم الُْمَحلَّقَةُ أَقْفَاُؤُهْم ِقَياًما َعلَى رَأْ

سُولَ اِهللا ، فَقُلُْت اْخَترْ ِلي َيا َر: َألنُْتْم أَحْقَُر ِفي أَْعُينِهِْم ِمَن الْقُْرَداِن ِفي أَْعجَازِ اِإلبِلِ قَالَ اْبُن حََوالَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
ِه ، َيا أَْختَاُر لََك بِالشَّامِ ، فَإِنََّها َصفَْوةُ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن بِالِدِه فَإِلَيْها َيْجتَبِي َصفَْوَتُه ِمْن ِعَباِد: إِنْ أَْدَركَنِي ذَِلَك قَالَ 

  َوَجلَّ ِمَن اَألْرضِ الشَّاَم ، فََمْن أََبى فَلُْيْسَق بُِغْدرِ الَْيَمنِ ،أَْهلَ اِإلْسالمِ ، فََعلَْيكُْم بِالشَّامِ ، فَإِنَّ َصفَْوةَ اِهللا َعزَّ 

فََعَرفَ أَْصحَاُب النَّبِيِّ : َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن ُجبَْيرٍ ، َيقُولُ : فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ قَْد َتكَفَّلَ ِلي بِالشَّامِ َوأَْهِلِه قَالَ 
ًريا سلم َنْعَت َهذَا الَْحدِيِث ِفي ُجْزِء ْبنِ سَُهْيلٍ السَّلَِميِّ ، َوكَانَ قَْد وَِلَي اَألَعاجَِم ، َوكَانَ أُوَْيِدًما قَِصصلى اهللا عليه و

ا الَْحِديِث قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن ، َوكَاُنوا َيَرْونَ ِتلَْك اَألَعاجَِم حَْولَُه ِقَياًما ال َيأُْمْرُهْم بَِشْيٍء إِال فََعلُوُه ، فََيَتَعجَُّبونَ ِمْن َهذَ
  َوِفي َهذَا ِحْرفََتْينِ ال بَأَْس أَنْ َيقُوَم الُْغالُم َعلَى َرأْسِ الصَّاِحبِ َوأَنْ َيْحِلَق الصَّاِحُب رَأْسَُه: أَبِي َعاِصمٍ َرِحَمُه اللَُّه 

لََمةَ ، َعنِ الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشِقيقٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َس -٢٢٩٦
أََتْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َتْحَت َدْوَمٍة َوُهَو َيكُْتُب النَّاَس ، فََرفََع رَأَْسهُ : َحوَالَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

فَرَأَْيُت ِفي الْكَِتابِ أََبا َبكْرٍ : َما َخاَر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلي قَالَ : َيا َعْبَد اِهللا ْبَن حََوالَةَ ، أَكْتُُبَك ؟ قُلُْت : إِلَيَّ ، فَقَالَ 
ْبَد اِهللا ْبَن حََوالَةَ ، كَْيَف َتْصَنعُ َيا َع: َنَعْم ، فَكََتَبنِي ، فَقَالَ : إِنَُّهَما ال َيكْتَُباِن إِال ِفي َخْيرٍ ، فَقُلُْت : َوُعَمَر ، فَقُلُْت 

َما َخاَر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : قُلُْت ِفي ِفْتَنٍة َتكُونُ ِفي أَقْطَارِ اَألْرضِ كَأَنََّها َصيَاِصي الَْبقَرِ وَالَِّتي َبْعَدَها ِفيَها كَنَفَْخِة أَرَْنبٍ ؟ فَ
فَلَِحقُْت الرَُّجلَ فَأََخذُْت بِمَْنِكَبْيِه ، : َبْع َهذَا فَإِنَُّه َيْومَِئٍذ َوَمْن َمَعُه َعلَى الَْحقِّ قَالَ اْت: ِلي َوَرُسولُُه َعلَْيِه السَّالُم قَالَ 

لُ اهللاِ صلى اهللا نََعْم فَإِذَا ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوقَالَ َرُسو: َيا َرُسولَ اِهللا ، َهذَا ؟ قَالَ : فَلَفَتُُّه ، فَقُلُْت 
َي اللَُّه َعْنُه ذَاَت َيْومٍ َيْهجُِمونَ َعلَى َرُجلٍ ُمعَْتجِرٍ يَُبايِعُ النَّاَس ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة ، فََهَجْمَنا َعلَى ُعثَْمانَ َرِض: عليه وسلم 

  ، َوُهَو ُيَبايِعُ النَّاَس

  جنادة بن مالك األزدي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٩٤

أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن دَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن يَزِيَد ْبنِ َح -٢٢٩٧
َدَخلُْت َعلَى َرسُولِ اهللاِ : ُه َعْنُه قَالَ َمْرثَِد ْبنِ َعْبدِ اهللاِ الَْيزَنِيِّ ، َعْن ُحذَْيفَةَ اَألزِْديِّ ، َعْن ُجَناَدةَ اَألْزِديِّ َرِضيَ اللَّ

إِنَّا :  َبْيَن َيَدْيِه ، فَقُلَْنا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َنفَرٍ ِمَن اَألْزِد أََنا ثَاِمُنُهمْ َيْوَم الُْجُمَعِة ، وََنْحُن ِصَياٌم ، فََدَعاَنا إِلَى طََعامٍ



فَأَفِْطُروا ، فَأَفْطَْرَنا ، ثُمَّ خََرَج : ال قَالَ : فََهلْ َتُصوُمونَ غًَدا ؟ قُلَْنا : ال قَالَ : لَْنا َهلْ ُصْمُتمْ أَْمسِ ؟ قُ: ِصَياٌم ، فَقَالَ 
ظُُرونَ رَِب َوالنَّاُس َيْنَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى الُْجُمَعِة ، فَلَمَّا َجلََس َعلَى الِْمْنَبرِ َدَعا بِإَِناٍء ِفيِه َماٌء ، ثُمَّ َش

  ُيْعِلُمُهْم أَنَّهُ ال َيُصوُم َيْوَم الُْجُمَعِة

  ومن األزد خزاعة رجال خزاعة

  عمران بن حصني َرِضَي اهللا تعاىل عنه

  وله أخبار شىت
، َعْن َيزِيَد الرِّْشِك ، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُسلَْيَمانَ : َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد ، َوالْفَْضلُ ْبُن ُحَسْينٍ ، قَاال  -٢٢٩٨

َبَعثَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ ِعْمَرانُ : ُمطَرِِّف ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ َحِصنيٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
َمَضى َعِليٌّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ِفي السَّرِيَّةِ أََصاَب َعِليٌّ جَارَِيةً ،  َسرِيَّةً ، فَاْسَتْعَملَ َعلَْيهِْم َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَلَمَّا

  َوَتَعاقَُدوا أَْرَبَعةٌ ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ،: فَأَْنكَرُوا ذَِلَك َعلَْيِه قَالَ 

َبْرنَاُه بَِما َصَنَع َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوكَانَ الُْمْسِلُمونَ إِذَا قَِدمُوا إِذَا لَقِيَنا َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْخ: قَالُوا 
لَى رِحَاِلهِْم ، فَلَمَّا ِمْن َسفَرٍ َبَدُءوا بَِرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فََسلَُّموا َعلَْيِه ، َوَنظَُروا إِلَْيِه ، ثُمَّ يَْنَصرِفُونَ إِ

َيا َرُسولَ اِهللا ، أَلَْم َتَر أَنَّ : سَّرِيَّةُ َسلَُّموا َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَاَم أََحُد اَألْرَبَعِة ، فَقَالَ قَِدَمِت ال
: ِضَي اللَُّه َعْنُه َصَنَع كَذَا َوكَذَا قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، أَلَمْ َتَر أَنَّ َعِليا َر: َعِليا َصَنَع كَذَا َوكَذَا ، ثُمَّ قَاَم الرَّابُِع ، فَقَالَ 

َما تُرِيُدونَ ِمْن َعِليٍّ ؟ َعِليٌّ ِمنِّي َوأََنا ِمْنُه : فَأَقَْبلَ َعلَْيِه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوالَْغَضُب يُْعَرُف ِفيِه ، فَقَالَ 
  َوُهَو َوِليُّ كُلِّ ُمْؤِمنٍ َبْعِدي

ُه ، َعْن أَبِي ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أََبانُ ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، أَنَّ أََبا ِقالَبةَ َحدَّثََحدَّثََنا  -٢٢٩٩
َيا َرُسولَ اهللاِ : وسلم ، فَقَالَْت  الُْمَهلَّبِ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ َحِصنيٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ امَْرأَةً أََتِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه

فَأََمَر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َولِيََّها أَنْ ُيْحِسَن إِلَيَْها حَتَّى َتَضَع ، : ، أَصَْبُت َحدا فَأَِقْمُه َعلَيَّ َوِهَي َحاِملٌ قَالَ 
َيا نَبِيَّ اِهللا ، : َرَجمََها ، َوَصلَّى َعلَْيَها ، فَقَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه  فَلَمَّا َوَضَعْت أََمَر بِثَِيابِها ، فَُشكَّْت َعلَْيَها ، ثُمَّ

َوالَِّذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدهِ لَقَْد تَاَبْت تَْوَبةً لَْو قُِسَمْت َعلَى َسْبِعَني ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنةِ : أَُتَصلِّي َعلَْيَها َوقَْد زََنْت ؟ فَقَالَ 
  لََوِسعَْتُهْم َوَهلْ َوَجْدَت أَفَْضلَ ِمْن أَنْ َجاَدْت بَِنفِْسَها ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ

َحدَّثََنا : ِد ، قَاال َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ُدَحْيٌم ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َوُعَمُر ْبُن َعْبِد الْوَاِح -٢٣٠٠
أََتْت َرُسولَ اهللاِ : اِعيُّ ، َحدَّثَنِي َيحَْيى ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن َعمِِّه ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ َحِصنيٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ األَْوَز

َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  إِنِّي أََصْبتُ َحدا فَأَِقْمُه َعلَيَّ ، فَذَكََر: صلى اهللا عليه وسلم امَْرأَةٌ ِمْن ُجَهْيَنةَ ، فَقَالَْت 
َم َهِذِه بِإِقَْرارِها َنحَْوُه ، َوَهذَا الَْحِديثُ ُمَعارٌِض َحدِيثَ َماِعزٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم رَدَُّه أَْرَبَع مَِرارٍ ، َوَرَج

  لََّمرَّةً َواِحَدةً أَُبو الُْمَهلَّبِ اْسُمُه َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َم

  أمية بن خمشي ٦٩٦



حٍ َوُهو َجابٌِر َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمطَرٍِّف أَُبو ُسفَْيانَ السُُّروجِيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس ، َعنِ اْبنِ صُْب -٢٣٠١
َمْخِشيٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َوكَانَ قَْد َصِحَب النَّبِيَّ صلى اهللا  ، َعنِ الُْمثَنَّى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْخَزاِعيِّ ، َعْن َعمِِّه أَُميَّةَ ْبنِ

كَانَ َرُجلٌ َيأْكُلُ َوَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجاِلٌس فَلَْم ُيَسمِّ ، فََجَعلَ الشَّْيطَانُ يَأْكُلُ َمَعُه ، : عليه وسلم قَالَ 
إِنَّ َهذَا : بِْسمِ اِهللا أَوَّلَُه َوآِخَرُه ، فََضِحكَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، َوقَالَ : لُقَْمةٌ قَالَ فَلَمَّا لَْم َيْبَق ِمْن طََعاِمِه إِال 

  لَْم يََزلِ الشَّيْطَانُ َيأْكُلُ َمَعُه فَلَمَّا ذَكََر اْسَم اِهللا َعزَّ َوَجلَّ اْستَقَاَء الشَّْيطَانُ َما ِفي َبطْنِِه

  َعْمرو اخلزاعي َرِضَي اهللا تعاىل عنه أَُبو شريح بن ٦٩٧

ْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ َجْعفَرٍ ، َع -٢٣٠٢
أَْبِشُروا : خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : قَالَ  َسِعيٍد ، َعْن أَبِي شَُرْيحٍ الْخَُزاِعيِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه

فَإِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َسَبٌب طََرفُُه بَِيِد اِهللا َعزَّ َوَجلَّ : َنَعْم قَالَ : أَلَْسُتْم َتشَْهُدونَ أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه وَأَنِّي َرُسولُ اِهللا ؟ قَالُوا 
  فُُه بِأَْيدِيكُْم فََتَمسَّكُوا بِِه فَإِنَّكُْم لَْن َتِضلُّوا َولَْن َتْهِلكُوا َبْعَدُه أََبدًاَوطََر

ْهرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا َعبَّاسُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الْمُفَضَّلِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّ -٢٣٠٣
إِنَّ ِمْن أَْعَتى النَّاسِ َعلَى : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ َيزِيَد ، َعْن أَبِي شَُرْيحٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  َعطَاِء

  َمْن َبصََّر َعْيَنْيِه ِفي الَْمَنامِ َما لَْم َيرَُهاِهللا َعزَّ َوَجلَّ َمْن قََتلَ غَْيَر قَاِتِلِه ، َوَمْن طَلََب بَِدمِ الَْجاِهِليَِّة ِمْن أَْهلِ اِإلْسالمِ ، َو
زُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء َحدَّثََنا َوْهَبانُ ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َعْبدِ اِهللا ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق ، َعنِ ال -٢٣٠٤

  نَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، بِِمثْلِِهْبنِ َيزِيَد ، َعْن أَبِي ُشرَْيحٍ ، َعنِ ال

  كرز بن علقمة اخلزاعي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٦٩٨

كُْرزِ ْبنِ َعلْقََمةَ قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن -٢٣٠٥
َنَعْم ، إِنََّما أَْهلُ َبْيٍت ِمَن الَْعَربِ ، أَوِ الَْعَجمِ أََراَد اللَُّه : َيا َرُسولَ اِهللا ، َهلْ ِلِإلْسالمِ ِمْن ُمْنَتًهى ؟ قَالَ : َرُجلٌ  قَالَ: 

تَقَُع كَالظُّلَلِ َيعُوُدونَ ِفيَها أََساوِدَ َصَبا  ثُمَّ الِْفَتُن: ثُمَّ َمْه ؟ قَالَ : َعزَّ َوَجلَّ بِهِْم خَْيًرا أَْدَخلَ َعلَْيهُِم اِإلْسالَم قَالَ 
ُهَو الَْحيَّةُ : َسِمْعتُ َحاِمَد ْبَن َيحَْيى َيذْكُُر ، َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ ُعَيْيَنةَ أََساوِدَ َصَبا قَالَ : َيضْرُِب بَْعُضكُْم رِقَاَب بَْعضٍ قَالَ 
  مَّ َتقُوُم قَاِئَمةً ، فََتُصبُّ ِفيِه ِمَن السُّمِّ ِفي نَابِهااَألْسَوُد تَأُْخذُ الشَّْيَء بِأَْنيَابِها ، ثُ

 ُعْرَوةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمْصَعبٍ ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، َعْن َعْبِد الَْواِحِد ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن -٢٣٠٦
َرُجلٌ ِفي ِشْعبٍ ِمَن الشِّعَابِ َيتَِّقي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ : ، فَأَيُّ الُْمْؤِمنِنيَ َيْوَمِئذٍ َخْيٌر ؟ قَالَ  َيا َرسُولَ اِهللا: ِقيلَ : كُْرزٍ قَالَ 

  َوَيَدُع النَّاَس ِمْن َشرِِّه

  ذؤيب اخلزاعي وهو أَُبو قبيصة بن ذؤيب ٦٩٩

حَمَُّد ْبُن بِْشرٍ الْعَْبِديُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُم -٢٣٠٧
َحدَّثَُه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى َعْن ِسَناِن ْبنِ َسلََمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ ذُؤَْيًبا الُْخَزاِعيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 



إِذَا َعِطَب ِمنَْها َشْيٌء فََخِشيَت َعلَْيِه َمْوًتا ، فَاذَْبحَْها ، ثُمَّ اغِْمْس : هللا عليه وسلم كَانَ َيبَْعثُ َمَعُه بِالُْبْدِن ، ثُمَّ َيقُولُ ا
  ُرفْقَِتَكَنْعلََها ِفي َدِمَها ، ثُمَّ اْضرِبْ بَِها َصفَْحَتَها ، َوال َتطَْعْم ِمْنَها أَْنَت َوال أََحٌد ِمْن 

  ناجية اخلزاعي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧

الْخَُزاِعيِّ َرِضَي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َناجَِيةَ -٢٣٠٨
اْنَحْرُه َواغِْمْس َنْعلَُه ِفي َدِمِه َوَخلِّ : ْيَف أَْصَنُع بَِما َعِطَب ِمَن الُْبْدِن ؟ قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، كَ: قُلُْت : اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َبْيَن النَّاسِ َوَبْيَنُه فَلَْيأْكُلُوا ِمنُْه

  عم َعْبد الرمحن بن املنهال بن سلمة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٠١

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن حَفْصٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ،  -٢٣٠٩
قَدْ : ُصومُوا َهذَا الَْيْوَم ، قَالُوا : الِْمْنهَالِ ْبنِ َسلََمةَ الْخَُزاِعيِّ ، َعْن َعمِِّه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َألْسلََم 

  فَُصوُموا َبِقيَّةَ َيْوِمكُْم َيعْنِي َيْوَم َعاشُوَراَء ، َوَمْن قَالَ َعْن أَبِيِه: كَلَْنا قَالَ أَ

يَن ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أََنسِ ْبنِ ِسريِ -٢٣١٠
َعْشَرةَ ، وَأَْرَبعَ  ِلِك ْبنِ الِْمْنهَالِ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه كَانَ َيأُْمرُ بِصَِيامِ الْبِيضِ ثَالثَالَْم

  َصْوُم الدَّْهرِ ، أَْو كَهَْيئَِة َصْومِ الدَّهْرِ: َعْشَرةَ ، َوَخْمَس َعْشَرةَ ، َوَيقُولُ 

  َعْبد اهللا اخلزاعي َرِضَي اهللا تعاىل عنهمالك بن  ٧٠٢

دَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِْشرٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا مَْنُصوُر ْبُن َحيَّانَ ، َح -٢٣١١
غََزْوُت َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَلَْم أَُصلِّ :  َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ الْخَُزاِعيُّ ، َعْن َخاِلِه َماِلِك ْبنِ َعْبِد اِهللا

  َخلَْف إَِمامٍ كَانَ أََخفَّ َصالٍة ِفي الَْمكُْتوَبِة ِمنُْه

  حمرش الكعيب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٠٣

ا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَُميَّةَ ، َعْن ُمزَاِحمِ ْبنِ أَبِي مَُزاِحمٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََن -٢٣١٢
: لَ  َعْنُه ذَكََر ، أَنَُّه قَا، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َخاِلِد ْبنِ أَُسْيٍد ، َعْن ُمحَرِّشٍ َرُجلٍ ِمْن بَنِي َسْعدٍ َرِضَي اللَُّه

َورَأَْيُت ظَهَْرُه كَأَنَُّه َسبِيكَةُ : َخَرَج َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِمَن الْجِعَْراَنِة ُمْعَتمًِرا لَْيال ، ثُمَّ أَْصَبَح كََباِئٍت قَالَ 
  ِفضٍَّة

جٍ ، َعْن ُمَزاِحمِ ْبنِ أَبِي مَُزاِحمٍ ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعنِ اْبنِ جُرَْي -٢٣١٣
 عليه وسلم اْعَتَمَر ِمَن ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َخاِلِد ْبنِ أَُسْيٍد ، َعْن ُمحَرِّشٍ الْكَعْبِيِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا

  جِْعرَاَنِة كََباِئٍت ، فَلَمَّا زَالَِت الشَّْمُس رَاَح ِفي َبطْنِ سَرَِف َحتَّى َجاَء َمَع الطَّرِيقِالْجِعَْراَنِة لَْيال فَأَصَْبَح بِالْ

  ومن األزد



  جندب بن َعْبد اهللا األزدي َرِضَي اهللا تعاىل عنه

دَّثََنا ِهَشاٌم َوُهَو ِمْن أَْهلِ ِدَمْشَق ِثقَةٌ رََوى َعْنُه َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُسلَْيَمانَ الْكَلْبِيُّ ، َح -٢٣١٤
النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي َتِميَمةَ ، َعْن ُجْنُدبِ ْبنِ َعْبِد اِهللا اَألْزِديِّ َصاِحبِ

بَْيُت الِْمْسِكنيِ ، َوُهَو ِمَن الَْبْصَرِة مِثْلُ الثَّوِيَّةِ : لَى الَْبْصَرةِ َحتَّى أَتَْيَنا َمكَاًنا ، ُيقَالُ لَُه اْنطَلَقُْت أََنا َوُهَو إِ: وسلم قَالَ 
هِْم ، َوال َتأِْتنِي بِهِْم إِال إِذَا أََتْيتَ الَْبْصَرةَ فَأِْتنِي بِ: َنَعْم قَالَ : َهلْ كُْنتَ ُتَدارُِس أََحًدا الْقُْرآنَ ؟ قُلُْت : ِمَن الْكُوفَِة قَالَ 

  َشْمطًا ،

فَاِضلِ أَْهلِ الَْبْصَرِة ، فَأََتْيُتُه بَِصاِلحِ ْبنِ َمْسُروحٍ َوبِأَبِي بِاللٍ ، َوبَِنْجَدةَ ، َوَناِفعِ ْبنِ اَألْزَرقِ ، َوُهْم ِفي نَفِْسي ِمْن أَ
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : يه وسلم قَالَ جُْنُدبٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَأَْنَشأَ ُيَحدِّثُُهْم ، َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عل

َوقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : أَوَّلُ َما ُيْنِتُن ِمَن اإلِْنَساِن بَطُْنُه َوال َيْجَعلَنَّ أََحدُكُْم ِفي َبطْنِهِ إِال طَيًِّبا قَالَ : وسلم 
 َرسُولُ مِ الَِّذي ُيَعلُِّم النَّاَس الَْخْيَر َويَْنَسى َنفَْسُه كََمثَلِ السِّرَاجِ ُيِضيُء ِللنَّاسِ وََيحَْرُق نَفَْسُه ، َوقَالََمثَلُ الْعَاِل: وسلم 

كَفٍّ ِمْن َدمِ ُمْسِلمٍ ِهَراقَُه ال َيُحولَنَّ َبْيَن أََحِدكُْم وََبْيَن الَْجنَِّة َوُهَو َيْنظُرُ إِلَى أَبَْوابَِها ِملُْء : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
لَمْ أَرَ : نُْهْم ، ثُمَّ قَالَ ظُلًْما ، فََتكَلََّم الْقَْوُم فَذَكَرُوا اَألْمرَ بِالَْمْعرُوِف ، َوالنَّْهَي َعنِ الْمُْنكَرِ ، َوُهَو َساِكتٌ َيْسَمُع ِم

  اِدقَِنيكَالَْيْومِ قَْوًما قَطُّ أََحقَّ بِالنَّجَاِة إِنْ كَانُوا َص

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا ُمَحمد بن جعفر َحدَّثََنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبري قال شيعنا جندبا  -٢٣١٥
إىل خص املرتب فقلنا أوصنا قال أوصيكم بتقوى اهللا عز وجل وأوصيكم بالقرآن فإنه نور الليل املظلم وهدي 

جهد أو فاقة فإن عرض بالء فقدم مالك دون نفسك فإن جتاوزهتا البلية فقدم النهار فاعملوا به على ما كان من 
مالك ونفسك دون دينك واعلم أن احملروب من حرب دينه وأن املسلوب من سلب دينه وأنه ال غنا بعد النار وال 

  فقر بعد اجلنة وإن النار ال يفك أسريها وال يستغين فقريها

  ِضَي اهللا تعاىل عنهَعْبد اهللا بن منيب األزدي َر ٧٠٥

ْبنِ رِيَاحٍ الَْغسَّانِيُّ ،  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن ُعَبْيَدةَ -٢٣١٦
َتال َعلَْيَنا : ْزِديِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمنِيبٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن أَبِيِه ُعَبْيَدةَ ْبنِ َربَاحٍ ، َعْن ُمنِيبِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ اَأل

: َيا َرُسولَ اِهللا ، َوَما ذَاَك الشَّأْنُ ؟ قَالَ : كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن ، قُلَْنا : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َهِذهِ اآلَيةَ 
  ُج كَْرًبا ، وََيْرفَُع قَْوًما ، َوَيَضُع آَخرِيَنَيْغِفُر ذَنًْبا ، َوُيفَرِّ

  أَُبو مرمي األزدي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٠٦

ْيِمَرةَ ، َعْن َرُجلٍ َحدَّثََنا ِهَشاٌم ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن َخاِلٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي مَْرَيَم ، َعنِ الْقَاِسمِ َيْعنِي اْبَن ُمَخ -٢٣١٧
َمْن َوالُه اللَُّه : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : أَْهلِ ِفلَْسِطَني ُيكَنَّى أََبا َمرَْيَم َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ِمْن 

  قْرِِه َوفَاقَِتِه َيْوَم الِْقَيامَِةَعزَّ َوَجلَّ ِمْن أَْمرِ الُْمْسِلِمَني َشْيئًا فَاْحَتَجَب َعْنُهُم احَْتَجَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْن فَ

  خمنف األزدي ٧٠٧



أَْنَبأَنِي أَُبو َرْملَةَ ، َعْن ِمْخَنِف : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن قَالَ  -٢٣١٨
َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ َعلَى كُلِّ بَْيٍت ِفي كُلِّ َعامٍ : لِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ذَكََر ُوقُوفًا َمَع َرسُو

  أَْضًحى َوَعِتَريةً أََتْدُرونَ َما الَْعتَِريةُ ؟ ِهَي الَِّتي ُيَسمَِّها النَّاُس الرََّجبِيَّةَ

  أَُبو رحيانة األزدي مشعون َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٧٠٨

َحدَّثََنا ُمَحمد بن عوف َحدَّثََنا بن أيب مرمي َحدَّثََنا سهيل بن فضالة حدثين عياش بن عباس عن أيب احلصني  -٢٣١٩
اهليثم بن شفى قال خرجت أنا وأبو عامر املعافري لنصلي بإيلياء فجلسنا إىل قاصهم وهو رجل من األزد يقال له 

  أَُبو رحيانة َرِضيَ اهللا تعاىل عنه

دَّثََنا أَُبو عمري َحدَّثََنا ضمرة عن أيب عطاء عن أبيه قال ركب أَُبو رحيانة البحر فاشتد عليه فقال اسكن َح -٢٣٢٠
فإمنا أنت َعْبد حبشي فسكن حىت صار كالزيت قال وسقطت إبرته فقال أي رب عزمت عليك ملا رددهتا علي قال 

  فظهرت حىت أخذها

ثََنا ابن املبارك عن أيب بكر بن أيب مرمي أخربين ضمرة بن حبيب بن صهيب َحدَّثََنا احلسني بن احلسن َحدَّ -٢٣٢١
موىل أيب رحيانة عن أيب رحيانة َرِضَي اهللا تعاىل عنه وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قفل من بعث 

د فقرأ سورة مث أخرى غزا فيه فلما انصرف إىل أهله تعشى من عشائه مث دعا بوضوء فتوضأ منه مث قام إىل املسج
فلم يزل ذلك دأبه كلما فرغ من سورة افتتح أخرى حىت أذن املؤذن من السحر شد عليه ثيابه فأتته امرأته فقالت 

يا أبا رحيانة قد غزوت فبقيت يف غزوك مث قدمت أمل يكن يل منك حظ ونصيب قال بلى واهللا ما خطرت يل على 
حق قالت فما الذي شغلك يا أبا رحيانة قال مل يزل يهوى قليب فيما بايل وال ذكرتك ولو ذكرتك لكان لك علي 

  وصف اهللا عز وجل يف جنته من لباسها وأزواجها ونعيمها ولذاهتا حىت مسعت املؤذن

َحدَّثََنا حسني بن حسن َحدَّثََنا بن املبارك َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب مرمي عن ضمرة أن أبا رحيانة َرِضَي اهللا  -٢٣٢٢
عاىل عنه استأذن صاحب مسلحته من الساحل إىل أهله فأذن له فقال له الوايل كم تريد أن أؤجلك قال ليلة فأقبل ت

أَُبو رحيانة َرِضيَ اهللا تعاىل عنه وكان ينزل يف بيت املقدس فبدأ باملسجد قبل أن يأيت أهله فلما أصبح دعا بدابته 
أما استأذنت لتأيت أهلك فلو مضيت حىت تأتيهم مث تنصرف حىت تأيت فركبها متوجها إىل مسلحته فقيل يا أبا رحيانه 

  صاحبك قال إمنا أجلين أمريي ليلة وقد مضت ال أكذب وال أخلف فانصرف إىل مسلحته ومل يأت أهله

ِضَي َحدَّثََنا حسني بن حسن َحدَّثََنا ابن املبارك عن أيب بكر بن أيب مرمي عن حبيب بن عبيد أن أبا رحيانة َر -٢٣٢٣
اهللا تعاىل عنه كان مرابطا باجلزيرة مبيا فارقني فاشترى رسنا من نبطي بأفلس فقفل أَُبو رحيانة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ومل 
يذكر الفلوس أن يدفعها إىل صاحبها حىت انتهى اىل عقبة الرسنت قال أَُبو بكر بن أيب مرمي وهو من محص على اثين 

فعت إىل صاحب الرسن أفلسه قال ال فنزل عن دابته واستخرج نفقة من نفقته عشر ميال فذكرها فقال لغالمه د
فدفعها إىل غالمه وقال ألصحابه أحسنوا معاونته على دوايب حىت يبلغ أهلي وأنصرف إىل بيعي حىت أدفع إليه 

  فلوسه فأؤدي أمانيت فانصرف حىت أتى ميافارقني فدفع الفلوس إىل صاحب الرسن مث انصرف إىل أهله



َحدَّثََنا حسني بن حسن َحدَّثََنا بن املبارك َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب مرمي َحدَّثََنا حبيب بن عبيد أن أبا رحيانة  -٢٣٢٤
َرِضَي اهللا تعاىل عنه مر حبمص فسمع ألهلها ضوضاء شديدة فقال ألصحابه ما هذه الضوضاء قال أهل محص 

ل يدعو اللهم ال جتعلها فتنة إنك على كل شيء قدير فلم يزل يفعل يقتسمون بينهم مساكنهم فرفع أصبعيه فلم يز
  ذلك حىت انقطع عنهم صوته ال يدرون مىت كف

قَةٌ ، اِإلْسكَْنَدرَانِيُّ ِث َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُشرَْيحٍ -٢٣٢٥
: َسِمْعُت أََبا َرْيحَاَنةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُشَمْيرٍ الرَُّعيْنِيُّ ، أَنَّهُ َسِمَع أََبا َعِليٍّ التُّجِيبِيَّ ، َيقُولُ 
ٍة ، فَلَقَْد رَأَْيُت الرَُّجلَ َيْحفُُر الَْحِفَريةَ ، ثُمَّ َيْدُخلُ غََزْوَنا َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَصَاَبَنا بَْرٌد ذَاَت لَْيلَ

أََنا ، : َمْن َيحُْرُسَنا اللَّْيلَةَ ؟ فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ : ِفيَها َوَيَضعُ ُتْرَسُه َعلَْيِه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
: َمْن أَْنَت ؟ فَقُلُْت : فَقُْمُت ، فَقَالَ : َمْن َيحُْرُسَنا اللَّْيلَةَ ؟ قَالَ : َسبَ لَُه ، فََدَعا لَُه ، ثُمَّ قَالَ َمْن أَْنَت ؟ فَاْنَت: فَقَالَ 

َرْت ِفي َسبِيلِ اِهللا َعزَّ َعْينٍ َسهِ: ُحرَِّمِت النَّاُر َعلَى ثَالثَِة أَْعُينٍ : أَُبو َرْيَحاَنةَ ، فََدَعا ِلي بُِدوِن َما َدَعا ِلَألْنَصارِيِّ قَالَ 
   َيذْكُْرهَاَوَجلَّ ، َوَعْينٍ َبكَْت فََدَمَعْت ِمْن َخْشَيِة اِهللا تََعالَى ، َوكَفَّ ُمَحمَُّد ْبُن ُشَمْيرٍ َعنِ الثَّاِلثَِة ، فَلَْم

دَْيٍك ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ شُرَْيحٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُ -٢٣٢٦
خََرْجُت َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ُشَمْيرٍ ، َعْن أَبِي َعِليٍّ التُّجِيبِيِّ ، َعْن أَبِي َرْيَحاَنةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ُر َعلَى َعْينٍ َدَمَعْت ِمْن َخْشَيِة اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، َوُحرَِّمِت النَّاُر َعلَى َعْينٍ َسهَِرْت ِفي ُحرَِّمِت النَّا: ِفي غَْزَوٍة ، فَقَالَ 
  َسبِيلِ اِهللا َتَعالَى ، وََنِسيُت الثَّاِلثَةَ

ُد ْبُن ِحْمَيرٍ ، َحدَّثََنا َعِمَريةُ ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ دِيَنارٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَّ -٢٣٢٧
أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه : الرَّْحَمنِ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َحسَّانَ الِْكْنِديِّ ، َعْن أَبِي رَْيحَاَنةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ال َتْحِملْ َعلَْيَك َما ال : َتُه َعلَيَّ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم وسلم ، فََشكَْوُت إِلَْيِه َتفَلَُّت الْقُْرآِن ، َوَمَشقَّ
  فَقَِدَم أَُبو َرْيَحاَنةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْسقَالنَ ، فَكَانَ ُيكِْثُر ِمَن السُّجُوِد: ُتِطيُق ، َوَعلَْيَك بِالسُُّجوِد قَالَ َعِمَريةُ 

  ومن األزد حبينة

  رناه يف احللف وابن اللتبية له ذكر هو الذي كان النيب صلى اهللا عليه وسلم استعلمه على الصدقةوقد ذك

  أيب الس اخلزاعي َرِضَي اهللا تعاىل عنه

َحمَِّد ْبنِ إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن ُم -٢٣٢٨
َحَملََنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْحكَمِ ْبنِ ثَْوَبانَ ، َعْن أَبِي السٍ الْخَُزاِعيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َما ِمْن َبِعريٍ إِال ِفي رِْدِفهِ : اِهللا ، َما تََرى أَنْ َتْحِملََنا ؟ قَالَ َيا َرُسولَ : َعلَى إِبِلٍ ِمْن إِبِلِ الصََّدقَِة ِضعَاٍف ِللَْحجِّ ، فَقُلَْنا 
ْمَتهُِنوها َألنْفُِسكُْم فَإِنََّما َشْيطَانٌ ، فَاذْكُرُوا اْسَم اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيَها إِذَا رَِكْبُتُموَها كََما أَْمرَكُُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوا

  ُهَيحِْملُ اللَّ

  منري اخلزاعي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧١



لُْخَزاِعيِّ ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِعَصامِ ْبنِ قَُداَمةَ ، َعْن َماِلِك ْبنِ ُنَمْيرٍ ا -٢٣٢٩
  ا َيَدُه الُْيْمَنى َعلَى فَْخِذِه الُْيْمَنى ِفي الصَّالِة ُيِشريُ بِأَْصُبعِِهرَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم وَاِضًع: قَالَ 

ُنَمْيرٍ الْخَُزاِعيُّ ،  َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َحدَّثََنا عَاِصُم ْبُن قَُداَمةَ ، َحدَّثَنِي مَاِلكُ ْبُن -٢٣٣٠
 قَْد أَى َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وَاِضًعا ِذَراَعُه الُْيمَْنى َعلَى فَْخِذِه الُْيمَْنى َراِفًعا أُْصُبَعُه السَّبَّاَبةََعْن أَبِيِه ، َر

  َحَناَها َوُهَو َيْدُعو

  َعْبد اهللا بن أقرم اخلزاعي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧١١

ةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َداُوَد ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ اَألقَْرمِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -٢٣٣١
َيا بَُنيَّ : ي كُْنُت َمَع أَبِي بِالْقَاعِ ِمْن َنِمَرةَ ، فََمرَّ بَِنا َركٌْب ، فَأَنَاُخوا بَِناِحَيِة الطَّرِيقِ ، فَقَالَ ِل: الْخَُزاِعيِّ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

ا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا ، كُْن ِفي َبْهِمَك َحتَّى آِتَي َهُؤالِء الْقَْوَم فَأُْساِئلَُهْم ، فَخََرْجُت َوجِئُْت أَبِْغي دََنا أَْو َدنَْوُت ، فَإِذَ
   صلى اهللا عليه وسلم كُلََّما َسَجَدعليه وسلم ، فََصلَّْيُت َمَعُه ، فَكُْنُت أَْنظُرُ إِلَى ُعفَْرَتيْ إِبْطَْي َرسُولِ اِهللا

  َعْبد اهللا بن جبري اخلزاعي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٧١٢

جَُبْيرٍ الُْخَزاِعيِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ  -٢٣٣٢
طَُه النَّبِيُّ َنَما َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْمِشي َمَع أَْصَحابِِه إِذْ أََخذَ َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِِه ثَْوًبا فَظَلَُّه ، فَكََشَبْي: قَالَ 

  إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم: صلى اهللا عليه وسلم ، َوقَالَ 

  خالد اخلزاعي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧١٣

َخاِلٍد ثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشعَرِيِّ ، َعْن َناِفعِ ْبنِ َحدَّ -٢٣٣٣
: وِد ، َوقَالَ الْخَُزاِعيِّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم صَلَّى َصالةً َخِفيفَةً َتامَّةَ الرُّكُوعِ َوالسُُّج

َدةً سَأَلُْت َربِّي َعزَّ َوَجلَّ أَنْ كَاَنْت َصالةُ َرغَْبٍة َوَرْهَبٍة َسأَلْتُ رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ ِفيَها ثَالثًا ، فَأَْعطَانِي اثَْنَتْينِ ، َوَمَنَعنِي َواِح
َوسَأَلُْتُه أَنْ ال ُيَسلِّطَ َعلَْيكُْم َعدُوا فََيسَْتبِيَح َبْيَضَتكُْم فَأَْعطَانِيَها ال ُيصِيَبكُْم بَِعذَابٍ أََصاَب بِِه َمْن قَْبلَكُْم ، فَأَْعطَانِيَها ، 

أَبُوَك َسِمَع َهذَا ِمنْ : فَقُلُْت لَُه : ، َوَسأَلُْتهُ أَنْ ال َيلْبَِسكُمْ ِشَيًعا وَُيِذيَق بَْعَضكُْم بَأَْس بَْعضٍ فََمَنَعنِيَها قَالَ أَُبو َماِلٍك 
َنَعْم ، َسِمَعْتهُ أُذَُناَي ُيَحدِّثُ الْقَْوَم أَنَُّه َسِمعََها ِمْن ِفي َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا : ولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فَقَالَ َرُس

  عليه وسلم

  علقمة بن ناجية اخلزاعي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧١٤

يَسى ْبُن الَْحْضَرمِ ْبنِ كُلْثُومِ ْبنِ َعلْقََمةَ ْبنِ َناجَِيةَ الْخَُزاِعيُّ ، َعْن َجدِّهِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ِع -٢٣٣٤
إِنَُّه ِمْن َتَمامِ إِْسالِمكُمْ أَنْ : كُلْثُومٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَُهْم َعاَم الُْمَرْيِسيعِ ِحَني أَْسلَُموا 

  إِنِّي َباِعثٌ إِلَْيكُْم بَِمْن َيأُْخذُ َزكَاةَ أَْموَاِلكُْم: وا َزكَاةَ أَمَْواِلكُْم ، َوقَالَ لَُهْم َعاَم الْمَُرْيِسيعِ ُتَؤدُّ



َبَعثَ إِلَْيَنا : الَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ِعيَسى ، َعْن َجدِِّه ، َعْن أَبِيِه َعلْقََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَ -٢٣٣٥
 قَرِيًبا ِمنَّا َوذَِلَك َبْعدَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْولِيَد ْبَن ُعقَْبةَ ْبنِ أَبِي ُمَعْيٍط ُيْصِدُق أَْموَالََنا فََساَر َحتَّى إِذَا كَانَ

فَةً ِمْن َصَدقَاِتَنا َوَنفَقَاٍت ، َيْحِملُوَنَها فَقَِدَم قَْبلَُهْم ، فَأََتى النَّبِيَّ صلى َوقَْعِة الُْمَرْيِسيعِ َرَجَع ، فََرِكْبَنا ِفي أَثَرِِه َوُسقَْنا طَاِئ
كَ َيا َرسُولَ اِهللا ، أََتْيُت قَْوًما ِفي َجاِهِليَّتِهِْم َجدُّوا الِْقتَالَ ، َوَمَنُعوا الصََّدقَةَ ، فَلَْم ُيَغيِّْر ذَِل: اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

َوأََتى الُْمْصطَلَِقيُّونَ : َيأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َجاءَكُْم فَاِسٌق بَِنَبإ قَالَ : ولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم حَتَّى نََزلَْت َعلَْيِه َرُس
  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى أَثَرِ الْوَِليِد بِطَاِئفٍَة ِمْن فََراِئِضهِمْ َيُسوقُوَنها ،

فََرفَُعوا إِلَى َرُسولِ : قَالَ فَقَاٍت َيْحِملُونََها ، فَذَكَُروا ذَِلكَ لَُه َوأَنَُّهْم خََرُجوا َيطْلُُبونَ الَْولِيَد بَِصَدقَاِتهِْم فَلَْم َيجُِدوُه َوَن
: ُسوِلَك ، فَُسرِْرَنا بِذَِلَك ، َوقُلَْنا َيا َرُسولَ اِهللا ، َبلَغََنا َمخَْرُج َر: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َما كَانَ َمَعُهْم ، َوقَالُوا 

 عليه وسلم أَنْ َيْشَترُوا َنَتلَقَّاُه ، فََبلََغَنا َرجََعُتُه ، فَِخفَْنا أَنْ َيكُونَ ذَِلَك َسْخطَةً َعلَْيَنا ، َوَعَرضُوا َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا
اْرجُِعوا بَِنفَقَاِتكُْم فَإِنَّا ال نَبِيُع َشيْئًا ِمَن الصََّدقَاتِ َحتَّى نَقْبَِضُه ، فََرَجعُوا : الَ ِمْنُه َما َبِقَي ، فَقَبِلَ ِمنُْهُم الْفَرَاِئَض ، َوقَ

  إِلَى أََهاِليهِْم َوَبَعثَ إِلَيْهِْم َمْن قََبَض َبِقيَّةَ َصَدقَاتِهِْم

  نافع بن احلارث اخلزاعي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧١٥

َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َحدَّثَنِي ُخَمْيلٌ ،  َحدَّثََنا أَُبو -٢٣٣٦
َمْركَبُ ِمْن َسَعاَدِة الَْمْرِء الْ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : أَخَْبَرَنا وَُمَجاِهٌد ، َعْن َناِفعِ ْبنِ الَْحارِِث قَالَ 
  الْهَنِيُّ ، وَالَْجاُر الصَّاِلُح ، وَالَْمْسكَُن الْوَاسُِع

قَالَ : ي َسلََمةَ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو ، َعْن أَبِ -٢٣٣٧
: َدَخلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم حَاِئطًا ِمْن ِحيطَاِن الَْمِديَنِة ، فَقَالَ : ِث َرِضَي اللَُّه َعْنُه َناِفُع ْبُن َعْبِد الَْحارِ

  أَْمِسْك َعلَى الْبَابِ ، فَذَكََر الَْحدِيثَ بِطُولِِه
قَالَ َناِفُع ْبُن : ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّ

أَْمِسْك َعلَى : َدَخلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َحائِطًا ِمْن ِحيطَاِن الَْمدِيَنِة ، فَقَالَ : َعْبِد الْحَارِِث َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
  طُولِِهالْبَابِ ، فَذَكََر الَْحِديثَ بِ

  بديل بن ورقاء اخلزاعي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٧١٦

ِة ْبنِ ُبدَْيلِ ْبنِ َوْرقَاءَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ بِْشرِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َسلََم -٢٣٣٨
ْبنِ ْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ُمَحمَِّد ْبنِ بِْشرٍ ، َعْن أَبِيِه بِْشرِ ، َحدَّثَنِي أَبِي ُمَحمَُّد ْبُن َع

َدفََع : قَاَء الُْخَزاِعيِّ قَالَ َسلََمةُ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه َعْبِد اِهللا ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن أَبِيِه َسلََمةَ ْبنِ ُبدَْيلٍ ، َعْن أَبِيِه ُبدَْيلِ ْبنِ َوْر
َيا بَُنيَّ ، َهذَا ِكتَاُب النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم اْستَْوُصوا بِِه َخيًْرا ، فَالَ : إِلَيَّ ُبَدْيلُ ْبُن َوْرقَاَء َهذَا الْكَِتابِ ، فَقَالَ 

  :َيزَالُ ِفيكُمْ َخْيٌر َما َداَم ِفيكُْم 



إِنِّي ْحَمنِ الرَّحِيمِ ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى ُبدَْيلِ ْبنِ َوْرقَاَء َوَسرََواِت بَنِي َعْمرٍو ، فَبِْسمِ اهللاِ الرَّ
بِكُْم َوإِنَّ أَكَْرَم أَْهلِ ِتَهاَمةَ َعلَيَّ َألْنُتمْ أَْحَمُد إِلَْيكُُم اللََّه الَِّذي ال إِلََه إِال ُهَو أَمَّا بَْعُد فَإِنِّي لَْم آثَْم بَالَكُْم َولَْم أََضْع ِفي َجْن

 ِلَنفِْسي َولَْو هَاَجَر بِأَْرِضِه غَْيُر َوأَقَْرَبُه ُرْحًما َوَمْن َتبَِعكُْم ِمَن الُْمطَيَّبَِني وَإِنِّي قَْد أََخذُْت ِلَمْن َهاَجَر مِْنكُْم مِثْلَ َما أََخذُْت
أَمَّا َبْعدُ مًِرا أَْو َحاجا وَإِنِّي لَْم أََضْع فِيكُْم إِذْ َسلَّْمُت َوأَنَّكُْم غَْيُر َخاِئِفَني ِمْن ِقَبِلي َوال ُمْحصِرِيَن ، َساِكنِي َمكَّةَ إِال ُمْعَت

ِلَمْن َتبَِعُه مِْنكُْم مِثْلَ َما أََخذَ ِلنَفِْسِه  فَقَْد أَْسلََم َعلْقََمةُ ْبُن ُعالثَةَ وَاْبَنا َهْوذَةَ وََباَيعُوا َعلَى َمْن َتبَِعُهْم ِمْن ِعكْرَِمةَ َوأََخذَ
  ْمَوأَنَّ َبْعضََنا ِمْن َبْعضٍ أََبًدا ِفي الِْحلِّ َوالَْحَرمِ وَإِنِّي َواللَِّه َما كَذَْبُتكُْم َولَيُْنجَِينَّكُْم رَبُّكُ

اَق ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َحبَّانَ ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن إِْسَح -٢٣٣٩
َملٍ أَْوَرَق َعلَى أَْهلِ الَْمنَازِلِ أُمِّ الَْحارِِث بِْنِت َعيَّاشِ ْبنِ أَبِي َربِيَعةَ ، أَنََّها رَأَْت ُبدَْيلَ ْبَن َوْرقَاَء َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعلَى َج

  إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنَهاكُْم أَنْ َتُصومُوا َهِذِه األَيَّاَم فَإِنََّها أَيَّاُم أَكْلٍ َوُشْربٍ: وُف بِِمًنى ، َيقُولُ َيْعنِي َيطُ

  َعْمرو بن احلمق اخلزاعي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧١٧

ْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثَنِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َز -٢٣٤٠
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : ُجَبْيرِ ْبنِ نُفَْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْحِمقِ الْخَُزاِعيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َسِمَعُه ، َيقُولُ 

َيفَْتُح لَُه َعَمال َصاِلًحا َبْيَن َيَديْ : َوَما َعسَّلَُه ؟ قَالَ : إِذَا أَرَاَد اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بَِعْبدٍ َخيًْرا َعسَّلَُه ، ِقيلَ : وسلم عليه 
  َمْوِتِه َحتَّى يَْرَضى َعْنُه َمْن َحْولَُه

ْبُن َسمِيعٍ ، َحدَّثََنا َزْيدُ ْبُن َواِقٍد ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٢٣٤١
  الَْحِمقِ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

دِ ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ نُفَْيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن َبِحريِ ْبنِ سَْعٍد ، َعْن َخاِل -٢٣٤٢
  َعْمرِو ْبنِ الَْحِمقِ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

نِ السُّدِّيِّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي النَّْضرِ ، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ ، َعنِ اَألْشَجِعيِّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َع -٢٣٤٣
َمْن : َسِمْعُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : رِفَاَعةَ القَتَْباِئيِّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْحِمقِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  لَْمقُْتولُ كَافِرًاأَمََّن َرُجال َعلَى َدِمِه ثُمَّ قَْتلَُه فَأََنا بَرِيٌء ِمَن الْقَاِتلِ َوإِنْ كَانَ ا

 السُّدِّيِّ ، َعْن رِفَاَعةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي النَّْضرِ ، َحدَّثََنا هَاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ ، َعنِ اَألْشجَِعيِّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ
َمْن أَمََّن : ْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َسِم: القَتَْباِئيِّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْحِمقِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َرُجال َعلَى َدِمِه ثُمَّ قَْتلَُه فَأََنا بَرِيٌء ِمَن الْقَاِتلِ َوإِنْ كَانَ الَْمقُْتولُ كَافِرًا

ى ْبنِ ُعَمَر الِْمْنقَرِيِّ ، َعنِ السُّدِّيِّ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن قَُتْيَبةَ ، َعْن ِعيَس -٢٣٤٤
َبلْ : ال َتِعيَبها َعلَى بَِناِء َهذَا ، فَقُلُْت : َدَخلُْت َعلَى الُْمخَْتارِ َوُهَو َيْومَِئٍذ َيبْنِي الْكُْرِسيَّ ، فَقَالَ : رِفَاَعةُ القَتَْباِئيُّ قَالَ 
اجِْلْس َعلَى َهِذِه النُّْمُرقَِة ، فَإِنََّما قَاَم َعْنَها جِْبرِيلُ آنِفًا ، فََهَمْمُت بِقَْتِلِه ، فَذَكَْرتُ : فًا قَالَ َيْنِسفُها اللَُّه َتعَالَى َنْس



أَمََّن َرُجال َعلَى َمْن : َحِديثًا َحدَّثَنِيِه أَِخي َعْمُرو ْبُن الَْحِمقِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  َدِمِه ، ثُمَّ قَْتلَُه ، فَأََنا ِمَن الْقَاِتلِ َبرِيٌء َوإِنْ كَانَ الَْمقْتُولُ كَاِفرًا

ُعَمْيرٍ ،  َمِلِك ْبنَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد الْ -٢٣٤٥
كُْنُت أَقُوُم َعلَى رَأْسِ الُْمْخَتارِ ، فَلَمَّا َعَرفُْت كَذَبَاِتِه َهَمْمُت لََعْمُر اهللاِ أَنْ أَُسلَّ َسيِْفي ، : َعْن رِفَاَعةَ ْبنِ َشدَّاٍد قَالَ 

اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه  فَأَْضرُِب ُعُنقَُه َحتَّى ذَكَْرُت َحِديثًا َحدَّثَنِيِه َعْمُرو ْبُن الَْحِمقِ َرِضَي
  َمْن أَمََّن َرُجال َعلَى َدِمِه ثُمَّ قَْتلَُه أُْعِطَي ِلَواَء غَْدرٍ َيْوَم الْقَِيامَِة: وسلم ، َيقُولُ 

  حارثة بن وهب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧١٨

ةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -٢٣٤٦
َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بِمًِنى آَمَن َما كَانَ النَّاُس َوأَكْثَُرُه : َحارِثَةَ ْبنِ َوْهبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  .َتْينَِركَْع
ِضيَ اللَُّه َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ، َوُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َحارِثَةَ ْبنِ َوْهبٍ َر -٢٣٤٧

  َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنحْوَُه

َسِمْعتُ َحارِثَةَ : ثََنا َبكُْر ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َحدَّثََنا َمعَْبُد ْبُن خَاِلٍد قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْرزُوقٍ ، َحدَّ -٢٣٤٨
فَقَالَ أَنَّ َما َبْيَن حَْوِضِه َما َبْيَن َمكَّةَ َوَصْنَعاَء ، : َرُجال ِمْن ُخَزاَعةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم 

  ِفيِه آنَِيةٌ كَالْكََواِكبِ: ال قَالَ الُْمْستَْورُِد : َما َسِمْعَت ِمْنُه َشْيئًا غَْيَر َهذَا ؟ قَالَ : لَُه الُْمْسَتْورُِد 

  سليمان بن صرد َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧١٩

اٍث ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَي -٢٣٤٩
إِنِّي : عليه وسلم ْبنِ ُصَرٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُجلَْينِ َتالَحَيا ، فَاْشَتدَّ غََضبُ أََحِدِهَما ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا 

  أَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن الشَّيْطَاِن: ْنُه غََضُبُه َألْعرُِف كَِلَمةً لَْو قَالََها َسكََت َع

ْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َع -٢٣٥٠
  أَُترَانِي أَنِّي َمْجُنونٌ ؟:  عليه وسلم ِمثْلَُه ، إِال أَنَّ الرَُّجلَ قَالَ ُصَرٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا

ْن َعِديِّ ْبنِ ثَابِتٍ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َمْهِديُّ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َع -٢٣٥١
اسَْتبَّ َرُجالِن فَذَكََر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه : ُحَبْيشٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ صَُرٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ، َعْن زِرِّ ْبنِ 
  وسلم ِمثْلَُه

ثَنِي َشْيٌخ ِمْن جَُرشٍ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا ُعْرَوةُ ْبُن رَُوْيمٍ ، َحدَّ -٢٣٥٢
كُْنتُ َجاِلًسا َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي ِعصَاَبٍة ، فََجاَءْتُه ِعَصاَبةٌ ، : ُسلَْيَمانُ قَالَ ِهَشاٌم َوُهَو اْبُن ُصَرٍد قَالَ 

َوكُنَّا ُنِصيُب اآلثَاَم ، وَالزَِّنا ، فَأََردَْنا أَنْ َنْجِلَس ِفي الُْبيُوِت َنُصوُم َيا َرسُولَ اِهللا ، كُنَّا قَرِيبِ َعْهدٍ بَِجاِهِليٍَّة ، : فَقَالُوا 
ِفي َوْجهِِه ، ثُمَّ  ، َوَنقُوُم َحتَّى ُيْدرِكََنا الَْمْوُت ، فَُسرَّ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بَِمسْأَلَتِهِْم حَتَّى ُعرَِف السُّرُوُر



لَى َسْيِف َبْحرٍ ُتَجنُِّدونَ أَْجنَاًدا ، وََيكُونُ لَكُْم ِذمَّةٌ َوخََراٌج ، َوَيفَْتُح اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَكُْم ِمْنَها َما َيكُونُ َعإِنَّكُْم َس: قَالَ 
لَْك الَْمدَاِئنِ فَلَْيفَْعلْ َحتَّى ُيْدرِكَُه َمدَاِئَن َوقُُصوًرا ، فََمْن أَْدَرَك ذَِلَك مِْنكُْم فَاْسَتطَاَع أَنْ ُيْجِلَس نَفَْسُه ِفي َمِديَنٍة ِمْن ِت

  الَْمْوُت

  احلارث بن سرار اخلزاعي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٢

نَّهُ َسِمَع َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسابِقٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ِدينَارٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، أَ -٢٣٥٣
قَِدْمُت َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فََدَعانِي إِلَى : ارِثَ ْبَن سَِرارٍ الْخَُزاِعيَّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ الَْح

  اِإلْسالمِ ، فََدَخلُْت ِفيِه َوأَقَْرْرتُ بِِه ، فَذَكََر الَْحدِيثَ بِطُولِِه

  تعاىل عنهحصني أَُبو عمران بن حصني َرِضَي اهللا  ٧٢١

رٍ ، َعْن رِْبِعيٍّ ، َحدَّثَنِي َرَجاٌء السَّقِْطيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ ْبُن ُيوُنَس ، َعْن َمْنُصو -٢٣٥٤
: قُلِ : صلى اهللا عليه وسلم َوقَْد أَْسلََم ، فَقَالَ لَُه َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ 

ُت َوَما َعَمْدُت ، َوَما اللَُّهمَّ قِنِي َشرَّ نَفِْسي ، َوأَلْهِمْنِي ُرْشَد أَمْرِي ، َواغِْفْر ِلي َما أَْسَرْرُت َوَما أَْعلَْنُت ، َوَما أَْخطَأْ
  َعِلْمُت َوَما َجهِلُْت

 َرِضَي و الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َشبِيُب ْبُن َشْيَبةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍَحدَّثََنا أَُب -٢٣٥٥
ِستا ِفي اَألْرضِ ، َسْبَعةً ، : كَْم َتعُْبُد إِلًَها ؟ قَالَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ألَبِي َحِصنيٍ : اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َيا ُحَصْيُن ، أََما إِنََّك إِنْ : الَِّذي ِفي السََّماِء قَالَ : فَأَيُُّهْم تُِعدُّ ِلَرغْبَِتَك َوِلرَْهَبِتَك ؟ قَالَ : َوَواِحًدا ِفي السََّماِء قَالَ 
َيا : َرِضَي اللَُّه َعْنُه أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ  أَْسلَْمَت َعلَّْمُتَك كَِلَمَتْينِ َتْنفََعانَِك ، فَلَمَّا أَْسلََم ُحَصٌني

  اللَُّهمَّ أَلْهِْمنِي ُرْشِدي َوأَِعذْنِي ِمْن َشرِّ نَفِْسي: قُلِ : َرسُولَ اِهللا ، َعلِّْمنِي كَِلَمَتْينِ اللََّتْينِ َوَعْدَتنِي قَالَ 

، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي هِْنَد ، َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ،  َحدَّثََنا أَُبو َسِعيدٍ اَألَشجُّ -٢٣٥٦
َرُجال  أَرَأَْيَت:  َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ ، أَنَّ أَبَاُه َحِصيًنا َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما ، أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ

إِنَّ أَبِي َوأَبَاَك َوأَْنَت ِفي النَّارِ ، فََماَت ُحَصْينٌ : كَانَ ُيقْرِي الضَّْيَف ، َوَيِصلُ الرَِّحَم َماَت قَْبلََك َوُهَو أَُبوَك قَالَ 
  ُمْشرِكًا قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ املُتَقَدُِّم أَْحَسُن ِمْن َهذَا

  ة من األزدوأسلم من خزاعة وخزاع

  بريدة األسلمي

ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، َعْن َسعِيِد  -٢٣٥٧
ِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِلَى الَْيَمنِ ، فََرأَْيُت ِمْنهُ َجفَْوةً ، فَلَمَّا قَِدْمُت َمَرْرُت َمَع َع: َعبَّاسٍ ، َعْن ُبرَْيَدةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

: تََغيَُّر ، فَقَالَ َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ذَكَْرُت َعِليا ، فََتَنقَّْصُتُه ، فَجََعلَ َوْجُه َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َي
  َمْن كُْنُت َمْوالُه فََعِليٌّ َمْوالُه: َبلَى ، َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ : بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن أَنْفُِسهِْم ؟ قُلُْت  أَلَْسُت أَوْلَى



كَمِ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ لَْحَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَبِي غَنِيَّةَ ، َعنِ ا -٢٣٥٨
  ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُبَرْيَدةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه
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ْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ ، َعْن َعْبِد الَْغفَّارِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَب -٢٣٥٩
  َعِليٌّ َمْولَى َمْن كُْنُت َمْوالُه: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ َعبَّاسٍ ، َحدَّثَنِي بَُرْيَدةُ 

ْبنِ  ْن َعْبِد اِهللاَحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َسِعيٍد الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َع -٢٣٦٠
َيكِْفي أََحُدكُْم ِمَن الدُّْنَيا خَاِدٌم : َمَولَةَ ، َعْن ُبَرْيَدةَ اَألْسلَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  َوَمْركٌَب

  أَُبو برزة األسلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٢٣

اجٍ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن ِكَناَنةَ ْبنِ ُنَعْيمٍ الَْعدَوِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحجَّ -٢٣٦١
َويَُتَحدَّثُ إِلَْيهِنَّ قَالَ  ى النَِّساِءأَبِي َبْرَزةَ اَألْسلَِميِّ ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ ُجلَْيبِيًبا كَانَ امَْرأً ِمَن األَْنصَارِ َوكَانَ َيْدُخلُ َعلَ

َوكَانَ أَْصَحاُب َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا : فَقُلُْت الْمرَأَِتي اتَّقُوا ال َيْدُخلَنَّ َعلَْيكُْم ُجلَْيبِيٌب قَالَ : أَُبو بَْرَزةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
ُيعِْلَم الرَّسُولَ صلى اهللا عليه وسلم ِفيَها َحاَجةٌ أَْم ال ، فَقَالَ َرسُولُ  عليه وسلم إِذَا كَانَ َألَحدِِهْم أَيٌِّم لَْم ُيزَوِّْجَها َحتَّى

إِنِّي لَْستُ : نََعْم َوَنَعَمْينِ ، فَقَالَ : َيا فُالنُ زَوِّْجنِي اْبنََتَك قَالَ : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ذَاَت َيْومٍ لَِرُجلٍ ِمَن األَْنَصارِ 
إِنَّ َرسُولَ اهللاِ : َيا َرُسولَ اهللاِ َحتَّى أَسَْتأِْمَر أُمََّها ، فَأََتاَها ، فَقَالَ : ِلُجلَْيبِيبٍ قَالَ : فَِلَمْن ؟ قَالَ : الَ أُرِيُدَها ِلَنفِْسي قَ

  َنَعْم َوَنَعَمْينِ َزوِّْج َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم: َيخْطُُب ابَْنَتِك قَالَْت 

َحلْقَى ِلُجلَْيبِيبٍ الِهَيةً َمرََّتْينِ ال لَعَْمُر : ُيرِيُدَها ِلُجلَْيبِيبٍ قَالَْت : فَِلَمْن ؟ قَالَ : يُدَها ِلنَفِْسِه قَالَْت إِنَُّه لَْيَس ُيرِ: قَالَ 
َمْن َخطَبَنِي : ِمْن ِخْدرَِها  اِهللا ال أُزَوُِّج ُجلَْيبِيًبا ، فَلَمَّا قَاَم أَُبوَها لََيأِْتَي َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَِت الْفََتاةُ

أَتَُردُّونَ َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْمَرُه ، : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَْت : إِلَْيكَُما ؟ قَاال 
ُبوَها إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، اْدفَُعونِي إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَإِنَُّه لَْن ُيَضيَِّعنِي ، فَذََهبَ أَ

َهلْ َتْدرِي َما َدَعا لََها بِهِ النَّبِيُّ صلى اهللا : قَالَ إِْسَحاقُ ْبُن أَبِي طَلَْحةَ : َشأُْنَك بَِها فََزوََّجَها ُجلَْيبِيًبا قَالَ َحمَّاٌد : فَقَالَ 
: مَّ ُصبَّ َعلَْيهَِما الَْخْيرَ َصبا َوال َتْجَعلْ َعْيَشُهما كَدا كَدا قَالَ ثَابٌِت اللَُّه: َوَما َدَعا بِِه قَالَ : عليه وسلم ؟ قَالَ 

  لَْيِه ،فََزوََّجَها إِيَّاُه ، فََبْيَنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َمْغًزى لَُه َوأَفَاَء اللَُّه تََباَرَك َوَتَعالَى َع

َهلْ َتفِْقُدونَ ِمنْ : َنفِْقُد فُالًنا َوفُالًنا ، ثُمَّ قَالَ : َهلْ َتفِْقُدونَ ِمْن أََحٍد ؟ قَالُوا : هللا عليه وسلم فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى ا
َولَكِنِّي أَفِْقدُ :  َنفِْقُد فُالًنا وَفُالًنا قَالَ: َهلْ َتفِْقُدونَ ِمْن أََحٍد ؟ قَالُوا : َنفِْقُد فُالًنا َوفُالًنا ، ثُمَّ قَالَ : أََحٍد ؟ قَالُوا 

فََوقََف النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : ُجلَْيبِيًبا ، فَطُِلَب ِفي الْقَْتلَى ، فََوَجدُوُه إِلَى جَْنبِ َسْبَعٍة قَْد قَْتلَُهْم ، ثُمَّ قََتلُوُه قَالَ 
ثُمَّ َحَملَُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى َساِعَدْيِه َما لَُه َسرِيٌر قََتلَ َسْبَعةً ، ثُمَّ قََتلُوُه َهذَا مِنِّي َوأََنا ِمْنُه ، : ، فَقَالَ 

َوَما : ثَابٌِت غَْيُر َساِعَدْي َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم حَتَّى َحفَرَ لَُه ، ثُمَّ َوَضَعُه ِفي لَْحِدِه َوَما ذَكََر غُْسال قَالَ 
  ْنفََق ِمْنهَاكَانَ ِفي األَْنصَارِ أَيٌِّم أَ



َعْن أَبِي َبْرَزةَ َرِضَي اللَُّه  َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاِذ ْبنِ ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ ، -٢٣٦٢
ْعُض َمتَاعِ الْقَْومِ ِمْن َخلٍْف َتضَاَيَق بِهُِم الْجََبلُ ، فَأََتى َرسُولُ اهللاِ َعْنُه ، أَنَّ َجارَِيةً َبْيَنَما ِهيَ َتِسُري َعلَى َناقٍَة َعلَْيَها َب

َحلِ اللَُّهمَّ الَْعْنُه َتعْنِي الَْبِعَري َمرََّتْينِ ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا : صلى اهللا عليه وسلم إِلَى الَْجارَِيِة ، فَأَْبَصَرْتُه َجَعلَْت ، َتقُولُ 
  كََما قَالََمْن َصاِحُب الْجَارَِيِة َوأَْيُم اِهللا َتَعالَى ال َتْصَحْبَنا َناقَةٌ َعلَْيَها اللَّْعَنةُ ِمَن اِهللا َعزَّ َوَجلَّ أَْو : وسلم  صلى اهللا عليه

  َعْبد اهللا بن أيب أوىف َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٢٤

َسِمْعُت اْبَن : غُْنَدٌر ، َوَوِكيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا -٢٣٦٣
كَانَ الرَُّجلُ إِذَا أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم بَِصَدقَِة َماِلِه صَلَّى َعلَْيِه َوأََتْيُتهُ : أَبِي أَْوفَى ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ 

  اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى آلِ اْبنِ أَبِي أَْوفَى: َمالِ أَبِي ، فَقَالَ بَِصَدقَِة 

َسِمْعُت : ُمرَّةَ قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ  -٢٣٦٣
  ِمثْلَُه اْبَن أَبِي أَْوفَى ، فَذَكََر

َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن واملقدمي قاال َحدَّثََنا أَُبو داود َحدَّثََنا شعبة عن َعْمرو بن مرة عن بن أيب أوىف َرِضَي  -٢٣٦٤
  اهللا تعاىل عنه قال كانت أسلم يومئذ مثن املهاجرين يوم الشجرة يوم بيعة الرضوان وكانوا ألف وثالث مائة

ْعنِي مَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِاللٍ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َعْن ُحَسْينٍ َيَحدَّثََنا ُمَح -٢٣٦٥
لَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه قَا: الُْمَعلَِّم ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الشَّيَْبانِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أَوْفَى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َمَع الْقَاِضي َما لَْم َيُجْر فَإِذَا َجاَر َتَخلَّ َعْنُه: وسلم 

ْن َرقََبةَ ْبنِ َمْسقَلَةَ ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َداُوَد الَبَّزَّاُر ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن يَزِيَد مِْردَاْنَبةَ ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة ، َع -٢٣٦٦
اللَُّهمَّ : كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َمجَْزأَةَ اَألْسلَِميِّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي أَْوفَى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ي ِمْن ذُُنوبِي كََما ُتطَهُِّر الثَّْوَب ِمَن الدََّنسِطَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ َوالَْبَرِد وَالَْماِء الْبَارِِد اللَُّهمَّ طَهِّرْنِ

: أَبِي أَْوفَى قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعْن إِْسرَائِيلَ ، َعْن َمْجَزأَةَ ْبنِ َزاِهرٍ ، َعنِ اْبنِ -٢٣٦٧
اللَُّهمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبََرِد َوالَْماِء الْبَارِِد كََما ُتطَهِّرُ الثَّْوَب الدَّنِسَ : كَانَ َيقُولُ  َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه

  ِمَن الَْوَسخِ

  مرداس األسلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٢٥

، َعْن َبَياٍن ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي حَازِمٍ ، َعْن ِمْرَداسٍ َرِضَي  َحدَّثََنا َوْهَبانُ ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َعْبدِ اِهللا -٢٣٦٨
َيذَْهُب الصَّاِلُحونَ أَْسالفًا َوُيقَْبُض الصَّاِلُحونَ اَألوَّلُ : َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ُحثَالَةِ التَّْمرِ َوالشَِّعريِ ، ال يَُباِلي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِهِْمفَاَألوَّلُ حَتَّى َيبْقَى حُثَالَةٌ كَ



َعْن ِمْرَداسٍ  َحدَّثَنِي أَُبو الشَّْعثَاِء ، َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ َوُهَو اْبُن خَاِلٍد ، َعْن قَْيسٍ ، -٢٣٦٩
َيذَْهُب الصَّاِلُحونَ أَْسالفًا فَالَ َيْبقَى : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ُه قَالَ اَألْسلَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْن

  أََحٌد إِال ُحثَالَةٌ كَُحثَالَِة التَّْمرِ َوالشَِّعريِ ، ال ُيَباِلي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِهِْم شَْيئًا

   عنهأَُبو حدرد األسلمي َرِضَي اهللا تعاىل

َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن قَُتْيَبةَ ، َعْن َحَملِ ْبنِ َبِشريٍ ، َعنِ اْبنِ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َوُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، قَاال  -٢٣٧٠
َمْن َيسُوُق إِبِلََنا َهِذِه ؟ : َم الُْحَدْيبَِيِة قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْو: أَبِي َحْدَرٍد ، َعْن َعمِِّه أَبِي َحْدَرٍد قَالَ 

: فُالنٌ قَالَ : َما اْسُمَك ؟ قَالَ : فَاْجِلْس ، ثُمَّ قَاَم آَخُر ، فَقَالَ : فُالنٌ قَالَ : َما اسُْمَك ؟ قَالَ : أََنا قَالَ : فَقَالَ َرُجلٌ 
  أَْنَت لََها فَُسقْهَا: نَاجَِيةُ قَالَ : قَالَ  َما اْسُمَك ؟: فَاْجِلْس ، ثُمَّ قَاَم آَخُر ، فَقَالَ 

  سلمة بن األكوع َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٢٧

لٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحسَّانَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِال -٢٣٧١
اهللا عليه  َحْرَملَةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِيَاسِ ْبنِ َسلََمةَ ْبنِ اَألكَْوعِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلىالرَّْحَمنِ ْبنِ 

اْرمُوا بَنِي إِْسَماعِيلَ إِنَّ أََباكُْم َما أَْحَسَن َهذَا اللَّْهَو ، َمرََّتْينِ أَْو ثَالثًا ؟ : وسلم َمرَّ بِأُنَاسٍ ِمْن أَْسلََم يََتنَاَضلُونَ ، فَقَالَ 
  كَانَ َراِميًا

 َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَيُّوَب ، َعْن -٢٣٧٢
ْبنِ َسلََمةَ ْبنِ اَألكَْوعِ ، أَنَّ أََباهُ َحدَّثَُه ، أَنَّ َسلََمةَ ْبَن اَألكَْوعِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَِدَم َحْرَملَةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِيَاسِ 

ي ِفي إِذٍْن ِمْن َمَعاذَ اِهللا ، إِنِّ: اْرَتَدْدَت َعْن ِهجَْرِتَك َيا َسلََمةُ ؟ فَقَالَ : الَْمِديَنةَ فَلَِقَيُه ُبرَْيَدةُ ْبُن الُْحصَْيبِ ، فَقَالَ 
اْبُد َيا َسلََمةُ َشْمَوا الرِّيَاحِ ، : َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

أَنُْتمْ :  صلى اهللا عليه وسلم إِنَّا َنخَاُف أَنْ َيُضرََّنا ذَِلَك ِفي ِهجَْرِتَنا ؟ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا: َواْسكُُنوا الشَِّعاَب ، فَقَالَ 
  َوُمَحمَّدُ ْبُن إِيَاسٍ ال أَْعلَمُ لَُه إِال َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ: ُمَهاجُِرونَ َحْيثُ كُنُْتْم قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ 

  محزة بن َعْمرو األسلمي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٧٢٨

أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن -٢٣٧٣
أَُصوُم ِفي السَّفَرِ قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي َرُجلٌ : ، َرِضَي اللَُّه َعْنَها َعْن َحْمَزةَ ْبنِ َعْمرٍو اَألْسلَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  إِنْ ِشئَْت فَُصْم َوإِنْ شِئَْت فَأَفِْطْر: 

، َعْن َحْمَزةَ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ  -٢٣٧٤
  للَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُهْبنِ َعْمرٍو اَألْسلَِميِّ َرِضَي ا

ثََنا ِعْمَرانُ ْبُن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّ -٢٣٧٥
ْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحْمَزةَ ْبنِ َعْمرٍو اَألْسلَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َسأَلَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه أََنسٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َع

  إِنْ ِشئَْت أَنْ َتُصوَم فَُصْم َوإِنْ ِشئَْت أَنْ ُتفِْطَر فَأَفِْطْر: وسلم َعنِ الصَِّيامِ ِفي السَّفَرِ ، فَقَالَ 



الزَِّناِد ، أَنَّ ي َسعِيُد ْبُن َعْبِد الَْجبَّارِ أَُبو َبكْرٍ الْكَرَابِيِسيُّ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثَنِي أَُبو َحدَّثَنِ -٢٣٧٦
 صلى اهللا عليه وسلم َبَعثَُه ِفي َسرِيَّةٍ ُمَحمََّد ْبَن َحْمَزةَ َحدَّثَُه ، َعْن أَبِيِه َحْمَزةَ اَألْسلَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا

إِنْ أََخذُْتْم فُالًنا فَاقُْتلُوُه فَإِنَّهُ : إِنْ أََخذُْتْم فُالًنا فََحرِّقُوُه ، فَلَمَّا َولَّْيُت َدَعانِي ِمْن َورَاِئي ، فَقَالَ : َوأََمَرُه َعلَْيهِْم ، فَقَالَ 
  لنَّارِال ُيَعذُِّب بِالنَّارِ إِال َربُّ ا

  جرهد األسلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٢٩

َعةَ ْبنِ ُمْسِلمِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َساِلمٍ أَبِي النَّْضرِ ، َعْن ُزْر -٢٣٧٧
: عليه وسلم أَْبَصَرُه ِفي الَْمْسجِِد َوَعلَْيِه ُبرَْدةٌ قَِد اْنكََشَف فَْخذَُه ، فَقَالَ َجْرَهٍد ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا 

  .إِنَّ الْفَْخذَ ِمَن الَْعْورَِة
  قَْد بَيَّْنُت َهذَا الَْحِديثَ ِفي كَِتابِ الِْعلَلِ وَاخِْتالِفهِْم ِفيِه: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  األسلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه َعْبد اهللا بن أيب حدرد ٧٣

َد ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبنِ أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاق ، َعْن َيزِي -٢٣٧٨
َبَعثََنا : َألْسلَِميِّ ، َعْن أَبِيِه عَْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َحْدَردَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ قَُسْيٍط ، َعنِ الْقَْعقَاعِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي َحْدَرَد ا

  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي سَرَِيٍة ، فَذَكََر الَْحِديثَ بِطُولِِه

  حجاج األسلمي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٧٣١

ي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحجَّاجِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِ -٢٣٧٩
: اعِ ؟ قَالَ  الرََّضَحجَّاجٍ ، َرُجلٍ ِمْن أَسْلََم ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّهُ َسأَلَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َما ُيذِْهُب َعنِّي َمذَمَّةَ

  .الُْغرَّةُ عَْبٌد أَْو أََمةٌ ِعْندَ الِْفطَامِ
  َبيَّنَّا الِْعلَّةَ ِفيِه: قَالَ أَُبو َبكْرٍ 

  نصر بن دهر األسلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٣٢

ْسَحاَق ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِبَْراِهيَم ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َخاِلِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِ -٢٣٨٠
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : أَبِي الَْهْيثَمِ ْبنِ َنْصرِ ْبنِ َدْهرٍ اَألْسلَِميِّ ، َعْن أَبِيِه َنْصرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

فَاقَْتَحَم يَرَْتجِزُ : اْنزِلْ بَِنا يَاْبَن اَألكَْوعِ فَاْحُد لََنا ِمْن َهَناِتَك قَالَ : ْيَبَر َيقُولُ ِلَعاِمرِ ْبنِ اَألكَْوعِ ِفي َمسِريِِه إِلَى َخ
ا لَْوال َرسُولُ اِهللا َما اْهَتَدْيَنا َنْحُن َوال ُصْمَنا َوال َصلَّْيَنا إِنَّا إِذَا قَْوٌم َبَغْو: بَِرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوُهَو َيقُولُ 

: سُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَْيَنا َوإِنْ أََراُدوا ِفْتَنةً أََبيَْنا فَأَنْزِلَْن َسكِيَنةً َعلَْيَنا َوثَبِِّت اَألقَْداَم إِنْ القَْيَنا فَقَالَ َر
  َيا َرسُولَ اِهللا ، فَقُِتلَ َيْوَم َخْيَبَر َشهِيدًا َوَجَبْت وَاللَِّه: َيْرحَُمَك رَبَُّك ، فَقَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا أَُبو خالد األمحر عن بن إسحاق حدثين ُمحَمد بن إبراهيم عن أيب عثمان بن نصر  -٢٣٨١
   عليه وسلمعن أبيه قال كنت فيمن رجم ماعز بن مالك فلما وجد مس احلجارة قال ردوين إىل رسول اهللا صلى اهللا



  األدرع األسلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٣٣

َنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثَ -٢٣٨٢
جِئْتُ لَْيلَةً أَحُْرُس َرُسولَ اِهللا ، فَإِذَا َرُجلٌ ِقَراَءُتُه َعاِلَيةً ، فَخََرجَ : لَُّه َعْنُه قَالَ َسِعيٍد ، َعنِ األَْدَرعِ اَألْسلَِميِّ َرِضيَ ال

ا فََماَت بِالَْمِديَنِة ، فَفََرغُوا ِمْن جَِهازِِه فََحَملُو: َيا َرُسولَ اِهللا َهذَا ُمَراٍء قَالَ : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت 
: اْرفُقُوا بِِه َرفََق اللَُّه تََعالَى بِِه ، فَإِنَُّه كَانَ ُيِحبُّ اللََّه َوَرسُولَُه قَالَ : َنْعَشُه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

بِِه َيا َرسُولَ اِهللا ، لَقَدْ َحزِْنَت َعلَْيِه ؟ فَقَالَ أَْوِسعُوا أَْوَسَع اللَُّه َتعَالَى َعلَْيِه ، فَقَالَ بَْعُض أَْصَحا: َوَحَضرَ ُحفَْرَتُه ، فَقَالَ 
  أََجلْ إِنَُّه كَانَ ُيِحبُّ اللََّه َتعَالَى َوَرسُولَُه: 

  حمجن األسلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٣٤

ا ُشْعَبةُ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ إِيَاسٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ْبُن سَوَّارٍ ، َحدَّثََن -٢٣٨٣
: َدَخلَ ُبرَْيَدةُ اَألْسلَِميُّ الَْمْسجَِد َوِمْحَجٌن َعلَى َبابِ الَْمْسجِِد قَالَ بَُرْيَدةُ : َشِقيقٍ ، َعْن َرَجاِء ْبنِ أَبِي َرَجاٍء قَالَ 

إِنَّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ا ُيَصلِّي ُسكَْبةُ ، فَقَالَ ِمْحَجٌن َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَانَ ِفيِه َمزَّاًحا أَال ُتَصلِّي كََم
 وَْيلُ أُمَِّها َمدِيَنةً َيَدعَُها أَْهلَُها َوِهَي َخْيُر َما كَاَنْت: أََخذَ بَِيِدي ، فََصِعَد َعلَى أُُحٍد ، فَأَشَْرَف َعلَى الَْمِديَنِة ، فَقَالَ 

لَُها ، ثُمَّ نََزلَ َرُسولُ اهللاِ صلى َوأَْعَمُرَها َيأِْتيَها الدَّجَّالُ فََيجُِد َعلَى كُلِّ َبابٍ ِمْن أَْبوَابَِها َملَكًا ُمْصلًِتا بَِجَناَحْيِه فَالَ َيْدُخ
َمْن َهذَا ؟ فَأَثَْنْيُت َعلَْيِه َخيًْرا ، فَقَالَ : الَ اهللا عليه وسلم َوُهَو آِخذٌ بَِيِدي ، فََدَخلَ الَْمْسجَِد ، فَإِذَا َرُجلٌ ُيصَلِّي ، فَقَ

إِنَّ َخْيَر ِدينِكُمْ : الَ اْسكُْت ال ُتْسِمْعُه فَُتْهِلكَُه ، ثُمَّ أََتى َبابَ ُحْجَرِة امَْرأٍَة ِمْن نِسَاِئِه فََنفََض َيَدُه ِمْن َيِدي ، ثُمَّ قَ: 
  رُُهأَْيَسُرُه إِنَّ َخْيَر دِينِكُْم أَْيَس

 َرَجاِء ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحجَّاجٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشِقيقٍ ، َعْن -٢٣٨٤
ي فَاْنطَلََق بِي َيْمِشي َحتَّى َصِعَد أُُحًدا إِنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََخذَ بَِيِد: قَالَ ِمْحَجٌن : َرَجاٍء الَْباِهِليِّ قَالَ 

  َوْيلُ أُمَِّها قَْرَيةٌ يَْتُركَُها أَْهلَُها كَأَْعَمرِ َما َتكُونُ ، ثُمَّ ذَكََر الَْحدِيثَ بِطُولِِه: ، فَقَالَ 

َنا أَبِي ، أَْخبََرنِي أَبِي ، َعنِ الُْحَسْينِ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ َعْبِد الْوَارِِث ، َحدَّثَ -٢٣٨٥
ولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُبرَْيَدةَ ، أَْخبََرنِي َحْنظَلَةُ ْبُن َعِليٍّ ، أَنَّ ِمْحَجَن ْبَن األَْدَرعِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثَُه ، أَنَّ َرُس

اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالَْواِحِد اَألَحِد الصََّمدِ : قَْد صَلَّى َصالَتُه َوُهَو يََتشَهَُّد ، َوُهَو َيقُولُ  َدَخلَ الَْمْسجَِد َوإِذَا ُهَو بَِرُجلٍ
، فَقَالَ َنبِيُّ اهللاِ صلى اهللا رَِّحيُم الَِّذي لَمْ َيِلْد وَلَْم ُيولَْد وَلَْم َيكُْن لَُه كَفًُّوا أََحٌد أَنْ َتْغِفرَ ِلي ذُُنوبِي إِنََّك أَْنَت الَْغفُوُر ال

  قَْد غَفََر لَُه ، ثَالثَ مَرَّاٍت قَالَهَا: عليه وسلم 

 َرُجلٍ ِمْن أَْسلََم ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن -٢٣٨٦
َتَمْعَددُوا وَاْخشَْوِشُنوا ، َوانَْتِضلُوا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : اْبُن اَألْدَرعِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ :  ُيقَالُ لَُه

  ، َواْمُشوا ُحفَاةً

  ربيعة بن كعب األسلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٣٥



الْهِقْلُ ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا  -٢٣٨٧
 كُْنُت آِتي النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم بَِوُضوِئِه: ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ كَْعبٍ اَألْسلَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

أَِعنِّي : ُهَو ذَاَك ، فَقَالَ : أََو غَْيَر ذَِلَك ؟ فَقُلُْت : ُمَرافَقَُتَك ِفي الَْجنَِّة ، فَقَالَ : َسلْنِي ، فَقُلُْت : َوبِحَاَجِتِه ، فَقَالَ 
  َعلَى َنفِْسَك بِكَثَْرِة السُُّجوِد

َعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َيْحَيى ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُم -٢٣٨٨
هللا عليه وسلم ، فَكَانَ َربِيَعةَ ْبَن كَْعبٍ اَألْسلَِميَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَْخَبَرُه ، أَنَُّه كَانَ َيبِيُت ِعْنَد َبابِ َرُسولِ اهللاِ صلى ا

سُْبَحانَ اهللاِ : ُسْبحَانَ اهللاِ َربِّ الْعَالَِمَني ، ثُمَّ َيقُولُ : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ ِمَن اللَّْيلِ  َيْسَمُع َرُسولَ
  َوبِحَْمدِِه

  اِعيَِّحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنِ ْبنِ حَْربٍ ، َحدَّثََنا اْبُن الْمَُباَرِك ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعنِ اَألْوَز -٢٣٨٩
أَبِي َسلََمةَ ، َعْن  َوَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن -٢٣٩٠

َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَكُْنتُ  كُْنُت أَبِيُت ِعْنَد ُحْجَرِة: َربِيَعةَ ْبنِ كَْعبٍ اَألْسلَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  .سُْبَحانَ اِهللا وَبَِحْمِدِه ، الَْهوِيَّ: سُْبَحانَ َربِّ الَْعالَِمَني ، الَْهوِيَّ ، ثُمَّ َيقُولُ : أَْسَمُعُه ِمَن اللَّْيلِ إِذَا قَاَم ، َيقُولُ 

  هند بن حارثة ٧٣٦

ي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َحْرَملَةَ ، َعْن َيْحَيى بْنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِ -٢٣٩١
قَْوَمُه بِالصَِّيامِ  َيأُْمُر ِهْنَد ْبنِ حَارِثَةَ ، َوكَانَ ِهْنٌد ِمْن أَْصَحابِ الُْحَدْيبَِيةِ أَُخو الَِّذي َبَعثَُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

ْبنِ حَارِثَةَ ، أَنَّ َرسُولَ اهللاِ َيْوَم َعاُشوَراَء َوُهَو أَْسَماُء ْبُن َحارِثَةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فََحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن ِهْنَد ، َعْن أَْسَماَء 
: أَرَأَْيَت إِنْ َوَجْدَتُهْم قَْد طَِعمُوا ؟ قَالَ : ذَا الَْيْوَم قَالَ ُمْر قَْوَمَك فَلَْيُصومُوا َه: صلى اهللا عليه وسلم َبَعثَُه ، فَقَالَ 

  فَلُْيِتمُّوا آِخَر َيْومِهِْم

نِ ْبِد الرَّْحَمنِ ْبَحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا َعيَّاٌش ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعاِمرٍ اَألْسلَِميِّ ، َعْن َع -٢٣٩٢
َمرَّ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َحْرَملَةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ ِهْنَد ْبنِ حَارِثَةَ ، َعْن ِهْنَد ْبنِ حَارِثَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

نَ َراِمًيا اْرُموا وَأََنا َمَع اْبنِ األَْدَرعِ ، فَطََرُحوا اْرُموا َيا َبنِي إِْسَماعِيلَ فَإِنَّ أََباكُْم كَا: بَِنفَرٍ ِمْن أَْسلَمَ َيَتنَاَضلُونَ ، فَقَالَ 
  فَاْنقَلَبُوا َعلَى السََّواِء: اْرُموا وَأََنا َمَعكُْم كُلُّكُْم قَالَ : َيا َرُسولَ اِهللا ، َمْن كُْنَت َمَعُه ، فَقَالَ : نَِبالَُهْم ، َوقَالُوا 

  ُنَعيم األسلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٣٧

 ، َعْن َيزِيَد ْبنِ نَُعْيمٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَسْلََم -٢٣٩٣
َيا َرسُولَ : لَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ َجاَء َماِعُز ْبُن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِ: ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

اذَْهُبوا فَاْرُجُموُه ، فَلَمَّا : اِهللا ، َزَنْيُت ، فَأَِقْم ِفيَّ ِكتَاَب اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، فَأَعَْرَض َعْنُه حَتَّى ذَكََر أَْرَبَع مَرَّاٍت ، فَقَالَ 
اهُ َتدَّ فَخََرَج َعْبُد اِهللا ْبُن أُنَْيسٍ أَوِ اْبُن أُنَْيسٍ ِمْن َنادَِيِتِه فََرَماُه بِوَِظيِف ِحَمارٍ ، فََصَرَعُه فََرَمَمسَّْتُه الِْحجَاَرةُ جَزَِع ، فَاْش



فََيُتوَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  َهال َترَكُْتُموُه لََعلَُّه َيتُوُب: النَّاُس َحتَّى قََتلُوُه ، فَذُِكَر ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفَراُرُه ، فَقَالَ 
  َعلَْيِه ، َيا َهذَا َوَيا َهذَاِن لَْو َسَتْرَتهُ بِثَوْبَِك كَانَ َخيًْرا لََك ِممَّا َصَنْعَت

  حازم بن حرملة َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٧٣٨

ٍد الِْغفَارِيُّ ، َحدَّثَنِي َخاِلُد ْبُن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْعنِ ْبنِ ُمَحمَّ -٢٣٩٤
َمَرْرُت بِالنَّبِيِّ صلى اهللا : َزيَْنَب َمْولَى َحْرَملَةَ ْبنِ َحازِمٍ ، َعْن َحْرَملَةَ ، صَاِحبِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

َيا حَازُِم ، أَكِْثْر ِمْن قَْولِ ال حَْولَ َوال قُوَّةَ إِال بِاللَِّه ، فَإِنََّها كَْنٌز ِمْن : قَالَ  عليه وسلم َيْوًما ، فََدَعانِي ، فَلَمَّا جِئُْتُه
  كُُنوزِ الَْجنَِّة

  اللجالج األسلمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٣٩

الشُّعَْيِثيُّ ، َعْن َمْسلََمةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا الُْجهَنِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا  -٢٣٩٥
كُنَّا ِغلَْماًنا َنْعَملُ ِفي السُّوقِ فَأََمَر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِرُجلٍ فَُرجِمَ : َخاِلِد ْبنِ اللَّْجالجِ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

َيا َرُسولَ اهللاِ : ُه َعلَى َمكَانِِه الَِّذي ُرجَِم ِفيِه ، فَأََتْيَنا بِهِ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقُلَْنا فََجاَء َرُجلٌ فََسأَلََنا أَنْ َنُدلَّ
قُولُوا ال َت: ، إِنَّ َهذَا َجاَءَنا فَسَأَلََنا َعْن َهذَا الَْخبِيِث الَِّذي ُرجَِم الَْيْوَم ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  الَْخبِيثَ فَوَاللَِّه لَُهَو أَطَْيُب ِعْندَ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِمَن الِْمْسِك

اِهللا الُْجهَنِيِّ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا الشَُّعيِْثيُّ ، َعْن َمْسلََمةَ ْبنِ َعْبِد
كُنَّا ِغلَْماًنا َنعَْملُ ِفي السُّوقِ فَأََمرَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِرُجلٍ فَُرجَِم فََجاَء َرُجلٌ : لَّْجالجِ ، َعْن أَبِيِه قَالَ ال

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ َهذَا : يه وسلم فَقُلَْنا فََسأَلََنا أَنْ َنُدلَُّه َعلَى َمكَانِهِ الَِّذي ُرجَِم ِفيِه ، فَأََتيَْنا بِِه َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عل
ال َتقُولُوا الَْخبِيثَ فَوَاللَِّه : َجاَءَنا فَسَأَلََنا َعْن َهذَا الَْخبِيثِ الَِّذي ُرجَِم الَْيْوَم ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  ِكلَُهَو أَطَْيُب ِعْنَد اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِمَن الِْمْس

  سنان بن سلمة رجل من أسلم ٧٤

لَْجْعِد ، َعْن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا أَيُّوُب الَْوزَّانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َربِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحمَْزةَ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي ا -٢٣٩٦
َيا : َسِمعَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ لِبِاللٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَسْلََم ، أَنَُّه

  بِاللُ أَرِْحَنا بِالصَّالِة

  ومن األزد غسان فمنهم

  أيب بكر بن أيب مرمي الغساين

َجدِِّه قال كنت أرمي  َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا بقية بن الوليد عن أيب بكر بن أيب مرمي الغساين عن أبيه َعن -٢٣٩٧
  بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلندل مث غزوت معه غزاة فكنت أمحل اللواء



  ومن األزد بارق

  عروة البارقي َرِضَي اهللا تعاىل عنه

َدةَ ، َعْن ُعْرَوةَ الْبَارِِقيِّ َرِضَي اللَّهُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َشبِيبِ ْبنِ غَْرقَ -٢٣٩٨
  الَْخْيلُ َمْعقُوٌد ِفي نَوَاِصيَها الَْخْيرُ إِلَى َيْومِ الْقَِيامَِة: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْنُه قَالَ 

هَْيٌر ، َوإِسَْراِئيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُعْرَوةَ الْبَارِِقيِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا ُز -٢٣٩٩
  الْخَْيلُ َمْعقُوٌد ِفي َنوَاِصيَها الْخَْيُر إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

ا زهري وإسرائيل عن أيب إسحاق عن عروة البارقي قال قال َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا حيىي بن آدم َحدَّثََن -٢٤٠٠
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة

: َي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُحَصْينٍ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ الَْبارِِقيِّ َرِض -٢٤٠١
  الْغََنُم َبَركَةٌ ، وَاإلِبِلُ ِعزٌّ َألْهِلهَا: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  غامد من األزد

  صخر الغامدي َرِضَي اهللا تعاىل عنه

ى ْبُن َعطَاٍء َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ َحِديٍد ، َعْن َصْخرٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََنا َيْعلَ -٢٤٠٢
َوكَانَ إِذَا َبَعثَ َسرِيَّةً أَوْ : اللَُّهمَّ َبارِكْ ُألمَِّتي ِفي ُبكُورَِها قَالَ : قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : الَْغاِمِديِّ قَالَ 

انَ َصْخٌر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َرُجال تَاجًِرا ، كَانَ َيْبَعثُ ِتجَاَرَتُه ِفي أَوَّلِ النَّهَارِ ، فَأَثَْرى َجْيًشا َبَعثَُهْم ِفي أَوَّلِ النََّهارِ ، َوكَ
  َوكَثَُر َمالُُه

  احلارث الغامدي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٤٤

َنا َعْبدُ الَْغفَّارِ ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثَ -٢٤٠٣
َما َهِذِه الَْجَماَعةُ ؟ قَالَ : قُلُْت ألَبِي : الَْوِليُد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الْجَُرِشيُّ ، َحدَّثَنِي الَْحارِثُ ْبُن الْحَارِثِ الَْغاِمِديُّ قَالَ 

فََتَشرَّفَْنا فَإِذَا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْدُعو النَّاسَ إِلَى َتْوِحيدِ : ُعوا َعلَى صَابٍِئ لَُهْم قَالَ َهُؤالِء قَْوٌم اْجَتَم: 
ُرَها تَْبِكي َتحِْملُ قََدًحا َدا َنْحاِهللا َعزَّ َوَجلَّ وَاِإلَمياِن بِهِ َحتَّى اْرَتفََع النَّهَاُر فََتَصدََّع َعْنُه النَّاُس ، َوأَقَْبلَِت اْمَرأَةٌ قَْد َب

َيا بَُنيَّةُ ، َخمِّرِي َعلَْيِك َنْحَرِك َوال َتَخاِفي َعلَى : َوِمْندِيال فََناوَلَْتُه ِمْنَها ، فَشَرَِب َوتََوضَّأَ ، ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه إِلَْيَها ، فَقَالَ 
  َهِذِه زَْيَنُب اْبَنتُُه: وا َمْن َهِذِه ؟ قَالُ: أَبِيِك غَلََبةً َوال ذُال ، فَقُلُْت 

  مدرك بن احلارث الغامدي ٧٤٥

َحدَّثََنا هشام بن عمار َحدَّثََنا الوليد َحدَّثََنا َعْبد الغفار بن إمساعيل بن عبيد اهللا عن الوليد بن َعْبد الرمحن  -٢٤٠٤
عة على رجل فقلت يا أبت اجلرشي عن مدرك بن احلارث الغامدي قال حججت مع أيب فلما كنا مبىن إذا حنن جبما



ما هذه اجلماعة فقال هذا الصاىبء الذي ترك دين قومه مث ذهب أيب حىت وقف عليهم على ناقته وذهبت أنا حىت 
وقفت عليهم على ناقيت فإذا به حيدثهم وهم يزرون عليه فلم يزل موقف أيب حىت تفرقوا عن مالل وارتفاع من 

ه ماء وحنرها مكشوف فقالوا هذه بنته زينب فناولته وهي تبكي فقال هلا النهار إذ أقبلت جارية يف يدها قدح في
  مخري حنرك يا بنية لن ختايف على أبيك غلبة وال ذال

  ومن األزد مثالة فمنهم

  َعْبد اهللا بن قرط

رط َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا إمساعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد أن َعْبد اهللا بن ق -٢٤٠٥
َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال ازحف على بكر يل وأنا مع خالد بن الوليد َرِضيَ اهللا تعاىل عنه فسبقين اجليش فأردت تركه 

  مث دعوت اهللا تعاىل أن يقيمه يل فقام فركبته

جر قال صلى بنا َحدَّثََنا دحيم َحدَّثََنا الوليد بن مسلم َحدَّثََنا ابن هليعة عن احلارث بن يزيد عن أيب املها -٢٤٠٦
َعْبد اهللا بن قرط َرِضَي اهللا تعاىل عنه صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلم من ركعتني فقام فمضى يف 

  صالته مث سجد سجدتني

َحدَّثَنِي َراِشُد ْبُن سَْعٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد الْقَطَّانُ ، َعْن ثَْورِ ْبنِ يَزِيَد ،  -٢٤٠٧
إِنَّ ِمْن أَفَْضلِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْبِد اهللاِ ْبنِ ِلَحيٍّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ قُْرٍط َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِستُّ َبدََناٍت أَوْ َخْمٌس ، فَطَِفقَْن َيْزَدِلفْنَ  َوقُرَِّب: اَأليَّامِ َيْوَم النَّْحرِ ، ثُمَّ َيْوَم الْقَرِّ قَالَ 
َما : فَسَأَلُْت بَْعَض َمْن َيِليِه  إِلَْيِه أَيَُّتُهنَّ َيْبَدأُ فَلَمَّا َوَجَبْت قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَِلَمةً َخِفيَّةً لَْم أَفَْهْمَها ،

  َمْن َشاَء اقَْتطََع: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : الَ ؟ قَالَ قَ

ْبِد اِهللا ْبنِ قُْرٍط َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َراِشُد ْبُن سَْعٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِلَحيٍّ ، َعْن َع -٢٤٠٨
  أَْعظَمُ اَأليَّامِ ِعْنَد اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َيْوُم النَّْحرِ ، ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَُه: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم :  َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ

  عائذ بن قريط الثمايل َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٤٧

قَالَ َرُسولُ اهللاِ : ْمرِو ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن َعاِئِذ ْبنِ قَُرْيٍط قَالَ َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِحمَْيرٍ ، َعْن َع -٢٤٠٩
  َمْن َصلَّى َصالةً لَْم ُيِتمََّها زِيَد َعلَْيَها ِمْن سُُبَحاِتِه َحتَّى ُتِتمَّ: صلى اهللا عليه وسلم 

  َعْبد اهللا بن َعْبد الثمايل َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٤٨

بن مصفى َحدَّثََنا بقية عن صفوان عن َعْبد الرمحن بن جبري وشريح بن عبيد وحممد بن زياد  َحدَّثََنا ُمَحمد -٢٤١٠
عن َعْبد اهللا بن َعْبد الثمايل أنه ملا حضرته الوفاة دخل عليه غضيف بن احلارث الثمايل فقال يا أبا احلجاج إن قدرت 

فمكثت زمانا ال أراه مث رأيته فقلت أبا احلجاج  على أن تأتينا فتحدثنا قال وكانت كلمة مقولة يف أهل الفقه قال



قال نعم قلت كيف أنتم وما وردمت عليه قال جنونا بعد املشيات فأفضينا إىل رب رحيم جتاوز الذنوب فلم يهلك 
  منها أو قال منا إال األحراص قال قلنا وما األحراص قال الذين يشار إليهم باألصابع

ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعْمرٍو ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي َعْوفٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٢٤١١
لَُبرِْرُت ال لَْو أَقَْسْمُت : قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : الْجَُرِشيُّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبٍد الثَُّماِليِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

وُب ، َواَألْسباطُ ، َيْدُخلُ قَْبلَ َسابِقِ أُمَِّتي إِال بِْضَعةَ َعَشَر َرُجال ، ِمنُْهْم إِْبَراِهيُم ، وَإِْسَماِعيلُ ، وَإِْسحَاُق ، َوَيْعقُ
  َوُموَسى ، َوِعيَسى اْبُن مَْرَيمَ َصلََواتُ اِهللا َعلَيْهِْم َوَسلََّم

   َرِضَي اهللا تعاىل عنهأَُبو احلجاج الثمايل ٧٤٩

نِ َماِلٍك ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َعنِ الَْهيْثَمِ ْب -٢٤١٢
: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ الرَّْحَمنِ ْبنِ َعاِئٍذ اَألزِْديِّ ، َعْن أَبِي الَْحجَّاجِ الثَُّماِليِّ 

لِْفْتَنِة ، َوبَْيُت الظُّلَْمِة ، َوَبْيتُ َيقُولُ الْقَْبُر ِللَْميِّتِ ِحَني يُوَضُع ِفيِه وَْيَحَك َيا اْبَن آَدَم َما غَرََّك بِي ، أَلَمْ َتَعلَّْم أَنِّي بَْيُت ا
: ، فََيقُولُ َبْيُت الدُّوِد ؟ َما غَرََّك بِي إِذْ كُْنَت َتُمرُّ بِي ِفَداًدا ، فَإِنْ كَانَ ُمصِْلًحا أََجاَب َعْنُه ُمجِيُب الْقَْبرِ الَْوْحَدِة ، َو

أَُعوُد َعلَْيِه َخضًِرا َوَيُعودُ َجَسُدُه نُوًرا إِنِّي إِذًا : أََرأَْيَت إِنْ كَانَ ِممَّْن َيأُْمُر بِالَْمْعرُوِف َونََهى َعنِ الُْمْنكَرِ ، فََيقُولُ الْقَْبُر 
الَِّذي يُقَدُِّم رِْجال َويَُؤخُِّر أُْخَرى : َما الِْفَداُد ؟ قَالَ : َيا أََبا الَْحجَّاجِ : ، َيْصَعدُ بُِروِحهِ إِلَى َربِّ الْعَالَِمَني قَالَ اْبُن َعاِئٍذ 

  ، َوُهَو َيْومَِئٍذ َيلَْبُس َوَيَتهَيَّأُ، كَِمْشَيِتَك َيا اْبَن أَِخي أَْحيَاًنا 

  احلجاج بن عامر الثمايل َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٥

َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا إمساعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال رأيت مخسة من أصحاب النيب صلى  -٢٤١٣
الباهلي وعبد اهللا بن بسر املازين وعتبة بن َعْبد  اهللا عليه وسلم يقمون شوارهبم ويعفون حلاهم ويصفروهنا أَُبو أمامة

  السلمي واحلجاج بن عامر الثمايل واملقدام بن معدي كرب َرِضَي اهللا تعاىل عنهم كانوا يقمون مع طرف الشفة

  احلكم بن عمري الثمايل َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٥١

َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن إِبَْراهِيَم ، َعْن ُموَسى ْبنِ أَبِي حَبِيبٍ : َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، وَاْبُن ُمَصفَّى ، قَاال  -٢٤١٤
قَالَ َرسُولُ اِهللا :  ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَمْيرٍ الثَُّماِليِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ

  األَْمُر املُفِْظُع وَالْحِْملُ الُْمْضِلُع وَالشَّرُّ الَِّذي ال َيْنقَِطُع إِظَْهاُر الْبَِدعِ: لم صلى اهللا عليه وس

َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن إِبَْراهِيَم ، َعْن ُموَسى ْبنِ أَبِي حَبِيبٍ : َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، وَاْبُن ُمَصفَّى ، قَاال  -٢٤١٥
  قَصُّ الشََّوارِبِ َمَع الشِّفَاِه: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : دَّثَنِي الَْحكَُم ْبُن ُعَمْيرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ، َح

  ومن كهالن اهلان ومهدان فمن مهدان

  عامر بن شهر َرِضيَ اهللا تعاىل عنه



، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َعنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ -٢٤١٦
َسِمْعُت ِمَن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم كَِلَمةً ، َوَسِمْعُت ِمَن : الشَّْعبِيِّ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َشْهرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

اْنظُُروا قَُرْيًشا فَاْسَمُعوا قَْولَُهْم َوذَرُوا ِفْعلَُهْم ، : يِّ كَِلَمةً ، َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يَقُولُ النَّجَاِش
ِممَّ َتَضحَُّك ، : ِحكُْت ، فَقَالَ َوكُْنُت ِعْنَد النََّجاِشيِّ إِذْ َجاَءُه اْبٌن لَُه ِمَن الْكُتَّابِ فَقََرأَ آَيةً ِمَن اإلِْنجِيلِ ، فَفَهِْمتَُها فََض

يَسى صلى اهللا عليه وسلم أََتْضَحُك ِمْن ِكَتابِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ؟ أَمَّا َواللَِّه إِنََّها لَِفي ِكَتابِ اِهللا تََعالَى الَِّذي أُنْزِلَ َعلَى ِع
  صِّْبَيانُ، إِنَّ اللَّْعَنةَ َتكُونُ ِفي اَألْرضِ إِذَا كَانَ أُمََراُؤَها ال

  هاين أَُبو مالك اهلمداين َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٧٥٣

َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن َيزِيَد ، َعْن -٢٤١٧
فََمَسحَ : دِِّه َهانٍِئ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه قَِدَم َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْسلََم قَالَ أَبِي َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َج

ْنُه الْجَْيَش إِلَى الشَّامِ َي اللَُّه َعَعلَى َرأِْسِه َوَدَعا لَهُ بِالَْبَركَِة ، َوأَْنَزلَُه َعلَى يَزِيدَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ فَلَمَّا َجهََّز أَُبو َبكْرٍ َرِض
  َخَرَج َمَع َيزِيَد ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما إِلَى الشَّامِ فَلَْم َيْرجِْع

  ومن كهالن كندة فمن كندة

  السائب بن يزيد َرِضيَ اهللا تعاىل عنه

ا اجلعيد بن َعْبد الرمحن قال كنا عند السائب أخربين عبده بن َعْبد الرحيم َحدَّثََنا الفضل بن موسى َحدَّثََن -٢٤١٨
بن يزيد َرِضَي اهللا تعاىل عنه إذ جاءه الزَُّبري بن سهيل بن َعْبد الرمحن بن عوف ويف وجهه أثر السجود فلما أن قام 

قد قال من هذا قيل الزَُّبري بن سهيل قال لقد أفسد هذا وجهه أما واهللا ما هي السيما اليت مسى اهللا عز وجل ول
  صليت على وجهي مثانني سنة ما أثر السجود بني عيين

َحدَّثََنا حسني بن ناصح َحدَّثََنا حيىي بن راشد عن ُمَحمد بن يوسف عن السائب بن يزيد َرِضيَ اهللا تعاىل  -٢٤١٩
  عنه قال كنت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن سبع سنني

َحدَّثََنا حَاِتُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َعنِ الُْجعَْيِد ْبنِ َعْبدِ : رٍ ، َوَيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، قَاال َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّا -٢٤٢٠
ذََهَبْت بِي خَالَِتي إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه : َسِمْعُت السَّاِئَب ْبَن يَزِيَد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ : الرَّْحَمنِ قَالَ 

وِئِه ، َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ اْبَن أَِخي َوجٌِع ، فََمَسَح َرأِْسي َوَدَعا ِلي بِالَْبَركَِة ، فََتَوضَّأَ ، فََشرِْبُت ِمْن َوُض: ، فَقَالَ  وسلم
  َولَُه أَخَْباٌر كَِثَريةٌ َوقَْد ذَكَْرَناها

لَمَّا قَِدَم : نِ الزُّْهرِيِّ ، َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيَد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َع -٢٤٢١
َخَرْجُت َمعَ النَّاسِ َوأََنا : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َتُبوَك َخَرَج النَّاُس َيَتلَقَّْوَنُه إِلَى ثَنِيَِّة الَْودَاعِ قَالَ السَّاِئُب 

  َتلَقَّْيَناُهغُالٌم ، فَ
أَنَّ ُشرَْيًحا  َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، أَْخَبرَنِي السَّاِئُب ، -٢٤٢٢

  َيَتَوسَُّد الْقُْرآنَذَاَك َرُجلٌ ال : الَْحْضَرِميَّ ، ذُِكَر ِعْندَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 



يِّ ، َعنِ السَّاِئبِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ النُّْعَماِن ، َعنِ الزُّْهرِ -٢٤٢٣
  َرَمةُ ْبُن ُشرَْيحٍ ، فَذَكََر ِمثْلَُهذُِكَر ِعْندَ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َمْخ: ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ومن األزد دوس فمنهم

  أَُبو هريرة

  واختلفوا يف امسه َرِضيَ اهللا تعاىل عنه مسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول اسم أيب هريرة َرِضَي اهللا تعاىل عنه َعْبد مشس
عن سفيان بن حسني عن الزُّْهرِّي عن احملرز َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا بكر بن بكار عن عمر بن علي  -٢٤٢٤

  بن أيب هريرة قال كان اسم أيب َعْبد َعْمرو بن َعْبد غنم

َحدَّثََنا عبيد اهللا بن فضالة َحدَّثََنا أمحد بن حنبل قال أَُبو هريرة يقال َعْبد مشس وعبد هنم بن عامر ويقال  -٢٤٢٤
جدت يف موضع آخر ويقال امسه عَْبد اهللا وقد ذكرنا أخبار أيب َعْبد غنم ويقال سكني عبيد اهللا بن فضالة قال و

  هريرة َرِضَي اهللا تعاىل عنه يف موضع ونأيت عليه إن شاء اهللا

  األشعث بن قيس الكندي ومن ذكره ٧٥٦

َحةَ ، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ َهْيَصمٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َعِقيلُ ْبُن طَلْ -٢٤٢٥
أََتْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َوفٍْد ِمْن ِكْنَدةَ ال َيَرْونَ أَنِّي أَفَْضلُُهمْ : أَْشَعثَ ْبنِ قَْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َنْحُن َبُنو النَّْضرِ ْبُن ِكَناَنةَ ال َنقْفُو أُمََّنا َوال َنْنتَِفي ِمْن : ُعُم أَنََّك ِمنَّا ؟ قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّا َنْز: فَقُلُْت أَْو فَقُلَْنا : قَالَ 
  أَبِينَا

قَالَ : قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه -٢٤٢٦
فََدَخلَ : َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيِ َصْبرٍ لَِقَي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ قَالَ : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ِفيَّ َنَزلَْت كَانَ : كَذَا َوكَذَا قَالَ : ا َما ُيَحدِّثُكُْم أَُبو عَْبِد الرَّْحَمنِ ؟ قُلَْن: اَألْشَعثُ ْبُن قَْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ 
اْحِلْف : َنةٌ ، فَقَالَ َبْينِي َوَبْيَن َرُجلٍ ُخُصوَمةٌ ِفي أَْرضٍ لََنا ، فَخَاَصْمُتُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَلَْم َيكُْن ِلي َبيِّ

َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيِ َصْبرٍ : ُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِعْنَد ذَِلَك َيا َرُسولَ اِهللا ، إِذًا َيْحِلُف ، فَقَالَ َر: ، قُلُْت 
إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهدِ : لَْت َيقَْتِطُع بَِها َمالَ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ َوُهَو ِفيَها فَاجٌِر لَِقَي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ ، فََنَز

  أَْيَمانِهِْم ثَمًَنا قَِليالاِهللا َو

  عدي بن عمرية الكندي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٥٧

 ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيُع ْبُن الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي خَاِلٍد -٢٤٢٧
َمنِ اْسَتْعَملَْناهُ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ْبنِ َعِمَريةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ  َحازِمٍ ، َعْن َعِديِّ

َوُد ِمَن اَألْنَصارِ كَأَنِّي اْنظُرُ لٌ أَْسِمْنكُْم َعلَى َعَملٍ فَكََتَمَنا َمِخيطًا فََما فَْوقَُه كَانَ غَاال َيأِْتي بِِه َيْوَم الْقَِياَمِة ، فَقَاَم إِلَْيِه َرُج



َوأََنا أَقَْولُهُ : َسِمْعُتكَ َتقُولُ كَذَا َوكَذَا قَالَ : َوَما لََك ؟ قَالَ : َيا َرسُولَ اِهللا ، اقَْبلْ َعنِّي َعَملََك قَالَ : إِلَْيِه ، فَقَالَ 
  قَِليِلِه َوكَِثريِِه فََما أُوِتَي ِمْنُه أََخذَ َوَما نُهَِي َعْنُه انَْتَهىاآلنَ َمنِ اْسَتْعَملْنَاُه ِمْنكُْم َعلَى َعَملٍ فَلَْيجِئْ بِ

 قَْيسِ ْبنِ َحدَّثَنِي َتمِيُم ْبُن الَْمْشَعرِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق ، َعْن شَرِيٍك ، َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ ُمَهاجِرٍ ، َعْن -٢٤٢٨
  َعِمَريةَ الِْكْنِديِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَذَكََر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ

قَرَأُْت َعلَى الْفُضَْيلِ ، َحدَّثَنِي أَُبو َحرِيزٍ : َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحبِيبِ ْبنِ َعِديٍّ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  -٢٤٢٩
  .أَنَّ قَْيَس ْبَن أَبِي حَازِمٍ َحدَّثَُه ، أَنَّ َعِديَّ ْبَن َعِمَريةَ الَْحْضرَِميَّ َحدَّثَُه، 

  َوذَكَْرُت الَْحدِيثَ ِفي َمْوِضعِِه: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  العرس بن عمرية َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٥٨

ِذيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َعاِمرٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي الُْحَسْينِ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ َحدَّثَنِي َصاِلُح ْبُن َعْبِد اِهللا التِّرِْم -٢٤٣٠
أَمُِّروا النَِّساَء فَلُْتْعرُِب الثَّيِّبُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعِديٍّ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الْعُْرسِ ْبنِ َعِمَريةَ قَالَ 

  ْن َنفِْسَها ، َوإِذْنُ الْبِكْرِ َصمُْتهَاَع

  جد عدي بن عدي الكندي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٥٩

َسِمْعُت َعِديَّ ْبَن َعِديٍّ الِْكْنِديَّ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنمَْيرٍ ، َعْن َسْيِف ْبنِ ُسلَْيَمانَ قَالَ  -٢٤٣١
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ال ُيَعذِّبُ : ُمَجاِهًدا ، َحدَّثَنِي َموْلًى لََنا ، َعْن َجدِّي قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَحدِّثُ 

ُه ، فَإِذَا فََعلُوا ذَِلَك َعذَّبَ اللَّهُ الَْعامَّةَ بِعََملِ الْخَاصَِّة َحتَّى َيَرْونَ الْمُْنكََر َبْيَن ظَْهرَاَنيْهِْم َوُهْم قَاِدرُونَ َعلَى أَنْ ُيْنِكُرو
  َعزَّ َوَجلَّ الَْعامَّةَ َواخلَاصَّةَ

  غضيف بن احلارث الكندي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٧٦

َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا ُمَحمد بن حرب عن صفوان بن َعْمرو عن سليم بن عامر اخلبائري أن  -٢٤٣٢
غاب أو مرض أمر غضيف بن احلارث يصلي للناس فإذا مسعوا به اجلند حضروا وهي مجعة  خالد بن يزيد كان إذا

ليست خبرساء يسمع أقصى أهل املسجد من عظته يقول أيها الناس هل ترون أي رهان رهانكم أال إهنا ليست 
 عز وجل قال كل برهان الذهب والفضة ولو كانت ذهبا أو فضة ألحببتم أن ال تغلو بل هو إميان أرقابكم فإن اهللا

  نفس مبا كسبت رهينة أال وإمنا أنتم أناس سفر من جاءته دوابه ارحتل غري أن اإلياب يف ذلك إىل اهللا عز وجل

لَْعْنِسيُّ ، َعنِ ْيٍف اَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َس -٢٤٣٣
َمْهَما َنِسيُت فَإِنِّي لَْم أََنَس أَنِّي : الَْحارِِث ْبنِ غَُضْيٍف أَْو غَُضْيِف ْبنِ الْحَارِثِ الِْكْنِديِّ َشكَّ ُمَعاوَِيةُ ْبُن صَاِلحٍ قَالَ 

  سَْرى ِفي الصَّالِةرَأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وَاِضًعا َيَدُه الُْيْمَنى َعلَى َيِدِه الُْي

  شرحبيل بن أوس الكندي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٦١



لَْحَسنِ نِْمَرانُ ْبنُ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ، َحدَّثََنا َحرِيزُ ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثَنِي أَُبو ا -٢٤٣٤
قَالَ : أَْوسٍ الْكِْنِديِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِمْخَمرٍ ، َعْن ُشَرْحبِيلَ ْبنِ 

إِذَا شَرَِب الَْخْمَر فَاْجِلُدوُه ، فَإِنْ َعاَد فَاْجِلُدوُه ، َوقَالَ ِفي الرَّابَِعِة ، فَإِنْ َعادَ : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  لُوُهفَاقُْت

  املقدام بن معدي كرب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٦٢

َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا إمساعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم ان خالد بن يزيد قال للمقدام بن معدي  -٢٤٣٥
  كرب حني فرغ من بنيان مسجد محص ما تقول يا أبا كرمية

شرحبيل بن مسلم قال رأيت مخسة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا ابن عياش عن  -٢٤٣٦
  عليه وسلم يقمون شوارهبم ويعفون حلاهم ويصفروهنا منهم املقدام بن معدي كرب الكندي َرِضَي اهللا تعاىل عنه

طرفة احلمصي قال أتينا َحدَّثََنا حيىي بن عثمان َحدَّثََنا الوليد بن مسلم َحدَّثََنا حيىي بن محزة َحدَّثََنا أَُبو  -٢٤٣٧
  املقدام بن معدي كرب وهو يف قرية عاى أميال يوم عيد فقلنا أخرج فصل بنا العيد قال ال صلوا فرادى

َحدَّثََنا هشام بن َعْبد امللك أَُبو تقي َحدَّثََنا ابن حرب عن محيد بن ربيعة القرشي قال رأيت أبا أمامة  -٢٤٣٨
  تعاىل عنهما خارجني من عند الوليد بن َعْبد امللك يف خالفته وعليهما برنسان واملقدام بن معدي كرب َرِضيَ اهللا

َحدَّثََنا الرصايف عمر بن سعد َحدَّثََنا بقية عن َعْبد امللك بن راشد قال مسعت املقدام بن معدي كرب َرِضيَ  -٢٤٣٩
اء يف مائة إنه لن يعجز اهللا عز وجل اهللا تعاىل عنه صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول وأكثروا عنده القض

  أن يؤجل هذه األمة نصف يوم
مِقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َعْن ثَْورٍ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعنِ الْ -٢٤٤٠

  إِذَا أََحبَّ أََحُدكُْم أََخاُه فَلُْيْعِلْمُه: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ: كَرَِب َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

امِ ْبنِ َمْعِدي كَرِبَ َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا َبِحُري ْبُن َسْعٍد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعنِ الِْمقَْد -٢٤٤١
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يُوصِيكُْم بِأُمََّهاِتكُْم ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ : َعْنُه ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َرِضَي اللَُّه 

  بِأُمَّهَاِتكُْم ، ثُمَّ ُيوِصيكُْم بِأُمَّهَاِتكُْم ، ثُمَّ يُوِصيكُْم بِاَألقَْربِ فَاَألقَْربِ

ى ْبنِ ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ ُسلَْيَمانُ ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعْن َيْحَيَحدَّثََنا  -٢٤٤٢
اسِ فََحِمَد اللََّه َجابِرٍ ، َعنِ الْمِقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرَِب َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَاَم ِفي النَّ

اُتكُْم إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يُوصِيكُمْ بِالنَِّساِء خَْيًرا ثَالثَ َمرَّاٍت فَإِنَُّهنَّ أُمَّهَاُتكُْم وَأََخوَاُتكُْم َوَعمَّ: َوأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ 
وَُّج امَْرأَةً فََما َيْعلُو َيدَْيَها الَْخْيطُ فََما َيْرغَُب َواِحٌد ِمْنُهَما َعْن َصاِحبِِه حَتَّى َوَخاالُتكُْم إِنَّ الرَُّجلَ ِمْن أَْهلِ الِْكتَاَبْينِ َيَتَز

  َيُموَتا َهَرمًا

  عدي بن عدي الكندي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٦٣

  مَِّد ْبنِ َجعْفَرِ ْبنِ أَبِي كَثِريٍَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َعْن ُمَح -٢٤٤٣



ا ، َعْن َيْحَيى َوَحدَّثَنِي َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أَُوْيسٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِاللٍ َجِميًع -٢٤٤٤
َجاَء َرُجالنِ إِلَى : َعِديٍّ الْكِْنِديِّ ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعْن أَبِيِه قَالَ  ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ الَْمكِّيِّ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ

َبلْ ِهَي أَْرِضي َحَرثُْتها : أَْرِضي ، َوقَالَ اآلَخُر : َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيخَْتِصَماِن ِفي أَْرضٍ ، فَقَالَ أََحُدُهَما 
  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَِّذي بَِيِدِه اَألْرُضَوَزَرْعُتها ، فَأَْحلََف 

َعْن أَبِي الزَُّبيْرِ  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبدِ اِهللا ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِاللٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسعِيٍد ، -٢٤٤٥
َمْن َحلََف َعلَى َمالِ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ لَِقيَ : َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  ، َعْن َعِديِّ ْبنِ َعِديٍّ الْكِْنِديِّ ،

  فَلَُه الَْجنَّةُ: َوَمْن َتَركَُه َيا َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ : اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ ، ِقيلَ 

  اهللا تعاىل عنهأَُبو مرمي الكندي َرِضيَ  ٧٦٤

َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن َعْمرٍو ، َعْن َحَجرِ ْبنِ َحَجرٍ ، : َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َوَعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، قَاال  -٢٤٤٦
: ه وسلم َوُهَو قَاِعٌد ِعْنَدهُ َخلٌْق ِمَن النَّاسِ ، فَقَالَ أَقَْبلَ أَْعرَابِيٌّ َحتَّى أََتى َرسُولَ اِهللا صلى اهللا علي: َعْن أَبِي َمرَْيَم قَالَ 

: َمْه مه اْجِلْس ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : أَال ُتْعطِنِي شَْيئًا أََتَعلَُّمُه َوأَْحِملُُه َوَيْنفَُعنِي َوال َيُضرَُّك ؟ فَقَالَ النَّاُس 
أََخذَ : أَيُّ َشْيٍء كَانَ أَوَّلُ ِمْن ُنبُوَِّتَك ؟ قَالَ : فَأَفَْرجُوا لَُه َحتَّى جَلََس ، فَقَالَ : ِلُيَعلَِّم قَالَ  َدُعوُه فَإِنََّما َسأَلَ الرَُّجلُ

َنا ِمَن النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم َوِمْنكَ َوإِذْ أََخذْ: اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ مِنِّي الْمِيثَاَق كََما أََخذَ ِمَن النَّبِيَِّني مِيثَاقَُهْم قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
أَنَُّه خََرَج ِمْن  َوِمْن ُنوحٍ َوإِبَْراهِيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم ، َورَأَْت أُمُّ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َمَناِمَها

الَ َهاْه َوأَْدَنى ِمْنُه َرأَْسُه َوكَأَنَّ ِفي َسْمِعِه َشْيٌء ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َبْينِ رِْجلَيَْها سَِراٌج أََضاَءْت لَُه قُُصوُر الشَّامِ ، فَقَ
  َوَوَراَء ذَِلَك: صلى اهللا عليه وسلم 

، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َعْبٍد الَْخبَاِئرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ : قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن َعْوٍف  -٢٤٤٧
: قَالَ أَُبو َبكْرٍ  َعْمرٍو ، َعْن َحَجرِ ْبنِ َحَجرٍ ، َعْن أَبِي َمرَْيَم الْكِْنِديِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َنَهى َعنِ الضِّبِّ

  اْبُن َعْوٍف َحدَّثَنِي بِِه أَْو غَْيرُُه

  أَُبو خالد الكندي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٦٥

انَ ِثقَةً َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيدٍ الَْعطَّاُر ، َوكَ -٢٤٤٨
َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى : َعْنُه ، َيقُولُ  َسِمْعتُ أََبا َخاِلٍد الْكِْنِديَّ َرِضيَ اللَُّه: َسِمْعُت أََبا َمرَْيَم ، َيقُولُ : فَْرَوةَ قَالَ 

  ي الِْحكْمَةَإِذَا رَأَيُْتُم الرَُّجلَ قَْد أُْعِطَي زََهاَدةً ِفي الدُّْنَيا َوِقلَّةَ َمْنِطقٍ فَاقَْترُِبوا ِمْنُه ، فَإِنََّما ُيلِْق: اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

  احلارث بن احلارث الكندي ٧٦٦

َحارِِث ا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َضْمَضمِ ْبنِ ُزْرَعةَ ، َعْن ُشَرْيحِ ْبنِ ُعبَْيٍد ، َعنِ الَْحدَّثََن -٢٤٤٩
للَُّه َعْنُهْم ، َعنِ النَّبِيِّ ْبنِ الَْحارِِث الْكِْنِديِّ ، َوَعْمرِو ْبنِ اَألْسَوِد ، وَالِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرَِب ، وَأَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ ا

  إِنَّ اَألِمَري إِذَا اْبَتَغى الرِّيَبةَ ِفي النَّاسِ أَفَْسَدُهْم: صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 



  عياض الكندي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٧٦٧

ُزْرَعةَ ، َعْن ُشَرْيحِ ْبنِ ُعبَْيٍد ، َعنِ الَْحارِِث  َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َضْمَضمِ ْبنِ -٢٤٥٠
ُه َعْنُهْم ، َعنِ النَّبِيِّ ْبنِ الَْحارِِث الْكِْنِديِّ ، َوَعْمرِو ْبنِ اَألْسَوِد ، وَالِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرَِب ، وَأَبِي أَُماَمةَ َرِضيَ اللَّ

  إِذَا اْبَتَغى الرِّيَبةَ ِفي النَّاسِ أَفَْسَدُهْم إِنَّ اَألِمَري: صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

 ِعَياضٍ ، َعْن َوَحدَّثَنِي بِِه َعْبدُ الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ سَاِلمِ ْبنِ -٢٤٥١
  وسلم أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه

  والصداء من كندة فمنهم
  زياد بن احلارث الصدائي

  والتجيب والسكون من كندة فمنهم
  معاوية بن حديج

َوْيدَ ْبَن قَْيسٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا شََباَبةُ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، أَنَّ ُس -٢٤٥٢
لَْيِه ِمَن ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ ُحَدْيجٍ ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى َيْوًما فََسلََّم َواْنَصَرَف َوقَْد بَِقَي َع أَخَْبَرُه

، َوأََمَر بِالال فَأَقَاَم الصَّالةَ ،  َنسِيَت ِمَن الصَّالةِ َركَْعةً ، فََرَجَع فََدَخلَ الَْمْسجَِد: الصَّالِة َركَْعةٌ ، فَأَْدَركَُه َرُجلٌ ، فَقَالَ 
: ال ، إِال أَنْ أََراُه ، فََمرَّ بِي ، فَقُلُْت : تَْعرُِف الرَُّجلَ ؟ فَقُلُْت : فََصلَّى بِالنَّاسِ َركَْعةً ، فَأَْخبَْرُت بِذَِلَك النَّاَس ، فَقَالُوا 

  َي اللَُّه َعنُْهطَلَْحةُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا َرِض: ُهَو َهذَا ، فَقَالُوا 

نِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َحدَّثََنا بُْندَاٌر ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، َعْن َيزِيدَ ْب -٢٤٥٣
نَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى الَْمْغرَِب ثُمَّ اْنصََرَف ، ُسوَْيِد ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ ُحَدْيجٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أنّ ال

  فَذَكََر َنْحوَُه

  مالك بن عتاهية َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٧

و ْبُن الَْحارِِث ، َعْن ُرَحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْغفَّارِ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َعْم -٢٤٥٤
َمْن : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َيحَْيى ْبنِ َمْيُموٍن الَْخْضَرِميِّ ، َعْن أَبِي َوَداَعةَ ، َعْن َماِلِك ْبنِ َعَتاِهَيةَ قَالَ 

  قَالَ َعلَيَّ َما لَْم أَقُلْ فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ

  ل بن سعد السكوين َرِضَي اهللا تعاىل عنهسعد بن بال ٧٧١

لِ ْبنِ سَْعٍد ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْعالِء ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن بِال -٢٤٥٥
  ِمثْلُ الَِّذي ِلي َما ُرِحَم ذُو الرَِّحمِ َوُعِدلَ ِفي الِْقسِْط: َعلَْيَنا َبْعَدَك ؟ قَالَ  َيا َرسُولَ اِهللا ، َما ِللُْخلَفَاِء: قُلَْنا : قَالَ 

سَْعٍد ، َعْن أَبِيهِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن شَُرْحبِيلَ ، َعْن بِاللِ ْبنِ  -٢٤٥٦
ثُمَّ َيكُونُ َماذَا َيا َرسُولَ اِهللا ؟ : أََنا َوأَقْرَانِي ، قُلَْنا : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَيُّ أُمَِّتكَ َخْيٌر ؟ قَالَ : قُلُْت : اللَُّه َعْنُه قَالَ  َرِضَي



َيكُونُ قَْوٌم فََيْشَهُدونَ : ثُمَّ َيكُونُ َماذَا ؟ قَالَ : لَْنا ثُمَّ الْقَْرنُ الثَّاِلثُ ، قُ: ثُمَّ َماذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ الْقَْرنُ الثَّانِي قُلَْنا : قَالَ 
  َوال ُيسَْتشَْهُدونَ ، وََيْحِلفُونَ َوال ُيْسَتْحلَفُونَ ، َويُْؤَتَمُنونَ وََيُخوُنونَ

  لقيط بن أرطأة السكوين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٧٢

شين َحدَّثََنا نصر بن علقمة عن أخيه عن بن عائذ عن لقيط َحدَّثََنا هشام بن عمار أنا احلسني بن حيىي اخل -٢٤٥٧
بن أرطأة السكوين أن رجال قال إن لنا جارا شارب اخلمر ويأيت القبيح أفأرفع أمره إىل السلطان قال لقد قتلت 

  تسعا وتسعني من املشركني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما أحب أين قتلت مثلهم وأين كشفت قناع مسلم

  هنيك بن صرمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٧٣

ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أََبانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُسلَْيَمانَ أَُبو إِْسحَاَق الدَّبَّاُس ، ِثقَةً ، َحدَّ -٢٤٥٨
قَالَ : ْسرِ ْبنِ ُعبَْيِد اِهللا ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس ، َعْن َنهِيكِ ْبنِ صَُرْيمٍ السَّكُونِيِّ قَالَ َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َيزِيَد ْبنِ جَابِرٍ ، َعْن ُب

ْنُتمْ ال َتزَالُونَ ُتقَاِتلُونَ الُْمْشرِِكَني حَتَّى ُيقَاِتلَ َبقِيَُّتكُُم الدَّجَّالَ بِاُألْرُدنِّ َعلَى النََّهرِ أَ: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  َشْرِقيُُّه َوُهْم غَْربِيُُّه

  مالك بن يسار السكوين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٧٤

نِ ُزْرَعةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َضْمَضمِ ْب -٢٤٥٩
مَّ الَْعْوِفّي ، َرِضيَ ٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ظَْبَيةَ ، أَنَّ أََبا َبحْرِيَّةَ السَّكُونِيَّ َحدَّثَُه ، َعْن َماِلِك ْبنِ َيَسارٍ السَّكُونِيِّ ثُُشرَْيحِ ْبنِ ُعَبْي

  وِن أَكُفِّكُْم َوال َتسْأَلُوُه بِظُُهورِهَاإِذَا َسأَلُْتُم اللََّه فَاْسأَلُوُه بُِبطُ: اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  سلمة بن نفيل السكوين ٧٧٥

ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ الَْوِليدِ  -٢٤٦٠
ْبنِ نُفَْيرٍ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ ُنفَْيلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه أََتى َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم حَتَّى الْجَُرِشيِّ ، َعْن ُجَبْيرِ 

َضَعتِ الْحَْرُب َيا َرُسولَ اِهللا ، سُيَِّبِت الَْخْيلُ وَأُلِْقَي السِّالُح ، َوقَالُوا َو: فَقُلُْت : كَاَدَتا رُكَْبَتاهُ َتَمسَّاِن فَْخذَُه قَالَ 
كَذَُبوا اآلنَ َجاَء الِْقتَالُ ال تََزالُ أُمَِّتي أُمَّةٌ ظَاِهَرةٌ َعلَى : أَْوَزاَرَها ، َوقَالُوا ال ِقتَالَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

إِنِّي : مْ َحتَّى َيأِْتَي أَْمرُ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوُهْم َعلَى ذَِلَك ، ثُمَّ قَالَ النَّاسِ ُيزِيغُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَُهْم قُلُوَب أَقَْوامٍ َوَيْرُزقُُهْم ِمْنُه
إِنَُّه ُيوَحى إِلَيَّ أَنِّي َمكْفُوٌت ، ثُمَّ : َألجُِد َنفْسَ رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َها ُهَنا ، َوُهَو ُمَولٍّى ظَْهَرُه إِلَى الَْيَمنِ ، َوقَالَ 

  مَِةي أَفَْناًدا ، َوُعقُْر َدارِ الُْمْؤِمنَِني الشَّاُم ، وَالَْخْيلُ َمْعقُوٌد ِفي نَوَاِصيَها الَْخْيُر إِلَى َيْومِ الْقَِياسََتْخلُفُونِ

ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْجَرِشيِّ ، َعْن َحدَّثََنا الْحَْوِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ الَْولِيِد 
تَّى كَاَدَتا ُركَْبَتاهُ ُجَبْيرِ ْبنِ نُفَْيرٍ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ ُنفَْيلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه أََتى َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َح

يَِّبِت الَْخْيلُ وَأُلِْقيَ السِّالُح ، َوقَالُوا َوَضَعتِ الْحَْرُب أَْوَزارََها ، َوقَالُوا َيا َرُسولَ اِهللا ، ُس: فَقُلُْت : َتَمسَّاِن فَْخذَُه قَالَ 
كَذَُبوا اآلنَ َجاَء الِْقتَالُ ال َتزَالُ أُمَِّتي أُمَّةٌ ظَاِهَرةٌ َعلَى النَّاسِ ُيزِيغُ اللَُّه : ال ِقَتالَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 



إِنِّي َألجِدُ َنفْسَ :  قَالَ َوَجلَّ لَُهْم قُلُوَب أَقَْوامٍ َويَْرُزقُُهْم ِمنُْهْم حَتَّى يَأِْتيَ أَْمُر اِهللا َعزَّ َوَجلَّ وَُهْم َعلَى ذَِلَك ، ثُمََّعزَّ 
يُوَحى إِلَيَّ أَنِّي َمكْفُوٌت ، ثُمَّ سََتْخلُفُونِي أَفَْناًدا ،  إِنَُّه: رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َها ُهَنا ، َوُهَو ُمَولٍّى ظَْهَرُه إِلَى الَْيَمنِ ، َوقَالَ 

  َوُعقُْر َدارِ الُْمْؤِمنَِني الشَّاُم ، وَالَْخْيلُ َمْعقُوٌد ِفي نَوَاِصيَها الَْخْيُر إِلَى َيْومِ الْقَِيامَِة

دٍ الَْعطَّاُر ، َعْن أَْرطَأَةَ ْبنِ الْمُْنِذرِ ، َعْن َضْمَرةَ ْبنِ حَبِيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعي -٢٤٦١
َيا َرسُولَ : كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذْ قَالَ قَاِئلٌ : َعْن َسلََمةَ ْبنِ ُنفَْيلٍ السَّكُونِيِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

: َوَهلْ كَانَ ِفيَها فَْضلٌ عَْنَك ؟ قَالَ : َسِخَنةٌ قَالَ : َوَماذَا ؟ قَالَ : َنَعْم قَالَ : َعاًما ِمَن السََّماِء ؟ قَالَ اِهللا ، َهلْ أُتِيَت طَ
ِثَني َبْعِدي إِال قَلِيال ، َوُهَو ُيوِحي إِلَيَّ أَنِّي َمكْفُوٌت غَْيُر البٍِث وَلَسُْتْم البِ: ُرِفَع قَالَ : فََما فََعلَْت بِِه ؟ قَالَ : َنَعْم قَالَ 

مََتى ؟ َوَسَتأُْتونَ أَفَْناًدا ُيفْنِي َبْعُضكُْم بَْعًضا ، وََبْيَن َيَديِ السَّاَعِة َمَوَتانٌ َشدِيٌد : َبلْ َتلَْبثُونَ ثُمَّ َتلَْبثُونَ حَتَّى َتقُولُونَ 
  َبْعَدُه َسَنوَاُت الزَّالزِلِ

اِلٍد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَرْطَأَةُ ، َعْن َضْمَرةَ ْبنِ َحبِيبٍ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن َخ -٢٤٦٢
 َبْيَنَما َنْحُن َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه: ُنفَْيلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  وسلم إِذْ َسأَلَُه َرُجلٌ ، فَذَكََرُه َنْحوَُه
ْبنِ ُنفَْيلٍ َرِضيَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا أَرْطَاةُ ، َعْن َضْمَرةَ ْبنِ َحبِيبٍ ، َعْن َسلََمةَ  -٢٤٦٣

  ْحوَُهاللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َن

ْبنِ ُنفَْيلٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا أَْرطَاةُ ، َعْن َضْمَرةَ ْبنِ َحبِيبٍ ، َعْن َسلََمةَ 
  َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

َنا الُْمِغَريةُ ، َعْن أَرْطَاةَ ، َعْن َضْمَرةَ ْبنِ حَبِيبٍ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ ُنفَْيلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثَ -٢٤٦٤
  َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

  ومن كهالن مذحج ومراد وسعد العشرية وخالد وعنس
  : فمن مراد

  صفوان بن عسال املرادي

  بن مالك بن أدد بن زيد بن مهيسعومراد هو حيابر 
َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الَْمِلكِ الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، -٢٤٦٥

ال : اذَْهْب بَِنا إِلَى َهذَا النَّبِيِّ ، فَقَالَ صَاِحُبُه : هُوِديٌّ ِلَصاِحبِِه قَالَ َي: َسلََمةَ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعسَّالٍ الُْمَراِديِّ قَالَ 
ال : ْن ِتْسعِ آَياٍت ، فَقَالَ َتقُلْ إِنَُّه نَبِيٌّ لَْو َسِمَعَك كَانَ لَُه أَْرَبَعةُ أَْعُينٍ ، فَأََتَيا النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََسأَالُه َع

ْمُشوا بَِبرِيٍء إِلَى للَِّه َشْيئًا ، َوال َتْزنُوا ، َوال َتْسرِقُوا ، َوال َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِال بِالَْحقِّ ، َوال َتُتْشرِكُوا بِا
ُتَولُُّوا الْفِرَاَر َيْوَم الزَّْحِف ، َوَعلَْيكُمْ ُسلْطَاٍن فََيقُْتلُُه ، َوال َتْسَحُروا ، َوال َتأْكُلُوا الرَِّبا ، َوال تَقِْذفُوا الُْمْحَصَنةَ ، َوال 

فََما َيْمَنُعكُمْ أَنْ : َنشَْهُد أَنََّك نَبِيٌّ قَالَ : فَقَبَّلُوا َيَدْيِه َورِْجلَْيِه ، َوقَالُوا : َخاصَّةُ َيُهوٍد أَنْ ال َتْعدُوا ِفي السَّْبِت قَالَ 
  لى اهللا عليه وسلم َدَعا أَنْ ال يََزالُ ِمْن ذُرِّيَِّتِه نَبِيٌّ وَإِنَّا َنَخافُ أَنْ َتقُْتلََنا َيُهوُدإِنَّ َداُودَ ص: َتتَّبُِعونِي ؟ قَالُوا 



ْمرِو ُشْعَبةَ ، َعْن َعَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن إِْدرِيَس ، َوغُْنَدٌر ، وَأَُبو أَُساَمةَ ، َعْن  -٢٤٦٦
  ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َصفَْوانَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

َصفْوَانَ  ، َعْن َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن أَبِي رَْوقٍ الَْهْمدَانِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْغرِيِف -٢٤٦٧
اغْزُوا ِفي َسبِيلِ : َبَعثََنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي سَرِيٍَّة ، فَقَالَ : ْبنِ َعسَّالٍ الُْمَراِديِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

لُوا ، َوال َتقُْتلُوا وَِليًدا ، َولَْيْمَسْح أََحدُكُْم إِذَا اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ُتقَاِتلُونَ أَْعَداَء اِهللا ، َوال َتُغلُّوا ، َوال تَْغُدرُوا ، َوال ُتَمثِّ
  ٌم َولَْيلَةٌكَانَ ُمَساِفًرا َعلَى ُخفَّْيِه إِذَا أَْدَخلَُهَما َوُهَما طَاهَِرَتاِن ثَالثَةَ أَيَّامٍ وَلََيالِيهِنَّ َوِللُْمِقيمِ َيْو

  فروة بن مسيك املرادي ٧٧٧

 رِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا ُمَجاِلٌد ، َحدَّثََنا َعاِمٌر ، َعْن فَْرَوةَ ْبنِ ُمَسْيٍكَحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٢٤٦٨
َنَعْم : ؟ قُلُْت  أَكَرِْهَت َيوَْمكُْم َوَيْوَم َهْمَدانَ: قَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الْمَُراِديِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  أََما إِنَُّه لََخْيٌر ِلَمْن بَِقَي ِمْنكُْم: َيا َرسُولَ اِهللا ، فََناُء األَْهلِ وَالَْعِشَريِة قَالَ 

نَّ فَْرَوةَ ْبَن َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا فََرُج ْبُن َسعِيٍد ، َعْن َعمِِّه ثَابِِت ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِيِه سَِعيٍد ، أَ -٢٤٦٩
َيا َرسُولَ اِهللا ، َما َسَبأٌ ؟ أََرُجلٌ أَْم جََبلٌ أَْم َوادٍ : ِمسِّيٍك َحدَّثَُه ، أَنَُّه َسأَلَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعْن َسَبٍأ ، فَقَالَ 

َتَشاَم لَْخٌم َوجِذَاٌم َوَعاِملَةُ َوغَسَّانُ ، َوَتَياَمَن ِحْمَيُر َوَمذِْحٌج ال َبلْ َرُجلٌ وَلََد َعْشَرةً فََتَشاَم أَْرَبَعةٌ َوَتَياَمَن ِستَّةٌ : ؟ قَالَ 
  َواَألْزُد َوِكْنَدةُ َواَألْشعَرِيُّونَ َوأْنمَاٌر الَِّتي ِمنَْها َبجِيلَةَ َوَخثَْعمٍ

  أبيض بن محال املرادي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٧٨

َحدَّثََنا فََرُج ْبُن َسعِيِد ْبنِ َعلْقََمةَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ أَبَْيَض ْبنِ َحمَّالٍ الْمَُراِديُّ السََّباِئيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر ،  -٢٤٧٠
ُه َعْنُه أَنَّهُ  َرِضَي اللََّحدَّثَنِي َعمِّي ثَابُِت ْبُن سَِعيٍد ، َعْن أَبِيِه سَِعيِد ْبنِ أَبَْيَض ، َعْن أَبِيِه أَْبَيَض ْبنِ َحمَّالٍ الُْمَراِديِّ

ِملْحُ َشذَّا بَِمأْرِبٍ فَأَقْطََعُه لَُه ، ثُمَّ إِنَّ اَألقَْرَع ْبَن : اْسَتقْطََع الِْملَْح ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، الَِّذي ُيقَالُ لَُه 
قَْد َورَْدُت الِْملَْح ِفي الَْجاِهِليَِّة َوِهيَ بِأَْرضٍ لَْيَس بَِها َماٌء  َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي: َحابِسٍ التَِّميِميَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ِفي قَِطيَعِة الِْملْحِ ، فَقَالَ َوَمْن َوَرَدُه أََخذَُه َوُهَو ِمثْلُ الَْماِء الِْعدِّ ، فَاْسَتقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَبَْيَض ْبَن َحمَّالٍ 
ُهَو ِمْنكَ َصَدقَةٌ ، َوُهَو ِمثْلُ الَْماِء الِْعدِّ َوَمْن : قَلُْتَك ِمْنُه َعلَى أَنْ َتْجَعلَُه ِمنِّي َصَدقَةً ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا قَْد أَ: أَبَْيُض 

  َني أَقَالَُه ِمْنُهَوَرَدُه أََخذَُه ، فَقَطََع لَهُ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْرًضا َوغَْيال بِالَْجْوِف َجْرِف ُمرَاٍد ِح

حِيلَ ، َعْن ُسَميِّ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ثَُماَمةَ ْبنِ شََرا -٢٤٧١
  لى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُهْبنِ قَْيسٍ ، َعْن أَْبَيَض ْبنِ َحمَّالٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ ص

ْن أَبِيِه أَبَْيَض ْبنِ َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا فََرُج ْبُن َسعِيٍد ، َعْن َعمِِّه ثَابِِت ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِيِه سَِعيٍد ، َع -٢٤٧٢
ال ِحَمى ِفي اَألَراِك ، فَقَالَ : وسلم َعْن ِحَمى اَألَراِك ، فَقَالَ  َحمَّالٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّهُ َسأَلَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه

  ال ِحَمى ِفي اَألَراِك: أََراكَةٌ ِفي ِحظَارِي ، فَقَالَ 



ْن ُسَميِّ ْبنِ قَْيسٍ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ثَُماَمةَ ْبنِ َشرَاِحيلَ ، َع -٢٤٧٣
: َماذَا ُيْحَمى ِمَن اَألرَاِك قَالَ : َسأَلُْت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن أَْبَيَض ْبنِ َحمَّالٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َما لَْم َتَنلُْه أَْخفَاُف اإلِبِلِ

  جعفي من مذحج ومذحج من كهالن فمنهم

  َرِضَي اهللا تعاىل عنه سلمة بن يزيد اجلعفي

ْن َعلْقََمةَ ْبنِ قَْيسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعبِيَدةُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َداُوُد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َع -٢٤٧٤
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ : اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََنا وَأَِخي ، فَقُلَْنا  أَتَْيُت َرسُولَ: َعْن َسلََمةَ ْبنِ َيزِيَد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ال ، فَقُلَْنا إِنََّها وَأََدْت أُْخًتا لََنا لَْم َتْبلُغِ : أُمََّنا كَاَنْت ِفي الَْجاِهِليَِّة تُقْرِي الضَّْيَف فََهلْ َيْنفَُع ذَاَك أُمََّنا َشيْئًا ؟ فَقَالَ 
الْوَاِئَدةُ َوالَْمْوُءوَدةُ ِفي النَّارِ إِال أَنْ ُتْدرَِك الْوَاِئَدةُ ِفي اِإلْسالمِ ، فََيْعفَُو اللَُّه َعزَّ : ، فَقَالَ صلى اهللا عليه وسلم  الِْحْنثَ

  َوَجلَّ َعْنهَا

ُن ُمَعاٍذ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن حَبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْب -٢٤٧٥
أُمِّي َماَتْت : َسأَلُْت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت : ُمرَّةَ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ َيزِيَد الُْجعِْفيِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  إِنَّا أَْنشَأَْناُهنَّ إِْنَشاًء: َحِديثٌ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ  َولَُه: فَذَكََر َنْحَوُه قَالَ أَُبو َبكْرٍ 

  طارق بن سويد احلضرمي وحضرموت بن يقطن بن عابر وقحطان بن عابر ٧٨

َماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َواِئلٍ الَْحْضَرِميِّ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ِس -٢٤٧٦
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّا بِأَْرضِ أَعَْنابٍ نَْعَتِصرَُها فََنشَْرُب ِمْنَها : قُلُْت : َعْن طَارِقِ ْبنِ سَُوْيٍد الَْحْضرَِميِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ذَاكَ لَْيَس بِِشفَاٍء وَلَِكنََّها َداٌء: َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّا َنْسَتشِْفي بَِها قَالَ : ال ، قُلُْت : َها ، فَقَالَ ال فََراجَْعُتُه ِمْن: قَالَ 

  أَُبو سربة اجلعفي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٨١

  وسربة

  وعبد الرمحن بن أيب سربة ٧٨٣

مَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َعْن ُعَمْيرِ ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َسْبَرةَ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َح -٢٤٧٧
َعْبُد الُْعزَّى ، َوالْحَارِثُ فََغيَّرَ : َما اْسُم وَلَِدَك قَالَ : َسْبَرةَ ، أَنَّ أَبَاُه َدَخلَ َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ لَُه 

َخْيرُ اَألْسَماِء َعْبُد اِهللا َوعَْبُد الرَّْحَمنِ َوالْحَارِثُ ، : ْبَد الْعُزَّى َوَسمَّاُه َعْبدَ اِهللا ، َوقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َع
  َوَدَعا لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوِلوَلَِدِه فَلَْم يََزالُوا َبْعُد ِفي َشَرٍف إِلَى الَْيوْم



ِة ، َعنِ الشَّْعبِيِّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ِغيَاٍث ، َحدَّثَنِي شَْيٌخ ِمْن أَْهلِ الْكُوفَ -٢٤٧٨
كَذَا : َما اْسُم ابْنَِك قَالَ : يه وسلم ، فَقَالَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي سَْبَرةَ ، أَنَّ أََباُه ذََهبَ بِِه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عل

  اْسمُ ابْنَِك َعْبُد الرَّْحَمنِ: َوكَذَا قَالَ 

يِّ ، َعْن َحدَّثََنا اْبُن ُمصَفَّى ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن َداُوَد ْبنِ ِعيَسى ، َعْن إِْسَماعِيلَ السُّدِّ -٢٤٧٩
َهذَا : َدَخلُْت أََنا وأىب على َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ ألَبِي : نِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه قَالَ َخْيثََمةَ ْب

إِنَّ ِلي : ، فَقُلُْت الْحَُباُب َشْيطَانٌ َولَِكْن ُهَو َعْبُد الرَّْحَمنِ : الُْحبَاُب قَالَ : َما اْسُمُه ؟ قَالَ : َنَعْم قَالَ : ابُْنَك ؟ قَالَ 
أََما َعِلْمَت أَنَّ َملَكًا يَُناِدي : قَالَ  أَنَْواًعا ِمَن الَْمالِ أََتَصدَُّق ِمْنُه َوأَْعِتُق ِمْنُه َوأَحِْملُ َولَِكنِّي أُْنِفقُُه فََيذَْهَب ، ثُمَّ أُقَيُِّدُه

َسبِّحِ اْسَم رَبِّكَ : َيا َرُسولَ اِهللا بَِما أَْوِتُر قَالَ : قُلُْت : لِ ُمْمِسٍك َتلَفًا قَالَ اللَُّهمَّ اجَْعلْ ِلَمالِ ُمْنِفقٍ َخلَفًا ، وَاجَْعلْ ِلَما
  اَألْعلَى َو قُلْ يَأَيَُّها الْكَاِفُرون َو قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد

َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ِعيَسى ، َعنِ السَّرِيِّ ْبنِ إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ،  -٢٤٨٠
  َدَخلُْت أََنا وَأَبِي ، َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَذَكََر َنْحوَُه: َعنِ اْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  جنب بن سعد العشرية بن مالك بن أدد بن مذحج فمنهم

  ْمرو بن خارجة اجلنيب َرِضَي اهللا تعاىل عنهَع

ْبنِ غََنمٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ  -٢٤٨١
  طََب َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َعلَى َناقَتِِهَخ: قَالَ : َعْمرِو ْبنِ َخارَِجةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

اَدةَ ، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََت -٢٤٨٢
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : غََنمٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َخارَِجةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ  َحْوَشبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ

نَاُه َوَيقُولُونَ جَُمِحيٌّ َوقَْد ذَكَْر: ال َوِصيَّةَ ِلوَارٍِث َوالَْولَُد ِللْفِرَاشِ َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ : وسلم 
  ِفي َبنِي جَُمحٍ

  خراش أَُبو سالمة اجلنيب ٧٨٥

ُن الُْمْعَتِمرِ ، َعْن َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َخلٍَف أَُبو َنْصرٍ ، َحدَّثََنا آَدُم ْبُن إِيَاسٍ ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ ، َحدَّثََنا مَْنُصوُر ْب -٢٤٨٣
قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : سَّلَِميِّ ، َعْن ِخَراشٍ أَبِي َسالَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن ُعْرفُطَةَ ال

َرأً أَبِيِه ، أُوِصي اْمأُوِصي اْمَرأً بِأُمِِّه ، أُوِصي امَْرأً بِأُمِِّه ، أُوِصي امَْرأً بِأُمِِّه ، أُوِصي امَْرأً بِأَبِيِه ، أُوِصي اْمَرأً بِ: وسلم 
  بَِمْوالُه الَِّذي َيِليِه َوإِنْ كَاَنْت َعلَْيِه ِفيِه أَذَاةٌ ُتؤِْذيِه

  وزبيد من مذحج
  وهو منبه بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه بن صعدب بن سعد العشرية بن مالك بن ادد فمنهم



  َعْبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي َرِضَي اهللا تعاىل عنه

َسِمْعتُ : قَالَ  دَّثََنا كَاِملُ ْبُن طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َحيَْوةُ ْبُن شَُرْيحٍ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ ُمْسِلمٍَح -٢٤٨٤
َوْيلٌ ِلَألْعقَابِ َوُبطُونِ :  قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َعْبَد اهللاِ ْبَن الْحَارِِث ْبنِ َجْزٍء َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ 

ال ُيَعلَُم ُبطُونُ اَألقَْدامِ إِال ِفي َهذَا الَْحِديِث َوْحَدُه ، َوَهذَا ُيوجُِب : اَألقَْدامِ ِمَن النَّارِ قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ 
  اهللا عليه وسلم َسِمَع ِمْنُه غَْيرُُهغُْسلَ الرِّْجلَْينِ َوال ُيعَلَُم أََحٌد ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى 

ي حَبِيبٍ ، أَنَُّه َسِمعَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِ -٢٤٨٥
ال َيبُولَنَّ أََحُدكُمْ : أَوَّلُ َمْن َسِمَع َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ أََنا : َعْبَد اهللاِ ْبَن الْحَارِِث ْبنِ َجْزٍء ، َيقُولُ 

  ُمْسَتقْبِلَ الِْقْبلَِة ، وَأََنا أَوَّلُ َمْن َحدَّثَ النَّاسَ بِِه

  َعْمرو بن معدي كرب الزبيدي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٧٨٧

َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِشْمرٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ،  -٢٤٨٦
ْومَ َنْحُن الَْي: َسِمْعُت َعْمَرو ْبَن َمْعِدي كَرِبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ : َعْن أَبِي طَْوقٍ ، َعْن شَُرْحبِيلَ ْبنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ 

لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيكَ ال شَرِيَك لََك لَبَّْيَك ، إِنَّ الَْحْمدَ : َنقُولُ كََما َعلََّمَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  َوالنِّْعَمةَ لََك َوالُْملْكَ ال شَرِيَك لََك

  النخع وهو جسر بن َعْمرو
  مذحج ومذحج من كهالن فمنهم ابن علة بن خالد بن مالك بن أدد بن

  هانئ بن شريح النخعي

، َعْن أَبِيِه شَُرْيحٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن الِْمقَْدامِ ْبنِ ُشرَْيحٍ ، َعْن أَبِيِه الِْمقَْدامِ  -٢٤٨٧
َعلَْيَك : َيا َرسُولَ اِهللا ، أَْخبِرْنِي بَِشْيٍء يُوجُِب الَْجنَّةَ قَالَ : قُلُْت : َي اللَُّه َعْنُه قَالَ َجدِِّه هَانِِئ ْبنِ ُشرَْيحٍ النََّخِعيِّ َرِض

  بُِحْسنِ الْكَالمِ وََبذْلِ الطََّعامِ

  وطي من كهالن فمنهم

  عدي بن حامت

ع بن َعْمرو بن يشجب بن يكىن أبا طريف توىف سنة ست وسبعني وطي هو جلهمة بن أدد بن زيد بن يزيد بن مهس
  عريب بن زيد بن كهالن

الطَّاِئيُّ ، َعْن َعِديِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحبَابِ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ الَْوِليدِ الطَّاِئيِّ ، أَْخبََرنِي ُمِحلٌّ  -٢٤٨٨
ا فَلُْيِتمَّ الرُّكُوَع َوالسُّجُوَد ، فَإِنَّ ِفيَنا الضَِّعيَف وَالْكَبَِري َوالْمَرِيَض َوعابَر السَّبِيلِ َمْن أَمََّن: ْبنِ َحاِتمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َوذَا الْحَاَجِة َهكَذَا كُنَّا ُنَصلِّي َمَع َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم



َمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن الَْولِيِد ، َعْن ُمِحلِّ ْبنِ َخِليفَةَ ، َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْح -٢٤٨٩
 وَالسُُّجوَد فَلَمَّا َصلَّى أَنَّ َعِديَّ ْبَن حَاِتمٍ ، أََتى َمْجِلسَُهْم ، فََحَضَرِت الصَّالةُ فَتَقَدََّم َرُجلٌ فََصلَّى بِهِْم فَأَطَالَ الرُّكُوَع

وَد َوأَْوَجَز ِفي يُّ ْبُن حَاِتمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َحتَّى صَلَّى بَِنا الَْعْصَر ، ثُمَّ َتقَدََّم فَأََتمَّ بِهُِم الرُّكُوَع وَالسُُّجَجلََس َعِد
َوذَا الْحَاَجِة َهكَذَا كُنَّا ُنَصلِّي َخلْفَ َمْن آمََّنا ِمْنكُْم فَلُْيَصلِّي بَِنا َهكَذَا فَإِنَّ ِمْنُهُم الضَِّعيَف َوالْكَبَِري : َصالِتِه ، فَقَالَ 

  َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

، َعْن َعِديِّ ْبنِ َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي حَازِمٍ  -٢٤٩٠
ُمثِّلَْت إِلَيَّ الِْحَريةُ كَأَْنيَابِ الِْكالبِ وَإِنَّكُمْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْنُه قَالَ َحاِتمٍ َرِضَي اللَُّه َع

فََجاَء أَُبوَها ، ِهَي لََك ، فَأَْعطُوُه إِيَّاَها : َيا َرُسولَ اِهللا ، َهْب ِلي بِْنتَ ُبقَْيلَةَ ، فَقَالَ : َسَتفَْتُحوَنها ، فَقَاَم َرُجلٌ ، فَقَالَ 
لَوْ : قَْد أََخذُْتَها بِِه ، فَقَالُوا لَُه : أَلُْف ِدرَْهمٍ قَالَ : اْحكُْم َما ِشئَْت قَالَ : بِكَْم ؟ قَالَ : َنَعْم قَالَ : َتبِيعَُها ؟ قَالَ : فَقَالَ 

  َهلْ َعدََّد أَكْثََر ِمْن أَلٍْف ؟: قُلَْت ثَالِثَني أَلْفًا قَالَ 

  بن مضرس َرِضَي اهللا تعاىل عنهعروة  ٧٩

َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي خَاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، -٢٤٩١
ْهِد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَلَْم ُيْدرَِك النَّاَس إِال بَِجمْعٍ َحجَّ َعلَى َع: ُمضَرِّسٍ الطَّاِئيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه قَالَ 

َيا َرُسولَ اِهللا ، أَْنَضْيُت َراِحلَِتي َوأَْتعَْبُت َنفِْسي وَاللَِّه إِنْ َتَركُْت ِمْن جََبلٍ : فَأََتْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت 
َمْن شَهَِد َمَعَنا َهِذِه الصَّالةَ َوقَدْ : فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َهلْ ِلي َمْن َحجٍّ ؟ قَالَ إِال َوقَفَُت َعلَْيِه فَ

لٌ َعلَى أَنَُّه إِنْ َوِفي َهذَا َدلِي: أَفَاَض ِمْن َعَرفَاٍت لَْيال أَوْ َنَهاًرا فَقَْد قََضى َتفَثَُه وََتمَّ َحجُُّه قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ 
  أَفَاَض قَْبلَ اِإلَمامِ فَقَْد َتمَّ َحجُُّه

نِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُحَسْينٍ الدِّْرَهِميُّ ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َسيَّارٍ ، َع -٢٤٩٢
  اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنحْوَُهُعْرَوةَ ْبنِ ُمضَرِّسٍ ، َرِضَي 

  هلب أَُبو قبيصة َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٧٩١

: يِه قَالَ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيحَْيى ْبنِ ُصبَْيحٍ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ُهلْبٍ ، َعْن أَبِ -٢٤٩٣
ال َيحِيكَنَّ ِفي َصْدرَِك طََعامٌ َضاَرْعَت ِفيهِ : َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن طََعامِ النَّصَاَرى ، فَقَالَ  َسأَلُْت

  َورَأَْيُتُه َيَضُع إِْحَدى َيَدْيِه َعلَى اُألْخَرى ، َوَرأَْيُتهُ َيْنَصرُِف َعْن َيسَارِِه: النَّصَْرانِيَّةَ قَالَ 

يِه ، ا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ُهلْبٍ ، َعْن أَبَِحدَّثََن -٢٤٩٤
  َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

ُن َجْعفَرٍ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن قَبِيَصةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب: َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، وَُبْنَداٌر ، قَاال  -٢٤٩٥
  ْبنِ ُهلْبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنحْوَُه

  رافع الطائي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٩٢



يد َحدَّثََنا ُمَحمد بن جحادة عن طلحة بن َحدَّثََنا إبراهيم بن حجاج السامي َحدَّثََنا َعْبد الوارث بن َسِع -٢٤٩٦
مصرف عن سليمان األحول عن طارق بن شهاب عن رافع الطائي قال وكان لصا يف اجلاهلية قال وكان يعد يل 
بيض النعام فيجعل فيه املاء ويضعه يف املفازة فلما أسلم كان الدليل للمسلمني قال ملا كان غزوة ذات السالسل 

فيقا صاحلا فوفق اهللا عز وجل أبا بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنه فكان ينيمين على فراشه ويلبسين قلت اللهم وفق يل ر
  كساء له من أكسية فدك

فإذا أصبح لبسه وال يلتقي طرفاه حىت خيله خبالل فقالت هوازن بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم حنن نطيع 
هللا عز وجل به وال تطل علي فأنسى فقال يل اعبد اهللا وال صاحب اخلالل فقلت يا أبا بكر علمين شيئا ينفعين ا

تشرك به شيئا وأقم الصالة وتصدق إن كان لك مال وهاجر دارك فإهنا درجة العمل وال تؤمر على رجلني قال 
قلت مل أو ليس اإلمرة يرغب فيها وذكرهتا وما تصاب فقال إن الناس دخلوا يف اإلسالم طوعا وكرها فهم رعاة اهللا 

ون اهللا ويف ذمة اهللا عز وجل فمن ظلم منهم أحدا فإمنا خيفر اهللا عز وجل قال طلحة فذكرت هذا احلديث جملاهد وع
  وزاد فيه فإن استطعت أن ال يطلبك اهللا عز وجل بذمته فافعل

  وخوالن بن َعْمرو بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد وخوالن من كهالن فمنهم

  أَُبو عنبة اخلوالين

  ر قد ضمناها يف كتاب أخبار أهل الشاموله أخبا
َسِمْعُت أََبا ِعَنَبةَ :  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الْجَرَّاُح ْبُن َمِليحٍ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن ُزْرَعةَ الَْخْوالنِيُّ قَالَ -٢٤٩٧

ال َيزَالُ : َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ْبلََتْينِ قَالَ الَْخْوالنِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَانَ قَْد َصلَّى الِْق
  اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ يَغْرُِس ِفي َهذَا اَألْمرِ غَْرًسا َيْسَتْعِملُُهْم ِفي طَاَعتِِه

بِي الزَّاهِرِيَِّة ، َعْن أَبِي ِعَنَبةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َحدَّثََنا ِهَشاٌم ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن َسِعيِد ْبنِ ِسَناٍن ، َعْن أَ -٢٤٩٨
  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا َمَشى أَقْلََع

اٍد ، َعْن أَبِي ِعَنَبةَ َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن ُعثَْمانَ أَُبو ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا الَْيَمانُ ْبُن َعِديٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن زَِي -٢٤٩٩
إِذَا أََرادَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بَِعْبِدهِ َخيًْرا اْبَتالُه ، فَإِذَا ابَْتالهُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ْتُرُك لَُه َماال َوال َولَدًاال َي: َيا َرُسولَ اِهللا ، َوَما اقَْتَناُه ؟ قَالَ : اقَْتَناُه ، قَالُوا 

  سفيان بن وهب اخلوالين ٧٩٤

واألشعريون من كهالن وهو نبت بن أدد بن زيد بن مهيسع بن َعْمرو بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن وقد 
  ذكرنا فضائلهم يف كتاب اليمن

  أيب موسى األشعري
َي اهللا تعاىل عنه مسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول وأخباره مستوعب يف ذلك الكتاب وامسه َعْبد اهللا بن قيس َرِض

ذكروا أن أبا موسى َرِضيَ اهللا تعاىل عنه تويف وهو ابن ثالث وستني ومات يف سنة أربع وأربعني وله هجرتان هاجر 
  مع جعفر بن أيب طالب َرِضيَ اهللا تعاىل عنه إىل أرض احلبشة مث هاجر إىل املدينة



ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَبِي ُموَسى  َحدَّثََنا ُهْدَبةُ -٢٥٠٠
َمثَلِ َمثَلُ الُْمْؤِمنِ الَِّذي ال يَقَْرأُ الْقُْرآنَ كَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : اَألْشَعرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َها طَيٌِّب َوال طَْعَم لََها ، َوَمثَلُ التَّمَْرِة طَْعُمَها طَيٌِّب َوال رِيَح لََها ، َوَمثَلُ الْفَاجِرِ الَِّذي يَقَْرأُ الْقُْرآنَ كََمثَلِ الرَّْيَحاَنِة رُِحي
  ال رِيَح لَهَاالْفَاجِرِ الَِّذي ال َيقَْرأُ الْقُْرآنَ كََمثَلِ الَْحْنظَلَِة طَْعُمَها َمرٌّ َو

وَسى اَألْشَعرِيِّ ، َحدَّثََنا الْفُضَْيلُ ْبُن ُحَسْينٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، َعْن أَبِي ُم -٢٥٠١
  ، فَذَكََر َنْحوَُه َمثَلُ الُْمْؤِمنِ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ي ُموَسى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا حَفٌْص ، َعْن َداُوَد ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، َعْن أَبِ -٢٥٠٢
اْسَتأْذَنَ الُْمسَْتأِْذنُ ثَالثًا فَلَْم ُيَؤذَنْ لَهُ  إِذَا: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : اَألْشَعرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ 

  فَلَْيْرجِْع

  أَُبو بردة بن قيس ٧٩٦

  أخو أيب موسى َرِضيَ اهللا تعاىل عنهما
ْيبِ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعاِصمٌ اَألْحَولُ ، َعْن كَُر -٢٥٠٣

: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : أَبِي ُموَسى ، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ ْبنِ قَْيسٍ أَِخي أَبِي مُوَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  اللَُّهمَّ اجَْعلْ فََناَء أُمَِّتي قَْتال ِفي َسبِيِلَك بِالطَّْعنِ َوالطَّاُعوِن

  مالك األشعريأَُبو  ٧٩٧

  وامسه كعب بن عاصم
َحدَّثََنا ُمَحمد بن إدريس َحدَّثََنا ُمَحمد بن إمساعيل بن َعْبد اهللا بن أيب أويس حدثين إمساعيل بن َعْبد اهللا بن  -٢٥٠٤

  خالد بن َسعِيد بن أيب مرمي اجلدعاين عن أبيه َعن َجدِِّه قال مسعت أبا مالك األشعري كعب بن عاصم

بِ ْبنِ َنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن َزرْبِيٍّ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن كَْعَحدَّثَ -٢٥٠٥
َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ  َعاِصمٍ اَألشَْعرِيِّ ح َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ،

لَْيَس ِمَن الْبِرِّ : لَ َصفَْوانَ ، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء ، َعْن كَْعبِ ْبنِ َعاِصمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَا
  .الصَِّياُم ِفي السَّفَرِ

  ْعَمٌر ، َوالزُّبَْيِديَُّورََواُه َم: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  أَُبو عامر األشعري ٧٩٨

  وامسه عبيد بن وهب َرِضَي اهللا تعاىل عنه
َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا وهب بن جرير َحدَّثََنا أيب قال مسعت َعْبد اهللا بن مالذ قال اسم أيب عامر  -٢٥٠٧

  عبيد بن وهب



َسِمْعُت ثَابَِت ْبَن أَبِي ثَابِتٍ : َنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ صَاِلحٍ قَالَ َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثَ -٢٥٠٨
، َعْن  رِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهُيَحدِّثُ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَعانِقٍ اَألْشعَرِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ غََنمٍ ، َعْن أَبِي َعاِمرٍ اَألْشَع

إِْسبَاغُ الُْوُضوِء نِْصُف اِإلَمياِن ، وَالَْحْمُد ِللَِّه تَْمُأل الْمِيَزانَ ، وَالتَّْسبِيُح نِْصفُ : َنبِيِّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
لصَّْبرُ ِضَياٌء ، َوالْقُْرآنُ َحجَّةٌ لَكَ أَْو َعلَْيَك ، الِْميَزاِن ، َوالتَّكْبُِري َيْمُأل َما َبْيَن السََّماِء َواَألْرضِ ، وَالصََّدقَةُ ُبْرَهانٌ ، َوا

إِنَّ أَخَْوَف َما أََخاُف َعلَى أُمَِّتي أَنْ َيكْثَُر لَُهمُ : َوالنَّاُس غَاُدونَ فَُمْبتَاٌع نَفَْسُه فَُمْعِتقَُها ، َوَباِئٌع َنفَْسُه فَُموبِقَُها ، َوقَالَ 
  ِتلُوا ،الَْمالُ فَيََتشَاجُّوا َويَقَْت

ِة وَاْبِتَغاَء َتأْوِيِلِه َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِال اللَُّه َوَيفَْتُح لَُهمُ الْقُْرآنُ فََيقََرأُْه الَْبرُّ وَالْفَاجُِر وَالُْمَناِفُق فَُيَجاِدلُونَ الُْمْؤِمَن اْبِتَغاَء الِْفْتَن
ِه وَالنَّاُس ِفي الْقُْرآِن ثَالثَةٌ فََرُجلٌ َيقَْرأَُه بِِلَسانِِه َوال َيصُوغُ إِلَى احلَْنَجَرِة فَُهَو لَهُ َوالرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ ، َيقُولُونَ آَمنَّا بِ

َوَرُجلٌ َيأُْخذُهُ  َياَمِة َشْيٌء ،إِْصٌر َوَعذَاٌب َوِعقَاٌب ، َوَرُجلٌ يَقَْرأَُه فَْخًرا َورَِياًء لَِيأْكُلَ بِِه ِفي ُدْنَياُه ، فَلَْيسَ لَُه َيْوَم الِْق
  بِالسَّكِيَنِة فَُهَو ُحجَّةٌ َيْوَم ُيلْقَى َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ

َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن َمالٍذ ِمَن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ  -٢٥٠٩
يِّ ، لِ الَْيَمنِ ُيَحدِّثُ ، َعْن ُنَمْيرِ ْبنِ أَْوسٍ ، َعْن َماِلِك ْبنِ َمْسرُوحٍ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ أَبِي َعاِمرٍ اَألْشعَرِاَألْشَعرِيَِّني ِمْن أَْه

تَالِ َوال َيُغلُّونَ ُهمْ نِْعَم الَْحيُّ اَألْسُد َواَألْشَعرِيُّونَ ال َيِفرُّونَ ِفي الِْق: َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
ُهمْ : لَْيَس َهكَذَا قَالَ َرسُولُ اِهللا ، إِنََّما قَالَ : فََحدَّثُْت بِِه ُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ : ِمنِّي َوأََنا ِمْنُهْم قَالَ َعاِمٌر 

ُهْم مِنِّي وَأََنا ِمْنُهْم ، : ُه َحدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَْيَس َهكَذَا َحدَّثَنِي أَبِي ، َولَِكنَّ: قُلُْت : ِمنِّي قَالَ 
  أَْنتَ أَْعلَُم بَِحِديِث أَبِيَك: فَقَالَ 

  احلارث األشعري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٧٩٩

ْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َسالمٍ ، َحدَّثَنِي أَِخي زَْيُد ْبُن َسالمٍ ، أَنَّ َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َع -٢٥١٠
أََنا آُمرُكُْم بَِخْمسِ : َجدَُّه أََبا َسالمٍ َحدَّثَُه ، َحدَّثَنِي الَْحارِثُ اَألْشَعرِيُّ ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  السَّْمُع ، َوالطَّاَعةُ ، وَالَْجَماَعةُ ، َوالْهِجَْرةُ ، َوالْجِهَاُد ، َولَُه َحِديثٌ طَوِيلٌ: بِهِنَّ ِخصَالٍ أَمََرنِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

  أَُبو ليلى األشعري ٨

  مسعت بعض أصحابنا يقولون امسه عامر بن لدين
َنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َحبِيبٍ َحدَّثََنا أَيُّوُب الَْوزَّانُ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوَِية ، َحدَّثَ -٢٥١١

ى اهللا عليه وسلم قَاِضي ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ لَُدْينٍ ، َعْن أَبِي لَْيلَى اَألْشَعرِيِّ صَاِحبِ َرُسولِ اهللاِ صل
تََمسَّكُوا بِطَاَعِة أَِئمَِّتكُْم فَإِنَّ طَاَعَتُهْم طَاَعةُ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوإِنَّ َمْعصَِيَتُهمْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

َخلَفَنِي ِفي ذَِلَك فَهَُو  ظَِة الَْحَسَنِة فََمْنَمْعِصَيةُ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ فَإِنَّ اللََّه َتَعالَى إِنََّما َبَعثَنِي َألْدُعَو إِلَى َسبِيِلِه بِالِْحكَْمِة َواملَْوِع
  ِمنِّي َوأََنا ِمنُْه

  عامر بن لدين األشعري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٠١



 َنا أَُبو بِْشرٍ ُمَؤذِّنَُحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن خَُزْيَمةَ املُقْرُِئ ، َحدَّثََنا أََسُد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثَ -٢٥١٢
إِنَّ َيْومَ : َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ِدَمْشَق ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ لَُدْينٍ اَألْشَعرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  بَْعدَُهالُْجُمَعِة ِعيُدكُْم فَالَ َتْجَعلُوا َيْوَم ِعيِدكُمْ َيْوَم ِصَيامٍ إِال أَنْ َتُصوُموا قَْبلَُه أَْو 

  مشرح األشعري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٠٢

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْقَاِسمِ  -٢٥١٣
َحدَّثَْتنِي مِيلُ بِْنُت ِمْشَرحٍ اَألشَْعرِيِّ ، أَنَّ أََباَها :  ْبُن َسلََمةَ ْبنِ َوْهَراَم ، َعْن أَبِيِه قَالَ ُسلَْيَمانَ املَْسُموِليُّ َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا

  رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيفَْعلُ ِمثْلَ َهذَا: ، قَصَّ أَظْفَاَرُه ، ثُمَّ َدفََنَها ، ثُمَّ قَالَ 

  َرِضَي اهللا تعاىل عنه عياض األشعري ٨٠٣

اَألْشَعرِيِّ ، أَنَّهُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعْن َعاِمرٍ الشَّعْبِيِّ ، َعْن ِعَياضٍ  -٢٥١٤
  ا كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيفَْعلُ أَْو َيْصَنُع ؟َما ِلَي ال أََراُهْم ُيقِْلُسونَ كََم: َشهَِد ِعيًدا بِاألَْنَبارِ ، فَقَالَ 

شَْعرِيِّ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن ِعَياضٍ اَأل -٢٥١٥
فََسْوَف يَأِْتي : ُهْم قَْوُم َهذَا ، يُرِيُد قَْولَُه تََعالَى : َألبِي مُوَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

  اللَُّه بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم وَُيِحبُّونَُه

  كعب بن عياض َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٠٤

َنا َحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعنِ اللَّْيثِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، َحدَّثَ -٢٥١٦
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ : الَ َصاِلحٍ ، أَنَّ عَْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن ُجبَْيرٍ أَخَْبَرُه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن كَْعبِ ْبنِ ِعَياضٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَ

  إِنَّ ِلكُلِّ أُمٍَّة ِفْتَنةً ، َوإِنَّ ِفْتَنةَ أُمَِّتي الَْمالَ: ، َيقُولُ صلى اهللا عليه وسلم 

َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َصاِلحٍ ، أَنَّ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعنِ اللَّْيِث ْبنِ َسْعٍد ، 
َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا : َمنِ ْبَن ُجَبْيرٍ أَخَْبَرُه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن كَْعبِ ْبنِ ِعَياضٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْبَد الرَّْح

  إِنَّ ِلكُلِّ أُمٍَّة ِفْتَنةً ، َوإِنَّ ِفْتَنةَ أُمَِّتي الْمَالَ: عليه وسلم ، َيقُولُ 

  سويد اآلهلي فخذ من األشعريني ٨٠٥

ْضَوانَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخلٍَف أَُبو َنْصرٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي َيزِيُد ْبُن َسعِيِد ْبنِ ِذي َع -٢٥١٧
َسِمْعُت : رِيَِّني َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ُعْتَبةَ ْبنِ أَبِي َحكِيمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ سَُوْيٍد ، َعْن أَبِيِه اآلهِِليِّ فَْخذٌ ِمَن اَألْشَع

إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ جََعلَ َهذَا الَْحيَّ ِمْن لَْخمٍ : أَْو َحدَّثَنِي َمْن َسِمَعُه ، َيقُولُ : َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
أَنَّ يُوُسَف َعلَْيِه السَّالُم بِِمْصرٍ ُمِغيثَةٌ آللِ َيْعقُوَب َعلَْيِه السَّالُم ، َوأْنمَاٌر ِمْن َوُجذَامٍ ُمِغيثَةٌ بِالشَّامِ الظَّْهرِ وَالضِّْرعِ كََما 

  كَْهالنَ وَأْنَماُر ْبُن أَرَاشِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الْغَْوِث ْبنِ الِْفْزرِ ْبنِ بِْعِت ْبنِ كَْهالنَ



  أَُبو كبشة األمناري

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا الزُّبَْيِديُّ ، َعْن : ُمَصفًّى ، َوكَِثُري ْبُن ُعبَْيٍد الَْحذَّاُء ، قَاال  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٢٥١٨
أَطْرِقْنِي : ى َرُجال ، فَقَالَ أََترَاِشِد ْبنِ سَْعٍد ، َعْن أَبِي َعاِمرٍ الْهَْوزَنِيِّ ، َعْن أَبِي كَْبَشةَ اَألْنَمارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه 

َمْن أَطَْرَق ُمْسِلًما فََرًسا فََعقَّْت لَُه الْفََرُس كَانَ لَهُ : ِمْن فََرَسَك فَإِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  لَمْ َتُعقَّ كَانَ لَُه كَأَْجرِ فََرسٍ َحَملَ َعلَْيَها ِفي سَبِيلِ اِهللا تََعالَى كَأَْجرِ َسْبِعَني فََرًسا َحَملَ َعلَْيَها ِفي َسبِيلِ اِهللا َتَعالَى ، فَإِنْ

َسِمْعُت : َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُرْؤَيةَ قَالَ : َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، قَاال  -٢٥١٩
َخْيرُكُْم َألْهِلكُْم َوأََنا : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : اَألْنَمارِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ أََبا كَْبَشةَ 

َخْيرُكُْم َألْهِلي أَُبو سعد اخلري وأبو زهري أمناري أخرجناه يف األنصار وقد قال بعضهم أنصاري وهو من أمنار وهو 
  بن أمنار حليفا كلب بن ربيعة بن نزار فمن خثعم خثعم بن أقبل

  َعْبد اهللا بن حبشي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه

أَخَْبرَنِي ُعثَْمانُ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن أَُبو الَْحَسنِ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا الَْحجَّاجُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، -٢٥٢٠
َي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ ْيَمانَ ، َعْن َعِليٍّ اَألْزِديِّ ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد ْبُن ُعَمْيرٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ حََبِشيٍّ الَْخثَْعِميِّ َرِضْبُن أَبِي ُسلَ

هَاٌد ال غُلُولَ ِفيِه ، َوَحجٌّ إَِميانٌ ال َشكَّ ِفيِه ، َوجِ: َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم سُِئلَ أَيُّ اَألْعمَالِ أَفَْضلُ ؟ قَالَ 
  َمْبُروٌر ،

َمْن َهَجَر َما َحرََّم اللَُّه َعزَّ : أَيُّ الْهِْجَرِة أَفَْضلُ ؟ قَالَ : طُولُ الِْقَيامِ ، َوُسِئلَ َوِقيلَ : َوُسِئلَ أَيُّ الصَّالِة أَفَْضلُ ؟ فَقَالَ 
: فَأَيُّ الْقَْتلِ أَْشَرُف ؟ قَالَ : َمْن َجاَهَد الُْمْشرِِكَني بِمَاِلِه َونَفِْسِه ، ِقيلَ : لُ ؟ قَالَ فَأَيُّ الْجَِهاِد أَفَْض: َوَجلَّ َعلَْيِه ، ِقيلَ 

  َمْن أَُهرِيَق َدُمُه َوُعِقَر َجَوادُُه

  احلصني بن عوف اخلثعمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٠٨

، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن كَُرْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ -٢٥٢١
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ أَبِي أَْدَركَُه الَْحجُّ َوال َيْستَِطيعُ : قُلُْت : اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثَنِي َحِصُني ْبُن َعْوٍف َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ُحجَّ َعْن أَبِيَك: فََصَمَت َساَعةً ، ثُمَّ قَالَ : نْ َيُحجَّ إِال ُمْعتَرًِضا قَالَ أَ

  :وجبيلة من أمنار وأمنار من كهالن فمن جبيلة 

  أَُبو َعْمرو جرير بن َعْبد اهللا َرِضيَ اهللا تعاىل عنه

  مات سنة ست ومخسني
َحدَّثََنا َوِكيٌع ، وَأَُبو أَُساَمةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ َرِضيَ حدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ،  -٢٥٢٢

  َما َحَجَبنِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَطُّ َوال َرآنِي إِال تََبسََّم ِفي َوْجهِي: اللَُّه َعْنُه قَالَ 



َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن : َدرِيُّ ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، قَاال َحدَّثََنا َصلُْت ْبُن َمْسعُوٍد الَْجْح -٢٥٢٣
َيْدُخلُ َعلَْيكُْم ِمْن َهذَا الْبَابِ َرُجلٌ ِمْن : قَْيسٍ ، َعْن َجرِيرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

قَْد َسِمْعنَاُه ِمْن إِْسَماِعيلَ أَكْثََر ِمْن : قَالَ ُسفَْيانُ : فََدَخلُْت قَالَ َصلٌْت : ُيْمنٍ َوَعلَى َوْجهِِه ِمْسَحةُ َمِلٍك قَالَ َخْيرِ ِذي 
  ِمائََتْي مَرٍَّة

َعْبِد اِهللا الَْبَجِليِّ ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ جَرِيرٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َعْن أََبانَ ْبنِ -٢٥٢٤
  َجرِيٌر مِنَّا أَْهلَ الَْبْيِت: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َعِليا قَالَ 

َعْبد اهللا َرِضَي اهللا تعاىل عنه  َحدَّثََنا األشج َحدَّثََنا احملاريب عن َعْبد امللك بن عمري قال رأيت جرير بن -٢٥٢٥
  يصفر حليته

َحدَّثََنا كثري بن عبيد َحدَّثََنا مروان بن معاوية عن كثري بن أيب كثري الكويف قال رأيت جرير بن َعْبد اهللا  -٢٥٢٥
  َرِضَي اهللا تعاىل عنه وحليته صفراء حنو من املخ

، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي خَاِلٍد ، َعْن  َحدَّثََنا َعبَّاسُ ْبُن الَْوِليِد النَّْرِسيُّ -٢٥٢٦
َمْن أَقَاَم َمَع : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : قَْيسِ ْبنِ أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  رِِكَني فَقَْد َبرِئَْت ِمْنُه الذِّمَّةُالُْمْش

قَالَ جَرِيرٌ : يرٍ قَالَ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َجرِ -٢٥٢٧
  إِنَّ اللََّه تََعالَى ال يَْرَحُم َمْن ال يَْرَحمُ النَّاَس: ليه وسلم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا ع: َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

اٍد ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِي -٢٥٢٨
  ْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم حْبنِ َجرِيرٍ ، َع

 اهللاِ ْبنِ َجرِيرٍ َوَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َعْن إِْسَرائِيلَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُعَبْيِد -٢٥٢٩
َنْحَوُه ، َوقَْد ُروَِي َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعنِ الُْحَسْينِ ، َعْن َجرِيرٍ َرِضيَ  ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ،
  اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعْن َجرِيرٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن  -٢٥٣٠
  َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

  جندب بن سفيان البجلي ٨١

َحدَّثََنا هدبة بن خالد َحدَّثََنا محاد بن سلمة َحدَّثََنا أَُبو عمران اجلوين قال قلت جلندب َرِضَي اهللا تعاىل عنه  -٢٥٣١
كنت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إين كنت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  بن كم

  غالما حزورا
: ُسفَْيانَ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعنِ اَألْسَودِ ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن ُجْنُدبِ ْبنِ  -٢٥٣٢

َمْن : قَالَ ْدُت اَألْضَحى َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَلَمَّا قََضى َصالَتُه بِالنَّاسِ َنظََر إِلَى غََنمٍ قَْد ذُبَِحْت ، فََشهِ
  ىذََبَح قَْبلَ الصَّالِة فَلَْيذَْبْح َشاةً َمكَاَنَها َوَمْن لَمْ َيكُْن ذََبَح فَلَْيذَْبْح َعلَى اْسمِ اِهللا تََعالَ



َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اَألْسَوِد ْبنِ قَْيسٍ ، َسِمعَ ُجْنُدًبا َرِضَي اللَّهُ : َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َوَيْعقُوُب ، قَاال  -٢٥٣٣
كُونَ قَْد وُدَِّع ُمَحمَّدٌ صلى اهللا عليه أَبْطَأَ جِبْرِيلُ َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِحَني قَالَ الُْمْشرِ: َعْنُه ، َيقُولُ 

  َوالضَُّحى وَاللَّْيلِ إِذَا َسَجى َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى: وسلم ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، ِمثْلَُه -٢٥٣٤
قَالَِت اْمرَأَةٌ : ثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعنِ اَألْسَوِد ْبنِ قَْيسٍ ، َسِمعَ ُجْنُدًبا الَْبَجِليَّ قَالَ َحدَّ -٢٥٣٥

  ِلَرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَذَكَرَُه

  طارق بن شهاب األمحسي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨١١

أَُبو بكر َحدَّثََنا غندر َحدَّثََنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب األمحسي َرِضَي اهللا تعاىل  َحدَّثََنا -٢٥٣٦
عنه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغزوت يف خالفة أيب بكر وعمر َرِضَي اهللا تعاىل عنهما ثالثا وثالثني 

  أو ثالثا وأربعني من غزية إىل سرية

  بن أمنار وأمحس بن الغوث
  ابن أراش بن َعْمرو بن الغوث وجبيلة من أمنار منهم

  الصنابح األمحسي ويقال بن األعسر

قَِدَم َوفُْد َبجِيلَةَ : َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن حَبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُمَخارِقٍ ، َعْن طَارِقٍ قَالَ  -٢٥٣٧
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فََبَدأَ بِاَألْحَمِسيَِّني َوَدَعا لَُهْمَعلَى َرُسولِ 

  َجاَء َوفُْد الَْبَجِليَِّني ، وذكر حنوه: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَخارِقٍ ، َعْن طَارِقٍ قَالَ  -٢٥٣٨

، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمجَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي حَازِمٍ ، َعنِ  َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة -٢٥٣٩
 : الصََّدقَِة ، فَقَالَ الصَُّنابِحِ اَألحَْمِسيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَْبَصَر َناقَةً َحسَْناَء ِفي إِبِلِ

فَنََعْم إِذًا قَالَ أَُبو َبكْرِ : َيا َرُسولَ اِهللا ، ارَْتَجْعتَُها بَِبِعريٍ ِمْن َحوَاِشي اِإلبِلِ قَالَ : قَاَتلَ اللَُّه صَاِحَب َهِذهِ النَّاقَِة ، فَقَالَ 
  َهذَا َحدِيثٌ غَرِيٌب: ْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

، َحدَّثََنا َوِكيُع ْبُن الَْجرَّاحِ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ -٢٥٤٠
 إِنِّي فََرطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ َوإِنِّي ُمكَاِثٌر بِكُْم فَالَ َتقَْتِتلُنَّ: َحازِمٍ ، َعنِ الصَُّنابِحِ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  َبْعِدي
اَألحَْمِسيِّ ، َعنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، وَاْبُن أَُساَمةَ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، َعنِ الصُّنَابِحِ -٢٥٤١

  النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنحْوَُه

  أَُبو حكيم بن جابر َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨١٣



: أَبِيِه قَالَ دَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي خَاِلٍد ، َعْن َحكِيمِ ْبنِ جَابِرٍ ، َعْن َح -٢٥٤٢
  كَثِّرُ بِِه طََعاَم أَْهِلنَاالدُّبَّاُء ُن: َما َهذَا ؟ قَالَ : َدَخلُْت َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوِعْنَدُه ُدبَّاٌء ، فَقُلُْت 

  أسد بن كرز ٨١٤

  ويقال كرز بن أسد َرِضيَ اهللا تعاىل عنه
اعِيلَ ْبنِ أَْوَسطَ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا سَلُْم ْبُن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن إِْسَم -٢٥٤٣

سلم ، َيقُولُ َعْبِد اِهللا الْقَْسرِيِّ ، َعْن َجدِِّه أََسِد ْبنِ كُْرزٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه و َعْن َخاِلِد ْبنِ
  إِنَّ الْمَرِيَض َتحَاتُّ َخطَاَياُه كََما َتحَاتُّ َوَرُق الشَّجَرِ: 

  يزيد بن أسد ٨١٥

  وأبو كاهل احلقه قوم بأهل اليم
  ومل حيفظ ممن هو من القبائل وأدخله قوم يف هذا املوضع

أَبِي كَاِهلٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي خَاِلٍد ، َعْن أَِخيِه ، َعْن -٢٥٤٤
 عليه وسلم َيْخطُُب َعلَى َناقٍَة َخْزَماَء َوَحَبِشيٌّ ُمْمِسٌك بِزَِماِمَها قَالَ أَُبو َرأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا: َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  َوألَبِي كَاِهلٍ َحدِيثٌ طَوِيلٌ ، َولَْيَس إِْسَناُدهُ بِذَِلَك: َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  أَُبو حكيم بن يزيد َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨١٧

ُن حَبِيبٍ ، َحدَّثََنا َداُوُد ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن َحكِيمِ ْبنِ أَبِي يَزِيَد ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْب -٢٥٤٥
ِمْن َبْعضٍ ،  ُدُعوا النَّاَس َيْرُزُق اللَُّه َتَعالَى بَْعَضُهْم: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َوإِذَا اسَْتَشارَ أََحُدكُْم أََخاُه فَلَْيْنَصحُْه

  خلم أخو جذام فمن خلم

  متيم بن أوس ٨١٨

يكىن أبا رقية بن خارجة بن سويد بن جذمية بن دراع بن عدي بن الدار بن هانئ بن حبيب بن منارة بن خلم بن 
  بن مرة بن أدد َعْمرو بن مالك ويقولون خلم هو مالك بن عدي بن احلارث

َعزِيزِ ، َعْن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الْ -٢٥٤٦
َيا َرسُولَ اِهللا ، َما السُّنَّةُ ِفي : قُلُْت : لَُّه َعْنُه قَالَ ْبنِ َمْوَهبٍ ، َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ذَُؤْيبٍ ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ َرِضيَ ال

  ُهَو أَوْلَى ِلَمْحَياُه َوَمَماتِِه: الرَُّجلِ ِمْن أَْهلِ الْكُفْرِ ُيْسِلُم َعلَى َيَديِ الرَُّجلِ ثُمَّ َيُموُت ؟ قَالَ 



َف ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن ُحمَْيٍد ، َحدَّثَنِي زَْيُد ْبُن َواِقٍد ، َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُيوُس -٢٥٤٧
َمْن قََرأَ ِمئَةَ : قَالَ  ْبنِ ُموَسى ، َعْن كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

  َهذَا إِسَْناٌد َوِثيٌق: لَْيلٍَة كُِتَب ِمَن الْقَانِِتَني قَالَ أَُبو َبكْرٍ  آَيٍة ِفي

  زياد بن أيب هند ٨١٩

  وأبو هند الداري

َتِميمٍ الدَّارِيِّ  ُن َعمَِّحدَّثَنِي َسعِيُد ْبُن زَِياِد ْبنِ فَاِئِد ْبنِ أَبِي ِهْنَد ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن فَاِئِد ْبنِ أَبِي ِهْنَد َوُهَو اْب -٢٥٤٨
قَِدْمَنا َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا : اللَّخِْميِّ ، َعْن أَبِيِه فَاِئِد ْبنِ زِيَاٍد ، َعْن َجدِِّه زَِياِد ْبنِ أَبِي هِْنَد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ودِ ْبنِ َجِذَميةَ ْبنِ ِدرَاعِ ْبنِ َعِديِّ ْبنِ الدَّارِ ْبنِ َهانِئِ ْبنِ عليه وسلم َوَنْحُن ِستَّةُ َنفَرٍ َتمِيُم ْبُن أَْوسِ ْبنِ َخارَِجةَ ْبنِ ُس
ِهْندَ ْبُن َعْبِد اهللاِ الَِّذي  َحبِيبِ ْبنِ نِمَاَر ْبنِ لَْخمِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َماِلٍك ، َوأَخُوُه ُنعَْيُم ْبُن أَْوسٍ ، َوَيزِيُد ْبُن قَْيسٍ ، وَأَُبو

وَأَُخوُه الطَّيِّبُ ْبُن َعْبِد اِهللا فََسمَّاُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْبَد الرَّْحَمنِ ، َوفَاِكُه ْبُن  َحدَّثَ الَْحِديثَ ،
َحْيثُ : عليه وسلم  صلى اهللا النُّْعَماِن ، فَسَأَلَْناهُ أَنْ ُيقِْطَعَنا أَْرًضا ِمْن أَْرضِ الشَّامِ َوُهَو َيْومَِئٍذ بَِمكَّةَ ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا

  أَْحبَْبُتْم ، فَنََهْضَنا ِمْن ِعْنِدِه نََتَشاَوُر ِفي َمْوِضعٍ َنسْأَلُُه ِفيِه ،

ي ُهَو ِفي أَرَأَْيَت َمِلَك الَْعَجمِ الَِّذ: فَقَالَ َتِميٌم الدَّارِيُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَسْأَلُُه بِبَْيِت الْمَقِْدسِ َوكُورَِها ، فَقَالَ أَُبو ِهْنَد 
فَكَذَِلَك َيكُونُ َبْيُت َمِلكِ الْعََربِ ِفيَها وَأََخاُف أَنْ ال يَِتمَّ لََنا : َنَعْم قَالَ : َبْيِت الَْمقِْدسِ ؟ فَقَالَ َتِميٌم َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

فَأَْيَن َتَرى أَْنَت ؟ : َهذَا أَْعظَُم َوأَكَْبُر ، فَقَالَ َتمِيٌم :  فََنسْأَلُ َبْيتَ َجبْرِيَن َوكُوَرَها ، فَقَالَ أَُبو ِهْنَد: َهذَا ، فَقَالَ َتمِيٌم 
أََصْبَت ، : ُه َعْنُه الْقَُرى الَِّتي َتَضُع َحَضَرَها ِفيَها َمعََها ِفيَها ِمْن أَثَرِ إِبَْراِهيَم َعلَْيِه السَّالُم قَالَ َتِميمٌ َرِضَي اللَّ: فَقَالَ 

َيا َتِميُم ، إِنْ ِشئَْت أَْخبِْرنِي َوإِنْ ِشئْتَ أَخَْبرُْتَك بَِما كُنُْتْم ِفيِه ، : اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ  فََنَهْضَنا إِلَى َرسُولِ
اَد َهذَا غَْيَرُه َونِْعَم الَِّذي أَرَْدَت أَمًْرا وَأََر: َبلْ أَْخبِْرَنا َيا َرُسولَ اِهللا ِلَنزَْداَد إَِمياًنا ، فَقَالَ : فَقَالَ َتِميٌم َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

ِة الرُّقَْعِة ِمْن أَْسفَلَ خَاَتًما َرأَى ، َوكََتبَ لَُه ِكَتاًبا ِفي ِقطَْعِة جِلٍْد ِمْن ِقطَْعِة أََدمٍ ثُمَّ َدَخلَ بِِه إِلَى َبْيِتِه فَعَالََج ِفي َزاوَِي
  :َخارِجِ الرُّقَْعِة ِعقَْدْينِ َوِفي الِْكتَابِ  َوغَشَّاُه بَِشْيٍء ال ُيعَْرُف ، َوَعقََد بِسَْيرٍ ِمْن

اُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ ، َهذَا َما َوَهَب ُمَحمٌَّد َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِللَدارِيَِّني إِذَا أَْعطَ
َبْيَت إِْبَراِهيَم َنُمرُّ ِفيهِنَّ أََبًدا ، شَهَِد الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، َوَجْهُم ْبنُ اَألْرَض ، َوْهَب لَُهْم َبْيَت َعْينٍ َوَجْبُرونَ َو
ٌد َرسُولُ َهذَا َما أَْعطَى ُمحَمَّ: ثُمَّ قَِدْمَنا َعلَْيِه الَْمِديَنةَ فََجدََّد لََنا ِكَتاًبا آَخَر : قَْيسٍ ، َوشَُرْحبِيلُ ْبُن َحَسَنةَ َوكََتَب قَالَ 

ِطيَّةً َتبْقَى لَُهْم َوال َتْبقَى اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َتِميًما الدَّارِيَّ أَْنطَْيُتُهْم َعْيَن َوبَْيَت َجْبُرونَ َوالْمِْربِطُونَ َبْيتَ إِبَْراهِيَم َن
يهِْم فَآذَاُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، َشهَِد أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي قَُحافَةَ ، بِهِْم َونَفَّذُْت َوَسلَّْمُت ذَِلكَ بِهِمْ أََبَد اَألَبِد ، فََمْن أَذَاُهْم ِف

  ، َوكََتَبَوُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، َوُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ ، َوَعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َوُمَعاوَِيةُ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم 

  رباح جد موسى بن علي بن رباح ٨٢١



ا ُموَسى ْبُن َعِليِّ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمطَهَُّر ْبُن الَْهْيثَمِ ، َحدَّثََن -٢٥٤٩
َما ُوِلدَ لََك ذَكَرٌ أَْم : سلم فَقَالَ ِلي وُِلَد ِلي َمْولُوٌد فَأَتَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه و: َربَاحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ 

إِنَُّه َما ِمْن ُنطْفٍَة إِال َوِهَي َتْحُضُر َعلَى كُلِّ َنَسبٍ َبْيَنُهَما َوَبْيَن : َمْن أَْشَبَه أََباهُ أَْو أُمَُّه ؟ فَقَالَ : ذَكٌَر قَالَ : أُنْثَى ؟ قُلُْت 
  آَدَم َعلَْيِه السَّالُم

  َعْمرو بن عدي بن احلارث بن مرة بن أدد ومن جذام وجذام هو

  وعدي اجلذامي ٨٢٢

  وروح بن زنباع

  قال بن أيب عاصم ومها قدميان وال أعلم هلما صحبة وقد أدخلومها يف املسند
ْبنِ سََواَدةَ ، َعْن ُعَبْيَدةَ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ، َعْن َبكْرِ -٢٥٥٠

اِإلَميانُ َيَماٍن ومن محري ومحري من سباء : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ ُسفَْيانَ ، َعْن َرْوحِ ْبنِ زِْنبَاعٍ قَالَ 
منها جهينة بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن احلاف قضاعة بن مالك بن محري و

  بن قضاعة فمن جهينة

  زيد بن خالد اجلهين ٨٢٤

 ْبنِ سَْعٍد السَّاِعِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا أَُبيُّ ْبُن َعبَّاسِ ْبنِ سَْهلِ -٢٥٥١
َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ، أَْخبََرنِي عَْبُد اِهللا ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ ، َحدَّثَنِي خَارَِجةُ ْبُن َزْيٍد ،  َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ

اهللاِ صلى اهللا  ُه َسِمَع َرُسولَأَخَْبرَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي َعْمَرةَ ، َحدَّثَنِي زَْيُد ْبُن خَاِلٍد الُْجهَنِيُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ
  َخْيرُ الشُُّهوِد َمْن أَدَّى َشَهاَدَتُه قَْبلَ أَنْ ُيسْأَلَ: عليه وسلم ، َيقُولُ 

مٍَّد ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَماَرةَ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمَح -٢٥٥٢
   ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعْن َزْيدِ ْبنِ َخاِلٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُهاِهللا

ِد ْبنِ َزْيدٍ ْن ُمَحمََّحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َوُهَو اْبُن إِْسحَاَق ، َع -٢٥٥٣
َمنْ : ، أَنَُّه قَالَ  ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن زَْيِد ْبنِ خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

  زًِيا ِفي أَْهِلِه فَلَُه أَْجُر ِمثْلِِهَجهََّز غَازًِيا ِفي سَبِيلِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ فَلَُه ِمثْلُ أَجْرِِه ، َوَمَن َخلََف غَا

ْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبدِ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ ، َوَعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ يَزِيَد ، َع -٢٥٥٤
َمْن جَهََّز : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّهُ َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  اِهللا ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن زَْيِد ْبنِ خَاِلٍد

  غَازًِيا أَوْ َخلَفَُه ِفي أَْهِلِه فَقَْد غََزا
ي َسلََمةَ ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسِعيدٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُموَسى ، َعْن َشْيَبانَ ، َعْن َيْحَيى ، َعْن أَبِ -٢٥٥٥

َمْن َجهََّز غَازًِيا ِفي َسبِيلِ اهللاِ : ، َعْن َزْيِد ْبنِ خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  قَْد غََزاَعزَّ َوَجلَّ فَقَْد غََزا ، َوَمْن َخلََف غَازًِيا ِفي أَْهِلِه فَ



  َعْبد اهللا بن أنيس َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٢٥

  وقد ذكرناه يف األنصار باحللف
َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ  َحدَّثَنِي َوْهُب ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلٌد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َزْيٍد ، -٢٥٥٦

: أَكَْبُر الْكََباِئرِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أُنَْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ أَبِي أَُماَمةَ 
َيْحِلُف أََحٌد َوإِنْ كَانَ  اِإلْشرَاُك بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوُعقُوُق الْوَاِلَدْينِ ، َوالَْيِمُني الَْغُموُس ، َواْيُم الَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ ال

  َعلَى ِمثْلِ َجنَاحِ الَْبُعوَضةِ إِال كَاَنْت ُنكَْتةً ِفي قَلْبِِه إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة

ْيسٍ ، َحدَّثَنِي َنَحدَّثَنِي َصلْتُ ْبُن َمْسُعوٍد الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيَد ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ أُ -٢٥٥٧
  .َبَعثَُه سَرِيَّةً َوْحَدُه َعمِّي الَْحَسُن ْبُن يَزِيَد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أُنَْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

  َعْمرو بن مرة اجلهين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٢٦

رَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا ُشعَْيُب ْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ال -٢٥٥٨
صلى اهللا  ابِ النَّبِيُِّحَسْينٍ ، َحدَّثَنِي ِعيَسى ْبُن طَلَْحةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ الُْجَهنِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَانَ ِمْن أَْصَح

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنْ شَهِْدُت أَنْ ال : َجاَء َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرُجلٌ ِمْن قَُضاَعةَ ، فَقَالَ : عليه وسلم قَالَ 
َر ، َوآَتْيتُ الزَّكَاةَ ؟ فَقَالَ إِلََه أَال اللَُّه ، وَأَنَّكَ َرسُولُ اِهللا ، َوَصلَّْيُت الصَّلََواِت ، َوُصْمُت َرَمَضانَ ، َوقُْمُت الشَّْه

  َمْن فََعلَ ذَِلَك كَانَ َمعَ الشَُّهَداِء َوالصِّدِّيقَِني: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
َجةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَبِي سَاِلمٍ ، َعْن َيْحَيى ، َعْن بَْع -٢٥٥٩

  َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، بِبَْعضِِه

  رفاعة اجلهين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٢٧

َعْن َيْحَيى ْبنِ ُبكَْيرٍ ،  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، -٢٥٦٠
كَاَنْت َيِمُني النَّبِيِّ صلى اهللا : َحدَّثَنِي ِهاللُ ْبُن أَبِي َمْيمُوَنةَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن رِفَاَعةَ ْبنِ َعَراَبةَ الُْجهَنِيِّ قَالَ 

  ي نَفِْسي بَِيدِِهأَشَْهُد ِعْنَد اِهللا َوالَِّذ: عليه وسلم الَِّتي َيْحِلُف َعلَْيَها 

َعْن ِهاللِ ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َعْن َيحَْيى ، -٢٥٦١
َمَرْرَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ُه َعْنُه قَالَ َمْيُموَنةَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن رِفَاَعةَ الْجَُهنِيِّ َرِضَي اللَّ

َما بَالُ ِشقِّ الشََّجَرةِ الَِّتي َتِلي َرسُولَ اِهللا : فََجَعلَ النَّاُس َيْسَتأِْذُنوَنُه فَيَأْذَنُ لَُهْم ، َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إِنَّ الَِّذي َيْسَتأِْذُنكَ : فَقُلُْت : فَلَْم ُيَر ِفي الْقَْومِ إِال َباكًِيا قَالَ : اآلِخرِ ؟ قَالَ  صلى اهللا عليه وسلم أَْبَغُض إِلَْيكُْم ِمَن

أَشَْهُد ِعْنَد اِهللا ، كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا : َبْعَد َهذَا لَسَِفيٌه ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نَِّة ، أَْرُجو أَنْ ال َوالَِّذي نَفُْس ُمَحمَّدٍ بَِيِدِه ، َما ِمْن َعْبٍد ُيْؤِمُن بِاللَِّه َعزَّ َوَجلََّّ ُيَسدُِّد إِال ُسِلَك بِِه ِفي الَْج:  َحلََف قَالَ

لَقَْد َوَعَدنِي َربِّي أَنْ ُيْدِخلَ ِمْن أُمَِّتي الَْجنَّةَ َيْدُخلُوَها َحتَّى َتَتَبَوُءوا أَنُْتْم َوَمْن َصلََح ِمْن ذََرارِيِّكُْم َمَساِكَن ِفي الَْجنَِّة ، 
  َسْبِعَني أَلْفًا بَِغْيرِ ِحسَابٍ َوال َعذَابٍ



ال : قَالَ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذََهَب ِمَن اللَّْيلِ نِْصفُُه أَْو ثُلُثَاُه ، فَ: مثَ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  لَُه ، حَتَّى َيطْلَُع الْفَجُْرُيسْأَلُ َعْن ِعَباِدي غَْيرِي َمْن َيْدُعونِي أَْسَتجِيُب لَُه ، َمْن َيسْأَلُنِي أُْعِطيِه ، َمْن َيْسَتْغفُِرنِي أَغِْفُر 

  رافع بن مكيث ٨٢٨

، َحدَّثََنا َمْعَمٌر ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ ُزفََر ، َعْن َبْعضِ َولَِد َراِفعِ ْبنِ  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ -٢٥٦٢
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه : َمِكيٍث ، َعْن َراِفعٍ َوكَانَ شَهَِد الُْحدَْيبَِيةَ َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  َنَماٌء ، َوُسوُء الُْخلُقِ ُشْؤٌم ، َوالْبِرُّ يَزِيُد ِفي الُْعُمرِ ، وَالصََّدقَةُ َتْمَنُع ِميَتةَ السَّوِْء ُحْسُن الُْخلُقِ: وسلم ، َيقُولُ 

  خالد بن عدي اجلهين ٨٢٩

وُب ْبُن ُحمَْيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ َوَحدَّثََنا َيْعقُ -٢٥٦٣
ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبدِ اِهللا ْبنِ اَألَشجِّ ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن أَبِي أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي أَُبو اَألْسَوِد ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن 

َمْن : نِ َعِديٍّ الُْجهَنِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َخاِلِد ْب
  لَيِْهَساقَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إَِبلََغُه َمْعُروٌف ِمْن أَِخيِه ِمْن غَْيرِ َمْسأَلٍَة َوال إِشَْراٍف فَلَْيقَْبلُْه َوال َيرُدَُّه ، فَإِنََّما ُهَو رِْزٌق 

  جابر بن أسامة اجلهين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٣

، َعْن َجابِرِ ْبنِ  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َعْبِد اِهللا -٢٥٦٤
لَِقيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي أَْصحَابِِه بِالسُّوقِ ، فََسأَلُْت أَْصَحاَب َرُسولِ : أَُساَمةَ الُْجهَنِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َما : فََرَجْعُت فَإِذَا قَْوِمي ِقَياٌم ، فَقُلُْت : َيُخطُّ ِلقَْوِمَك َمْسجًِدا قَالَ : أَْيَن ُترِيُدونَ ؟ قَالُوا : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  َخطَّ لََنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمْسجًِدا ، َوغََرَز ِفي الِْقْبلَِة َخَشَبةً فَأَقَاَمَها ِفيِه: لُوا لَكُْم ؟ قَا

  عم َعْبد اهللا بن خبيب اجلهين ٨٣١

، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُخبَْيبٍ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َسْعٍد -٢٥٦٥
إِذَا َعَرَف الُْغالُم َيِميَنُه ِمْن ِشمَاِلِه أُِمرَ : ُيَحدِّثُ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعمِِّه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  بِالصَّالِة

دَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َح -٢٥٦٦
كُنَّا ِفي َمْجِلسٍ فََجاَء َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى رَأِْسِه أَثَُر َماٍء ، : ْبنِ ُخَبْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعمِِّه قَالَ 

ال بَأْسَ : أََجلْ وَالَْحْمُد ِللَِّه ، ثُمَّ أَفَاضَ الْقَْوُم ِفي ِذكْرِ الْغَِنى ، فَقَالَ : نََراَك الَْيْوَم طَيَِّب النَّفْسِ قَالَ : لَ لَُه َبْعُضَنا فَقَا
  ِمَن النَّعِيمِبِالْغَِنى ِلَمنِ اتَّقَى ، وَالصِّحَّةُ ِلَمنِ اتَّقَى خَْيٌر ِمَن الِْغَنى ، وَِطيُب النَّفْسِ 

  سربة بن معبد ٨٣٢



  ابن جمازة بن خديج بن ذهل بن زيد جهينة بن قضاعة بن مالك بن محري
، نِ الرَّبِيعِ ْبنِ َسبَْرةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َع -٢٥٦٧

  .َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم نََهى َيْوَم الْفَْتحِ َعْن ُمْتَعِة النَِّساِء
  َوَرَواُه أَْيًضا اْبُن أَبِي َعْبلَةَ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ

يعِ ْبنِ َسبَْرةَ ْبنِ َمْعَبِد ْبنِ َمَجاَزةَ ْبنِ َخِديجِ ْبنِ ذُْهلِ ْبنِ َحدَّثََنا الْحَارِثُ ْبُن َمْعَبٍد ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ الرَّبِ -٢٥٦٨
َحدَّثَنِي َعمِّي َحْرَملَةُ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن : زَْيِد ْبنِ ُجَهْيَنةَ ْبنِ قَُضاَعةَ ْبنِ َماِلِك ْبنِ ِحمَْيَر قَالَ 

اْجَتَمَع ِعْنَد ُمَعاوَِيةَ رِجَالٌ ِمْن أَفَْناِء : َبٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َصاِحبِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َسْبَرةَ ْبنِ َمْع
الْقَْوُم َحتَّى انَْتَهى فََحدَّثَ : لَُيَحدِّثْ كُلُّ َرُجلٍ مِْنكُْم بَِمكُْرَمِة قَْوِمِه َوَما كَانَ ِفيهِْم ِمْن فَْضلٍ قَالَ : النَّاسِ ، فَقَالَ 

فََحدَّثَ بَِحِديٍث َعَجَز َعْن إِْتَماِمِه وَأَْشَهدُ لََسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : الَْحِديثُ إِلَى فًَتى ِمْن جَُهْيَنةَ قَالَ 
ِئي ، أَغَْضُب لَِغَضبِهِْم َوأَْرَضى بِرَِضاِئهِْم ، َمْن أَغْضََبُهمْ جَُهْيَنةُ ِمنِّي َوأََنا ِمنُْهْم ، غَِضبُوا ِلَغَضبِي َوَرضُوا لِرِضَا: ، َيقُولُ 

  فَقَْد أَغَْضبَنِي ، َوَمْن أَغَْضبَنِي فَقَْد أَغَْضبَ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ

مَّدِ ْبنِ إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُمَح -٢٥٦٩
 صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي َعْن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ ، َعنِ الرَّبِيعِ ْبنِ سَْبَرةَ ْبنِ َمْعَبدٍ الُْجهَنِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ

  الُْمْتعَِة

َبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن الرَّبِيعِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِّهِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -٢٥٧٠
رْ لََيْسَتِت: ال ُتَصلُّوا ِفي أَْعطَاِن اِإلبِلِ َوَصلُّوا ِفي مََراحِ الْغََنمِ ، َوقَالَ : ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  أََحُدكُْم ِفي َصالِتِه َولَْو بَِسْهمٍ
لْجَُهنِيُّ ، َعْن َعمِِّه َعْبِد َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َسبَْرةُ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ الرَّبِيعِ ْبنِ َسْبَرةِ ْبنِ َمْعَبٍد ا -٢٥٧١

  َجدِِّه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ، فَذَكََر ِمثْلَُهالَْمِلِك ْبنِ الرَّبِيعِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن 

  َعْبد اهللا بن خبيب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٣٣

ي أَُسْيٍد ،  أَبَِحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد أَْحَمُد ْبُن الْفُرَاِت ، َعنِ اْبنِ أَبِي فُدَْيٍك ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن أُسَْيِد ْبنِ -٢٥٧٢
خََرْجَنا ِفي لَْيلٍَة َمطٌَر َوظُلَْمةٌ َشِديَدةٌ َنطْلُبُ : َعْن َجدِِّه قَالَ : َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُخبَْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَُراُه قَالَ 

: َيا َرُسولَ اِهللا َما أَقُولُ ؟ قَالَ : لَْم أَقُلْ َشْيئًا ، قُلُْت فَ: قُلْ : النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم لَُيصَلَِّي بَِنا فَأَْدَركُْتُه ، فَقَالَ 
  اقَْرأْ قُلْ ُهَو اللَُّه أََحدٌ ِحَني ُتْصبُِح َوِحَني ُتْمِسي َتكِْفيَك ِمْن كُلِّ َشْيٍء

، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الرَّازِيِّ ، َعنِ الُْمْسَتِلمِ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسْعٍد -٢٥٧٣
إِنَّا : َيا َرُسولَ اِهللا ، اْسَتِعْن بَِنا قَالَ : قُلَْنا : َسِعيٍد ، َعْن ُخَبْيبِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُخَبْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ 

  ال َنْسَتِعنيُ بُِمْشرٍِك

  عابس اجلهين َرِضَي اهللا تعاىل عنهبن  ٨٣٤



اهِيَم ، أَنَّ أََبا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا شَْيَبانُ ، َعْن َيحَْيى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَر -٢٥٧٤
أَال أُْخبُِرَك بِأَفَْضلِ َما : ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَُه َعْبِد اهللاِ أَخَْبَرُه ، أَنَّ اْبَن َعابِسٍ الُْجهَنِيَّ أَْخَبَرُه 

  قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ َو قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ: َبلَى َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ : قُلُْت : َتَعوَّذَ بِِه الُْمَتَعوِّذُونَ ؟ قَالَ 

  جلهينَعْبد اهللا بن عكيم ا ٨٣٥

 ْبنِ ُمَخْيمَِرةَ ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َعنِ الْقَاِسمِ -٢٥٧٥
أَنْ : ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كََتَب إِلَْيهِْم َحدَّثََنا َمشَْيَخةٌ لََنا ِمْن ُجهَْيَنةَ : َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعكَْيمٍ الُْجهَنِيِّ قَالَ 
  ال َتْسَتْمِتعُوا ِمَن الَْمْيَتةِ بَِشْيٍء

يْلَى ، َعْن نِ ْبنِ أَبِي لََحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاِذ ْبنِ ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَم -٢٥٧٦
  َمْن َتَعلََّق َشْيئًا ُوِكلَ إِلَيِْه: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : أَِخيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعكَْيمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  أَُبو َعْبد الرمحن اجلهين ٨٣٦

ا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي حَبِيبٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََن -٢٥٧٧
: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن َمْرثَِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْجهَنِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َوَعلَْيكُْم: ي َراِكٌب غًَدا إِلَى الَْيهُوِد فَالَ تَْبَدُءوُهْم بِالسَّالمِ ، َوإِذَا َسلَُّموا فَقُولُوا إِنِّ

نِ َعْبدِ ْن َمْرثَِد ْبَحدَّثََنا اْبُن َبكَْرةَ ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي حَبِيبٍ ، َع -٢٥٧٨
َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذْ : اِهللا الْيََزنِيِّ ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْجهَنِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

فَدََنا إِلَْيهِ أََحُدُهَما ِليَُبايَِعهُ : إِذَا َرُجالِن ِمْن َمذِْحجٍ قَالَ ِكْنِديَّاِن ُمذِْحَجاِن ، حَتَّى أَتََياُه فَ: طَلََع َراِكَباِن فَلَمَّا َرآُهَما قَالَ 
: طُوَبى قَالَ : َيا َرسُولَ اِهللا ، أََرأَْيَت َمْن أَْدَركََك َوآَمَن بَِك َوَصدَّقََك وَاتََّبَعَك مَالَُه ؟ قَالَ : فَلَمَّا أََخذَ بَِيِدِه قَالَ 
َيا َرسُولَ اِهللا ، أََرأَْيَت َمْن آَمَن بِكَ : اْنَصَرَف ، ثُمَّ أَقَْبلَ اآلَخُر َحتَّى أََخذَ بَِيِدِه ِلُيبَايَِعُه ، فَقَالَ فََمَسَح َعلَى َيِدِه َو

  طُوَبى لَُه ، ثُمَّ طُوَبى لَُه ، ثُمَّ َمَسَح َعلَى َيِدِه َواْنَصَرَف: َوَصدَّقََك َواتََّبَعَك وَلَْم َيَرَك ؟ قَالَ 

  األغر ٨٣٧

، َحدَّثََنا ُمؤَمَّلٌ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ الْغَزَّانُ َخَتُن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرِئِ  -٢٥٧٩
ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم يُقَالُ لَهُ ُشْعَبةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َشبِيبٍ أَبِي رَْوحٍ ، َعْن َرُجلٍ 

  َصلَّْيُت َخلَْف النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم الصُّْبَح فَقََرأَ بِسُوَرِة الرُّومِ: اَألغَرُّ قَالَ : 

  أَُبو غادية ٨٣٨

  وذكر قوم أنه جهين وقد كنا ذكرناه يف مزينة وامسه يسار بن سبع
 ْبُن غَْيالنَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعاِئٍد ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن ُحمَْيٍد ، َحدَّثََنا حَفُْصَحدَّثََنا  -٢٥٨٠



ٌن َشدَّادٌ َخْيُر النَّاسِ َسَتكُونُ ِفَت: ، َعْن َحبَّانَ ْبنِ َحَجرٍ ، َعْن أَبِي الَْغاِدَيِة ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  ِفيَها ُمْسِلُمو أَْهلِ الَْبوَاِدي الَِّذيَن ال يَْنَدُهونَ ِمْن ِدَماِء النَّاسِ َوأَمَْوالِهِْم شَْيئًا

  بعجة بن َعْبد اهللا اجلهين عن أبيه ٨٣٩

ْبُن َسالمٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن بَْعَجةَ ْبنِ َعْبدِ  َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ -٢٥٨١
َهذَا َيْوُم َعاُشوَراَء فَُصوُموُه ، فَقَاَم َرُجلٌ ِمْن َبنِي : اِهللا ، أَنَّ أَبَاُه أَْخَبَرُه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لَُهْم 

اذَْهْب إِلَى قَْوِمَك : َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي َتَركُْت قَْوِمي َوِمنُْهُم الصَّاِئُم َوِمنُْهُم الُْمفِْطُر ، فَقَالَ : لَ َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف ، فَقَا
  فََمْن كَانَ ِمْنُهْم ُمفِْطًرا فَلُْيِتمَّ َصْوَمُه إِلَى اللَّْيلِ

  بشري بن عقربة أَُبو اليمان اجلهين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٤

رَْيحِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َضْمَضمِ ْبنِ ُزْرَعةَ ، َعْن ُش -٢٥٨٢
قَِد احَْتْجتُ إِلَى كَالِمَك ، َوقَالَ :  ُعَبْيٍد ، أَنَّهُ َشهَِد عَْبَد الَْمِلِك ْبَن َمرَْوانَ َيْوَم قُِتلَ َعْمُرو ْبُن َسِعيدِ ْبنِ الَْعاصِ قَالَ

إِنِّي َسمِْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا : َيا أََبا الَْيَماِن ، قَِد احَْتْجُت الَْيْوَم إِلَى كَالِمَك ، فَقَالَ : ِلَبِشريِ ْبنِ َعقَْربٍ الُْجهَنِيِّ 
َها إِال رَِياًء َوُسْمَعةً أَْوقَفَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم الْقَِياَمِة َمْوِقَف رَِياءٍ َمْن قَاَم بُِخطَْبٍة ال َيلْتَِمُس بِ: عليه وسلم ، َيقُولُ 

  َوُسْمَعٍة

  عقبة بن عامر اجلهين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٤١

َسِمْعُت َيحَْيى ْبَن أَيُّوَب ُيَحدِّثُ ، َعْن :  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ -٢٥٨٣
 َعاِمرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ َيزِيَد ْبنِ أَبِي حَبِيبٍ ، َعْن َمْرثٍَد َوُهَو َمرْثَُد ْبُن َعْبِد اِهللا الْيََزنِيُّ أَُبو الَْخْيرِ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ

نِّي لَْسُت أَْخَشى َعلَْيكُْم أَنْ ُتْشرِكُوا َبْعِدي ، َولَِكنِّي أَْخَشى َعلَْيكُُم الدُّْنَيا أَنْ إِ: النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
 َوكَانَ آِخُر َما رَأَْيُت َرُسولُ اِهللا: َتَتَنافَسُوا َوَتقَْتِتلُوا فََتْهِلكُوا كََما َهلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُْم قَالَ ُعقَْبةُ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه 

  صلى اهللا عليه وسلم َعلَى الِْمنْبََر

ْن َيزِيَد ْبنِ َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ َجْعفَرٍ ، َع -٢٥٨٤
إِنَّ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ةَ ْبنِ َعاِمرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن َمْرثَِد ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْيزَنِيِّ ، َعْن ُعقَْب

  أََحقَّ الشُّرُوِط أَنْ ُيَوفَّى بِِه َما اسَْتْحلَلُْتْم بِهِ الْفُرُوَج

  َعْبد الرمحن بن عايش َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٤٢

َحدَّثََنا اْبُن جَابِرٍ َوُهَو َعْبدُ : دَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َوالَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، قَاال َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َح -٢٥٨٥
ا َحِديثَ َعْبدِ َيا أََبا إِبَْراهِيَم َحدِّثَْن: َمرَّ بَِنا َخاِلُد ْبُن اللَّْجالجِ فََدعَاُه َمكُْحولٌ ، فَقَالَ : الرَّْحَمنِ ْبُن َيزِيَد ْبنِ جَابِرٍ قَالَ 

َرأَْيتُ رَبِّي : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َسِمْعُت عَْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َعايِشٍ ، َيقُولُ : الرَّْحَمنِ ْبنِ َعايِشٍ قَالَ 
أَْنَت أَيْ َربِّ أَْعلَُم ، فََوَضَع كَفَُّه َبْيَن كَِتِفي  :ِفيَم َيْخَتِصُم الَْمُأل اَألْعلَى َيا ُمَحمَُّد ؟ فَقُلُْت : ِفي أَْحَسنِ ُصوَرٍة ، فَقَالَ 



َوكَذَِلَك ُنرِي إِْبَراِهيَم َملَكُوَت : فََوَجْدتُ َبْرَدَها َبْيَن ثَْدَييَّ فََعِلْمُت َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرضِ ، ثُمَّ َتال 
: ِفي الْكَفَّارَاِت قَالَ : نِني فَسَأَلَُهْم ِفيَم َيخَْتِصُم الَْمألُ اَألْعلَى َيا ُمَحمَُّد ؟ فَقُلُْت السَّمََواِت َواَألْرضِ َوِلَيكُونَ ِمَن الُْموِق

الَْمْشُي َعلَى األَقَْدامِ إِلَى الُْجُمَعاِت ، وَالُْجلُوُس ِفي الَْمسَاجِِد ِخالفَ الصَّلََواِت ، َوإِْبالغُ الَْوُضوءِ : َوَما ُهنَّ ؟ قُلُْت 
  َماِكَنُه ِفي الَْمكَارِِهأَ

َمْن َيفَْعلْ ذَِلَك يَِعْش بَِخْيرٍ َوَيُمْت بِخَْيرٍ َيكُونُ ِمْن َخطِيئِتِه كََيْومِ َولََدْتُه أُمُُّه ، َوِمَن : قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : قَالَ 
قُلِ اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيَِّباِت َوَتْركَ : اللَّْيلِ وَالنَّاُس نَِياٌم الدََّرَجاِت إِطَْعاُم الطََّعامِ ، َوَبذْلُ السَّالمِ ، َوأَنْ َتقَْرأَ بِ

ْومٍ فََتوفَّنِي غَْيَر َمفُْتوٍن ، الْمُْنكَرَاِت َوُحبَّ الَْمَساِكنيِ ، َوأَنْ َتْغِفَر ِلي َوتَْرَحَمنِي َوَتُتوَب َعلَيَّ ، َوإِذَا أََرْدَت ِفْتَنةً ِفي قَ
  َتَعلَُّموُهنَّ فََوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه إِنَُّهنَّ لَحَقٌّ: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  فَقَالَ

ْن  ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعَحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كَِثريٍ أَُبو ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن ثَْوَبانَ -٢٥٨٦
خََرَج َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْوًما َعلَى : َمكْحُولٍ ، َواْبُن أَبِي َزكَرِيَّا ، َعنِ اْبنِ َعاِئشٍ الَْحْضرَِميِّ قَالَ 

انِي َربِّي اللَّْيلَةَ ِفي أَْحَسنِ صُوَرةٍ أََت: نََراَك ُمشْرَِق الَْوْجِه ُمْسَتْبِشًرا قَالَ : أَْصحَابِِه ُمشْرَِق الَْوْجِه ُمْسَتْبِشَرُه ، فَقَالُوا لَُه 
ال أَْدرِي ، ثُمَّ : َتْدرِي فِيَم َيْخَتِصُم الَْمُأل اَألْعلَى ؟ قُلُْت : لَبَّْيَك َربَّ الَْعالَِمَني ، فَقَالَ : َيا ُمَحمَُّد ، قُلُْت : ، فَقَالَ 

  َتْدرِي ِفيَم َيخَْتِصمُ الَْمُأل اَألْعلَى ؟ فَذَكََر َنْحوَُه: بَّْيكَ َربَّ الْعَالَِمَني قَالَ لَ: َيا ُمَحمَُّد ، فَقُلُْت : أََعاَدَها َعلَيَّ فَقَالَ 

  اللجالج اجلهين َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٨٤٣

َمةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا الُْجهَنِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا الشُّعَْيِثيُّ ، َعْن َمْسلَ -٢٥٨٧
كُنَّا ِغلَْماًنا َنْعَملُ ِفي السُّوقِ فَأََمَر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بَِرُجلٍ فَُرجَِم ، : َخاِلٍد اللَّْجالجِ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

َيا َرُسولَ : َم ِفيِه ، فَأََتْيَنا بِهِ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلَْنا فََجاَء آَخُر فََسأَلََنا أَنْ َنُدلَُّه َعلَى َمكَانِِه الَِّذي ُرجِ
ال َتقُولُوا : وسلم  اِهللا ، إِنَّ َهذَا َجاَءَنا َيْسأَلَُنا َعْن َهذَا الْخَبِيِث الَِّذي ُرجَِم الَْيْوَم ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه

  ِه لَُهَو أَطَْيُب ِعْنَد اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِمَن الِْمْسِكالَْخبِيثَ ، فَوَاللَّ

  َعْبد الرمحن بن حسنة َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٨٤٤

نِ  َعْبِد الرَّْحَمَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َوْهبٍ ، َعْن -٢٥٨٨
فََوَضَعَها ، : خََرَج َعلَْيَنا النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ِفي َيِدِه كََهْيئَِة الدََّرقَِة قَالَ : ْبنِ َحَسَنةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َمْرأَةُ ، فََسِمَعُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ اْنظُُروا إِلَْيهِ َيُبولُ كََما َتبُولُ الْ: ثُمَّ جَلََس فََبالَ إِلَْيَها ، فَقَالَ َبْعضُُهْم 
فََنَهاُهْم ، فَُعذَِّب ِفي َوْيَحَك أََما َعِلْمَت َما أَصَاَب َصاِحبَ َبنِي إِسَْراِئيلَ كَاُنوا إِذَا أَصَابَُهُم الْبَْولُ قََرضُوُه بِالَْمقَارِيضِ : 

  قَْبرِِه

  السائب ٨٤٥

بِيِه ، َعنِ ْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن الْجَْعِد ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ ، َحدَّثََنا َخالُد ْبُن السَّاِئبِ ، َعْن أََحدَّثََنا ُه -٢٥٨٩
  .إِذَا َدَخلَ أََحُدكُمُ الْغَاِئطَ فَلَْيْمَسْح بِثَالثِة أَْحَجارٍ: النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 



  لزُّْهرِيُّ ، َعْن َخالِد ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلمَوَرَواُه ا
، َعْن َحفْصِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َحبَّانَ ْبنِ وَاِسعٍ  -٢٥٩٠
َعلَ ُعْتَبةَ ، أَنَّ َخالَد ْبَن السَّاِئبِ َحدَّثَُه ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا َدَعا َج َهاِشمِ ْبنِ

  رَاَحَتْيِه إِلَى َوْجهِِه

  جندب بن مكيث اجلهين ٨٤٦

َحدَّثَُه ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن َيْعقُوَب ْبنِ ُعْتَبةَ  ذَكََر َسِعيُد ْبُن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد اُألمَوِيُّ ، أَنَّ أََباُه -٢٥٩١
َبَعثَ َرسُولُ اهللاِ : الَ ْبنِ اَألْخَنسِ ، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ خَُبْيبٍ الُْجَهنِيِّ ، َعْن ُجْنُدبِ ْبنِ َمكِيٍث الْجَُهنِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَ

اَرةَ َب ْبَن َعْبدِ اهللاِ اللَّيِْثيَّ أََحَد بَنِي كَلْبِ ْبنِ َعْوٍف ِفي َسرِيٍَّة كُْنُت ِفيهِْم ، فَأََمَرُه أَنْ َيِشنَّ الَْغصلى اهللا عليه وسلم غَاِل
لَْحارِثَ ْبَن بَْرَصاَء اللَّْيِثيَّ فََخَرْجَنا َحتَّى إِذَا كُنَّا بِقَُدْيٍد لَِقيَنا ا: َعلَى َبنِي الُْملَوِّحِ بِالْكَدِيِد َوُهْم ِمْن َبنِي لَْيٍث قَالَ 

  إِنََّما جِئْتُ أُرِيُد اِإلْسالَم ، فَإِنََّما خََرْجُت إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ،: فَأََخذَْناُه ، فَقَالَ 

ْيَر ذَِلَك فََسُنوِثُق ِمْنَك ، فََشدَْدَناُه رَِباطًا َوَخلَّفَْنا إِنْ َتكُْن ُمْسِلًما فَلَْن َيضََّرَك رِبَاطُ َيْومٍ َولَْيلٍَة ، َوإِنْ َتكُْن غَ: فَقُلَْنا 
إِنْ َنازََعَك فَاْجَتزَّ رَأَْسُه ، ثُمَّ ِسْرَنا َحتَّى أَتَْيَنا الْكَدِيَد ِعْنَد غُُروبِ الشَّْمسِ ، : ِعْنَدُه ُروَْيجِال ِمنَّا أَْسَوَد ، ثُمَّ قُلَْنا 

ْم ، حَتَّى لَْواِدي َوَبَعثَنِي أَْصحَابِي َربِيئَةً لَُهْم ، فَخََرْجُت فَأََتْيتُ َتال ُمْشرِفًا َعلَى الْحَاِضرِ ُيطِْلعُنِي َعلَْيهِفَكََمنَّا ِفي َناِحَيِة ا
: لٌ ِمنُْهْم ِمْن ِخَباِئِه ، فَقَالَ الْمرَأَِتِه إِذَا أَسَْنْدُت ِفيِه َعلَْوُت َعلَى رَأِْسِه ثُمَّ اْنبَطَْحُت َعلَْيِه فََواللَِّه إِنِّي َألْنظُُر إِذْ َخَرجَ َرُج
ال َتكُونُ َجرَِّت الِْكالُب ِمْنَها  َواللَِّه إِنِّي َألَرى َعلَى َهذَا التَّلِّ أَْسَواًدا َما َرأَْيُتُه أَوَّلَ َيوِْمي َهذَا ، فَاْنظُرِي إِلَى أَْوِعَيِتَنا

فََناَولَْتهُ : َناوِلِينِي قَْوِسي َوَنْبِلي قَالَ : فَقَالَ : وَاللَِّه َما أَفِْقُد ِمْن أَْوِعَيِتي شَْيئًا قَالَ :  فََنظََرْت ، ثُمَّ قَالَْت: َشْيئًا قَالَ 
فََوَضَعُه ِفي َمْنِكبِي اآلَخَر  قَْوَسُه َوَسْهَمْينِ َمَعَها ، فَأَْرَسلَ َسْهًما فَوَاللَِّه َما أَْخطَأَ َجنْبِي َوَنَزْعُتُه ، َوثََبتُّ ، ثُمَّ أَْرَسلَ

  فَاْنَتَزْعُتُه ، َوثََبتُّ ،

تَْمُضُغُهَما َعلَيَّ  وَاللَِّه لَْو كَانَ َربِيئَةً لَقَدْ َتَحرََّك لَقَْد َخالَطَهُ َسْهَماِن ال أََبا لَِك إِذَا أَصَْبْحِت فَاتَّبِِعيهَِما ال: فَقَالَ الْمرَأَِتِه 
لَْيهِمُ َحِت الَْماِشَيةُ ِمْن إِبِِلهِْم َوأَغَْناِمهِْم فَلَمَّا اْحَتلَبُوا ، َوأَْعطَنُوا ، َواطَْمأَنُّوا ، َوَنامُوا شََننَّا َعالِْكالُب ، ثُمَّ َدَخلَ َورَا

، َوَخَرْجَنا فََحَدْرَنا حَتَّى َمَرْرَنا بِاْبنِ  الْغَاَرةَ ، َوقََتلَْنا َواْسَتقَْنا الْغََنَم َوخََرَج صَرِيُخ الْقَْومِ َوقَْوُمُهْم ، َوَجاَءَنا ال قَِبلَ لََنا بِِه
َبْينَُهْم إِال الَْواِدي ُمَوجِّهَِني ِفي َناِحَيِتهِ الْبَْرَصاِء فَاْحَتَملَْناُه وَاْحَتَملَْنا صَاِحبَِنا َوأَْدرَكََنا الْقَْوُم ، َحتَّى َنظَْرَنا إِلَْيهِْم َما َبْيَنَنا َو

ا ، فََجاءَ ُه بِالَْواِدي ِمْن َحْيثُ َشاَء َيْمُأل َجْنَبْيِه ، وَاْيُم اِهللا تََعالَى َما رَأَْيَنا قَْبلَ ذَِلكَ َسَحاًبا َوال َمطًَراُألْخَرى إِذْ َجاَء اللَّ
  بَِما ال َيْسَتِطيُع أََحدٌ أَنْ َيُحوَزُه ، فَلَقَْد َرأَيُْتُهْم ُوقُوفًا َيْنظُُرونَ إِلَيَْنا ،

 الُْمْسِلِمَني َناَها ِفي الُْمَشلَّلِ َوفُْتَناُهْم قَْوًما ال َيقِْدُرونَ ِفيِه َعلَى طَلَبَِنا ، فََواللَِّه َما أَْنَسى قَْولَ زاجرٍ ِمَنأَسَْنْد: َوقَالَ 
الُْمذِْهْب ثُمَّ قَِدْمَنا بَِها َعلَى َرسُولِ اِهللا أََبى أَُبو الْقَاِسمِ أَنْ َيغُْرْب ِفي ِحْملِ َنَباَتةَ ُمْغلَوِْلْب ُصفَْرا َعاِلَيٍة كَلَْوِن : َوُهَو بَِها 

أَِمتْ : كَانَ شَِعارُُهْم لَْيلَتَِئٍذ : أَْخبََرنِي َرُجلٌ ِمْن أَْسلََم َعْن َشْيخٍ لَُهْم قَالَ : صلى اهللا عليه وسلم قَالَ اْبُن إِْسحَاَق 
  عَاَر َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد َعلَيَّ ِمْن ِكَتابِي ، فَلَْم أََر َعلَْيِه إِجَازَةًَوقَِد اْسَت: أَِمْت قَالَ الشَّْيُخ الْقَاِضي أَُبو َبكْرٍ 



يِد ْبنِ َيسَارٍ قَالَ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحجَّاجٍ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيْحَيى ، َعْن َسِع -٢٥٩٢
أََتْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي أَْزَبةٍ : ْن ُجهَْيَنةَ لَمْ أََر َرُجال قَطُّ أَْعظََم ِمْنُه َوال أَطَْولَ ِمْنُه ، فَقَالَ َرأَْيُت َرُجال ِم: 

أُْخذُ بَِيِد الرِّْجلَْينِ ، تََوزَُّعوُهْم ، فَكَانَ الرَُّجلُ َي: ، أَْو لَْزَبةٍ أََصاَبتِ النَّاَس ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نْزِِلِه فََحلَبَ َوكَانَ الْقَْوُم يََتَحامُونِي ِلَما ُيَرى ِمْن ِعظَِمي َوطُوِلي ، فَأََخذَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بَِيِدي إِلَى َم

رِْبتُ لََبَنَها ، ثُمَّ َحلَبَ ِلي أُْخَرى فَشَرِْبُت لََبَنَها َحتَّى ِلي شَاةً فََشرِْبُت لَبََنَها ، حَتَّى َحلََب ِلي ، ثُمَّ َحلَبَ ِلي أُْخَرى فََش
، فَذََهْبُت ، فَلَمَّا كَانَ ِمَن الَْغِد أَْسلَْمُت ثُمَّ جِئُْت ثُمَّ َحلََب ِلي َشاةً َواِحَدةً فََشبِْعُت ، ثُمَّ رَوِيُت : َحلََب ِلي َسْبًعا قَالَ 

الُْمْؤِمُن َيشَْرُب ِفي َمِعيٍّ وَالْكَاِفرُ َيشَْربُ : لَ اِهللا ، َما َشبِْعُت قَطُّ ، َوال رَوِيُت قَْبلَ الَْيْومِ ، فَقَالَ َواللَِّه َيا َرسُو: فَقُلُْت 
  ِفي َسْبَعِة أَْمَعاَء

  وجرم بن قضاعة فمن جرم

  الفلتان بن عاصم

ا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا عَاِصُم ْبُن كُلَْيبٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحجَّاجٍ السَّاِميُّ ، َحدَّثََن -٢٥٩٣
كُنَّا ِعْندَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأُنْزِلَ َعلَْيِه ، َوكَانَ إِذَا : َعْن َخاِلِه الْفَلََتانِ ْبنِ َعاِصمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

فَكُنَّا نَْعرُِف ذَِلَك ِمْنُه ، : َداَم َبَصُرُه ، َوفََتَح َعْيَنْيِه ، َوفََرغَ َسْمُعُه وََبَصُرهُ ِلَما َيأِْتيِه ِمَن اِهللا َعزَّ َوَجلَّ قَالَ  َنَزلَ َعلَْيِه
: ى َبلَغَ َوكُلًّا َوَعَد اللَُّه الُْحْسَنى قَالَ اكُْتْب ال َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني غَْيرُ أُوِلي الضََّرر حَتَّ: فَقَالَ ِللْكَاِتبِ 

  َما ذَْنبَُنا َيا َرُسولَ اِهللا ؟: فَقَاَم اَألْعَمى ، فَقَالَ 

سلم فََخافَ ليه وفَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلَْنا إِنَّهُ َينْزِلُ َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا ع: قَالَ 
فََبِقَي قَاِئًما ، َوقَالَ : أَُعوذُ بَِغَضبِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : أَنْ َيكُونَ َيْنزِلُ َعلَْيِه َشْيٌء ِمْن أَْمرِِه ، فَقَالَ 

  اكُْتْب غَْيُر أُوِلي الضََّررِ: لْكَاِتبِ أَُعوذُ بَِغَضبِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِل: 

بِيِه ، َعْن َخاِلِه ح َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ كُلَْيبٍ ، َعْن أَ -٢٥٩٤
إِنِّي َرأَْيتُ لَْيلَةَ الْقَْدرِ فَاطْلُُبوَها ِفي : َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ: الْفَلََتاِن ْبنِ عَاِصمٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  الَْعْشرِ األََواِخرِ وِتْرًا

  سوادة بن الربيع اجلرمي ٨٤٨

َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ : َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن رَاِشٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُحمَْرانَ قَالَ  -٢٥٩٥
  الَْخْيلُ َمْعقُوٌد ِفي نَوَاِصيَها الَْخيُْر: قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : َسِمْعُت سََواَدةَ ْبَن الرَّبِيعِ ، َيقُولُ : الَْجرِْميُّ قَالَ 

  سلمة اجلرمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٤٩



 َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِمْسَعرِ ْبنِ َحبِيبٍ الَْجرِْميِّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو -٢٥٩٦
اِهللا ، َمْن ُيَصلِّي  َيا َرسُولَ: فَقُلَْنا : أَبِيِه ، أَنَُّهْم َوفَُدوا إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأََرادُوا أَنْ يَْنَصرِفُوا قَالَ 

  أَْخذًا ِللْقُْرآِن: أَكْثَرُُهْم َجْمًعا ِللْقُْرآِن ، أَْو قَالَ : بَِنا ؟ قَالَ 

  عمر بن سلمة اجلرمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٥

، َعْن َعْمرِو ْبنِ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما  َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا أَُبو قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَيُّوَب -٢٥٩٧
َيؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُْم قُْرآًنا : َوكَانَ ِفيَما أَْوَصاَنا : اْنطَلَقُْت َمَع أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بِإِْسالمِ قَْوِمِه قَالَ : قَالَ 
ْنُت أَُصلِّي بِهِْم َوَخلِْفي النَِّساُء َوَعلَيَّ ُبْرَدةٌ فَإِذَا َسَجْدُت خََرَجْت َجاعَِرَتيَّ ، فَقَالَِت فَكُْنُت أَكْثََرُهْم قُْرآًنا ، َوكُ: قَالَ 

  غَطُّوا َجاعَِرَتْي قَارِِئكُْم فَكُسِيُت قَِميًصا فََما فَرِْحُت بَِشْيٍء فَْرحَِتي بِالْقَِميصِ: النَِّساُء 

َسِمْعُت َعْمَرو ْبَن َسلََمةَ : َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن رَِياحٍ قَالَ : َسِمْعُت أََبا قَُتْيَبةَ ، َيقُولُ : َزَم قَالَ َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن أَْخ -٢٥٩٨
  َوكُْنُت قَْد َتَعلَّْمُت ِمَن الْقُْرآِن: َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ُيَحدِّثُ بِمِثْلِ َهذَا الَْحِديِث ، َوَزاَد ِفيِه 

َي اللَُّه َعْنُه َنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا عَاِصٌم ، َعن َعْمرِو ْبنِ َسلََمةَ َرِضَحدَّثَ -٢٥٩٩
: أَكْثَرُكُْم ِقَراَءةً ِللْقُْرآِن قَالَ  لََيؤُمَّكُْم: إِنَُّه قَالَ : لَمَّا َرَجَع قَْوِمي ِمْن ِعْنِد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالُوا : قَالَ 

أَال ُتغَطِّي َعنَّا اْسَت :  فََدَعْونِي فََعلَُّمونِي الرُّكُوَع وَالسُُّجوَد ، فَكُْنتُ أُصَلِّي بِهِْم َوَعلَيَّ ُبْرَدةٌ فَكَاُنوا ، َيقُولُونَ َألبِي
  ابْنَِك

  وكلب بن قضاعة
  فمنهم 

  زيد بن حارثة

  ين هاشموقد ذكرناه يف ب

  جبلة بن حارثة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٥١

خَاِلٍد ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السِّكِّنيِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن النَّْضرِ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي  -٢٦٠٠
أَْرِسلْ َمِعي : أَتَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت : لَُّه َعْنُه قَالَ َعْمرٍو الشَّيَْبانِيِّ ، َعنِ اْبنِ َحارِثَةَ َرِضَي ال

فََوَجْدُت قَْولَ : ال أَْختَاُر َعلَْيَك أََحًدا َبْعَدُه قَالَ : ُهَو ذَا َبْيَن َيدَْيَك إِنْ ذََهَب فَلَْن أَْمَنَعُه ، فَقَالَ زَْيٌد : أَِخي ، فَقَالَ 
  يًْرا ِمْن قَْوِليأَِخي َخ

اهللا عليه  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َجَبلَةَ ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى -٢٦٠١
  لْبِيِّ َحدِيثٌوسلم كَانَ إِذَا لَمْ َيْغُز أَْعطَى ِسالَحُه أَُساَمةَ ، َوقَْد ُروَِي َعْن أَبِي ِهاللٍ الْكَ

  وعذرة من قضاعة فمن عذرة



  ثعلبة بن صعري العذري ٨٥٢

وَاِئلٍ ، َعنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن َبكْرِ ْبنِ  -٢٦٠٢
ةَ ْبنِ ُصَعْيرٍ الُْعذْرِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَاَم فََخطََبَنا َوأََمرَ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ثَْعلََب

، أَْو َعْن كُلِّ ْن كُلِّ وَاِحٍد بَِصَدقَِة الِْفطْرِ َعنِ الصَِّغريِ وَالْكَبِريِ َوالُْحرِّ وَالْعَْبِد ، َصاًعا ِمَن التَّْمرِ ، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ َع
  رَأْسٍ ، أَْو َصاَع قَْمحٍ َبْيَن اثَْنْينِ

، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ ْبُن َراِشٍد -٢٦٠٣
َصاًعا ِمْن ُبرٍّ ، أَوْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ثَْعلََبةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه قَالَ  َعْبِد اهللاِ ْبنِ ثَْعلََبةَ ، أَْو

فَُيَزكِّيِه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِهِ غَنِيُّكُْم َصاًعا ِمْن قَْمحٍ َبْيَن اثَْنْينِ َعْن كُلِّ َصِغريٍ أَْو كَبِريٍ ، ِذكًْرا أَْو أُْنثَى ، غَنِيٍّ أَْو فَِقريٍ ، فَأَمَّا 
  .، َوأَمَّا فَِقُريكُْم فََيُردُّ اللَُّه َتَعالَى َعلَْيِه أَكْثََر ِممَّا أَْعطَى

  َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ثَْعلََبةَ ، َعْن أَبِيِه بِال َشكَّ: َوَرَواُه َعارٌِم ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َزْيٍد ، وقَالَ 

  بن ثعلبة العذري َرِضَي اهللا تعاىل عنهَعْبد اهللا  ٨٥٣

َحدَّثََنا كثري بن عبيد احلذاء َحدَّثََنا ُمَحمد بن حرب َحدَّثََنا الزبيدي عن الزُّْهرِّي عن َعْبد اهللا بن ثعلبة بن  -٢٦٠٤
  صعري العذري وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد مسح وجهه زمن الفتح

ُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعنِ اْبنِ أَِخي الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعمِِّه ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْب -٢٦٠٥
  َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ثَْعلََبةَ ْبنِ ُصعَْيرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َمَسَح َوْجهَُه

نصر بن علي َحدَّثََنا األصمعي عن مالك بن أنس عن بن شهاب قال كنت أول ما طلبت العلم  حدثين -٢٦٠٦
  أجلس عند بن ثعلبة بن صعري َرِضَي اهللا تعاىل عنه أسأله عن أيام العرب

وحدثنا احلسن بن علي َحدَّثََنا ابن عفري عن بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال كنت أول ما طلبت  -٢٦٠٧
عند بن ثعلبة بن صعري أسأله عن أيام العرب قال أَُبو بكر بن أيب عاصم وقالوا بن صعري وابن أيب صعري  العلم أجلس
  وابن األصعري

زِيَد ْبنِ ْن َصاِلحِ ْبنِ َيَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ سَْعٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َع ٢٦
: َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن ثَْعلََبةَ ْبنِ ُصَعْيرٍ ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ قَالَ 

ِتي َيْوَم الِْقَياَمِة لَْوُنهُ لَْونَ الدَّمِ َورُِحيُه رِيحَ َزمِّلُوُهْم بِجِرَاحِهِْم ، فَإِنَُّه لَْيَس ُيكْلَُم كَلٌْم ِفي َسبِيلِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ إِال َيأْ
أََنا الشَّهِيُد َعلَى َهُؤالِء َيْوَم الِْقَياَمِة ، ثُمَّ قَاَم َعلَْيهِْم َوأََمَر بَِدفْنِهِمْ : الِْمْسِك ، ثُمَّ قَاَلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ْجلَْينِ لِّ َعلَْيهِْم كََما ُيَصلِّي َعلَى اَألمَْواِت ، َولَْم ُيكَفِّنُْهْم ِفي غَْيرِ ِثيَابِهِْم ، َوكَانَ َيأُْمُر بَِدفْنِ الرِّ، َولَْم يَُغسِّلُْهْم وَلَْم ُيَص
ي ُهَو أَكْثَُر أَْخذًا ِللْقُْرآِن قَدََّمُه أَيُّ َهُؤالِء كَانَ أَكْثََر أَْخذًا ِللْقُْرآِن ؟ فَإِذَا أََشارُوا إِلَى الَِّذ: ِفي ُحفَْرٍة وَاِحَدٍة ، َوَيقُولُ 

  ِفي اللَّْحِد قَْبلَ َصاِحبِِه

  حبه



  عنتر العذري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٥٤

ُيَحدِّثُ ،  َسِمْعتُ زَِيادَ ْبَن َنْصرٍ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن الَْحكَمِ ْبنِ إِْبَراهِيَم قَالَ  -٢٦٠٩
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َمِطريٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْنَترٍ الُْعذْرِيِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه اْسَتقْطَعَ َرسُولُ

َوَرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه : تَُوْيَرِة َعنَْتَرةَ قَالَ  أَْرًضا بَِواِدي الْقَُرى ، فَاْسَتقْطََعُه إِيَّاُه َوِهَي ُتَسمَّى إِلَى الَْيْومِ بَِوْيَر
  وسلم ِحَني نََزلَ َتبُوَك َصلَّى ِفي َمْسجِِد َواِدي الْقَُرى

  وبلقني من قضاعة
  فمنهم 

  رجل غري مسمى

  روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تفسري غري املغضوب عليهم وال الضالني ومن قضاعة

  ارث بن سعد بن هذمي َرِضَي اهللا تعاىل عنهاحل ٨٥٥

كَْيَسانَ ، َعنِ  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ -٢٦١٠
رِثِ ْبنِ ُهذَْيمٍ أَْخَبَرُه ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه أََتى َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه اْبنِ ِشهَابٍ ، أَنَّ أََبا خَُزْيَمةَ َوُهَو أََحُد بَنِي الْحَا

 قََدرِ اهللاِ َشْيئًا َيا َرُسولَ اِهللا ، أََرأَْيَت دََواًء نََتَداَوى بِِه ، َوُرقًْيا َنْسَتْرِقي بَِها ، َوَنفَثًا َنْنفُثُُها َهلْ َيزِيُد ِمْن: وسلم ، فَقَالَ 
  ُهنَّ ِمْن قََدرِ اِهللا تََعالَى: قَالَ ؟ 

َمةَ ، َوُهَو أََحُد بَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا الزُّبَْيِديُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي ُخَزْي -٢٦١١
ُخَزْيَمةُ َوخَُزْيَنةُ ، وَأَُبو خَِزاَنةَ ، وَاْبُن : َوقَِد اْخَتلَفُوا ِفيِه ، فَقَالُوا : بِي َعاِصمٍ الَْحارِِث ، فَذَكََر ِمثْلَُه قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَ

  أَبِي ُخَزاَمةَ ، َوأَبِي خَُزاَمةَ ، َواْخَتلَفُوا ِفي الْخَفْضِ َوالرَّفْعِ

  وبلي من قضاعة
  ْمرو بن احلاف بن قضاعة فمن بليوقد مسينا من مسينا منهم يف األنصار وحلفائهم وهو بلي بن َع

  أَُبو الشموس البلوى َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٥٦

دَّثََنا ُسلَْيُم ْبُن َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ أَُبو ُمحَمٍَّد الُْعثَْماَنيُّ شَْيٌخ َصدُوٌق ، َحدَّثََنا زَِيادُ ْبُن َنْصرٍ ، َح -٢٦١٢
كُْنُت َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي : َحدَّثَنِي أَُبو الشُّمُوسِ الَْبلَوِيُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  َمِطريٍ ، َعْن أَبِيِه ،

َنا َوُعْجَنا فَأَمََرَنا اْسَتقَْي غَْزَوِة َتُبوَك ، فََوَجَدَنا َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَْد نََزلَْنا َعلَى بِئْرِ ثَُموَد أَْو بِئْرِ ُحْجرٍ َوقَِد
َيا َرسُولَ : فَقُلُْت َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُنَهرِيَق الِْمَياَه َوَنطَْرحَ الَْعجَِني َوَننِْفَر َوكُْنُت َحَسْيُت حَْيَسةً ِلي ، 

  يَاَه َوطََرْحَنا الَْعجَِني َوَنفَرَْنا ، َحتَّى َنزَلَْنا َعلَى بِئْرِ َصاِلحٍأَلِْقْمَها إِيَّاَها ، فَأَْهَرقَْنا الِْم: اِهللا أُلِْقُمُها َراِحلَِتي ؟ قَالَ 

  أَُبو ربيعة البلوي علقمة بن رمثة البلوي ٨٥٧



ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْفُرَاِت ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن يَزِيَد  -٢٦١٣
َسِمْعُت َرسُولَ :  َعْنُه قَالَ َعْن ُسَوْيِد ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن ُزَهْيرِ ْبنِ قَْيسٍ الَْبكْرِيِّ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ رِْمثَةَ الَْبلَوِيِّ َرِضَي اللَُّه

َعْمُرو ْبُن الَْعاصِ : َوَمْن َعْمُرو َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ : َنا َرِحَم اللَُّه َعْمًرا ، ثَالثًا ، قُلْ: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
ِمْن ِعْنِد : ِمْن أَْيَن لََك َهذَا ؟ قَالَ : كُْنُت إِذَا َنَدْبُت النَّاَس إِلَى الصََّدقَِة أَْعطَى فَأَجَْزلَ فَأَقُولُ : َوَما َبالُُه ؟ قَالَ : ، قُلَْنا 

  َصَدَق َعْمُرو ، َوإِنَّ ِلَعْمرٍو ِعْنَد اِهللا َتعَالَى َخْيًرا كَثِريًااِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، َو

  َعْبد الرمحن بن عديس البلوي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٨٥٨

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا زيد بن احلباب َحدَّثََنا ابن هليعة َحدَّثََنا يزيد بن َعْمرو املعافري قال  -٢٦١٤
أبا ثورة يقول قدم َعْبد الرمحن بن عديس البلوي َرِضَي اهللا تعاىل عنه وكان ممن بايع حتت الشجرة فصعد  مسعت

  املنرب فحمد اهللا تعاىل وأثىن عليه مث ذكر عثمان فذكر احلديث بطوله

  أَُبو الرمداء البلوي ٨٥٩

ارِ ْبُن َداُوَد ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُهبَْيَرةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْغفَّ -٢٦١٥
َشرَِب َرُجلٌ َحتَّى َسِكَر فََجلََدُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ : ُسلَْيَمانَ َمْولَى أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن أَبِي الرَّْمَداِء قَالَ 

اضْرُِبوا َرقََبَتُه ، : فَالَ أَْدرِي ِفي الثَّاِلثَةِ أَْو ِفي الرَّابَِعِة فََشرَِب َحتَّى َسِكَر ، فَقَالَ : َر قَالَ أَُبو َصاِلحٍ َشرَِب َحتَّى َسِك
َعاَرَضُه خََبُر : كْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ فَأََنا رَأَْيُتُه ُيْحَملُ َعلَى الْفَْحلِ قَالَ أَُبو َبكْرٍ وَأَُبو صَاِلحٍ َيعْنِي َعْبَد الرَّْحَمنِ قَالَ أَُبو َب

  ال َيِحلُّ َدُم اْمرئٍ ُمْسِلمٍ إِال بِإِْحَدى ثَالٍث: ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 

  البلوي الذي روى عنه الزُّْهرِّي أبوه ٨٦

َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َسْعِد ْبنِ َسعِيٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن َحدَّثََنا اْبُن كَاِسبٍ ،  -٢٦١٦
  ال َيُمرُّ بِالنَّاسِ َزَمانٌ إِال َوُهَو َخْيٌر ِمَن الَِّذي بَْعدَُه: َبِليٍّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

: زُّْهرِيِّ قَالَ َحدَّثَنِي أَُبو َمْرَوانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َسْعِد ْبنِ سَِعيٍد ، َعنِ ال -٢٦١٧
: قَالَ الَْبلَوِيُّ َمْن َبَعثََك ؟ فَقَالَ قَِدَم َعلَْيَنا ُمَصدٌَّق َبَعثَهُ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَ: أَخَْبرَنِي َرُجلٌ ِمْن َبِليٍّ قَالَ 

: َواللَِّه لَلَُّه أََمَرُه بَِهذَا َمرََّتْينِ قَالَ الَْبلَوِيُّ : وَاللَِّه للَُّه أََمَرُه بَِهذَا ؟ قَالَ : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَْبلَوِيُّ 
أُْعِط َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخْيَر َماِلي لَُتْعطَانَّ َخْيَرَها َبِعَريْينِ ، فَأََخذَ ِمْنُه َواللَِّه إِنِّي لَْسُت بَِخِليقٍ إِنْ لَمْ 

 :َما َهَتاِن قَالَ : لَ َناقََتْينِ ِمْن َنِفَعَتْينِ اَألْسَناِن ، فَلَمَّا قَِدَم بِهَِما َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَْنكََرُهَما ، فَقَا
لَوْ َجاَءَنا اَألْزُد : كَذَا َوكَذَا َعلَى َنْحوِ َما ذَكََر ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أََخذُْتُهَما ِمْن َرُجلٍ قَالَ 

لَْن َيُمرَّ َعلَى : يه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عل: فَقَِدَم َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فََباَيَعُه قَالَ : أَْدفَُعَها قَالَ 
إِذَا َهَمْمَت بِأَْمرٍ فََعلَْيَك بِالتَُّؤَدِة َحتَّى : النَّاسِ زََمانٌ إِال َوُهَو َخْيٌر ِمَن الَِّذي َبْعَدُه حَتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ ، َوكَانَ ِفيَما قَالَ 

  ُيرَِيَك اللَُّه ِمْنُه الَْمْخَرَج



  وهبزا من قضاعة
  فمنهم 

  داد بن َعْمرواملق

  وقد ذكرناه يف موضعه

  وفرات البهراين ٨٦١

أَبِيِه ، َحدَّثَنِي َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ ْبُن الْفَْضلِ ، َعْن  -٢٦١٨
َيا قََتاَدةُ : أَتَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأَْسلَْمُت ، فَقَالَ ِلي : قَالَ  ِهَشاُم ْبُن قََتاَدةَ الرَُّهاوِيُّ ، َعْن أَبِيِه

َوكَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيأُْمُر َمْن أَْسلََم أَنْ َيخَْتِتَن : اغَْتِسلْ بَِماٍء َوِسْدرٍ ، َواْحِلْق َعْنَك شَْعَر الْكُفْرِ قَالَ 
  اْبَن ثَمَانَِني َوإِنْ كَانَ

  ومن اليمن حضرموت بن يقطر
  ابن عابر فمن حضرموت

  وائل بن حجر َرِضيَ اهللا تعاىل عنه

َدةَ ، َحدَّثَنِي َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ِحَسابٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ْبنِ سَِعيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُجَحا -٢٦١٩
كُْنُت غُالًما ال أَعِْقلُ َصالةَ أَبِي ، فََحدَّثَنِي َواِئلُ ْبُن َعلْقََمةَ ، َعْن أَبِي وَاِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ : َجبَّارِ ْبُن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ قَالَ الْ

إِذَا كَبََّر َرفَعَ َيَدْيِه ، ثُمَّ الَْتَحَف فَأََخذَ ِشَمالَهُ َصلَّْيُت َمَع َرسُولِ اِهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ فَكَانَ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  بَِيِمينِِه َوأَْدَخلَ َيَدْيِه ِفي ثَْوبِِه ، َوإِذَا أََراَد َيْرفَعُ رَأَْسُه ِمْن ُركُوعٍ َرفََع َيَدْيِه ،

َن السُّجُوِد َرفََع َيَدْيِه حَتَّى فََرغَ ِمْن َصالِتِه قَالَ ُمحَمٌَّد َيْعنِي اْبنَ ثُمَّ َسَجَد فََوَضَع جَْبَهَتُه َبْيَن كَفَّْيِه ، فَإِذَا َرفََع رَأَْسُه ِم
َعلَ: ُجحَاَدةَ  ُه قَْد ذُِكَر ذَِلَك لِلَْحَسنِ ْبنِ أَبِي الَْحَسنِ ، فَقَالَ َعْن َصالِة َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََعلَُه َمْن فَ

  َوِلوَاِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ طُُرٌق كَِثَريةٌ ِفيَها َحتَّى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم: الَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ َوَتَركَُه َمْن َتَركَُه قَ

َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َسالٌم َوُهَو أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ -٢٦٢٠
َجاَء َرُجلٌ ِمْن َحْضَرمَْوَت َوَرُجلٌ ِمْن ِكْنَدةَ أََتى َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : الَْحْضَرِميِّ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

ِهَي ِفي َيِدي أَْزَرُعَها لَْيَس لَهُ : لِْكْنِديُّ َيا َرسُولَ اِهللا ، َهذَا غَلََبنِي َعلَى أَْرضٍ كَاَنْت ِفي َيِدي ، فَقَالَ ا: الَْحْضَرِميُّ 
َيا نَبِيَّ : فَلََك َيِميُنُه ، فَقَالَ : ال قَالَ : أَلَكَ َبيَِّنةٌ ؟ قَالَ : ِفيَها َحقٌّ ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لِلَْحْضَرِميِّ 

فَاْنطَلََق : لَْيَس لََك ِمْنُه إِال ذَِلَك قَالَ : فَقَالَ : لََف َعلَْيِه لَْيَس َيتََورَُّع ِمْن َشْيٍء قَالَ اِهللا إِنَُّه َرُجلٌ فَاجٌِر لَْيَس ُيبَاِلي َما َح
َوَجلَّ َوُهَو  لَِئْن َحلََف َعلَى َماِلِه ِلَيأْكُلَُه ظُلًْما لََيلْقََينَّ اللََّه َعزَّ: فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َيْحِلُف لَُه قَالَ 
  َعْنُه ُمْعرٌِض



  طارق بن سويد احلضرمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٦٣

 ْبنِ ُحْجرٍ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َواِئلِ -٢٦٢١
َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّا بِأَْرضِ أَْعنَابٍ َنعَْتِصُرَها : قُلُْت : نِ ُسوَْيٍد الَْحْضرَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ الَْحْضَرِميُّ ، َعْن طَارِقِ ْب

لَْيَس بِالشِّفَاِء : لَ َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّا َنسَْتْشِفي بَِها قَا: فَقُلُْت : ال قَالَ : فَرَاَجْعُتُه قَالَ : ال قَالَ : فََنْشَرُب ِمنَْها قَالَ 
  َولَِكنَُّه َداٌء

  عدي بن عمريه احلضرمي ٨٦٤

  وقالوا كندي وقد ذكرناه يف كنده
ِفيَما قَرَأُْت َعلَى الْفَُضْيلِ َيْعنِي اْبنَ : َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحبِيبِ ْبنِ َعِديٍّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  -٢٦٢٢
كَانَ : قَالَ َحدَّثََنا أَُبو حَرِيزٍ ، أَنَّ قَْيسَ ْبَن أَبِي َحازِمٍ َحدَّثَُه ، أَنَّ َعِديَّ ْبَن َعِمَريةَ الَْحْضَرِميَّ َحدَّثَُه : قَالَ  َمْيَسَرةَ

ِمينِِه حَتَّى يَُرى َبيَاُض َخدِِّه ، ثُمَّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َسَجدَ ُيَرى َبيَاُض إِْبِطِه ، ثُمَّ إِذَا َسلَّمَ أَقَْبلَ َعْن َي
  ُيَسلُِّم َعْن َيسَارِِه َويُقْبِلُ بَِوْجهِِه َحتَّى ُيَرى َبيَاُض َخدِِّه َعْن َيسَارِِه

  َعْبد الرمحن بن عايش احلضرمي وقد ذكرناه يف حديث جهينة

  سفيان بن أسيد احلضرمي ٨٦٥

َوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الْوَِليِد ، َحدَّثََنا أَُبو ُشرَْيحٍ ُضبَاَرةُ ْبُن َماِلٍك َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ َعْبُد الْ -٢٦٢٣
، أَنَُّه َسِمَع سُفَْيانَ   أََباُه َحدَّثَُهالَْحْضَرِميُّ ، أَنَُّه َسِمَع أََباُه ُيَحدِّثُ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ الَْحْضرَِميِّ ، أَنَّ
كَُبَرْت ِخَياَنةً أَنْ ُتَحدِّثَ : ْبَن أُسَْيٍد الَْحْضَرِميَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

  أََخاكَ َحِديثًا ُهَو لََك بِِه ُمَصدٌِّق َوأَْنَت لَهُ بِِه كَاِذٌب

  نفيل أَُبو جبري بن نفيل احلضرمي سلمة بن ٨٦٦

  وقال سكوين من كندة
يَد ْبَن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمهَاجِرٍ ، أَنَّ الْوَِل -٢٦٢٥

فََتَح اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى : فَْيرٍ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ ُنفَْيلٍ الَْحْضرَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ الْجَُرِشيِّ َحدَّثَُه ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُن
قَدْ : لُوا َيا َرُسولَ اِهللا ، ُسيَِّبِت الَْخْيلُ َوُعطِّلَِت السِّالُح ، َوقَا: َرسُوِلِه اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَْتًحا فَأََتْيُتُه ، فَقُلُْت 

كَذَبُوا ، اآلنَ َجاَء الِْقَتالُ ال تََزالُ أُمَِّتي : َوَضَعِت الَْحْرُب أَْوَزاَرَها فَالَ ِقتَالَ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
َني أَْجًرا َوَبالغًا َحتَّى َيأِْتَي أَْمُر اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ُعقَْر ظَاِهَرةً َعلَى النَّاسِ ، ُيزِيغُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ قُلُوَب أَقَْوامٍ َيْجَعلُُهْم ِللُْمْؤِمنِ

  َدارِ الُْمْسِلِمَني بِالشَّامِ وَالَْخْيلُ َمْعقُوٌد ِفي َنوَاِصيَها الَْخيُْر

  غافق من اليمن فمن غافق



  مالك بن عبادة َرِضَي اهللا تعاىل عنه

دَّثََنا َعْبدُ الَْغفَّارِ ْبنِ َداُودَ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الْحَارِثِ َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َح -٢٦٢٦
َبةُ ْبُن َعاِمرٍ كُْنُت ِعْنَد َماِلِك ْبنِ ُعَباَدةَ ، َوُعقْ: ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َمْيُموٍن الَْحْضرَِميِّ ، َعْن أَبِي وََداَعةَ الَْغاِفِقيِّ قَالَ 
إِنَّ َصاِحَبكُْم َهذَا لََغاِفلٌ أَْو هَاِلٌك ، إِنَّ َرسُولَ اِهللا : ُيَحدِّثُ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ َماِلُك ْبُن ُعَباَدةَ 

ْرآِن ، َوسََتْرجُِعونَ إِلَى أَقَْوامٍ َيشَْتُهونَ الَْحِديثَ َعلَْيكُْم بِالْقُ: صلى اهللا عليه وسلم قَاَم َخِطيًبا ِفي َحجَِّة الْوََداعِ ، فَقَالَ 
  ْن َجهَنََّمَعنِّي ، فََمْن َعقَلَ َعنِّي َشْيئًا فَلُْيَحدِّثْ بِِه ، َوَمْن قَالَ َعلَيَّ َما لَْم أَقُلْ فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه ِم

  َعْبد اهللا بن عامر بن ربيعة

  رب بن علة بن خالد بن مالك بن أدر وومدا وهو يزيد بن يزيد بن ح

  هبراء بن َعْمرو

  بن احلايف بن قضاعة

  طلحة بن مصرف

  وطلحة بن مصرف بن َعْمرو
  ابن كعب بن جحدب بن معاوية بن سعد بن احلارث بن ذهل بن سلمة بن داود بن جشم بن رام

فيه أخبار رواه الليث عن طلحة بن حدثين به أَُبو سَِعيد األشج َحدَّثَين ابن عاصم وجلده حديث مسند  -٢٦٢٧
  مصرف عن أبيه َعن َجدِِّه

  ومنهم أَُبو موسى الغافقي َعْبد اهللا بن مالك الغافقي
  ومن اليمن

  أَُبو ثعلبة اخلشين

وامسه جرثوم وقالوا جرهم بن ناشر تويف سنة مخس وسبعني حدثين َعْبد الرمحن بن عمر َحدَّثََنا أَُبو مسهر قال اسم 
  احلشين جرثومأيب ثعلبة 

َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا أيب َحدَّثََنا خالد الكندي قال القاضي وهو أَُبو ُمحَمد بن خالد الوهيب كأنه  -٢٦٢٨
ُمَحمد بن خالد بن ُمَحمد بن خملد قال مسعت أبا الزاهرية يقول مسعت أبا ثعلبة اخلشين َرِضيَ اهللا تعاىل عنه يقول إين 

خينقين اهللا عز وجل كما أراكم ختنقون عند املوت فبينما هو يصلي يف جوف الليل قبض وهو ساجد  ألرجو أن ال
فرأت ابنته أن أباها مات فاستيقظت فزعة فنادت أمها أين أيب قالت يف مصاله فنادته فلم جيبها فأتته فوجدته ساجدا 

  فحركته فوقع جلنبه ميتا



ة َحدَّثََنا صفوان بن َعْمرو َحدَّثََنا عَْبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه قال َحدَّثََنا ابن مصفى عن أيب املغري -٢٦٢٩
جلس أَُبو ثعلبة َرِضَي اهللا تعاىل عنه حيدث القوم ويتعاونون احلديث بينهم يذكرون ما يتخوفون من الزمان على 

إىل آخر اآلية قال فزجرين أَُبو ثعلبة دينهم قال قلت غفرا يقول اهللا عز وجل يا أيها اللذين آمنوا عليكم أنفسكم 
َرِضَي اهللا تعاىل عنه زجرة حىت قلت ليت أن أمي مل تلدين وشق علي ذلك األمر شديدا وأردت القيام فأخذ بيدي 

فحبسين حىت تفرق القوم فلم يبق إال أنا وهو فقال يل أَُبو ثعلبة شق عليك ما صنعت بك فقلت أي واهللا قال كنا يف 
فيه على ديننا فجئت هبذه اآلية فلم جتىء بتأويلها بعد إنا نعرف ونأمر باملعروف وننهي عن املنكر حديث نتخوف 

فسيأيت زمان ال يؤمر فيه مبعروف وال ينهى فيه عن منكر قال أَُبو بكر وأليب ثعلبة يف كتاب أخبار الشام ويف كتاب 
  أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث كثرية وأخبار

، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس -٢٦٣٠
  بَاعَِنَهى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعْن أَكْلِ كُلِّ ِذي َنابٍ ِمَن السِّ: َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

أَبِي ثَْعلََبةَ َرِضَي اللَُّه َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا الزُّبَْيِديُّ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس ، َعْن  -٢٦٣٠
اعِ ، َوَعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة ، َوَزادَ أَُبو َعْنُه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم نََهى َعْن كُلِّ ِذي نَابٍ ِمَن السَِّب

َوأَنْ : َوَعنِ الَْخطْفَِة َوالنُّْهَبِة وَالُْمَجثََّمِة قَالَ صَاِلُح ْبُن أَبِي اَألْخَضرِ ِفي الَْحِديِث : أُوَْيسٍ َعنِ الزُّْهرِيِّ ِفي احلديثْ 
  ُتوطَأَ الَْحَبالَى

ْسَماَء ، َخاِلٍد ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي أََحدَّثََنا أَُبو  -٢٦٣١
َنا أَْهلُ ِكَتابٍ أَفَنَطُْبُخ ِفي َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّا بِأَْرضٍ ِمْن أَْهِل: قُلُْت : َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

إِنْ لَْم َتجِدُوا غَْيَرَها فَاْرَحُضوَها بِالَْماِء قال وسألته فقلت يا رسول اهللا أحدنا : قُُدورِِهْم َوَنشَْرُب ِفي آنِيَِتهِْم ؟ قَالَ 
غري املكلب  يرسل الكلب قال إن أرسلت كلبك املكلب فذكرت اسم اهللا عز وجل فقتل فكل وإذا أرسلت كلبك

  فأخذه فذكه وإذا أرسلت سهمك فذكرت اسم اهللا عز وجل فقتل فكل

  أَُبو سالمة السالمي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٧

َعْن أَبِي َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيكُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن َمْنصُورٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ  -٢٦٣٢
أُوِصي امَْرأً بِأُمِِّه ، أُوِصي امَْرأً بِأُمِِّه ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َسالَمةَ السَّالِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ، َوإِنْ كَاَنْت َعلَْيِه أَذَاةٌ ُيؤِْذيِهَوأُوِصي امَْرأً بِأُمِِّه ، أُوِصي امَْرأً بِأَبِيِه ، أُوِصي اْمَرأً بِمَْوالُه الَِّذي َيِليِه 

َحدَّثََنا مَْنُصوُر ْبنُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخلٍَف أَُبو َنْصرٍ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا آَدُم ْبُن أَبِي إِيَاسٍ ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ ، -٢٦٣٣
قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ُعْرفُطَةَ السَّلَِميِّ ، َعْن ِخَداشٍ أَبِي َسالَمةَ قَالَ  الُْمْعَتِمرِ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن

  وسلم ، فَذَكََر ِمثْلَُه

  حبيب بن فويك ٨٧١



ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثَنِي َرُجلٌ ِمْن َبنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ  -٢٦٣٤
لِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َسالَمانِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن أُمِِّه ، أَنَّ َخاهلَا َحبِيَب ْبَن فَُوْيٍك َحدَّثََها ، أَنَّ أََباُه خََرَج بِِه إِلَى َرسُو

كُْنُت اْمَرأً َجمِيال فََوقََعْت رِْجِلي َعلَى َبْيضِ َحيٍَّة : َما أَصَاَبَك ؟ قَالَ : لَُه َوَعْيَناُه ُمْبَيضََّتاِن ال يُْبِصُر بِهَِما َشيْئًا فََسأَ
إلِْبَرِة وَإِنَُّه الْبنُ فَأُِصْبُت ، فََتفَلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َعْينِِه ، فَأَْبَصَر فَرَأَْيُتُه بَْعُد ُيْدِخلُ الَْخْيطَ ِفي ا

  َوإِنَّ َعْيَنْيهِ لَُمِضيئََتاِن ثََمانَِني

  سندر ٨٧٢

بٍ ، َعْن رَبِيَعةَ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْسكَرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي َحبِي -٢٦٣٥
كُْنُت ِعْنَد الزِّْنبَاعِ ْبنِ َسالَمةَ الُْجذَاِميِّ ، فََعَتَب َعلَْيِه فََخَصاُه َوَجَدَعُه ، : قَالَ  لَِقيٍط ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسْنَدرٍ ، َعْن أَبِيِه

َوأَْوَصى بِِه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْخَبَرُه ، َوغَلَّظَ َعلَى زِْنبَاعٍ الْقَْولَ َوأَْعَتقَُه قَالَ 
  عليه وسلم َوأَْوَصى بِِه كُلَّ ُمسِْلمٍ

  ماعز َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٨٧٣

َحدَّثََنا َماِعٌز ، أَنَّ : َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا ُوَهْيُب ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا الُْجرَْيرِيُّ ، َعْن ِحبَّانَ ْبنِ ُعَمْيرٍ قَالَ  -٢٦٣٦
إَِميانٌ بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوجِهَاٌد ِفي َسبِيِلِه ، : أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ ؟ قَالَ : اهللا عليه وسلم  َرُجال سَأَلَ َرسُولَ اِهللا صلى

  ثُمَّ َعَملٌ أَفَْضلُ ِمْن َساِئرِ اَألْعمَالِ إِال كَمِثْلِ َحجٍَّة بَارٍَّة: َمْه قَالَ : ثُمَّ أَْرَعَدْت فَِخذُ السَّاِئلِ ، ثُمَّ قَالَ 

  أَُبو السمح َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٧٤

نِي ُمِحلُّ ْبُن َخِليفَةَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثَ -٢٦٣٧
كُْنُت أَْخُدُم َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَإِذَا أََراَد أَنْ : ُه َعْنُه قَالَ َحدَّثَنِي أَُبو السَّْمحِ َرِضَي اللَّ: الطَّاِئيُّ قَالَ 
َوأَْنُشُر الثَّْوَب ، َيْعنِي أَسُْتُرُه ، فَأََتى بِالَْحَسنِ أَوِ الُْحَسْينِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، : فَأُوِليِه قَالَ : َولِّنِي قَالَ : َيْغَتِسلَ قَالَ 

  َهكَذَا ُيصَْنُع يَُرشُّ ِمْن َبْولِ الذَّكَرِ َوُيْغَسلُ ِمَن اُألْنثَى: َبالَ َعلَى َصْدرِِه فََدَعا بَِماٍء َرشَُّه َعلَْيِه ، َوقَالَ فَ

  أَُبو رهم السماعي ٨٧٥

دَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َيزِيَد ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمِطيعٍ ُمَعاوَِيةُ ْبُن َيْحَيى ، َح -٢٦٣٨
: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي الْخَْيرِ الَْيزَنِيِّ ، َعْن أَبِي رُْهمٍ السََّماِعيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

اَألِمَري ، َوإِنَّ ِمْن أَْعظَمِ الَْخطَاَيا َمنِ اقَْتطََع َمالَ امْرِئٍ بَِغْيرِ َحقِِّه ، َوإِنَّ ِمْن أَفَْضلِ  ِمْن أَْسَرقِ السُّرَّاقِ َمْن َيْسرِقُ ِلَسانَ
لَ الشَّفَاَعِة أَنْ َوإِنَّ أَفَْض الَْحسََناِت لَِعَياَدةَ الْمَْرَضى ، َوإِنَّ ِمْن َتَمامِ ِعَياَدِتِه أَنْ َتَضَع َيَدَك َعلَْيِه َوَتسْأَلَُه كَْيَف ُهَو ،

الْقُُمُص قَْبلَ السََّراوِيلِ َوأَنْ َتْشفََع َبْيَن اثَْنْينِ ِفي نِكَاحٍ حَتَّى َتْجَمَع َبيَْنُهَما ، َوإِنَّ ِمْن لُْبَسِة األَْنبَِياِء َعلَْيهُِم السَّالُم 
  ُيسَْتجَاَب بِِه الدَُّعاُء ِعْنَد الُْعطَاسِ

  َرِضَي اهللا تعاىل عنه مالك بن أخيمر اليمامي ٨٧٦



لَْباهِِليِّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن َيْعقُوَب ، َعْن أَبِي َرزِينٍ ا -٢٦٣٩
ال يَقَْبلُ اللَُّه َعزَّ : لَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرسُو: َماِلِك ْبنِ أَُخْيِمَر الَْيَماِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  الَِّذي ال ُيبَاِلي َمْن َدَخلَ َعلَى أَْهلِِه: َوَما الصَّقُوُر ؟ قَالَ : َوَجلَّ ِمَن الصَّقُورِ َيْوَم الِْقَياَمةِ َصْرفًا َوَعْدال ، ِقيلَ 

  كيسان أَُبو نافع ضي اهللا عنه ٨٧٧

َحدَّثَنِي َربِيَعةُ ْبُن َربِيَعةَ ، َعْن َناِفعِ ْبنِ كَْيَسانَ ، َعْن : َنا ِهَشاُم ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ قَالَ َحدَّثَ -٢٦٤٠
عِيَسى اْبُن َمرَْيَم َعلَْيِه َيْنزِلُ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : أَبِيِه كَْيَسانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  السَّالُم ِعْنَد الَْمنَاَرِة الْبَْيَضاِء َشْرِقيَّ دَِمْشَق

الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيِّ  َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َعْبِد -٢٦٤١
لَْخْمرِ ، وَإِنَُّه قَْد َمرَّ بَِها ِمَن نَّ َناِفَع ْبَن كَْيَسانَ َحدَّثَُه ، أَنَّ أََباُه كَْيَسانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثَُه ، أَنَُّه كَانَ َيْتجُِر ِفي ا، أَ

َها قَْد ُحرَِّمْت َوثََمُنَها َحَراٌم ، فَاْنطَلََق كَْيَسانُ إِنَّ: الشَّامِ بُِزقَاقٍ ِمْنَها ، فَأَخَْبَرُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ 
  َرِضَي اللَُّه َعْنُه بِأَْرُجلَِها فَأَْهَرقََها َجِميعًا

  كيسان أخي أَُبو َعْبد الرمحن َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٧٨

ُزوِميُّ ، َعْن َمْعُروِف ْبنِ ُمْشكَانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َحْنظَلَةَ الَْمْخ -٢٦٤٢
  َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِالْبِئْرِ الُْعلَْيا ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ ُمَتلَبٌِّب بِِه: كَْيَسانَ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  أَُبو َعْبد الرمحن حاضن عائشة ٨٧٩

ِشمٍ ، َعْن ا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَحمَّدِ ْبُن أَبِي غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا ضَِرارُ ْبُن ُصَرَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َهاَحدَّثََن -٢٦٤٣
َرأَْيُت َرسُولَ اهللاِ : قَالَ  َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َيْحَيى أَبِو ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ حَاِضنِ َعاِئَشةَ

ُه َعلَى صلى اهللا عليه وسلم َوَعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد نِْصفُُه َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم وَنِْصفُ
  َعاِئشَةَ

  َعْبد اهللا بن خممر من أهل اليمن ٨٨

: َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَيُّوَب ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ فُالٍن قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْدرِيَس ، -٢٦٤٤
 صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الْقَاِضي ذََهَب َعلَيَّ اْسُم أَبِيِه ، أَنَُّه َسِمَع عَْبَد اِهللا ْبَن ِمْخَمرٍ ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا

  اْحَتجِبِي ِمَن النَّارِ وَلَْو بِِشقِّ َتْمرٍَة: َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ِل
الْقَاِضي ذََهبَ : الٍن قَالَ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَيُّوَب ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ فُ

َشةَ َرِضيَ بِيِه ، أَنَُّه َسِمَع َعْبَد اِهللا ْبَن ِمْخَمرٍ ِمْن أَْهلِ الَْيَمنِ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلَعاِئَعلَيَّ اْسُم أَ
  احَْتجِبِي ِمَن النَّارِ َولَْو بِِشقِّ َتمْرٍَة: اللَُّه َعْنَها 



  أَُبو سكينة ٨٨١

َسِمْعُت أََبا : رِيَس ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َربِيَعةَ ، َعْن بِاللِ ْبنِ سَْعٍد قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْد -٢٦٤٥
ا فَإِنَُّه يُفَدِّي إِذَا َملَكَ أََحُدكُْم َشْيئًا ِفيِه ثََمُن َرقََبٍة فَلُْيْعِتقَْه: َسِكيَنةَ ُيَحدِّثُ ، َعْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  كُلُّ ُعْضوٍ ِمْنَها ُعضًْوا ِمَن النَّارِ

  أَُبو الزوائد َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٨٢

ِئدِ ، َعْن أَبِي الزَّوَاَحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم ْبُن َمِطريٍ ، َعْن أَبِيِه  -٢٦٤٦
َسأَلُْتَك بِاللَِّه أَْنَت رَأَْيَت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا : قَالَ َمِطٌري َسِمْعُتُه َيذْكُُر ، َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت 

فَأَْخبِرْنِي َما َسِمْعَت ِمْن : اٍت ، قُلُْت َنَعْم وَاللَِّه ، فََردََّدْت َعلَْيِه الَْمْسأَلَةَ ثَالثَ َمرَّ: عليه وسلم بَِعْينَْيَك َهاَتْينِ ؟ فَقَالَ 
افَْعلُوا : كُْنُت َمَعُه ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ فَخَطََب النَّاَس َوَجَعلَ ، َيقُولُ لَُهْم : ِفي َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

نََعْم ، فََيْرفَُع : َهلْ َبلَّْغُت ؟ فََيقُولُونَ : نِبُوا كَذَا ، ثُمَّ َيقُولُ لَُهْم كَذَا َوكَذَا ، َواْجَتنِبُوا كَذَا وَكَذَا افَْعلُوا كَذَا ، وَاْجَت
ُخذُوا الْعَطَاَء َما كَانَ َعطَاًء فَإِذَا َتجَاَحفَْت قُرَْيٌش الُْملَْك ِفيَما : اللَُّهمَّ اْشَهْد قَالََها ثَالثًا ، َوَسِمْعُتُه َيقُولُ : َيَدْيِه فََيقُولُ 

  ْيَنَها َوكَانَ الَْعطَاُء رِْشَوةً َعلَى ِدينِكُْم فَالَ تَأُْخذُوُهَب

  املنقع َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٨٣

: لْفَزُِع قَالَ َحدَّثََنا َزْحمََوْيِه َزكَرِيَّا ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َسْيُف ْبُن َهاُرونَ ، َعْن ِعْصَمةَ ْبنِ َبِشريٍ ، َحدَّثَنِي ا -٢٦٤٧
َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ النَّاَس قَدْ خَاُضوا أَنََّك َباِعثٌ خَاِلَد ْبَن الْوَِليِد إِلَى : قُلُْت : ُت الُْمنَقََّع َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َسِمْع

اللَُّهمَّ ال أُِحلُّ لَُهْم أَنْ : ْيِه ، ثُمَّ قَالَ فََرفََع َيَدْيِه حَتَّى َنظَْرُت إِلَى بََياضِ إِْبطَ: َرِقيقِ ُمَضَر أَْو ُمَضَر فَُمْصِدقُُهْم ؟ قَالَ 
فََهذَا َيكِْذُب َعلَى َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َيكِْذبُوا َعلَيَّ ، اللَُّهمَّ ال أُِحلُّ لَُهْم أَنْ َيكِْذُبوا َعلَيَّ قَالَ الُْمَنقَُّع 

ثُ َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، إِال َحِديثًا َنطََق بِِه ِكتَاٌب أَْو َجَرْت بِهِ َوُهَو َحيٌّ فَكَْيَف بَْعَد َمْوِتِه ، ال أَُحدِّ
  ُسنَّةٌ

  سرق َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٨٤

، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا َعبَّاسُ ْبُن الَْوِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلمُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن أَسْلََم  -٢٦٤٨
أَال أَدُلَُّك َعلَى َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ : كُْنتُ بِِمْصَر ، فَقَالَ ِلي َرُجلٌ : الَْبْيلَمَانِيِّ قَالَ 

َما : قَالَ سُْبَحانَ اِهللا : َت َرِحَمَك اللَُّه ؟ قَالَ ُسرَّقًا َمْن أَْن: َبلَى ، فَأََشاَر إِلَى َرُجلٍ ، فَجِئُْتُه ، فَقُلُْت : قُلُْت : قَالَ 
إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى : َيْنَبِغي لََك أَنْ ُتَسمَّى َهذَا االْسَم وَأَْنَت َرُجلٌ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  ِلمَ ِسمَّاَك ُسرَّقًا ؟: ِلَك َبْعُد ، قُلُْت اهللا عليه وسلم َسمَّانِي ُسرَّقًا فَلَْم أََدْع ذَ

َحتَّى أُْعِطَيَك ، فََدَخلْتُ َبيِْتي  قَْد َمرَّ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْباِدَيِة بَِبعَِريْينِ لَُه يَبِيُعُهَما ، فَاْبَتعُْتُهَما ِمْنُه َوقُلُْت اْنطَِلْق َمِعي: قَالَ 
فََخَرْجتُ : ُت بِثََمنِ الَْبعَِريْينِ َحاَجِتي َوتََغيَّْبُت ، حَتَّى ظَنَْنُت أَنَّ اَألْعرَابِيَّ قَْد َخَرَج قَالَ فََخَرْجُت ِمْن َخلٍْف ِلي فَقََضْي

صلى اهللا عليه لنَّبِيُّ َواَألعَْرابِيُّ ُمِقيٌم ، فَأََخذَنِي فَقَدََّمنِي إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأَْخَبَرُه الَْخَبَر ، فَقَالَ ا



: لَْيَس ِعْنِدي قَالَ : فَقُلُْت : فَاقِْضِه قَالَ : قََضْيُت بِثََمنَِها حَاَجِتي قَالَ : َما َحَملََك َعلَى َما َصَنْعَت ؟ قُلُْت : وسلم 
: لَ ُيَساوِمُوَنُه بِي فََيلَْتِفُت إِلَْيهِْم ، فََيقُولُ فََجَع: فَأَْنَت سُرٌَّق ، اذَْهْب بِِه َيا أَعَْرابِيُّ فَبِْعُه ، حَتَّى َتْسَتْوِفَي حَقََّك قَالَ 

  وَاللَِّه إِنْ ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد أَحَْوَج إِلَْيِه مِنِّي ، اذَْهْب فَقَْد أَْعَتقُْتَك: ُنرِيُد أَنْ نَفِْدَيُه مِْنَك قَالَ : َماذَا تُرِيُدونَ ؟ قَالُوا 

  عم َعْبد اجلليل الفلسطيين ٨٨٥

يِّ ، َعْن َعمِِّه َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا َداُودُ ْبُن قَْيسٍ ، َعْن َعْبِد الَْجِليلِ الِْفلَْسِطينِ -٢٦٤٩
َيقِْدُر َعلَى إِْنفَاِذِه َمَألهُ َمْن كَظََم غَْيظًا َوُهَو : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َجْوفَُه: اللَُّه َتعَالَى كَذَا أَْمًنا َوإِميَاًنا ، أُرَاُه قَالَ 

  أمين ٨٨٦

َعنِ ْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيحَْيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا اْبُن َداُوَد ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ صَاِلحٍ أَُبو َعِليٍّ ، َعْن َم -٢٦٥٠
كَانَ السَّارُِق ُيقْطَُع َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي : الَْحكَمِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َوَعطَاٍء ، َعْن أَْيَمَن قَالَ 

  ثََمنِ الِْمَجنِّ ، َوثََمُن الِْمَجنِّ ِديَناٌر

  عم راشد بن سعد ٨٨٧

ثََنا سُفَْيانُ ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن يَزِيَد ، َعْن رَاِشدِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َعمِِّه قَالَ َحدَّثََنا َحَسُن ْبُن قَْزَعةَ ، َحدَّ -٢٦٥١
 لَوْ لَْم َيْبَق ِمْن ُجْملٍَة إِال َيْوٌم وَاِحدٌ لَزَاَد ذَِلَك ، َيْعنِي فََهذَا غَرِيٌب لَْيَس ُهَو: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

  بِالشَّامِ

  شيبان َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٨٨٨

نَ َرِضَي اللَُّه َحدَّثََنا أَُبو الشَّْعثَاِء ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعْن أَشَْعثَ ، َعْن أَبِي ُهَبيَْرةَ ، َعْن َجدِِّه شَْيَبا -٢٦٥٢
النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََسِمَعنِي النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َدَخلُْت الَْمْسجَِد فََجلَْستُ إِلَى ُحْجَرِة : َعْنُه قَالَ 

وَأََنا أُرِيُد : إِنِّي أُرِيُد الصَّْوَم ، فَقَالَ : َهلُمَّ إِلَى الَْغَداِء ، فَقُلُْت : َنَعْم ، فَقَالَ : أَُبو َيْحَيى ؟ فَقُلُْت : أَتََنحَْنُح ، فَقَالَ 
َوأََنا أُرِيدُ : أَْحِسُبُه قَالَ : ُمَؤذَِّنَنا ِفي َعْينِِه َسْوٌء ، َوإِنَُّه أَذَّنَ قَْبلَ أَنْ َيْنَشقَّ الْفَْجُر قَالَ الْقَاِضي َرِحَمُه اللَُّه الصَّْوَم َولَِكنَّ 

  الصَّْوَم
: هَُبْيَرةَ ، َعْن َجدِِّه َشْيَبانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو الشَّْعثَاِء ، َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن ِغَياٍث ، َعْن أَْشَعثَ ، َعْن أَبِي

َنحَْنُح ، َدَخلُْت الَْمْسجَِد فََجلَْسُت إِلَى ُحْجَرةِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََسِمَعنِي النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أََت
َوأََنا أُرِيُد الصَّْومَ : إِنِّي أُرِيدُ الصَّْوَم ، فَقَالَ : َهلُمَّ إِلَى الَْغَداِء ، فَقُلُْت :  َنَعْم ، فَقَالَ: أَُبو َيحَْيى ؟ فَقُلُْت : فَقَالَ 

  َنا أُرِيُد الصَّوَْمَوأَ: أَْحِسُبُه قَالَ : ُه َولَِكنَّ ُمَؤذِّنََنا ِفي َعْينِِه َسْوٌء ، َوإِنَُّه أَذَّنَ قَْبلَ أَنْ َيْنَشقَّ الْفَْجُر قَالَ الْقَاِضي َرِحَمُه اللَّ

  احلسن بن رستم ٨٨٩



اَدةَ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن قََت -٢٦٥٣
إِنَّ ِفي أُمَِّتي َرُجال لََيْدُخلَنَّ الَْجنَّةَ : نّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الَْحَسُن ْبُن ُرْسَتَم ، أَ: أَْهلِ الشَّامِ ُيقَالُ لَُه 

  بَِشفَاَعِتِه أَكْثَُر ِمْن َبنِي َتِميمٍ

  جدار َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٩

ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ْبنِ َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الْفَْضلِ  َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاٍذ الَْحكَِميُّ َسعِيُد -٢٦٥٤
نِ األَْنَصارِيِّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ْبُن َعبَّاسِ ْبنِ الْفَْضلِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ الْفَْضلِ ْبنِ َحْنظَلَةَ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَم

غََزْوَنا َمعَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَلَِقيَنا َعُدوََّنا َمَع : ةَ ، َعْن جَِدارٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َشَجَر
كُْم قَْد أَصَْبحُْتْم َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ: َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَاَم فََحِمَد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ وَأَثَْنى َعلَْيِه ، فَقَالَ 

ِقيُتْم َعُدوَّكُْم فَقُُدًما قُُدًما َعلَْيكُْم ِمَن اِهللا َعزَّ َوَجلَّ نَِعمٌ َبْيَن َخْضَراَء َوصَفَْراَء َوَحمَْراَء ، َوِفي الُْبُيوِت َما ِفيَها ، فَإِذَا لَ
زَ إِلَْيهِ اثَْنَتاِن ِمَن الُْحورِ الِْعنيِ ، فَإِذَا َحَملَ اْسَتتََرَتا ِمْنُه فَإِذَا اسُْتشْهَِد إِنَُّه لَْيَس أََحٌد مِْنكُْم َيحِْملُ ِفي َسبِيلِ اِهللا إِال َبَر

َسَحاِن َعْن اِن ِعْندَ رَأِْسِه ، فََتْمفَأَوَّلُ قَطَْرٍة َتقَُع ِمْن َدِمِه ُيكَفِّرُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بَِها كُلَّ َخِطيٍَّة لَُه ، ثُمَّ َتجِيئَاِن فََتْجِلَس
  َمْرَحًبا فَقَْد آنَ لَكُمَا: َمْرحًَبا ، قَْد آنَ لََك ، َوَيقُولُ ُهَو : َوْجهِِه ، َوَتقُوالنِ لَُه 

  ذو اليدين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٩١

أَُبو ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُشَعْيثُ ْبُن ُمطَْيرٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا مَْعِديُّ ْبُن ُسلَْيَمانَ َصاِحبُ الطََّعامِ -٢٦٥٥
كُْنَت َيا أََبَتاهُ أَخَْبْرتِنِي أَنََّك لَقِيَت ذَا الَْيَدْينِ بِِذي َخَشبٍ ، : َعْن أَبِيِه ُمطَْيرٍ ، َوُمطَْيٌر حَاِضٌر ُيَصدِّقُُه بَِمقَالَِتَه قَالَ 

 عليه وسلم َصلَّى بِهِْم إِْحَدى َصالَتيِ الِْعَشائَْينِ َوِهَي الَْعْصُر فََصلَّى بِهِمْ ثُمَّ َسلََّم ، فَأَْخَبَرَك أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا
أَقَصَُرِت الصَّالةُ أَقَُصَرتِ الصَّالةُ ؟ فَقَاَم َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وَاتََّبَعهُ : فََخَرَج ُسْرَعانُ النَّاَس َوُهْم َيقُولُونَ 

  و َبكْرٍ ، َوُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما فَلَِحقَُه ذُو الَْيَدْينِ ،أَُب

َما قَُصَرْت َوال َنِسيُت ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى أَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَقَُصَرِت الصَّالةُ أَْم َنسِيَت ؟ فَقَالَ : قَالَ 
َصَدَق َيا َرسُولَ اِهللا ، فََرَجَع َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، : َيقُولُ ذُو الَْيَدْينِ ؟ فَقَاال  َما: َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ 

مَّ َسلََّم َحدَّثَ بِِه سََنَتْينِ أَْو سَْبعٍ ثُ: َوثَاَب النَّاُس فََصلَّى َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َسلََّم ثُمَّ َسَجَد َسْجدََتيِ السَّْهوِ قَالَ أَُبو ُموَسى 
  ثُمَّ َشكَكُْت ِفيِه َوُهَو أَكْثَُر ِحفِْظي

كُنَّا بِوَاِدي الْقَُرى ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َبَدلُ ْبُن الُْمَحبَّرِ ، َحدَّثََنا َمْعِديُّ ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  -٢٦٥٦
: ُمطَْيٌر ، وَإِذَا ِعْنَدهُ اْبٌن لَُه يُقَالُ لَُه : َعْشَرةَ َوِمئَةَ َسَنٍة ، فَأََتْيَناُه فَإِذَا الشَّْيُخ ُيقَالُ لَُه فَذَكََر أَنَّ َرُجالً قَْد َبلَغَ بِْضَع 

  ُشَعْيثٌ قَْد َبلَغَ ثَمَانَِني َسَنةً ، فَذَكَرَ َنحْوَُه

  ذو الزوائد َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٩٢

َسِمْعتُ : مَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم ْبُن ُمطُْيرٍ ِمْن أَْهلِ َواِدي الْقَُرى ، َعْن أَبِيِه أَنَُّه َحدَّثَُه قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َع -٢٦٥٧
: لَ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َعاَم َحجَّةِ الْوَدَاعِ أََمَر النَّاَس وََنَهاُهْم ، ثُمَّ قَا: َرُجال ، َيقُولُ 



ُخذُوا ِمَن اِإلْعطَاِء َما : اللَُّهمَّ اشَْهْد ، اللَُّهمَّ اْشَهْد ، ثُمَّ قَالَ : اللَُّهمَّ َنَعْم ، مَرََّتْينِ قَالَ : َهلْ َبلَّْغُت ؟ قَالُوا : َيقُولُ 
َمْن َهذَا ؟ : كَانَ رَِشاًء َعْن ِدينِكُْم فََدَعْوُه ، فَقُلُْت  كَانَ َعطَاًء ، فَإِذَا َتجَاَحفَْت قُرَْيٌش َبيَْنُهَما الُْملَْك َوَعادَ الَْعطَاُء أَْو

  َهذَا ذُو الزَّوَاِئدِ َصاِحُب َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: قَالُوا 

  ذو خممر َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٩٣

ةُ ْبُن الْوَِليِد ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثَنِي اْبُن َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّ -٢٦٥٨
ُتَصاِلُحونَ الرُّوَم صُلًْحا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َحدَّثََنا ذُو ِمْخَمرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ : َسْعٍد قَالَ 

  َعدُوا َوتُْنَصُرونَ وََتْنزِلُونَ ِفي مَْرجِ ِذي ُتلُولٍآِمًنا َحتَّى َتْغُزونَ أَْنُتْم َوُهْم 

ةَ ، َمالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َحسَّانَ ْبنِ َعِطيَّ -٢٦٥٩
قَالَ ِلي جَُبْيُر ْبنُ : نِ َمْعَدانَ َوِملُْت َمَعُهَما فََحدَّثََنا ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ قَالَ َمكْحُولٌ ، َواْبُن أَبِي َزكَرِيَّا إِلَى خَاِلِد ْب

فَاْنطَلَقُْت َمَعُه ، فَسَأَلَُه : اْنطَِلْق بَِنا إِلَى ذُو ِمْخَمرٍ َوكَانَ َرُجال ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : ُنفَْيرٍ 
ُتصَاِلُحونَ الرُّومَ ُصلًْحا آِمًنا ثُمَّ َتْغُزونَ : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ُجَبْيٌر َعنِ الُْهْدَنِة ، فَقَالَ 

جِ ِذي ُتلُولٍ ، فََيْرفَعُ َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ أَنُْتْم َوُهْم َعُدوا ُتْنَصُرونَ َوَتْغَنُمونَ وََتْسلَُمونَ ، ثُمَّ تَْنَصرِفُونَ حَتَّى تَْنزِلُونَ بِمَْر
غَلََب الصَِّليُب ، فََيْغَضُب َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني فََيقُوُم إِلَْيِه فََيُدقُُّه ، فَِعْنَد ذَِلكَ َيْغِدُر : النَّصَْرانِيَِّة الصَّلِيَب ، َوَيقُولُ 
  الرُّوُم وََيْجَمُعونَ ِللَْملَْحمَِة

َمالَ َمكْحُولٌ ، : ثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، َعْن َحسَّانَ ْبنِ َعِطيَّةَ قَالَ َحدَّ -٢٦٦٠
ي ِمْخَمرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى للَّهُ َواْبُن أَبِي َزكَرِيَّا ، َوِملُْت َمَعُهَما إِلَى خَاِلدِ ْبنِ َمْعَدانَ فََحدَّثََنا َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َعْن ِذ

  َعلَْيِه َوَسلََّم ، ِمثْلَُه
  َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َحسَّانَ ، مِثْلَ َحِديِث ِعيَسى ، ِمثْلَُه -٢٦٦١

ُن َعيَّاشٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي َعْمرٍو السَّْيَبانِيِّ ، َعْن ِذي ِمْخَمرِ اْبنِ أَِخي َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْب -٢٦٦٢
ُتصَاِلُحونَ الرُّوَم َعْشَر ِسنَِني صُلًْحا : النَّجَاِشيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّهُ َسِمَع َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

 َوِفي َمِدينَِتهِمْ َتْينِ َويَْغِدرُونَ ِفي الثَّاِلثَِة ، أَْو َيفُونَ أَْرَبًعا َويَْغِدُرونَ ِفي الَْخاِمَسِة ، فََيْنزِلُونَ َجْيًشا مِْنكُْمآِمًنا َيفُونَ َسَن
ُح اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَكُْم فََتْنَصرِفُونَ بَِما أََصبُْتْم ِمْن فََتْغُزونَ أَنُْتْم َوُهْم َعُدوا ِمْن َوَراِئكُْم َوَوَراِئهِْم فََتقُْتلُونَ ذَِلَك الَْعُدوَّ فََيفَْت

  اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ غَلََب ،: أَْجرٍ َوغَنِيَمٍة فََتنْزِلُونَ بَِمْرجِ ِذي ُتلُولٍ ، فََيقُولُ قَائِلُكُْم 

ْغَضُب الُْمْسِلُمونَ َوَصِليبُُهْم ِمْنُهْم غَْيرُ َجدِّ َبعِيٍد ، فََيثُورُ َرُجلٌ الصَِّليُب غَلََب فََيَتقَاَولُوَنَها َساَعةً ، فََي: َوَيقُولُ قَاِئلُُهْم 
لْكَ الِْعَصاَبةُ ِمَن الُْمْسِلِمَني إِلَى ِمَن الُْمْسِلِمَني إِلَى َصِليبِهِْم فََيُدقُُّه َوَيِثُبونَ إِلَى كَاِسرِ َصِليبِهِْم فََيضْرُِبونَ ُعُنقَُه ، فََتثُوُر ِت

: فَيَأُْتونَ َمِلكَُهْم ، فََيقُولُونَ ْسِلَحِتهِْم َوَيثُورُ الرُّوُم إِلَى أَسِْلَحتِهِْم فََيقُْتلُونَ ِتلَْك الِْعصَاَبةَ ِمَن الُْمْسِلِمَني فَُيْسَتْشَهُدونَ أَ
َحْملِ اْمَرأٍَة ، ثُمَّ يَأْتِيكُْم َتْحتَ ثََمانَِني َراَيةً ، َتْحَت كُلِّ  قَْد كَفَْيَناَك َحرَّ الْحَْربِ َوبَأَْسُهْم فََماذَا َتْنَتِظُر فََيْجَمُع لَكُْم قَْدَر

  رَاَيٍة اثَْنا َعَشَر أَلْفًا



 ْن ِذي ِمْخَمرٍَحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َراِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُمَحيْرِيزٍ ، َع -٢٦٦٣
َتْصطَِلُحونَ أَْنُتْم وَالرُّوُم صُلًْحا آِمًنا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : اْبنِ أَِخي النََّجاِشيِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

لصُّلْحِ َجْيٌش مِْنكُْم ِفي َمِدينَِتهِْم ثُمَّ َعْشَر ِسنَِني ، ثُمَّ َيْغِدُروَنكُْم ِفي السََّنِة الثَّاِلثَِة ، أَوِ الَْخاِمَسِة فََينْزِلُ ِفي ذَِلَك ا
غَلََب : فََيقُولُ قَاِئلُُهْم  َتْغُزونَ َمَعُهْم َعدُوا ِمْن َوَراِئهِْم ، فَيَْرجُِعونَ سَاِلِمَني غَانِِمَني َحتَّى َتْنزِلُوا ِفي َمْرجِ ِذي ُتلُولٍ ،

  َعزَّ َوَجلَّ فََيَتَداَولُوَنَها َبْيَنُهَما وَالصَِّليُب مِْنُهْم غَْيُر بَِعيٍد غَلََب اللَُّه: الصَِّليُب ، َوَيقُولُ قَاِئلُكُْم 

وََيْنَهُضونَ إِلَى ِسالحِهِمْ فََيقُوُم َصاحُِبكُْم إِلَى الصَِّليبِ فََيكِْسُرُه ، فََيقُوُمونَ إِلَْيِه فََيقُْتلُوَنُه فََتنَْهُضونَ إِلَى ِسالِحكُْم ، 
قَْد : َيقُولُونَ ُه َعزَّ َوَجلَّ تِلَْك الِْعصَاَبةَ ِمَن الُْمْسِلِمَني ، فَالَ يَْنُجو ِمنُْهْم ِمْخَمٌر فَيَْرجُِعونَ إِلَى َمِلِكهِْم ، فَفََيْهزُِم اللَّ

ثُمَّ ُيقْبِلُونَ إِلَْيكُْم َتْحَت ثَمَانَِني غَاَيةً كَفَْيَناَك حَْرَب الَْعَربِ َوَبأَْسُهْم ، فََيْجَمُعونَ لَكُْم قَْدَر حَْملِ الْمَْرأَِة ِتْسَعةَ أَْشُهرٍ ، 
  فَِتلَْك الَْملَْحَمةُ الُْعظَْمى: َتْحَت كُلِّ غَاَيٍة اثَْنا َعَشرَ أَلْفًا قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثَنِي َيزِيُد ْبُن َصاِلحٍ الرََّحبِيُّ ، َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا حَرِيُز -٢٦٦٤
أَسَْرعَ ذُو ِمْخَمرٍ ، أَنَُّهْم كَاُنوا ِفي سَفَرٍ َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَاْنَصَرفَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَ

َيا َرسُولَ اِهللا ، َتقَطَّعَ النَّاُس َوَراَءَك فََجلََس ، َحتَّى َتكَاَملَ النَّاُس إِلَْيِه ، فَقَالَ : فَقَالَ قَاِئلٌ الَْيِسَري فََتقَطََّع النَّاُس َوَراَءُه ، 
َهلْ  :لَْو َهَجْعَت بَِنا َهْجَعةً ، أَْو قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أَْو قَالَ قَاِئلُُهْم 

نََعْم ، َجَعلََنا اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفدَاَك ، فََنَزلَ فَنََزلُوا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا : لَكُْم بَِهْجَعِة َهْجَعٍة فََوافََق ذَِلَك ِمْنُهْم ، فَقَالُوا 
  اِهللا ، َجَعلَنِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفَداَك ، فَأَْعطَانِي َناقََتُه ، أََنا َيا َرسُولَ: َمْن َيكْلَُؤَنا اللَّْيلَةَ ؟ فَقَالَ ذُو ِمْخَمرٍ : عليه وسلم 

َوأََخذُْت بِِخطَامِ النَّاقَِة فَتََنحَّْيُت غَْيَر َبعِيٍد فَأََنا أَحَْترُِس َوُهَما َتْرعََياِن ، فَأََخذَنِيَ النَّْومُ : َهاَك ال َتكُوَنا لُكًَعا قَالَ : فَقَالَ 
فَقُْمُت إِلَْيهَِما  َتْيِقظْ َحتَّى َوَجْدتُ َحرَّ الشَّْمسِ َعلَى َوْجهِي فََنظَْرُت َيِميًنا َوِشمَاال ، فَإِذَا الرَّاِحلََتاِن غَْيرُ َبِعيٍدفَلَْم أَْس

ال ، فَأَقَاَم َبْعضُُهْم َبْعًضا : لَّيُْتْم ؟ قَالَ َص: فَأََخذْتُ بِخِطَاِمهَِما ، فَأََتْيتُ الْقَْوَم فَإِذَا ُهْم نَِياٌم فَأَْيقَظْتُ األَْدَنى ، َوقُلُْت 
َنَعْم ، َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَك ، فََتَوضَّأ : َيا بِاللُ ، َهلْ ِفي الَْمْيَضِة َماٌء ؟ قَالَ : َحتَّى قَاَم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

فََركََع َركَْعَتْينِ غَْيَر ُمَعجَّلٍ ، ثُمَّ أََمَر بِالال َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَأَذَّنَ فَثَوََّب فََصلَّى بِهِمْ  ُوُضوًءا لَْم َيلُتَّ ِمْنُه التَُّراَب ، فَقَاَم
  لَيَْنا ، َوقَْد َصلَّْينَاقََبَض اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَرَْواَحَنا ثُمَّ َردََّها إِ: َيا َرسُولَ اِهللا ، فَرَّطَْنا ؟ فَقَالَ : غَْيَر َعجِلٍ ، فَقَالَ قَاِئلٌ 

ُصلَْيحٍ ، أَنَُّه قَالَ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشعَْيبٍ ، َحدَّثََنا َحرِيُز ْبُن ُعثَْمانَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ -٢٦٦٥
َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َسفَرٍ فَاْنَصَرَف النَّبِيُّ صلى  َحدَّثَنِي ذُو ِمْخَمرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّهْم كَانُوا َمَع: 

  اهللا عليه وسلم فَأَْسَرَع السَّْيَر ، فََتقَطََّع النَّاُس َوَراَءُه ، فَذَكََر الَْحِديثَ بِطُولِِه

َحدَّثَنَا : ْن حَرِيزِ ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ ُصلَْيحٍ قَالَ َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َع -٢٦٦٦
  ، فَذَكََر َنْحوَُه ذُو ِمْخَمرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّهْم كَانُوا ِفي َسفَرٍ ، فََهجََّعُهُم فََهجَّعَُهُم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم

  ذو الغرة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٩٤



َعْبِد اِهللا ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َيحَْيي ، َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ ْبُن ُمَعتِّبٍ الضَّبِّيُّ ، َعْن  -٢٦٦٧
إِنَّا : اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت  َسأَلُْت َرسُولَ: الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن ِذي الُْغرَِّة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

فََنَتَوضَّأُ ِمْن : ال ، قُلُْت : َنْخُرُج ِفي أَْرضِ الَْباِدَيِة َوَتْحضُُرَنا الصَّالةُ وََنْحُن َعلَى الَْماِء فَُنَصلِّي ِفي أَْعطَاِن اِإلبِلِ قَالَ 
  ال: َنتََوضَّأُ ِمْن لُُحوِمَها ؟ قَالَ : َنَعْم ، قُلُْت : َمَبارِِك الَْغَنمِ ؟ قَالَ فَُنَصلِّي ِفي : َنَعْم ، قُلُْت : لُُحوِمَها ؟ قَالَ 

  أسامة بن شَرِيك َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٩٥

أَُساَمةَ ْبنِ شَرِيكٍ َرِضيَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن زَِياِد ْبنِ ِعالقَةَ ، َعْن  -٢٦٦٨
: َعلَْيَنا حََرٌج ِفي كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ لَُهْم : شَهِْدُت اَألْعرَاَب َيْسأَلُونَ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َتَداوَْوا ِعَبادَ : ْرضِ أَِخيِه َشيْئًا فَذَِلكَ الَِّذي حَرََّج ، َوقَالَ ِعَباَد اِهللا ، َوَضَع اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الَْحَرجَ إِال َمنِ اقْتََرَض ِمْن ِع
: َيا َرُسولَ اِهللا ، َما َخْيُر َما أُْعِطيَ الْعَْبُد ؟ قَالَ : اِهللا ، فَإِنَّ اللََّه َما َوَضَع َداًء إِال َوَضَع َمَعُه ِشفَاٌء إِال الَْهَرُم ، قَالُوا 

  ُخلٌُق َحَسٌن
اَمةَ ْبنِ َشرِيكٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَْسَباطُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن زَِيادِ ْبنِ ِعالقَةَ ، َعْن أَُس -٢٦٦٩

  ال َحَرَج: الَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ُسِئلَ َعْن َرُجلٍ َحلََق قَْبلَ أَنْ َيذَْبَح ، فَقَ

  قطبة بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٩٦

َعْن قُطَْبةَ ْبنِ َماِلٍك  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َوشَرِيٌك ، َعْن زَِيادِ ْبنِ ِعالقَةَ ، -٢٦٧٠
  َوالنَّْخلَ بَاِسقَاٍت لََها طَلٌْع َنضِيٌد: َيقَْرأُ ِفي الصُّْبحِ ، َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، 

  عمري موىل أيب اللحم ٨٩٧

  وقد زعم بعضهم إن أبا اللحم تيمي
نِي ُمَحمَُّد ْبُن َزْيدٍ َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َحدَّثَ: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، قَاال  -٢٦٧١

َشهِْدُت َخيَْبَر َوأََنا عَْبٌد َمْملُوٌك ، فَأَْعطَانِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن : ، َحدَّثَنِي ُعَمْيٌر َموْلَى آبِي اللَّْحمِ قَالَ 
  ضْرِْب ِلي بِسَْهمٍَتقَلَّْد َهذَا ، َولَْم َي: ُحرِْثيِّ الْمََتاعِ َوأَْعطَانِي َسْيفًا ، فَقَالَ 

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ زَْيِد ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا رِبِْعيُّ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن إِْسحَاَق ، -٢٦٧٢
هِْدُت َمَع َسادَِتي خَْيَبَر ، فَأََمرَنِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه َش: َسِمْعُت ُعَميًْرا َمْولَى آبِي اللَّْحمِ قَالَ : الُْمهَاجِرِ قَالَ 

  لَْمتَاعِوسلم فَقُلِّْدُت َسيْفًا ، فَإِذَا أََنا أَُجرُُّه ، وَأَْخبَْرُتُه أَنِّي َمْملُوٌك ، فَأََمَر ِلي بَِشْيٍء ِمْن ُحرِْثيِّ ا

، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َزْيٍد ، َعْن ُعَمْيرٍ َمْولَى آبِي اللَّْحمِ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ -٢٦٧٣
فَسَأَلُْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، أَْو سَأَلَهُ : كَانَ ُيْعِطينِي مَْوالَي الشَّْيَء فَأَطَْعُم ِمْنُه فََمَنَعنِي أَوْ َضرََبنِي قَالَ 

  اَألْجرُ َبيَْنكُمَا: ال أَْنتَهِي َوال أََدُعُه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : قُلُْت فَ



ْيرٍ َمْولَى آَبى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن أَبِي ُعبَْيٍد ، َعْن ُعَم -٢٦٧٤
ولَ اهللاِ صلى أََمرَنِي َمْوالَي أَنْ أَجُْزَز لَُه لَْحًما ، فََجاَء ِمْسِكٌني فَأَطَْعْمُتُه ، فََعِلَم بِي فَضََرَبنِي ، فَأََتْيُت َرُس: ْحَم قَالَ اللَّ

  اَألْجُر بَْيَنكُمَا: غَْيرِ أَنْ آُمَرُه ، فَقَالَ  إِنَُّه َيطَْعُم ِمْن طََعاِمي ِمْن: ِلمَ َضرَْبَتُه ؟ فَقَالَ : اهللا عليه وسلم فَأَْخَبْرُتُه ، فَقَالَ 

  ذكر سربة بن أيب فكاهة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٩٨

ي َعْن سَاِلمِ ْبنِ أَبَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الثَّقَِفيِّ ُموَسى ،  -٢٦٧٥
إِنَّ : قُولُ الَْجْعِد ، َعْن َسْبَرةَ ْبنِ أَبِي فَاِكَهةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َي

دَْيَنَك وَِديَن آَباِئَك ، ثُمَّ قََعدَ لَُه  ُتْسِلُم َوَتَدُع: الشَّْيطَانَ قََعَد الْبنِ آَدَم بِأَطُْرِقِه فَقََعَد لَُه بِطَرِيقِ اِإلْسالمِ ، فَقَالَ لَُه 
ُتَجاِهدُ : ُتَهاجُِر َوَتَدُع َموِْلَدَك فََتكُونُ كَالْفُْرسِ ِفي ِطَوِلِه ، ثُمَّ قََعَد لَُه بِطَرِيقِ الْجَِهاِد ، فَقَالَ : بِطَرِيقِ الْهِْجَرِة ، فَقَالَ 

فََمْن فََعلَ ذَِلَك َضِمَن اللَُّه َعزَّ : فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ِمريَاثَُك ؟ قَالَ  فَُتقَْتلُ فََتَتزَوَُّج اْمرَأَُتَك َوُيقَْسُم
  َوَجلَّ لَهُ الَْجنَّةَ

  أَُبو شهم َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٨٩٩

أََبانَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َعطَاٍء ، َعْن َبَياِن ْبنِ بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أََبانَ الْوَاسِِطيُّ أَُبو الَْحَسنِ أَُخو ُعَمَر ْبنِ  -٢٦٧٦
  َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي حَازِمٍ ، َعْن أَبِي َشْهمٍ

، َعْن َبَياٍن ، َعْن  ِليَُّوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا هَُرْيُم ْبُن سُفَْيانَ الَْبَج -٢٦٧٧
كُْنُت بِالَْمدِيَنِة فََمرَّْت بِي اْمرَأَةٌ فَأََخذُْت بِكَْشِحَها وَأَصَْبحَ : قَْيسٍ أَبِي حَازِمٍ ، َعْن أَبِي شَْهمٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َواللَِّه : صَاِحُب الَْجْبذَةِ بِاألَْمسِ ، فَقُلُْت : ايِْعنِي ، َوقَالَ فَأََتْيُتُه فَلَْم ُيَب: الرَُّسولُ صلى اهللا عليه وسلم ُيبَايُِع النَّاَس قَالَ 
  ال أَُعوُد َيا َرُسولَ اِهللا ، فَبَاَيَعنِي

  بن سيالن َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩

اِلٌد ، َعْن َبَياٍن ، َعْن قَْيسٍ ، َحدَّثَنِي اْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َخ -٢٦٧٨
ُسْبَحانَ : ، فَقَالَ  سَْيالنَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َوَرفََع َبَصَرُه إِلَى السََّماِء

  اِهللا ُيْرِسلُ َعلَْيهُِم الِْفَتَن إِْرسَالِ الْقَطْرِ

  فريوز الديلمي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٩٠١

ِد اِهللا ْبنِ الدَّْيلَِميِّ َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي َعْمرٍو السَّْيَبانِيِّ ، َعْن َعْب -٢٦٧٩
َيا َرسُولَ اِهللا ، َنْحُن ِمْن : أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت  :، َعْن أَبِيِه فَْيُروزٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

اللَُّه َوَرسُولُُه ، : ؟ قَالَ  َحْيثُ قَْد َعِلْمَت َوَخَرجَْنا ِمْن َحْيثُ قَْد َعِلْمَت ، َوَنْحُن َبْيَن ظَهَْراَنْي َمْن قَْد َعِلْمَت فََمْن َوِليَُّنا
: اْجَعلُوُه َزبِيًبا قَالَ : ا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّا أَْصحَاُب أَْعنَابٍ َوكَْرمٍ َوقَْد َنَزلَ َتْحرِميُ الَْخْمرِ فََنصَْنُع بَِها َماذَا ؟ قَالَ َي: قُلُْت 
َوَتْنِقُعونَ ِلَعَشاِئكُْم ، وََتشَْرُبونَ ِلَغَداِئكُمْ  َتْنِقُعونَ ِلَغَداِئكُْم ، َوَتشَْرُبونَ لَِعَشاِئكُْم ،: َنْصَنُع بِالزَّبِيبِ َماذَا ؟ قَالَ : قُلُْت 



فَالَ َتْجَعلُوُه ِفي الِْحلَقِ َوالدُّبَّاِء ، وَاْجَعلُوُه ِفي الشَِّنانِ : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَفَال نَُؤخُِّرهُ َحتَّى َيشَْتدَّ ؟ قَالَ : قُلُْت : قَالَ 
  صَاَر َخالفَإِنَُّه إِنْ تَأَخََّر َعْن ِحينِِه 

َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َعْمرٍو ، : َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن ُمَصفَّى ، قَاال  -٢٦٨٠
ِدْمُت َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَذَكََر قَ: َعْن َعْبِد اِهللا الدَّْيلَِميِّ ، َعْن أَبِيِه فَْيُروزٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َنحْوَُه

ِد اِهللا ْبنِ الدَّْيلَِميِّ َحدَّثََنا أَُبو ُعَمْيرِ ْبُن النُّحَاسِ ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي َعْمرٍو السَّيَْبانِيِّ ، َعْن َعْب -٢٦٨١
َيا َرُسولَ اِهللا ، قَْد َعِلْمَت َمْن : َنا َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بَِرأْسِ الْعَْنِسيِّ الْكَذَّابِ ، قُلَْنا أَتَْي: ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

، إِنَّ لََنا أَْعَناًبا فََما  َيا َرسُولَ اِهللا: إِلَى اِهللا َتعَالَى ، وَإِلَى َرسُوِلِه ، قُلَْنا : َنْحُن ، َوِمْن أَْيَن َنْحُن ، َوإِلَى أَْيَن َنْحُن ؟ قَالَ 
انْبِذُوُه َعلَى غَدَاِئكُْم ، َواْشَرُبوُه َعلَى َعشَاِئكُُم ، : َوَما َنصَْنُع بِالزَّبِيبِ ؟ قَالَ : زَبُِّبوَها ، قُلَْنا : َنصَْنُع بَِها ؟ قَالَ 

َبلَغَنِي أَنَُّهْم َجَعلُوا رَأَْسُه ِحلَقًا ِحلَقًا ، َيعْنِي : َصاَر َخال قَالَ َضْمَرةُ  انْبِذُوُه َعلَى َعَشاِئكُْم ، َوإِذَا َتأَخََّر فَإِنَُّه َعلَى أَْصِلِه
  رَأَْس اَألْسَوِد الْعَْنِسيِّ

نِ أَبِي لَُباَبةَ ، ْبَحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، َعْن َعْبَدةَ  -٢٦٨٢
َيا : َصْوتٌ َيكُونُ ِفي رََمَضانَ ، قَالُوا : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن فَْيُروزٍ الدَّْيلَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َبلْ ِفي النِّْصِف ِمْن َرَمَضانَ ، إِذَا كَانَ لَْيلَةُ ال ، : َرسُولَ اِهللا ، َيكُونُ ِفي أَوَِّلِه أَْو ِفي َوَسِطهِ أَْو ِفي آِخرِِه ؟ قَالَ 
فًا ، َوُيْعَمى َسْبُعونَ أَلْفًا ، النِْصٍف لَْيلَةَ الُْجُمَعِة َيكُونُ صَْوٌت ِمَن السََّماِء ُيْصَعُق لَُه َسْبُعونَ أَلْفًا ، َوُيْخَرسُ لَُه َسْبُعونَ أَلْ

َمْن لَزَِم َبْيَتُه ، َوَتَعوَّذَ : َيا َرسُولَ اِهللا ، فََمنِ السَّاِلُم ِمْن أُمَِّتَك ؟ قَالَ : َسْبُعونَ أَلْفًا ، قَالُوا  َوُيِفيُق َسْبُعونَ أَلْفًا ، وَُيَصمُّ
ْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم وَالثَّانِي بِالسُّجُوِد ، َوَجَهرَ بِالتَّكْبِريِ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، ثُمَّ َيْتَبُعهُ َصْوٌت آَخُر ، فَالصَّْوُت األَوَّلُ َصْوُت جِ

َدِة ، َوُيغَاُر َعلَى َصْوتُ َشْيطَاٍن ، وَالصَّْوُت ِفي َشْهرِ َرَمَضانَ ، َوالَْمْعَمَعةُ ِفي َشوَّالٍ ، َوَتَميُُّز الْقَبَاِئلِ ِفي ِذي الْقَْع
ُم أَوَّلُهُ َبالٌء َعلَى أُمَِّتي َوآِخُرُه فََرٌج ُألمَِّتي الرَّاِحلَةُ ِفي ذَِلَك الزََّمانِ الَْحاجِّ ِفي ِذي الِْحجَِّة َوِفي الُْمَحرَّمِ ، َوأَمَّا الُْمَحرَّ

  بَِعْينَِها يَْنُجو َعلَْيَها الُْمْؤِمُن َخْيٌر ِمْن َدْسكََرةٍ َتُغلُّ ِمئَةَ أَلٍْف

  ديلم احلمريي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٠٢

أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن -٢٦٨٣
: عليه وسلم ، قُلُْت  َسأَلُْت النَّبِيَّ صلى اهللا: َعْن َمْرثَِد ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْيزَنِيِّ ، َعْن َدْيلََم الِْحْميَرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

حِ َنَتقَوَّى بِِه َعلَى أَْعَمالَِنا َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّا بِأَْرضٍ َبارَِدٍة ُنعَاِلُج بَِها َعَمال َشدِيًدا ، َوإِنَّا َنتَِّخذُ شََراًبا ِمْن َهذَا الْقَْم
ثُمَّ أََتْيُتُه ِمْن َبْينِ َيَدْيِه ، فَقُلُْت لَُه ِمثْلَ ذَِلكَ : فَاْجَتنُِبوُه قَالَ : الَ َنَعْم قَ: َهلْ ُيْسِكُر ؟ قُلُْت : َوَعلَى َبْرِد بِالدَِنا ، فَقَالَ 

  فَإِنْ لَْم َيْتُركُوُه فَاقُْتلُوُهْم: إِنَّ النَّاَس غَْيرُ َتارِِكيِه قَالَ : فَاجَْتنُِبوُه ، قُلُْت : َنَعْم قَالَ : َهلْ ُيْسِكُر ؟ قُلُْت : قَالَ 

ْن َيزِيَد أَبِي َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن َجعْفَرٍ ، َع -٢٦٨٤
إِنَّ أَْرضََنا : اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ  َعْن َمْرثَِد ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْيزَنِيِّ َحدَّثَُه ، َعنِ الدَّْيلَِميِّ ، أَنَُّه سَأَلَ َرسُولَ

  َشِديَدةُ الْبَْرِد ، فَذَكََر َنْحوَُه



  سعد بن أيب ذباب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٠٣

  زعموا أنه من دوس
نِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُمنِريِ ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى ، َعنِ الْحَارِثِ ْب -٢٦٨٥

قَِدْمُت َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأَْسلََم ، : اِهللا ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي ذُبَابٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
فََعلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َواْسَتْعَملَنِي َعلَْيهِْم ، ثُمَّ اْسَتْعَملَنِي فَ: اْجَعلْ ِلقَوِْمي َما ُيْسِلُموا َعلَْيِه قَالَ : فَقُلُْت 

: فَقَِدَم َعلَى قَْوِمِه ، فَقَالَ لَُهْم : أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ِمْن َبْعِدِه ، ثُمَّ اْسَتْعَملَنِي ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِمْن َبْعِدِه قَالَ 
فَأََخذَ ِمنُْهُم الُْعْشَر ، : الُْعْشَر قَالَ : كَْم َتَرى ؟ قُلُْت : فَقَالُوا ِلي : ِفي الَْعَسلِ َزكَاةٌ فَإِنَُّه ال َخْيَر ِفي َمالٍ ال ُيَزكَّى قَالَ 

  طََرَحُه ِفي َصَدقَاتِ الُْمْسِلمَِنيفَقَِدَم بِِه َعلَى ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوأَْخَبَرهُ بَِما ِفيِه ، فَأََخذَُه ُعَمُر فَ

الرَّْحَمنِ ، َعْن  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فُلَْيحٍ ، َوأََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َعنِ الْحَارِِث ْبنِ َعْبِد -٢٦٨٦
بَابٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، وَلَْم َيقُلِ اْبنُ ُمنِريِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي ذُ

  فُلَْيحٍ ، َعْن أَبِيِه

  إياس بن أيب ذباب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٠٤

  قال بعض أهل العلم هو دوسي
نِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن إِيَاسِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َع -٢٦٨٧

ال َتْضرِبُوا النَِّساَء ، فَقَالَ ُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ِللنَّبِيِّ : ذَُبابٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
ْد َدَيرَ النَِّساُء َعلَى أَزَْواجِهِنَّ َيا َرسُولَ اِهللا ، فَأَِذنَ لَُهْم ِفي ضَْربِهِنَّ ، فَأَطَاَف بِآلِ ُمَحمَّدٍ قَ: صلى اهللا عليه وسلم 

َيْشَتِكنيَ  لَقَدْ أَطَاَف اللَّْيلَةَ بِآلِ ُمحَمٍَّد َسْبُعونَ اْمَرأَةً كُلُُّهنَّ: نَِساٌء َيْشَتِكَني ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
  أَزَْواَجُهنَّ َوال َتجُِدونَ أُولَِئَك ِخَيارَُهْم

  مسلم بن جبرة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٠٥

ِد اهِيَم ْبنِ ُمحَمََّحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثَنِي إِْسَحاقُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن إِْبَر -٢٦٨٨
لى اهللا عليه وسلم َجَعلَهُ ْبنِ ِمقَْسمِ ْبنِ ُبْجَرةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ِمقَْسمِ ْبنِ ُبْجَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا ص

ُعُنقَُه ، وَأََخذَ َمْن لَمْ ُيْنبِْت فََجَعلَُه َعلَى َعلَى أَُساَرى قَُرْيظَةَ فَكَانَ َيْنظُُر إِلَى فَْرجِ الُْغالمِ فَإِذَا َرأَى قَْد أََنْبتَ َضَرَب 
  َمَغانِمِ الُْمْسِلمَِني

  عمارة بن زعكرة ٩٠٦

سٍ الَْيْحصُبِيِّ ، َعنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا ُعفَْيُر ْبُن َمْعَدانَ ، َعْن أَبِي دَْو -٢٦٨٩
قَالَ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : َسِمْعُت ُعَماَرةَ ْبَن َزْعكََرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ : اْبنِ َعاِئٍد قَالَ 
  إِنَّ عَْبِدي كُلَّ َعْبِدي الَِّذي َيذْكُْرنِي َوُهَو ُمالقٍ ِقْرنَُه: اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 



  يَ اهللا تعاىل عنهأَُبو خالد َرِض ٩٠٧

انَ الْقَُرِشيُّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن ِهَشامٍ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيِد ْبنِ أََب -٢٦٩٠
إِذَا رَأَيُْتُم : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ  فَْرَوةَ ، َعْن أَبِي َخالٍد ، َوكَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

  كَْمةَالرَُّجلَ الُْمْؤِمَن قَْد أُْعِطَي زُْهًدا ِفي الدُّْنَيا َوِقلَّةَ َمْنِطقٍ فَاقَْترُِبوا ِمْنُه ، فَإِنَّهُ ُيلَقَّى الِْح

  خارجة بن الصلت َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٠٨

أَبِي َحازِمٍ ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ  َحدَّثََنا -٢٦٩١
، فَبَرَِئ ، فَأَْعطَاُه غََنًما فَأََتى بِهَا  َمرَّ َرُجلٌ بِأَْهلِ َماٍء ، َوَرُجلٌ َيشَْتِكي فََرقَاهُ بِأُمِّ الْقُْرآِن: ، َعْن َخارَِجةَ ْبنِ الصَّلِْت قَالَ 

ُرقَْيةُ َباِطلٍ فَقَْد أُِخذَْت : َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأَخَْبَرُه بِالَِّذي صََنَع ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  َعلَى ُرقَْيِة َحقٍّ

  خارجة بن الصلت َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٠٩

  وقس َرِضَي اهللا تعاىل عنهاملق

ْسَحاَق ، َعنِ َحدَّثَنِي أَْحَمُد ْبُن َعْبِدِه ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ اَألشْقَُر ، َحدَّثََنا مَْنَدلٌ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِ -٢٦٩٢
ْهَدى إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قََدًحا ِمْن قََوارِيَر الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعنِ الُْمقَْوِقُس أَنَُّه أَ

  فََشرَِب ِفيِه

  شعيب وناجية ابنا َعْمرو َرِضَي اهللا تعاىل عنهما ٩١

أَنَُّه َسِمَع أََنَس ْبَن  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َرَجاٍء ، َعْن َعاِئِد ْبنِ شُرَْيحٍ الَْحْضَرِميِّ ، -٢٦٩٣
َرأَيَْنا َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َماِلٍك ، َوشَُعْيَب ْبَن َعْمرٍو ، َوَناجَِيةَ ْبَن َعْمرٍو َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم ، َيقُولُونَ 

  َيْخِضُب بِالِْحنَّاِء

  كرز ٩١٢

، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا َناِفعُ ْبُن ُعَمَر ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُبدَْيلٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ َواَرةَ  -٢٦٩٤
 يَعْن بِْنِت كُْرزٍ ، َعْن أَبِيَها قَالَ َرأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم وَأََنا فَْوَق َجَبلِ الُْحَدْيبَِيِة ُيَصلِّ: ، أَْو َعْن َعمِِّه قَالَ 

َبطْنِ الَْواِدي ، َواِدي بِأَْصحَابِِه َخلَْف الصَّْخَرِة ، َوَخلْفَُه َصفَّاِن قَْد َسدَّ َما َبْيَن الَْجَبلَْينِ ، َيعْنِي الصَّْخَرةَ الَِّتي ِفي 
  الُْحَدْيبَِيِة يَظَْهُر ِمْنَها مِثْلُ َمْبَركِ الَْبعِريِ

  عريب وقالوا هو من محري ٩١٣



ٍن ، َعْن َيزِيدَ َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا ُجَناَدةُ ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْهِديٍّ َوُهَو َسعِيُد ْبُن سَِناَحدَّثََنا  -٢٦٩٥
الْخَْيلُ ِفي : أَنَُّه كَانَ ، َيقُولُ  ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَرْيبٍ الُْملَْيِكيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

ْيَها كََباِسِط كَفَّْيِه ِفي َصَدقٍَة ال َنوَاِصيَها الَْخْيُر َوالنَّْبلُ َمْعقُوٌد إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة ، َوأَْهلَُها ُمَعاُنونَ َعلَْيَها ، وَالُْمْنِفقِ َعلَ
  ِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن ِمْسِك الَْجنَِّةُيَحرُِّم َوأَرَْواثَُها َوأَبَْوالَُها ِعْنَد ا

اِهللا ْبنِ ُعَرْيبٍ  َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن شَُعْيبِ ْبنِ سَاُبوَر ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ ِسَناٍن ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبِد -٢٦٩٦
الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم بِاللَّْيلِ : صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ُعَرْيٌب َهِذِه اآلَيةُ  الُْملَْيِكيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ النَّبِيِّ

لْجِنُّ َوآَخرِيَن ِمْن ُدونِهِْم ال َتْعلَُموَنُهُم اللَُّه َيْعلَُمُهْم إِنَُّهمُ ا: َوالنََّهارِ ِسرا َوَعالنَِيةً ِفي أَْصحَابِ الْخَْيلِ َوُهَو ِفي قَْوِلِه 
الَْخْيلُ َمْعقُوٌد ِفي َنوَاِصيَها : الْجِنُّ ال َتخْبِلُ بَْيًتا ِفيَها َعِتيٌق ِمَن الَْخْيلِ ، وَإَنُه قَاَلَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

  الَْخْيُر إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة ، ثُمَّ ذَكََر ِمثْلَُه

  جد أيب األسود املالكي ٩١٤

اِلِكيُّ ، َعْن أَبِيِه ، ثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن ُحمَْيٍد الْمَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألسَْوِد الَْمَحدَّ -٢٦٩٧
  َما َعَدلَ وَالٍ َتجَِر ِفي َرِعيَّتِِه: قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َجدِِّه قَالَ 

َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا بقية َحدَّثََنا خالد بن محيد حدثين أَُبو األسود عن أبيه َعن َجدِِّه قال قال رسول اهللا  -٢٦٩٨
  صلى اهللا عليه وسلم إن من أخون اخليانة جتارة الوايل يف رعيته

  مسور بن يزيد املالكي ٩١٥

ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ كَِثريٍ الْكَاِهِليِّ ، َحدَّثََنا ِمْسَوُر ْبُن َيزِيَد الْمَاِلِكيُّ  َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن -٢٦٩٩
لٌ ِمَن َشهِْدُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َيقَْرأُ ِفي الصَّالِة فََتَرَك َشْيئًا لَْم َيقَْرأُْه فَلَمَّا َسلََّم قَالَ َرُج: َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  كُْنتُ أَُراَها ُنِسَخْت: فََهال أَذْكَْرتَنِيَها قَالَ الرَُّجلُ : الْقَْومِ آَيةُ كَذَا َوكَذَا لَْم تَقَْرأَْها قَالَ 

  احلارث بن بدل ٩١٦

َهاجِرٍ الشَُّعْيِثيُّ ، َعنِ الْحَارِثِ ْبنِ َبَدلٍ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَعاِذ ْبنِ ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُم -٢٧٠٠
َشهِْدُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم ُحَنْينٍ ، فَاْنَهَزَم أَْصَحاُبهُ إِال الَْعبَّاُس ْبُن َعْبدِ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُوُجوهَُهْم بِقَْبَضٍة ِمَن اَألْرضِ فَاْنَهَزُموا فََما الُْمطَِّلبِ ، َوأَُبو ُسفَْيانَ ْبُن الَْحارِِث فََرَمى َرُس
  ُخيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ َشَجَرةً َوال َحَجًرا إِال َوُهَو ِفي آثَارِنَا

  بن الشياب ٩١٧

قَالَ اْبُن : ا َخاِلُد ْبُن َمْعَدانَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي بِاللٍ قَالَ َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا ُبَجْيٌر ، َحدَّثََن -٢٧٠١
َحْمَزةَ إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيْوَم الشِّْعبِ آِخَر أَْصحَابِِه ، لَْيسَ َبْيَنُه وََبْينِ الَْعُدوِّ غَْيُر : الشَّيَّابِ 



أََسدَ  ِشيٌّ ، فَقََتلَُه َوقَْد قََتلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بَِيِد َحمَْزةَ ِمَن الْكُفَّارِ أََحًدا وَثَالِثَني ، فَكَانَ ُيْدَعىُيقَاِتلُ الَْعُدوَّ فََرَصَدُه َوْح
  اِهللا َعزَّ َوَجلَّ

  علقمة بن فغواء ٩١٨

  ويقولون هو خزاعي
َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َعْن ُسفَْيانَ ، : َبا كُرَْيبٍ ، َيقُولُ َسِمْعُت أَ: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ قَالَ  -٢٧٠٢

لْقََمةَ ْبنِ فَْغَواَء ، َعْن َعْن َجابِرٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َع
  انَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َراقَ الَْماُء ُنكَلُِّمُه َوال ُيكَلُِّمَنا ، َولَُه َحدِيثٌ آخَُركَ: أَبِيِه قَالَ 

  بن البجري ٩١٩

 ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ نُفَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثَنِي أَُبو الزَّاِهرِيَِّة -٢٧٠٣
أَصَاَب َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : َعنِ اْبنِ الُْبَجْيرِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

فْسٍ طَاِعَمٍة َناِعَمٍة ِفي الدُّْنَيا َجاِئَعٍة َعارَِيٍة َيْوَم الِْقَياَمِة ، أَال ُربَّ َن: وسلم جُوٌع َيْوًما فََوَضَع َحَجًرا َعلَى بَطْنِِه ، ثَُم قَاَلَ 
َنفِْسِه َوُهَو لََها ُمهٌِني ، أَال َيا ُربَّ أَال َيا ُربَّ نَفْسٍ جَاِئَعٍة َعارَِيٍة ِفي الدُّنَْيا طَاِعَمٍة َناِعَمٍة َيْوَم الِْقَياَمِة ، أَال َيا ُربَّ ُمكْرِمٍ ِل

وِلِه َما لَُه عِْنَد اِهللا َعزَّ َوَجلَّ هِنيٍ ِلَنفِْسِه َوُهَو لََها ُمكْرٌِم ، أَال َيا ُربَّ ُمَتخَوِّضٍ َوُمْنِفقٍ ِممَّا أَفَاَء اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى َرُسُم
لنَّارِ َسْهلَةٌ بَِشْهَوٍة ، أَال َيا ُربَّ َشْهَوةِ َساَعٍة أَْوَرثَتْ ِمْن َخالقٍ ، أَال َوإِنَّ َعَملَ الَْجنَِّة حََزَنةٌ بَِرْبَوٍة ، أَال َوإِنَّ َعَملَ ا

  .َصاِحَبَها ُحْزًنا طَوِيال
  إِْسَناُدُه ِثقَاٌت ، َعْن ِثقَاٍت َحسٌَن: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  ثابت بن أيب عاصم ٩٢

ا ُمَحمَّدُ ْبُن ُصبَْيحٍ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا َعِقيلُ ْبُن ُمْدرٍِك ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْنُصورٍ الطُّوِسيُّ ، َحدَّثََن -٢٧٠٤
إِنَّ أَْدَنى َرْوَعاِت الُْمَجاِهِديَن ِفي : ثَْعلََبةَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن ثَابِِت ْبنِ أَبِي عَاِصمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

َيْسقُطُ : َيا َرُسولَ اِهللا ، َوَما أَدَْنى َرْوَعاتِ الُْمَجاِهِديَن ؟ قَالَ : َعالَى ِعْدلُ ِصَيامِ َسَنٍة َوِقَياِمَها ، فَقَالَ قَاِئلٌ َسبِيلِ اِهللا َت
  َسْوطُُه َوُهَو َناِعٌس فََينْزِلُ فََيأُْخذُُه

  عمر اجلمعي ٩٢١

َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن ُبَجْيرِ ْبنِ سَْعٍد ، َعْن َخاِلدِ ْبنِ : ْبُن ُعثَْمانَ ، قَاال  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َوَعْمُرو -٢٧٠٥
إِذَا أَرَاَد اللَُّه بِعَْبدٍ :  َمْعَدانَ ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ نُفَْيرٍ ، أَنَّ ُعَمَر الُْجَمِعيَّ َحدَّثَُهْم ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ

َيْهِديِه اللَُّه َتعَالَى إِلَى الْعََملِ الصَّاِلحِ قَْبلَ : َوَما اْسِتْعمَالُُه ؟ قَالَ : يًْرا اْسَتْعَملَُه قَْبلَ َمْوِتِه ، فََسأَلَُه َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ َخ
  َمْوِتِه ثُمَّ َيْبَعثُُه َعلَْيِه

  كعب بن زهري بن أيب سلمي ٩٢٢



َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن الْمُْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا : ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُعَمَر الَْمْعُروُف بِجُرَْيجٍ قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ -٢٧٠٦
خََرَج كَْعبٌ : َجدِِّه قَالَ  َحجَّاُج ْبُن ِذي الرُّقَْيَبةِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ كَْعبِ ْبنِ ُزَهْيرِ ْبنِ أَبِي َسلَْمى ، َعْن أَبِيِه ، َعْن

اثُْبْت ِفي غََنِمَنا ِفي َهذَا الَْمكَانِ َحتَّى آَتَي َهذَا : فَقَالَ ُبجَْيٌر ِلكَْعبٍ : َوُبَجْيٌر أبناء زهري حىت أتيا أبرق العزاف قَالَ 
فَثََبَت كَْعٌب َوَخَرَج ُبجَْيٌر فََجاَء َرسُولَ اهللاِ :  الرَُّجلَ ، َيْعنِي َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَْسَمَع َما َيقُولُ قَالَ

أَال أَْبِلَغا َعنِّي ُبَجْيًرا : صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَْعَرَض َمْن َعلَْيِه فََعَرَض َعلَْيِه اِإلْسالَم فَأَْسلََم فََبلَغَ ذَِلَك كَْعًبا ، فَقَالَ 
َدلَّكًا َعلَى ُخلُقٍ لَمْ َتلَْف أُما َوال أََبا َعلَْيِه َولَْم ُيْدَرْك َعلَْيِه أٌَخ لَكَا َسقَاَك أَُبو َبكْرٍ  رِسَالَةً َعلَى أَيِّ َشْيٍء َوْيَت غَْيُرَك

غَِضبَ َرسُولُ اِهللا ليه وسلم ، بِكَأْسٍ رَوِيٍَّة َوأَْنَهلََك الَْمأُْمونُ ِمْنَها َوَعلَّكَا فَلَمَّا َبلََغْت أَْبيَاُتُه َهِذهِ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا ع
  صلى اهللا عليه وسلم َوأَْهَدَر َدَمُه ،

فَكََتَب بِذَِلكَ ُبَجْيٌر إِلَى أَِخيِه َيذْكُُر لَُه أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَدْ : َمْن لَِقَي كَْعًبا فَلَْيقُْتلُْه قَالَ : َوقَالَ 
َجاةَ ، َوَما ذَاَك أَنْ َيقُْتلَُه ، ثُمَّ كََتَب إِلَْيِه أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ال َيأِْتيِه أََحدٌ النَّ: أَْهَدَر َدَمُه ، ثُمَّ َيقُولُ لَُه 

تَابِي َهذَا فَأَْسِلْم َوأَقْبِلْ ا أََتاَك ِكَيشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَُّه َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اِهللا إِال قَبِلَ ِمْنُه َوأَْسقَطَ َما قَْبلَ ذَِلَك ، فَإِذَ
ى أََناَخ َراِحلََتهُ ، فَأَْسلََم كَْعٌب َوقَالَ قَصِيَدةً ، الْقَصِيَدةَ الَِّتي َمَدَح ِفيَها َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َوأَقَْبلَ حَتَّ

جَِد َوَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي أَْصحَابِِه بَِبابِ َمْسجِِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ َدَخلَ الَْمْس
َهُؤالِء َمرَّةً فَُيَحدِّثُُهْم ، وَإِلَى َمكَانَ الْمَاِئَدِة ِمَن الْقَْومِ ُمَتَحلِِّقَني َمَعُه َحلْقَةُ ُدونَ َحلْقٍَة ، َوَحلْقَةً ُدونَ َحلْقٍَة ُيقْبِلُ إِلَى 

فَأََنْخُت رَاِحلَِتي بَِبابِ الَْمْسجِِد ، ثُمَّ َدَخلُْت الَْمْسجِدَ : ، َوإِلَى َهُؤالِء َمرَّةً فَُيَحدِّثُُهْم قَالَ كَْعٌب  َهُؤالِء َمرَّةً فَُيَحدِّثُُهْم
َهدُ أَنْ ال إِلََه إِال أَْش: فََعَرفُْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بِالصِّفَِة ، فََتَخطَّْيُت َحتَّى َجلَْسُت إِلَْيِه فَأَْسلَْمُت ، فَقُلُْت 

  اللَُّه َوأَنََّك َرُسولُ اِهللا ، اَألَمانَ َيا َرسُولَ اللَِّه

أَْنَت الَِّذي َتقُولُ ، ثُمَّ الْتَفََت إِلَى أَبِي َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه : أََنا كَْعُب ْبُن ُزَهْيرٍ قَالَ : قُلُْت : َوَمْن أَْنَت ؟ قَالَ : قَالَ 
أال أبلغا عين جبريا رسالة َعلَى أَيِّ َشْيٍء وَْيَب غَْيرِكَ : كَْيَف قَالَ َيا أََبا َبكْرٍ ؟ فَأَْنَشَدُه أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : قَالَ 

رٍ بِكَأْسٍ رَوِيٍَّة َوأَْنهَلََك الَْمأُْمونُ مِْنَها َدلَّكا َعلَى ُخلُقٍ لَْم َتلَْف أُما َوال أََبا َعلَْيِه َولَْم ُيْدَرْك َعلَْيِه أٌَخ لَكَا َسقَاكَ أَُبو َبكْ
َسقَاَك أَُبو َبكْرٍ بِكَأْسٍ َروِيٍَّة َوأَْنهَلََك : قُلُْت : كَْيَف قُلَْت قَالَ : َيا َرسُولَ اِهللا ، َما قُلُْت َهكَذَا قَالَ : َوَعلَّكَا قَالَ 

  َواللَِّه ، َوأَْنَشَدُه الْقَصِيَدةَ كُلََّها بَاَنْت ُسعَاُد َمأُْمونٌ: الَْمأُْمونُ ِمْنَها َوَعلَّكَا قَالَ 

  زيد بن أيب أوىف ٩٢٣

  قال بن أيب عاصم أخربين اجلل من ولده قال هو من كندة
أَْخبََرنِي َعْبُد اِهللا بْنُ : َمْعنٍ قَالَ  َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمْؤِمنِ ْبُن َعبَّاٍد الْعَْبِديُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن -٢٧٠٧

َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه : ُشَرْحبِيلَ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن قَُرْيشٍ ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَبِي أَْوفَى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
إِنِّي أَُحدِّثُكُْم : فُالٍن ، َوَيْبَعثُ إِلَْيهِْم َحتَّى اْجَتَمُعوا عِْنَدُه ، فَقَالَ  ْبُن فُالِن ْبنِ: وسلم َمْسجَِد الَْمِديَنِة فَجََعلَ ، َيقُولُ 

اللَّهُ : ، ثُمَّ َتال َهِذِه اآلَيةَ بَِحدِيٍث فَاْحفَظُوُه َوُعوُه َوَحدِّثُوا بِِه َمْن َبْعَدكُْم ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اْصطَفَى ِمْن َخلِْقِه َخلْقًا 
  َيْصطَِفي ِمَن الَْمالِئكَِة ُرُسال َوِمَن النَّاسِ َخلْقًا ُيْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ ،



َمالِئكَِة َعلَْيهُِم السَّالُم ، َوإِنِّي ُمْصطٍَف ِمْنكُْم َمْن أُِحبُّ أَنْ أَْصطَِفَيُه ، َوُمَواِخي بَْيَنكَُما كََما آَخى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َبْيَن الْ
إِنَّ لََك عِْنِدي َيًدا اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيجْزِيَك بَِها َولَْو كُْنُت مُتَِّخذًا َخلِيال : َبا َبكْرٍ ، فَقَاَم ثُمَّ َجثَا َبْيَن َيَدْيِه ، ثَُم قَاَلَ قُْم َيا أَ

لَقَْد : اْدنُ َيا ُعَمُر ، فََدَنا فَقَالَ : يَصُه ، ثَُم قَاَلَ التََّخذُْتكَ َخِليال ، وَأَْنَت مِنِّي بَِمنْزِلَِة قَِميِصي ِمْن َجيْبِي ، ثُمَّ َحوَّلَ قَِم
ْو بِأَبِي جَْهلٍ فَفََعلَ اللَُّه َعزَّ كُْنَت َشِديَد الشََّغبِ َوالتََّعبِ َعلَْيَنا َيا أََبا حَفْصٍ فََدَعْوُت اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ ُيِعزَّ الدِّيَن بَِك أَ

بَْيَنُه َوَبْيَن أَبِي كُْنَت أََحبَُّهَما إِلَيَّ َوأَْنَت مَِعي ِفي الَْجنَّةِ ثَاِلثُ ثَالثٍَة ِمْن َهِذِه اُألمَِّة ، فََتَنحَيَّا ، ثُمَّ آَخى َوَجلَّ ذَِلَك بَِك َو
فَلَْم يََزلْ َيْدُنو : اْدنُ َيا أََبا َعْمرٍو قَالَ  :َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، ثُمَّ َدَعا ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ثَُم قَاَلَ 

  َحتَّى أَلَْصَق رُكَْبَتُه بِرُكَْبِة َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََيْنظَُر إِلَى السََّماِء ،

ْزَراَرُه َمْحلُولَةٌ ، فََردََّها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه سُْبَحانَ اِهللا الَْعِظيمِ ، ثُمَّ َنظَرَ إِلَى ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوإِنَّ أَ: فَقَالَ 
اْجَمْع ِعطْفَيْ رِدَاَك َعلَى َنْحرَِك فَإِنَّ لََك َشأًْنا ِفي أَْهلِ السََّماِء ، أَْنَت ِممَّْن َيرُِد َعلَى الْحَْوضِ : وسلم بَِيِدِه ، ثَُم قَاَلَ 

فُالنٌ وَفُالنٌ ذَِلَك كَالُم جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم َوذَِلَك إِذْ : َمْن فََعلَ َهذَا بَِك ؟ فََتقُولُ :  َوأَْودَاُجُه َتْشَخُب َدًما ، فَأَقُولُ
: ، فَقَالَ أَال إِنَّ ُعثَْمانَ أَِمٌني َعلَى كُلِّ َمْخذُولٍ ، ثُمَّ َدَعا َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه : َهَتَف ِمَن السََّماِء 

نَّ لََك عِْنِدي َدْعَوةً قَْد أَخَّرُْتَها اْدنُ َيا أَِمنيَ اِهللا َوُسمَِّي ِفي السََّماِء أَِميًنا َسلَّطََك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى َماِلَك بِالَْحقِّ ، أََما إِ
َوجََعلَ ُيَحرِّكُ : ْحَمنِ أََماَنةً أَكْثََر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َمالََك قَالَ َحمَّلْتَنِي َيا َعْبدَ الرَّ: َخْر ِلي َيا َرسُولَ اِهللا قَالَ : لََك قَالَ 
  َيَدْيِه ،

َوا اْدُن: ةَ َوالزُّبَْيَر ، فَقَالَ ثُمَّ تََنحَّى َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف َوآَخى َبْيَنُه َوَبْيَن ُعثَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما ، ثُمَّ َدَعا طَلَْح
ْبَن أَْنُتَما َحوَارِيِّي كَحََوارِيِّ ِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم َعلَْيهَِما السَّالُم ، ثُمَّ آَخى َبْيَنُهَما ، ثُمَّ َدَعا سَْعَد : ِمنِّي ، فََدنََيا ، فَقَالَ 

َتقُْتلَُك الِْفئَةُ الَْباِغَيةُ ، ثُمَّ آَخى َبْيَنُهَما ، ثُمَّ َدَعا َيا َعمَّاُر ، : أَبِي َوقَّاصٍ َوَعمَّاَر ْبَن َياِسرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، فَقَالَ 
َيا َسلَْمانُ أَْنَت ِمنَّا : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُعَوْيمًِرا أََبا الدَّرَْداِء َوَسلَْمانَ الْفَارِِسيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، فَقَالَ 

أَال : اَك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِعلَْم اَألَزلِ َوالِْعلْمَ اآلِخَر وَالْكَِتاَب اَألوَّلَ َوالِْكتَاَب اآلِخَر ، ثَُم قَاَلَ أَْهلَ الْبَْيِت ، َوقَْد آَت
َوإِنْ َتَركَْتُهْم ال َيْتُركُوَك ، إِنْ فَقَدَْتُهْم فَقَُدوَك : َبلَى بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي َيا َرسُولَ اِهللا قَالَ : أُْرِشُدكَ َيا أََبا الدَّْرَداِء ؟ قَالَ 

  َخى َبْيَنُهَما ،َوإِنْ َهَرْبَت ِمنُْهْم ُيْدرِكُوَك فَأَقْرِضُْهْم ِعْرَضَك ِلَيْومِ فَقْرَِك َواْعلَْم أَنَّ الْجََزاَء أََماَمَك ، ثُمَّ آ

ا فَإِنَّكُْم أَوَّلُ َمْن َيرُِد َعلَى الْحَْوضِ وَأَْنُتْم ِفي أَْعلَى الْغَُرِف ، أَْبِشُروا َوقَرُّوا َعْيًن: ثُمَّ َنظََر ِفي ُوُجوِه أَْصَحاْبِه ، َوقَالَ 
الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َيْهِدي ِمَن الضَّاللَِة َوُيلْبُِس الضَّاللَةَ َعلَى َمْن : ثُمَّ َنظَرَ إِلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، ذََهَبْت رُوِحي َواْنقَطََع ظَْهرِي ِحنيَ رَأَْيُتكَ : ، فَقَاَم َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َصلَوَاُت اِهللا َعلَْيِه ، فَقَالَ أََحبَّ 
َوالَِّذي بََعثَنِي بِالَْحقِّ َما : ةُ قَالَ فََعلَْت بِأَْصَحابَِك َما فََعلَْت غَْيرِي فَإِنْ كَانَ ِمْن َسْخطٍَة َعلَيَّ فَلََك الُْعتَْبى َوالْكََراَم

  ي وََوارِِثياخَْترُْتَك إِال ِلَنفِْسي ، فَأَْنَت ِمنِّي بَِمْنزِلَِة هَاُرونَ ِمْن ُموَسى إِال أَنَُّه ال نَبِيَّ َبْعِدي ، فَأَْنَت أَِخ

ِكَتاَب اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوُسنَّةَ : ْنبَِياُء َعلَْيهُِم السَّالُم قَْبلََك قَالَ َما َورِثَ اَأل: َيا َرُسولَ اِهللا ، َما أَرِثُ مِْنَك ؟ قَالَ : قَالَ 
إِْخوَاًنا َعلَى سُُررٍ ُمَتقَابِِلَني ، اَألِخالُء ِفي : َنبِيِّهِْم ، أَْنَت أَِخي َوَرِفيِقي ، ثُمَّ َتال َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اآلَيةَ 

  ُهمْ إِلَى َبْعضٍاِهللا َيْنظُُر بَْعُض



أَْخبََرنِي عَْبُد اهللاِ ْبُن ُشَرْحبِيلَ : الَ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الُْمْؤِمنِ ْبُن َعبَّاٍد الَْعْبِديُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َمْعنٍ قَ
َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َي اللَُّه َعْنُه قَالَ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن قَُرْيشٍ ، َعْن َزْيدِ ْبنِ أَبِي أَْوفَى َرِض

إِنِّي أَُحدِّثُكُمْ بَِحدِيٍث : ْبُن فُالِن ْبنِ فُالٍن ، وََيْبَعثُ إِلَيْهِْم حَتَّى اْجَتَمُعوا ِعْنَدُه ، فَقَالَ : َمْسجَِد الَْمِديَنِة فََجَعلَ ، َيقُولُ 
اللَُّه َيْصطَِفي : َوَحدِّثُوا بِِه َمْن بَْعَدكُْم ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اْصطَفَى ِمْن َخلِْقِه َخلْقًا ، ثُمَّ َتال َهِذهِ اآلَيةَ  فَاْحفَظُوُه َوُعوُه

بُّ أَنْ أَْصطَِفَيُه ، َوُمَواِخي بَْيَنكَُما ِمَن الَْمالِئكَِة ُرُسال َوِمَن النَّاسِ َخلْقًا ُيْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ ، َوإِنِّي ُمْصطٍَف ِمْنكُْم َمْن أُِح
  كََما آَخى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َبْيَن الَْمالِئكَِة َعلَْيهُِم السَّالُم ،

بَِها َولَْو كُْنُت مُتَِّخذًا َخلِيال  إِنَّ لََك عِْنِدي َيًدا اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيجْزِيَك: قُْم َيا أََبا َبكْرٍ ، فَقَاَم ثُمَّ َجثَا َبْيَن َيَدْيِه ، ثَُم قَاَلَ 
لَقَْد : اْدنُ َيا ُعَمُر ، فََدَنا فَقَالَ : التََّخذُْتكَ َخِليال ، وَأَْنَت مِنِّي بَِمنْزِلَِة قَِميِصي ِمْن َجيْبِي ، ثُمَّ َحوَّلَ قَِميَصُه ، ثَُم قَاَلَ 

ا حَفْصٍ فََدَعْوُت اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ ُيِعزَّ الدِّيَن بَِك أَْو بِأَبِي جَْهلٍ فَفََعلَ اللَُّه َعزَّ كُْنَت َشِديَد الشََّغبِ َوالتََّعبِ َعلَْيَنا َيا أََب
ى بَْيَنُه َوَبْيَن أَبِي َنحَيَّا ، ثُمَّ آَخَوَجلَّ ذَِلَك بَِك َوكُْنَت أََحبَُّهَما إِلَيَّ َوأَْنَت مَِعي ِفي الَْجنَّةِ ثَاِلثُ ثَالثٍَة ِمْن َهِذِه اُألمَِّة ، فََت

فَلَْم يََزلْ َيْدُنو : اْدنُ َيا أََبا َعْمرٍو قَالَ : َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، ثُمَّ َدَعا ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ثَُم قَاَلَ 
سُْبَحانَ اِهللا الَْعظِيمِ ، ثُمَّ نَظََر : سلم فََيْنظَُر إِلَى السََّماِء ، فَقَالَ َحتَّى أَلَْصَق رُكَْبَتُه بِرُكَْبِة َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه و

  إِلَى ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعنُْه

ى َنحْرَِك فَإِنَّ اْجَمْع ِعطْفَْي رِدَاَك َعلَ: َوإِنَّ أَْزرَاَرُه َمْحلُولَةٌ ، فََردََّها َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بَِيِدِه ، ثَُم قَاَلَ 
َمْن فََعلَ َهذَا بَِك ؟ فََتقُولُ : لََك شَأًْنا ِفي أَْهلِ السََّماِء ، أَْنَت ِممَّْن َيرُِد َعلَى الْحَْوضِ َوأَوَْداُجُه َتْشَخُب َدًما ، فَأَقُولُ 

أَال إِنَّ ُعثَْمانَ أَِمٌني َعلَى كُلِّ َمْخذُولٍ ، : َن السََّماِء فُالنٌ َوفُالنٌ ذَِلَك كَالُم جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم َوذَِلَك إِذْ َهَتَف ِم: 
اْدنُ َيا أَِمَني اِهللا َوُسمَِّي ِفي السََّماِء أَمِيًنا َسلَّطَكَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : ثُمَّ َدَعا َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َعْوٍف َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ 

َحمَّلَْتنِي َيا َعْبدَ : َخْر ِلي َيا َرسُولَ اِهللا قَالَ : قِّ ، أََما إِنَّ لََك ِعْنِدي َدْعَوةً قَْد أَخَّْرُتَها لََك قَالَ َعلَى َماِلَك بِالَْح
ْحَمنِ ْبُن َعْوٍف َوآَخى َبْيَنُه وََبْيَن َوجََعلَ ُيَحرُِّك َيَدْيِه ، ثُمَّ َتَنحَّى َعْبُد الرَّ: الرَّْحَمنِ أََماَنةً أَكْثََر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َمالََك قَالَ 

  ُعثَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما ،

أَْنُتَما حََوارِيِّي كََحوَارِيِّ ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم َعلَْيهَِما السَّالُم : اْدنَُوا ِمنِّي ، فََدَنَيا ، فَقَالَ : ثُمَّ َدَعا طَلَْحةَ َوالزَُّبْيَر ، فَقَالَ 
َيا َعمَّاُر ، َتقْتُلَُك الِْفئَةُ : آَخى َبيَْنُهَما ، ثُمَّ َدَعا سَْعَد ْبَن أَبِي َوقَّاصٍ َوَعمَّاَر ْبَن يَاِسرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، فَقَالَ ، ثُمَّ 

ا الدَّرَْداِء َوَسلَْمانَ الْفَارِِسيَّ َرِضيَ اللَّهُ الَْباِغَيةُ ، ثُمَّ آَخى َبيَْنُهَما ، ثُمَّ َدَعا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُعَوْيِمًرا أََب
تَاَب األَوَّلَ َيا َسلَْمانُ أَْنَت ِمنَّا أَْهلَ الَْبْيِت ، َوقَْد آَتاكَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِعلَْم اَألَزلِ وَالِْعلَْم اآلِخَر َوالِْك: َعْنُهَما ، فَقَالَ 

إِنْ فَقَْدَتُهمْ : َبلَى بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي َيا َرسُولَ اِهللا قَالَ : أَال أُْرِشُدكَ َيا أََبا الدَّْرَداِء ؟ قَالَ  :َوالِْكَتابَ اآلِخَر ، ثَُم قَاَلَ 
  فَقَُدوَك َوإِنْ َتَركَْتُهْم ال َيْتُركُوَك ،

ْم أَنَّ الْجََزاَء أََماَمَك ، ثُمَّ آَخى َبْيَنُهَما ، ثُمَّ نَظََر ِفي َوإِنْ َهَرْبَت ِمنُْهْم ُيْدرِكُوَك فَأَقْرِضُْهْم ِعْرَضَك ِلَيْومِ فَقْرَِك َواْعلَ
إِلَى أَْبِشُروا َوقَرُّوا َعْيًنا فَإِنَّكُْم أَوَّلُ َمْن َيرُِد َعلَى الْحَْوضِ َوأَْنُتْم ِفي أَْعلَى الْغَُرِف ، ثُمَّ نَظََر : ُوُجوِه أَْصَحاْبِه ، َوقَالَ 

الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي يَْهِدي ِمَن الضَّاللَِة َوُيلْبُِس الضَّاللَةَ َعلَى َمْن أََحبَّ ، فَقَاَم : ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ َعْبِد اهللاِ ْبنِ 
ظَْهرِي ِحَني َرأَيُْتَك فََعلَْت َيا َرُسولَ اِهللا ، ذََهَبْت رُوِحي وَاْنقَطََع : َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َصلََواتُ اِهللا َعلَْيِه ، فَقَالَ 

وَالَِّذي َبَعثَنِي بِالَْحقِّ َما اْختَْرُتكَ إِال : بِأَْصحَابَِك َما فََعلَْت غَْيرِي فَإِنْ كَانَ ِمْن َسْخطٍَة َعلَيَّ فَلََك الْعُْتَبى وَالْكََراَمةُ قَالَ 



َيا َرسُولَ اِهللا ، َما أَرِثُ : ى إِال أَنَُّه ال نَبِيَّ َبْعِدي ، فَأَْنَت أَِخي وََوارِِثي قَالَ ِلَنفِْسي ، فَأَْنَت مِنِّي بَِمنْزِلَِة َهاُرونَ ِمْن ُموَس
ي ، ثُمَّ ِكَتاَب اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوُسنَّةَ َنبِيِّهِْم ، أَْنَت أَِخي َوَرِفيِق: َما َورِثَ اَألنْبَِياُء َعلَْيهُِم السَّالُم قَْبلََك قَالَ : ِمْنَك ؟ قَالَ 

  إِْخوَاًنا َعلَى سُُررٍ ُمَتقَابِِلَني ، اَألِخالُء ِفي اِهللا َيْنظُرُ َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ: َتال َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اآلَيةَ 

  الضحاك بن النعمان بن يوسف ٩٢٤

ْبُن الَْوِليِد ، َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ أَبِي َحِكيمٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َعْمرٍو ،  َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُعَبْيٍد الَْحذَّاُء ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ -٢٧٠٨
 صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ النُّْعَماِن ْبنِ سَْعٍد ، أَنَّ َمْسرُوَق ْبَن وَاِئلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَِدَم َعلَى َرسُولِ اِهللا

إِنِّي أُِحبُّ أَنْ َتْبَعثَ إِلَى قَْوِمي رِجَاال َيْدُعونَُهْم إِلَى اِإلْسالمِ َوأَنْ َتكُْتَب إِلَى قَْوِمي : الُمُه ، َوقَالَ الَْعِقيَق فََحُسَن إِْس
َيا َرُسولَ اِهللا ، كَْيفَ : قَالَ اكُْتبْ لَُه ، فَ: ِكَتاًبا َعَسى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ يَْهدَِيُهْم بِِه ، فَقَالَ ِلُمَعاوَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  أَكُْتُب لَُه ؟

بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ ، ِمْن ُمحَمٍَّد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى اِإلقْبَالِ ِمْن َحْضَرمَْوَت ، : اكُْتْب : قَالَ 
ى التَّبَِعِة وَِلصَاِحبَِها التَّْيَمةُ ، َوِفي السُُّيوبِ الُْخُمُس ، َوِفي الْبَْعلِ الُْعْشُر ، بِإِقَامِ الصَّالِة ، َوإِيَتاِء الزَّكَاِة ، وَالصََّدقَِة َعلَ

َعْشَرٍة َما َيْحِملُ ال ِخالطَ َوال وَِراطَ ، َوال شَِغاَر َوال َجلََب ، َوال َجَنَب َوال ِشنَاَق ، وَالَْعْونُ ِلَسرَاَيا الُْمْسِلِمَني ِلكُلِّ 
أَمَّا الِْخالطُ : لَ َب َمْن أَْجَبى فَقَْد أَرَْبى َوكُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم ، فََبَعثَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم زَِياَد ْبَن لَبِيٍد ، فَقَاالْقَِرا

يَْنِكُح آَخُر اْبَنَتُه بِال َمْهرٍ ، وَالَْجلَبُ ال فَالَ َتجَْمُع الْمَاِشَيةَ ، َوأَمَّا الْوَِراطُ فَالِْقيَمةُ ، َوالشَِّغارُ ُيَزوِّجُ الرَُّجلُ ابَْنَتُه َو
مََبارِكَِها ، َواِإلْجَباُء أَنْ  ُيْجلَُب الَْموَاِشي ِمْن َمَراِعيَها ، َوالْجََنُب أَنْ َيْجَمَع َبعَِريْينِ ِفي ِعقَالٍ ، َوالشِّنَاُق أَنْ َيْعِقلََها ِفي

  لَْيَها الَْعاَهةُ وَالتَّبَِعةُ أَْرَبُعونَ َشاةً ، وَالسُّيُوُب الْكُنُوُزال ُتبَاَع الثََّمَرةُ َحتَّى ُيْؤَمَن َع

  جودان َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٢٥

اْبنِ ِميَنا  ُجرَْيجٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ أَُبو َجْعفَرٍ الَْبزَّاُز ِثقَةٌ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعنِ اْبنِ -٢٧٠٩
َمنِ اْعَتذََر إِلَى أَِخيِه بَِمْعِذَرٍة فَلَْم َيقَْبلَْها : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن ُجوَدانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  كَانَ َعلَْيِه ِمثْلُ وِْزرِ َصاِحبِ َمكْسٍ

  أَُبو طليق َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٢٦

، َعْن طَلْقِ ْبنِ  َنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيزِيَد أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فُضَْيلٍ ، َعنِ الُْمْخَتارِ ْبنِ فُلْفُلٍَحدَّثَ -٢٧١٠
: لنَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ فَأََتْيتُ ا: طَلََبْت ِمنِّي أُمُّ طَِليقٍ َجَمال َتُحجُّ َعلَْيِه قَالَ : َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي طَِليقٍ قَالَ 

فَأَقْرِئَْها ِمنِّي السَّالَم : َما َيْعِدلُ الَْحجَّ َمَعَك ؟ قَالَ : إِنََّها ُتقْرِئَُك السَّالَم وََتْسأَلَُك : أَقْرِئُْه مِنِّي وَأَْخبِْرُه ، قُلُْت : فَقَالَْت 
  َرَمَضانَ َوأَْعِلْمَها أَنَّ الَْحجَّ َيْعِدلُ َعْمَرةً ِفي

  األعشى َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٢٧



ثََنا َصَدقَةُ ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيزِيَد ْبنِ ِسَناٍن ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا َعْونٌ الْقَْيِسيُّ ، َحدَّ -٢٧١١
أَتَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه : ْعَشى َرُجلٍ ِمنُْهْم َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ طَْيلََسةَ ، َعْن َعمِِّه ُعقَْبةَ ْبنِ ثَْعلََبةَ ، َعنِ اَأل

ْوُت َيا َماِلَك النَّاسِ وََديَّانَ الْعََرْب إِلَْيَك َجاَء الَْيْوَم شَانِي َوأََرْب إِنِّي لَقِيُت ِذْرَبةً ِمَن الذَِّرْب غََد: فَقُلُْت : وسلم قَالَ 
زَاعٍ َوَحَربْ الطََّعاَم ِفي َرَجبْ أَكَْمُه ال أُْبِصُر َعقََداِت الْحُقَْب َوال أُْبِصرُ الصَّاِحَب إِال َما اقَْتَرْب فََخلَّفَْتنِي بِنِأَْبِغيَها 

: ِلٌب ِلَمْن غَلَْب قَالَ َوُهنَّ َشرٌّ غَا: فََجَعلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َوُهنَّ َشرٌّ غَاِلٌب ِلَمْن غَلَْب قَالَ 
  َوكََتَب إِلَى َرُجلَْينِ ِمَن الَْحيِّ فََدفََعاَها إِلَيَّ

  قيس بن خرشة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٢٨

َنا َحْرَملَةُ َوأَثَْنى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثَ -٢٧١٢
َيا َرُسولَ اهللاِ : جِئُْت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت : َعلَْيِه َخْيًرا ، َعْن قَْيسِ ْبنِ َخَرَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

فَلََعلََّك إِنْ طَالَ بِكَ : اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ فََتَبسَّمَ َرسُولُ : ، أُبَايُِعَك َعلَى أَنْ ال أََخاَف ِفي الَْحقِّ أََحًدا قَالَ 
فَكَفَّ َعْنُه زِيَاٌد : فَلَبِثَ الرَُّجلُ حَتَّى أَْدَرَك زَِياًدا قَالَ : ُعْمٌر أَنْ ُتْدرَِك ُوالةً فَالَ َتْسَتطِيُع أَنْ َتقُوَم بِالَْحقِّ ِعْندَُهْم قَالَ 

فَأَْرَسلَ إِلَْيِه ُعَبْيدُ اِهللا ْبُن زَِياٍد ، : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، حَتَّى أَْدَرَك ُعَبْيدَ اهللاِ ْبَن زِيَاٍد قَالَ ِللَِّذي َبلََغُه َعْن َرُسولِ 
ئَْت أَْخبَْرُتكَ بِالَِّذي ال ، َولَِكْن إِنْ ِش: أَْنتَ الَِّذي َتكِْذُب َعلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوَعلَى َرسُوِلِه َعلَْيِه السَّالُم ؟ قَالَ : َوقَالَ 

: فَلَمَّا َجاَء قَالَ : فَقَالَ َعلَيَّ بَِصاِحبِ الَْعذَابِ قَالَ : َيكِْذُب َعلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوَعلَى َرُسوِلِه َعلَْيِه السَّالُم ؟ قَالَ 
  َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِمْن قَْبلَ الَْمَساِء ، ِمْن غَْيرِ أَنْ ُيِصيَبُه َشيٌْء فََماَت قَْيٌس: فََجاَء بَِها ُيَعذُِّب بِِه قَالَ : آِتنِي بَِعذَابَِك قَالَ 

  زياد بن سربة اليعمري َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٩٢٩

يَزِيَد الِْكَنانِيِّ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َجْعفَرٍ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ -٢٧١٣
أَقَْبلُْت َمَع َرسُولِ اهللاِ :  قَالَ َحدَّثَنِي َعْبدُ الَْمِلِك ْبُن ُحذَْيفَةَ ، أَنَّ زِيَاَد ْبَن َسبَْرةَ الَْيْعَمرِيَّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه كَانَ ُيَحدِّثُ

َنةَ ، فََماَزَحُهْم َوَضِحَك َمعَُهْم فََوَجْدُت ِفي َنفِْسي ، صلى اهللا عليه وسلم حَتَّى َوقََف َعلَى َناسٍ ِمْن أَْشَجَع َوُجَهْي
أََما إِنَُّهْم َخْيٌر ِمْن : َيا َرُسولَ اِهللا ، ُتضَاِحُك أَْشَجَع َوجَُهْيَنةَ ؟ فََغِضَب َوَرفََع َيَدُه فَضََرَب بَِها مَْنِكبِي ، ثَُم قَاَلَ : فَقُلُْت 

  َوخَْيٌر ، ِمْن َبنِي الشَّرِيِد َوَخْيٌر ِمْن بَنِي قَْوِمَك أُوالِء اْسَتْغِفرُوا اللََّه ،َبنِي فَزَاَرةَ ، َوِمْن َبْدرٍ 

ال اْرَتدَّ َوَجَعلْتُ أََتَوقَّعُ فَلَمَّا كَاَنِت الرِّدَّةُ لَْم َيْبَق ِمْن أُولَِئكَ الَِّذيَن خَيََّر َعلَْيهِْم َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََحٌد إِ
أُوالِء اْسَتغِْفُروا اللََّه َعزَّ : ال َتَخافَنَّ ، أََو َما َسِمْعَتُه ، َيقُولُ : دَّةَ قَْوِمي فَأَتَْيُت ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَأَْخبَْرُتُه ، فَقَالَ رِ

  َوَجلَّ

  أَُبو آمنة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٣

كُْنتُ : ثََنا شَاذَانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبنِ أَبِي َجعْفَرٍ الْفَرَّاُء ، َعْن أَبِيِه قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّ -٢٧١٤
  رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيحَْتجُِم: أَحَْتجُِم ِعْنَد الَْحجَّامِ ، فَقَالَ ِلي َرُجلٌ ُيكَْنى أََبا آِمَنةَ الْفََزارِّي 

  يثم َرِضَي اهللا تعاىل عنهم ٩٣١



َحدَّثََنا ُمَحمد بن َعْبد الرحيم أَُبو حيىي ثقة يعرف بصاعقة َحدَّثََنا زكريا بن عدي َحدَّثََنا عبيد اهللا بن َعْمرو  -٢٧١٥
عن زيد بن أيب أنيسة عن َعْمرو بن مرة عن َعْبد اهللا بن احلارث قال َحدَّثََنا ميثم رجل من أصحاب رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم قال بلغين أن امللك يغدو برايته مع أول من يغدو إىل املسجد فال يزال هبا معه حىت يرجع يدخل هبا 

  منزله وإن الشيطان يغدو مع أول من يغدو برايته إىل السوق فال يزال هبا حىت يرجع فيدخلها منزله

  إياس بن َعْبد اهللا بن أيب ذباب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٣٢

نِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ الْمَْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي َحفَْصةَ ، َع -٢٧١٦
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : بٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا َوُهَو اْبُن ُعَمَر ، َعْن إَِياسِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ذُبَا

 ال َتضْرُِبوا إَِماَء اِهللا ، فََتَركُوا َضْرَبُهنَّ ، فََجاَء ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه: اهللا عليه وسلم 
ى أَزَْواجِهِنَّ فَأََمَر بِضَْربِهِنَّ ، فََضافَ بِآلِ ُمَحمَّدٍ َسْبُعونَ امَْرأَةً َيْشِكنيَ وَاللَِّه لَقَْد ذَِئَر النَِّساُء َعلَ: وسلم ، فَقَالَ 

  .َعْن ُعَبْيِد اِهللا: َورََواُه يُوُنُس فَقَالَ : الضَّْرَب َواللَِّه ال َتجُِدونَ أُولَِئَك خَِيارَكُْم قَالَ الْقَاِضي َرِحَمُه اللَُّه 
  َعْن َعْبِد اللَِّه: َنةَ َوَمْعَمٌر ، فَقَاال َوَرَواُه اْبُن ُعَيْي

  أنس بن َعْبد اهللا بن أيب ذباب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٣٣

ِد اِهللا ، رِيُّ ، َعْن ُعَبْيَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا الزُّْه -٢٧١٧
: ال َتضْرِبُوا إَِماَء اِهللا َتعَالَى قَالَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أََنسِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ذَُبابٍ قَالَ 

فَأَصَْبحَ : فَاضْرُِبوُهنَّ قَالَ : ِئْرنَ بِأَْزوَاجِهِنَّ قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ النَِّساَء قَْد ذَ: فَأَقَْبلَ إِلَْيِه ُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه فَقَالَ 
صلى اهللا عليه  َعلَى َبابِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِمْنُهنَّ َسْبُعونَ اْمَرأَةً َيشَْتِكَني أَزَْواَجُهنَّ ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا

  ُعونَ إِْنسَاًنا ، ال َتْحِسُبونَ الَِّذيَن َيضْرُِبونَ خَِيارَكُْملَقَدْ َباتَ َيطُْرُق بِآلِ ُمحَمٍَّد َسْب: وسلم 

  أَُبو طويل شطب املمدود َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٩٣٤

دَّثََنا جِ ، َحَحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َهاُرونَ أَُبو َجْعفَرٍ الَْمْعُروفُ بِاْبنِ َنِشيٍط ، َحدَّثََنا َعْبُد الْقُدُّوسِ ْبُن الَْحجَّا -٢٧١٨
اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه أََتى َصفَْوانُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُجبَْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َعْن طَوِيلٍ َشطَبٍ الَْمْمُدوِد َرِضيَ 

لَْم ُيْشرِكْ بِاللَِّه َتعَالَى َشْيئًا ، َوُهَو ِفي أَرَأَْيَت َرُجال َعِملَ الذُّنُوَب كُلََّها فَ: َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
أَمَّا أََنا فَأَشَْهُد أَنْ : َهلْ أَْسلَْمَت ؟ قَالَ : ذَِلَك ال َيْتُركُ َحاَجةً أَْو دَاَجةً إِال اقَْتطََعَها بَِيمِينِِه ، فََهلْ ِلذَِلَك ِمْن َتْوَبٍة ؟ قَالَ 

نََعْم ، َتفَْعلُ الْخَْيرَاِت َوَتتُْرُك : شَرِيَك لَُه ، وَأَنَّكَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  ال إِلََه إِال اللَُّه َوْحَدهُ ال
، فََما زَالَ  اللَُّه أَكَْبُر: َنَعْم قَالَ : الشَّرَّاِت فََيْجَعلُُهنَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لِلَْخيَْراِت كُلِّهِنَّ قَالَ َوغََدَراِتي َوفَجََراِتي ؟ قَالَ 

الَِّذي : الْحَاَجةُ : َسِمْعُت الَْمْيِسرَ ْبَن ُعَبْيٍد َوكَانَ َعارِفًا بِالنَّْحوِ َوالَْعَربِيَِّة قَالَ : ُيكَبُِّر َحتَّى َتوَاَرى قَالَ أَُبو الُْمِغَريِة 
  لَْيهِمْ إِذَا َرَجعُواالَِّذي َيقْطَُع َع: َيقْطَُع َعلَى الْحَاجِّ إِذَا َتَوجَُّهوا وَالدَّاَجةُ 

  األفطس َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٣٥



َحدَّثََنا كثري بن عبيد احلذاء َحدَّثََنا بقية بن الوليد َحدَّثََنا إبراهيم بن أيب عبلة قال أدركت رجال من  -٢٧١٩
  أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقال له األفطس َرِضَي اهللا تعاىل عنه عليه ثوب خز

  سود بن خلف بن َعْبد يغوث اخلزاعياأل ٩٣٦

َحدَّثََنا أمحد بن الفرات َحدَّثََنا معلى بن أسد َحدَّثََنا وهيب عن َعْبد اهللا بن عثمان بن خيثم حدثين ُمَحمد  -٢٧٢٠
بن األسود بن خلف بن َعْبد يغوث عن أبيه أهنم وجدوا كتابا يف أسفل املقام فدعت قريش رجال من محري فقرأه هلم 

رب مكة احلرام باركت ألهلها يف اللحم واملاء يأتيها رزقها من ثالث جبال ال حيله أول من أحله قال يا معشر أنا 
قريش إن فيه حرفا لو حدثتكموه لقتلتموين قالوا والالت والعزى إنك ألمن قال إذا ال مينعين منكم أحدا فظننا أن 

  فيه ذكر ُمَحمد صلى اهللا عليه وسلم فكتمناه

 ُخثَْيمٍ ، َعْن دَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْفُرَاِت ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ جَرِيحٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنَِح -٢٧٢١
النَّاَس َيْوَم الْفَْتحِ ِعْنَد قَْرِن رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم يَُبايُِع : ُمَحمَِّد ْبنِ اَألْسَودِ ْبنِ َخلٍَف ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  َمْسقَلَةَ أَْو َمْسفَلَةَ ، فََرأَْيُت َجاَءُه الصِّغَاُر َوالْكُبَّاُر ُيبَايُِعوَنُه َعلَى اِإلْسالمِ وَالشََّهادَِة

  َعْبد الرمحن بن أيب قراد َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٣٧

َبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الَْخطِْميِّ ، َحدَّثََنا ُعَماَرةُ ْبُن خَُزْيَمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -٢٧٢٢
يه َحَجْجُت َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عل: َوالَْحارِثُ ْبُن فُضَْيلٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي قَُراٍد َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  وسلم فَذََهَب ِلحَاَجِتِه فَأَبَْعَد

 ُخَزْيَمةَ ، أَْخبََرَنا َخِليفَةُ ْبُن خَيَّاٍط ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الَْخطِْميِّ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ -٢٧٢٣
  َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، بِطُولِِه َوالَْحارِِث ْبنِ فُضَْيلٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي قَُراٍد

  احلارث بن وقش َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٣٨

ثََنا أَبِي ، َعْن َحدَّثََنا الَْحجَّاُج ْبُن ُيوُسفَ أَُبو ُمحَمٍَّد الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد الَْوارِِث ، َحدَّ -٢٧٢٤
مَا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : دَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن قَْيسٍ ، َعنِ الَْحارِِث ْبنِ َوقْشٍ قَالَ َداُوَد ْبنِ أَبِي هِْنَد ، َح

الثَةٌ َيا َرسُولَ اِهللا قَالَ وَثَ: قَالُوا ِمْن ُمْسِلَمْينِ َيُموُت لَُهَما أَْرَبَعةٌ لَْم َيْبلُُغوا الِْحْنثَ إِال أَْدَخلَُهَما اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الَْجنَّةَ ، 
  وَاثَْناِن: َواثَْناِن ، َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ : َوثَالثَةٌ ، قَالُوا : 

  أَُبو عطية َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٣٩

أََتى َرُسولُ اهللاِ : قَالَ أَُبو َعِطيَّةَ : َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا ُبَجْيٌر ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ قَالَ  -٢٧٢٥
ا : صلى اهللا عليه وسلم فَُحدِّثَ ، أَنَّ َرُجال ُتُوفَِّي قَالَ  فَقَاَم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوَمْن َمَعُه فََصلَّى َعلَْيِه ، فَلَمَّ

  َن التُّرَابِأُْدِخلَ الْقَْبَر َحثَا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَْيِه ِم



  مرحب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٤

َحدَّثََنا أَُبو عمري َحدَّثََنا أيوب بن سويد عن سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال أخربين  -٢٧٢٦
مرحب قال كأين أنظر إليهم يف قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعة أحدهم َعْبد الرمحن بن عوف َرِضيَ اهللا تعاىل 

  عنه

  أذينة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٤١

 ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن حَبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َسالٌم يَْعنِي أََبا اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق -٢٧٢٧
َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ فََرأَى غَْيَرَها َخيًْرا ِمْنَها : عليه وسلم قَالَ الرَّْحَمنِ ْبنِ أُذَْيَنةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا 

  فَلَْيأِْت الَِّذي ُهَو َخْيٌر َولُْيكَفِّْر َعْن َيِمينِِه

  كدير الضيب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٤٢

َسِمْعُت أََبا إِْسحَاَق ُيَحدِّثُ ، أَنَُّه َسِمَع كَُديًْرا : ْعَبةُ قَالَ َحدَّثََنا بُْندَاٌر ، َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد َوُهَو غُْنَدٌر ، َحدَّثََنا ُش -٢٧٢٨
قُلِ الَْعْدلَ : أَخْبِرْنِي بَِعَملٍ ُيْدِخلُنِي الَْجنَّةَ قَالَ : الضَّبِّيَّ ُيَحدِّثُ ، أَنَّ َرُجال أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

أَطِْعمِ الطََّعاَم َوأَفْشِ السَّالَم ، َوَصلِّ َوالنَّاُس نَِياٌم ، َشكَّ ُشْعَبةُ ِفي إِفَْشاِء السَّالمِ ، : ال أُِطيُق قَالَ  :َوقَدِّمِ الْفَْضلَ قَالَ 
اًء ثُمَّ اْنظُرْ إِلَى أَْهلِ َبْيتٍ انْظُْر َبِعًريا ِفيَها َوِسقَ: نََعْم قَالَ : لََك إِبِلٌ ؟ قَالَ : ال أُِطيُق ذَِلَك قَالَ : َوقَْد قَالََها ُشْعَبةُ قَالَ 

  َك الَْجنَّةُال َيجُِدونَ الَْماَء إِال ِغبا فَاْسقِهِْم فَلََعلَُّه أَنْ ال ُيْخَرَق سِقَاُؤَك َوال َيْنفََق َبِعُريِك حَتَّى َتجَِب لَ

َسِمْعُت كَُديًْرا الضَّبِّيَّ : ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق قَالَ َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن حَبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا  -٢٧٢٩
 أَبِي إِْسحَاَق ُمْنذُ أَْرَبِعنيَ َسَنةً َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ أَُبو إِْسحَاَق َوَسِمْعُتُه ِمْنُه مُْنذُ َخْمِسنيَ َسَنةً قَالَ ُشْعَبةُ َوَسِمْعُتُه أََنا ِمْن

 أَبِي َسِمَعْتُه أََنا ِمْن ُشْعَبةَ ُمْنذُ خَْمِسَني َسَنةً أَوْ ِستَّةً وَأَْرَبِعَني َسَنةً قَالَ ُيوُنُس َوَسِمْعُتُه أََنا ِمْن: الَ أَُبو َداُوَد أَْو أَكْثََر قَ
  َداُوَد ُمْنذُ أَكْثََر ِمْن َخْمِسَني َسنَةً

َنا النُّفَْيِليُّ ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن كَُدْيرٍ الضَّبِّيِّ َرِضيَ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثَ -٢٧٣٠
  اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَأََتاُه أَعَْرابِيٌّ ، فَذَكََر َنْحوَُه

  مرجل لقي ببخارى من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسل ٩٤٣

ْبُد اهللاِ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو ُعثَْمانُ ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اهللاِ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َع -٢٧٣١
كَسَانِيَها َرسُولُ : لَْيِه ِعَماَمةُ َخزٍّ َسْوَداُء ، فَقَالَ َرأَْيتُ َرُجال بُِبخَاَرى َعلَى َبْغلٍَة بَْيَضاَء َع: َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن سَْعٍد قَالَ 

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

  بن نقيلة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٤٤



َحدَّثََنا ُمَحمد بن مصفى َحدَّثََنا بقية عن األوزاعي حدثين أَُبو عبيد حاجب سليمان بن َعْبد امللك حدثين  -٢٧٣٢
ثَين ابن نقيلة َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عام سنة سعر لنا القاسم بن مغرية َحدَّ
  فذكر احلديث بطوله

  جد عاصم بن ُمَحمد َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٤٥

َحدَّثَنِي زَِياُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ،  -٢٧٣٣
َنَهاَنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َنشَْرَب َعلَى ُبطُونَِنا َوُهَو : ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِّهِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ال َيلَغْ أََحدُكُْم كََما َيلَغُ الْكَلُْب ، َوال َيْشَربْ بَِيٍد َواِحٍد كََما َيشَْرُب الْقَوْمُ : ، َوقَالَ الْكَْرُع ، َوأَمرََنا أَنْ َنغَْترَِف بِالَْيِد 
كَفَّْيِه َوُهَو ، َوَمْن شَرَِب بِ الَِّذيَن ُسِخطَ َعلَْيهِْم ، َوال َيشَْرْب بِاللَّْيلِ ِمْن إَِناٍء َحتَّى ُيحَرَِّك اِإلَناَء إِال أَنَّ َيكُونَ ُمَخمًَّرا
 إَِناُء ِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم َعلَْيِه ُيقَْدُر َعلَى إَِناٍء يُرِيدُ بِذَِلَك التََّواُضَع كََتَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَُه بَِعَدِد أَصَابِِعِه َحَسَناٍت ، َوُهَو

  َهذَا َمَع الدُّْنيَا: السَّالُم إِذْ طََرَح الْقََدَح ، َوقَالَ 

  اجلذامي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه قيس ٩٤٦

لٍ إِلَى كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثَنِي اْبُن ثَْوَبانَ ، َعْن أَبِيِه َيرُدُُّه إِلَى َمكُْحو -٢٧٣٤
إِنَّ ِللْقَتِيلِ ِعْنَد اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِستَّ ِخصَالٍ ، ُيْغفَُر لَهُ : لم قَالَ إِلَى قَْيسٍ َحدَّثَُهْم ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وس

َمقَْعَدُه ِمَن الَْجنَِّة ، َوُيَؤمَّنُ  كُلُّ َخِطيئٍَة ِفي أَوَّلِ َدفَْعٍة ِمْن َدِمِه ، َوُيجَاُر ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ ، ُوُيحَلَّى ُحلَّةَ اِإلَمياِن ، َويَُرى
  فََزَع اَألكَْبَر ، وَُيَزوَُّج ِمَن الْحُورِ الْعِنيِالْ

  أَُبو خراش َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٤٧

َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َيْحَيى ، َعْن َسعِيٍد ، َعنِ الَْولِيِد ،  -٢٧٣٥
َمْن َهَجَر أََخاهُ َسَنةً فَُهَو كََسفْكِ : ، َعْن أَبِي ِخرَاشٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ أَبِي أََنسٍ 

  َدِمِه

  أَُبو عمرية بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٤٨

َجاٍء ، َحدَّثََنا ُمَعرٌِّف َوُهَو اْبُن َواِصلٍ ، َحدَّثَْتنِي اْمَرأَةٌ ِمنَ َحدَّثََنا أَُسْيُد ْبُن عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َر -٢٧٣٦
كُنَّا َيْوًما ِعْنَد َرُسولِ : قَالَ أَُبو َعِمَريةَ َوُهَو اْبُن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ : حَفَْصةُ بِْنُت طَلْقٍ قَالَْت : الَْحيِّ يُقَالُ لََها 

: َصَدقَةٌ قَالَ : َما َهذَا أََصَدقَةٌ أَْم َهِديَّةٌ ؟ قَالَ : عليه وسلم ُجلُوًسا ، فََجاَء َرُجلٌ بِطََبقٍ َعلَْيِه َتْمٌر ، فَقَالَ اهللاِ صلى اهللا 
لََها ِفي ِفيِه فَأَْدَخلَ النَّبِيُّ صلى اهللا َوالَْحَسُن َرِضَي اللَُّه َعْنُه َصِغريٌ َبْيَن َيَدْيِه ، فَأََخذَ َتْمَرةً فََجَع: فَقَدِّْمَها إِلَى الْقَْومِ قَالَ 

  إِنَّا آلُ ُمحَمٍَّد ال َتِحلُّ لََنا الصََّدقَةُ: عليه وسلم إِْصَبَعُه ِفي ِفي الصَّبِيِّ فَاْنتََزَع التَّْمَرةَ فَقَذََف بَِها ، فَقَالَ 

  قيس بن احلارث َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٤٩



ُن عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحفْصٍ ، َحدَّثََنا َشْيبَانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن السَّاِئبِ ، َعْن ُحَمْيضَةَ َحدَّثََنا أَُسْيُد ْب -٢٧٣٧
نِ نِْسَوٍة ، فَأََتْيتُ أَْسلَْمُت َوِعْنِدي ثََما: بِْنِت الشََّمرَْدلِ ، َعْن قَْيسِ ْبنِ الْحَارِِث ْبنِ جِدَارٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه قَالَ 

  اْخَتْر ِمْنُهنَّ أَْرَبًعا وَاْتُركْ أَْرَبعًا: النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ 

  جد َعْبد الرمحن بن العالء َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٩٥

أبيه َعن َجدِِّه قال  َحدَّثََنا علي بن ميمون العطار َحدَّثََنا مبشر بن إمساعيل عن َعْبد الرمحن بن العالء عن -٢٧٣٨
أسلمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا بن سبعني سنة وما مألت بطين من طعام منذ أسلمت آكل حسيب 

  وأشرب حسيب ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة

  َعْبد اهللا بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٥١

، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن َمْسلََمةَ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الَْعطَّاُر  -٢٧٣٩
إِيَّاكُْم َوالظُّلَْم ، فَإِنَّ الظُّلَْم ُهَو : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اِهللا ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ مَاِلٍك قَالَ 

 ، وَإِيَّاكُْم َوالشُّحَّ فَإِنَُّه لظُّلَُماُت َيْوَم الِْقَياَمِة ، وَإِيَّاكُْم َوالْفُْحَش ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ال ُيِحبُّ الْفُْحَش وَالتَّفَحَُّشا
  فََجُروا ، َوأََمَرُهْم بِالْقَِطيَعِة فَقَطَُعواأَْهلََك َمْن كَانَ ِقْبلَكُْم أََمرَُهْم بِالظُّلْمِ فَظَلَُموا َوأََمَرُهْم بِالْفُُجورِ فَ

  َعْبد اهللا بن سفيان ٩٥٢

َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ ِحبَّانَ ، َعْن أَبِي أَُميَّةَ ، -٢٧٤٠
كَانَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي قَْبلَ الظُّْهرِ ِحَني َتُزولُ الشَّْمُس : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُسفَْيانَ 

  إِنََّها َساَعةٌ ُتفَْتُح ِفيَها أَْبوَاُب السََّماِء فَأُِحبُّ أَنْ َيصَْعَد ِلي ِفيَها َعَملٌ صَاِلٌح: أَْرَبَع َركَعَاٍت ، َوَيقُولُ 

  أَُبو حكيم َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٥٣

ُشرَْيحِ ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َضْمَضمِ ْبنِ ُزْرَعةَ ، َعْن -٢٧٤١
إِنَُّه لَْو لَْم َينْزِلْ َعلَى أُمَِّتي إِال : نَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ إِنَّ ال: قَالَ ِلي أَُبو َحكِيمٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه : ُعَبْيٍد قَالَ 

  َخاِتَمةُ سُوَرِة أَْصَحابِ الْكَْهِف كَفَتُْهْم
َحدَّثَ : رَْيحٍ قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َضْمَضمٍ ، َعْن ُش -٢٧٤٢

: صلى اهللا عليه وسلم قَالَ كَِثُري ْبُن ُمرَّةَ ، َعْن ُعثَاَمةَ ْبنِ قَْيسٍ أَبِي َعِليٍّ ، أَنَّ َرُجال ِمْن أََسٍد َحدَّثَُهْم ، أَنَّ َرسُولَ اهللاِ 
  ِمئَِة َسنٍَة َمْن َصاَم َيْوًما ِفي َسبِيلِ اِهللا َتعَالَى َباَعْدُت ِمْنهُ َجهَنََّم َمِسَريةَ

  الطفيل بن سخربة أخي عائشة َرِضَي اهللا تعاىل عنها ٩٥٤

  من الرضاعة
نِ خَِراشٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن رِْبِعيِّ ْب -٢٧٤٣



رَأَْيُت ِفيَما َيَرى النَّاِئُم كَأَنِّي أَتَْيُت َعلَى َرْهٍط ِمَن الَْيُهوِد ، : أَِخي َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَ  الطُّفَْيلِ ْبنِ َسْخبََرةَ
إِنَّكُْم أَنُْتمُ : اْبُن اِهللا ، فَقَالُوا  أَنُْتُم الْقَْوُم لَْوال أَنَّكُْم َتقُولُونَ عَزِيٌر: َنْحُن الَْيُهوُد ، فَقُلُْت : َمْن أَْنُتْم ؟ فَقَالُوا : فَقُلُْت 

إِنَّكُْم أَْنُتمُ الْقَْومُ : َما َشاَء اللَُّه َوَما َشاُء ُمَحمٌَّد ، ثُمَّ أََتْيُت َعلَى َرْهٍط ِمَن النَّصَاَرى ، فَقُلُْت : الْقَْوُم لَْوال أَنَّكُْم َتقُولُونَ 
َما َشاَء اللَُّه َوَشاَء ُمحَمٌَّد َعلَْيِه : إِنَّكُْم أَنُْتُم الْقَْوُم لَْوال أَنَّكُْم َتقُولُونَ : اْبُن اِهللا ، فَقَالُوا  الَْمِسيُح: لَْوال أَنَّكُْم َتقُولُونَ 

: َت بَِها أََحًدا ؟ قَالَ َهلْ أَخَْبْر: السَّالُم ، فَأَخَْبْرُت بَِها نَاًسا ، ثُمَّ أَتَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَخَْبْرُتُه ، فَقَالَ 
أَمَّا بَْعُد ، فَإِنَّ طُفَْيال َرأَى رُْؤَيا : َنَعْم ، فَقَاَم َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم خَِطيًبا فََحِمدَ اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه ، ثَُم قَاَلَ 

َما َشاءَ : نَ كَِلَمةً كَانَ َيْمَنُعنِي الَْحَياُء مِْنكُْم أَنْ أَْمَنَعكُْم ، فَالَ َتقُولُوا فَأَْخَبَر بَِها َمْن أَْخَبَر مِْنكُْم ، وَإِنَّكُْم كُنُْتْم َتقُولُو
  اللَُّه َوَشاَء ُمحَمٌَّد

  َعْبد اهللا بن يزيد ٩٥٥

  مل يذكر األنصاري هو أو غريه رضيع عائشة
إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا أََبانُ ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْشكَاَب ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن  -٢٧٤٤

َيكُونُ بِالشَّامِ جُْندٌ :  َحدَّثََنا أَُبو ِقالَبةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيَد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ
َعلَْيَك بِالشَّامِ ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ : َخرْ ِلي َيا َرسُولَ اِهللا قَالَ : جُْنٌد ، َوبِالَْيَمنِ ُجْنٌد ، فَقَاَم إِلَْيِه َرُجلٌ فَقَالَ  ، َوبِالْعِرَاقِ

  َوَجلَّ قَْد َتكَفَّلَ ِلي بِالشَّامِ َوأَْهِلِه

  مالك بن أزهر َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٩٥٦

مد بن مسكني َحدَّثََنا َسعِيد بن أيب مرمي َحدَّثَين ابن هليعة عن بكر بن سوادة عن َسِعيد بن أيب َحدَّثََنا ُمَح -٢٧٤٥
  مشس أنه رأى مالك بن أزهر َرِضيَ اهللا تعاىل عنه وكان قد أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينقي بطن قدمه

  ُمَحمد الطربي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٩٥٧

 ، َعْن َحمَّدُ ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي اْبُن َعْجالنََحدَّثََنا ُم -٢٧٤٦
اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي  أَبِي الُْمَصفَّى ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اْمرِئِ الْقَْيسِ ، َعْن ُمَحمٍَّد الطََّبرِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى

 َيْخطُوَها َمْن غََسلَ َرأَْسهُ أَوِ اغَْتَسلَ ، ثُمَّ غََدا وَاْبَتكََر ، ثُمَّ َدَنا فَأَْنَصَت وَاْسَتَمَع كَانَ لَُه بِكُلِّ ُخطَْوٍة: غُْسلِ الُْجُمَعِة 
  أَْجُر َسَنٍة صَِياُمَها َوِقَياُمهَا

  عفري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٥٨

بِي َبكْرٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَ -٢٧٤٧
أَُبو َبكْرٍ الصِّدِّيُق َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِلَرُجلٍ ِمَن قَالَ : ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

َسِمْعُت : َيا ُعفَْيُر ، كَْيَف َسِمْعتَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ ِفي الُْودِّ ؟ قَالَ : الْعََربِ ُيقَالُ لَُه ُعفَْيٌر 
  َواَرثُ ، َوالَْعَداَوةُ ُتتََواَرثُالُْودُّ ُيَت: َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

 الرَّْحَمنِ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَْسَماَء ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الْمَُباَرِك ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد -٢٧٤٨



كَفَيُْتَك : ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  ُمَحمَِّد ْبنِ فُالِن ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َحْزمٍ
  الُْودُّ ُيَتوَاَرثُ: أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  جد طلق بن علي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٩٥٩

ْسحَاُق ْبُن ِعيَسى ْبُن الطَّبَّاعِ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ أَبِي َسْهلٍ ، َعْن َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس الطََّرسُوِسيُّ ، َحدَّثََنا إِ -٢٧٤٩
، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ  كُنَّا َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َمِضيقٍ ، فَأََخذَْتَنا : َعْمرِو ْبنِ َيْعلَي ، َعْن طَلْقٍ 

  لَّةُ ِمْن َتْحِتَنا ، فََصلَّى بَِنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى َبِعريٍ ُيوِمئُ إَِمياًء وََنْحُن ِمْن َخلِْفِهالسََّماُء ِمْن فَْوِقَنا َوالْبِ

  أَُبو طيبة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٦

َمرَّ بَِنا أَُبو طَْيَبةَ : ارِِث ، َعْن أََنسٍ قَالَ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيحَْيى ْبنِ ُصبَْيحٍ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن َعْبِد الَْو -٢٧٥٠
  َحَجْمُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي شَْهرِ َرَمَضانَ: فََسأَلْنَاُه ِمْن أَْيَن جِئَْت ؟ قَالَ 

  رياح بن الربيع أخو حنظلة األسدي ٩٦١

ْبُن أَبِي الزِّنَاِد ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ الُْمَرقَّعِ ْبنِ َصْيِفيِّ ْبنِ َرَباحِ ْبنِ َحدَّثََنا َزْحمََوْيِه ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ  -٢٧٥١
 َوكَانَ َعلَى ُمقَدَِّمِتِه الرَّبِيعِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َربَاحِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم غََزا غَْزَوةً

َتَعجَُّبونَ ِمْن َخلِْقَها ، َحتَّى اِلُد ْبُن الَْولِيِد ، فََمرَّ َربَاٌح َوأَْصحَاُبُه َعلَى امَْرأٍَة َمقُْتولٍَة ِممَّا أَصَاَب الْمُقَدََّمةُ فََجَعلُوا َيَخ
َما كَاَنْت َهِذِه ِلُتقَاِتلَ ، ثُمَّ نَظََر ِفي ُوُجوهِ :  لَحِقَُهْم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَفَرَُّجوا لَُه حَتَّى َنظََر إِلَيَْها ، فَقَالَ

  الَْحْق خَاِلَد ْبَن الَْولِيِد َرِضيَ اللَُّه َعْنُه فَالَ َيقُْتلْ ذُرِّيَّةً َوال َعِسيفًا ، َوالَْعِسيُف اَألجُِري: الْقَْومِ ، فَقَالَ لَِرُجلٍ 

  الطفاوي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٦٢

يِّ َرِضَي اللَُّه ثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعنِ الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َعنِ الطُّفَاوَِحدَّ -٢٧٥٢
ْتُه الْحُمَّى ، فَُوِعَك ، فََدَخلَ َرسُولُ اِهللا قَِدْمُت الَْمِديَنةَ فَثَوَْيُت ِعْنَد أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه َشهًْرا ، فَأََخذَ: َعْنُه قَالَ 

ُهَو ذَاَك ُهَو َمْوُعوٌك ِفي َناِحَيِة الَْمْسجِِد ، فََجاَء : أَْيَن الُْغالُم الدَّْوِسيُّ ؟ فَقُلَْنا : صلى اهللا عليه وسلم الَْمْسجَِد ، فَقَالَ 
إِنْ أَْنَسانَِي الشَّْيطَانُ ِمْن َصالِتي شَْيئًا فَلُْيسَبِّحِ الرِّجَالُ : ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ ِلي َمْعُروفًا 

ِمَن الرِّجَالِ َوَصفٌّ ِمَن  َولُْيَصفِّقِ النَِّساُء ، ثُمَّ قَاَم ِفي الصَّالِة َوَخلْفَُه َصفٌّ ِمَن النَِّساِء َوَصفٌّ ِمَن الرَِّجالِ ، أَوْ َصفَّاِن
  فَلَمَّا قََضى َصالتَُه: الَ النَِّساِء قَ

إِي َواللَّهِ : فََعلُْت بِاْمرَأَِتي َوفََعلُْت ، فَقَاَمْت َجارَِيةٌ فَقَالَْت : أَال َهلْ َرُجلٌ ُيْغِلُق َباًبا َويُْرِخي ِسْتًرا فََيقُولُ : قَالَ 
كََمثَلِ َشْيطَاٍن لَِقيَ َشْيطَاَنةً : َوَما َمثَلُُه ؟ قَالَ : كُْم بَِمثَلِ ذَِلَك ؟ قَالُوا أَفَال أَُحدِّثُ: لََيقُولُونَ ذَاَك وَاللَِّه إِنَُّهنَّ لََيقُلَْن قَالَ 

 ال ُتبَاِشرِ الَْمرْأَةُ الْمَْرأَةَ ، َوال ُيَباِشرِ الرَُّجلُ الرَُّجلَ إِال الَْواِلُد: ِفي الطَّرِيقِ ، فََوقََع َعلَْيَها َوالنَّاُس َيْنظُُرونَ ، َوقَالَ 
اللَُّه أَال إِنَّ ِطيَب الرَُّجلِ رِيٌح ال لَْونَ لَُه ، وَِطيُب النَِّساِء لَْونٌ ال رِيَح لَُه ، َوكَانَ َألبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي : َوالَْولَُد ، ثَُم قَاَلَ 

  َعْنُه َمكُّوُك َنًوى ُيسَبُِّح بِِه



  ذو كالع َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٦٣

ْن َحسَّانَ ةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْغفَّارِ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن كَْعبِ ْبنِ َعلْقََمةَ ، َعَحدَّثََنا ُعقَْب -٢٧٥٣
لى اهللا عليه وسلم َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ ص: َسِمْعُت ِمْن ِذي كَالعٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيقُولُ : ْبنِ كَُرْيبٍ الِْحمَْيرِيِّ قَالَ 

  اْتُركُوا التُّْرَك َما َتَركُوكُْم: َيقُولُ 
َحدَّثََنا أَُبو عمري َحدَّثََنا ضمرة عن الشيباين عن أيب نكسة رجل من احملرزين عن رجل من أصحاب النيب  -٢٧٥٤

  صلى اهللا عليه وسلم قال اتركوا الترك ما تركوكم وذروا احلبشة ما وذروكم

  ق َرِضَي اهللا تعاىل عنهجبلة بن األزر ٩٦٤

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن عبيد عن أيوب قال سئل بن سريين عن ذلك فلم ير به بأسا وقال ثبت أن جبلة رجل  -٢٧٥٥
  كان مبصر تزوج بامرأة رجل وابنته من غريها

ةُ ، َعْن رَاِشِد ْبنِ سَْعٍد ، َعْن َجَبلَةَ ْبنِ اَألْزَرقِ َحدَّثََنا َسَمَوْيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِي -٢٧٥٦
جِدَارٍ كَِثَريةِ  َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى إِلَى

  الَْحجَرِ

   عنهأَُبو َعْبد العزيز َرِضَي اهللا تعاىل ٩٦٥

ْن أَبِيِه َوكَاَنتْ لَُه َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن َعْبِد الَْغفُوُر األَْنَصارِيِّ ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َع -٢٧٥٧
  حٍ فَقَْد قَلَّ ُشكُْرُه َوَحبِطَ َعَملُُهَمْن َحِمَد نَفَْسُه َعلَى َعَملٍ صَاِل: ُصْحَبةٌ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  أَُبو سويد َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٩٦٦

ِهَشامِ ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا َخِضرُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ثَابٍِت ، َعْن  -٢٧٥٨
ليه َنْصرٍ ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ َنِسيٍّ ، َعْن أَبِي ُسوَْيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا ع َعْن َحاِتمِ ْبنِ أَبِي

َتَسحَّرُوا : لُ َوكَانَ ُيقَا: اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى الْمَُتَسحِّرِيَن قَالَ ُعَباَدةُ : وسلم ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  إِنََّها أُكْلَةُ َبَركٍَة: َولَْو بَِماٍء ، فَإِنَُّه كَانَ ُيقَالُ 

  َعْبد اهللا بن حنظلة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٦٧

نِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَيُّوُب الَْوزَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن لَْيٍث ، َعنِ اْب -٢٧٥٩
  ِدْرَهمُ رًِبا أََشدُّ ِعْنَد اِهللا ِمْن ِستٍَّة وَثَالِثَني َزْنيٍَة: اِهللا ْبنِ َحْنظَلَةَ ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  َعْمرو بن احلارث َرِضيَ اهللا تعاىل عنه خنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٩٦٨



ْمرِو ْبنِ الَْحارِِث َخَتنِ َحدَّثََنا َسَمَوْيِه ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ ، َحدَّثََنا ُزهَْيٌر ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَحاَق ، َعْن َع -٢٧٦٠
 عليه وسلم ِديَناًرا َوال ِدْرَهًما وَاللَِّه َما َتَرَك َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا: َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَِخي اْمرَأَِتِه قَالَ 

  َوال َعْبًدا َوال أََمةً َوال شَْيئًا إِال َبْغلََتُه الَْبْيَضاَء َوِسالَحُه َوإِنَّ َما َتَركَهُ َصَدقَةٌ

  أمين بن خرمي األسدي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٩٦٩

ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي شَْيٌخ ِمْن َبنِي أََسٍد ، َحدَّثَنِي أَْيَمُن ْبُن خَُرْيمٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -٢٧٦١
  قَْوُمَك أَسَْرُع الَْعَربِ َهالكًا: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  بن نضلة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٧

صم َحدَّثََنا ُمَحمد بن املغرية عن النعمان بن أيب يونس عن األوزاعي عن أيب عبيد عن َحدَّثََنا اسيد بن عا -٢٧٦٢
  القاسم بن خميمرة عن بن نضلة وكانت له صحبة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف التسعري

  خبيب اجلهين َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٧١

ثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمْسَتِلُم ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُخَبْيبُ ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٢٧٦٣
َخَرَج َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم يُرِيُد َوْجًها فَأََتى ، : الرَّْحَمنِ ْبنِ ُخَبْيبٍ الُْجهَنِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ 

ال : أَْسلَْمُتَما ، فَقُلَْنا : إِنَّا َنكَْرُه أَنْ َيشَْهَد قَْوُمَنا َمشَْهًدا ال َنشَْهُدُه َمعَُهْم ، فَقَالَ : ُه أََنا َوَرُجلٌ ِمْن قَْوِمي ، فَقُلَْنا فَاتََّبْعُت
  َنا َمَعُهإِنَّا ال َنْسَتِعنيُ بِالُْمْشرِِكَني َعلَى الُْمْشرِِكَني ، فَأَْسلَْمَنا َوشَهِْد: ، فَقَالَ 

  أَُبو عمرية َعْبد اهللا بن سعد َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٧٢

:  َسْعٍد ، أَنَُّه قَالَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن َبِحريٍ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ -٢٧٦٤
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَْعطَانِي فَارَِس ، َونَِساَءُهْم ، وَأَْبَناَءُهْم ، َوِسالَحُهْم ، : ليه وسلم قَالَ إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا ع

  َوأَْموَالَُهْم ، َوأَْعطَانِي الرُّوَم ، وَأَْبَناءَُهْم ، َونَِساءَُهْم ، َوِسالحَُهْم ، َوأََمدَّنِي بِِحْميَِر

  ِضَي اهللا تعاىل عنهَعْبد اهللا بن احلارث َر ٩٧٣

َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُسْيُد ْبُن عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ،  -٢٧٦٥
كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيصَلِّي : ُه َعْنُه قَالَ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْحَارِِث َرِضَي اللَّ

  َوأََماَمُه بِْنتُ أَبِي الَْعاصِ َعلَى َرقََبِتِه فَإِذَا رَكََع َوَضعََها َوإِذَا قَاَم َحَملََها

  جد َعْبد اهللا بن احلارث بن أبزى أَُبو أمه مسلم َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ٩٧٤



ْبُن الَْحارِِث  أَُسْيُد ْبُن عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الزُّبَْيرِ ، َحدَّثََنا مَْولَى بَنِي َهاِشمٍ ، َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللاَحدَّثََنا  -٢٧٦٦
ا ، َواْسُمُه غُرَاٌب فََسمَّاُه ْبنِ أَْبَزى ، َحدَّثَتْنِي أُمِّي ، َعْن أَبِيَها ، أَنَُّه شَهَِد َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُحَنْيًن

  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُمْسِلمًا

  القبائي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٧٥

ِمْن  َحدَّثَنِي َرُجلٌ: َحدَّثََنا أَُسْيُد ْبُن عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َعْن ُيوُنَس قَالَ  -٢٧٦٧
عليه وسلم َعْن أَْهلِ قَُباَء ، َعْن أَبِيِه ، َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه َسأَلَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا 

  ال بَأَْس بِِه: ُشْربِ أَلَْبانِ اِإلبِلِ ، فَقَالَ 

  أَُبو خنيس الغفاري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٧٦

، َعْن إِبَْراهِيَم  َنا أَُسْيُد ْبُن عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرٍَحدَّثَ -٢٧٦٨
خََرْجُت َمَع َرُسولِ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َربِيَعةَ ، أَنَّهُ َسِمَع أََبا ُخنَْيسٍ الِْغفَارِيَّ 

َيا َرُسولَ اِهللا ، َجَهَدَنا : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي غَْزَوِة ِتَهاَمةَ ، َحتَّى إِذَا كُنَّا بُِعْسفَانَ َجاَءُه أَْصَحاُبُه ، فَقَالُوا 
َنَعْم ، فَأُْخبَِر بِذَِلَك ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فََجاَء إِلَيَّ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه : الَ الْجُوُع فَأَذَنْ لََنا ِفي الظَّْهرِ َنأْكُلُُه ، فَقَ

ابِ ؟ فََما َتَرى َيا اْبَن الَْخطَّ: َيا َنبِيَّ اِهللا ، َما َصَنْعَت أَمَْرَت النَّاَس َيأْكُلُوا الظَّْهَر فََماذَا َترْكَُبونَ ؟ قَالَ : وسلم ، فَقَالَ 
عليه وسلم أََرى َتأُْمرُُهْم َوأَْنَت أَفَْضلُ رَأًَيا ، َيْجَمُعونَ فَْضلَ أَزَْواِدِهْم ِفي ثَْوبٍ وََيْدُعوا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : قَالَ 
  لَُهْم ،

ي ثَْوبٍ َوَدَعا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيسَْتجِيُب لََك ، فَأََمَرُهْم فََجَمعُوا فَْضلَ أَزَْواِدِهْم ِف
يلِ ، ائُْتوا بِأَْوِعيَِتكُْم ، فََمَأل كُلُّ إِْنَساٍن ِمْنُه وَِعاَءُه ، ثُمَّ أَِذنَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِالرَِّح: لَُهْم ، ثَُم قَاَلَ 

نََزلُوا فََشرِبُوا ِمْن َماِء السََّماِء َوُهْم بِالِْكرَاعِ ، ثُمَّ َخطََب بِهِْم ، فََجاَء َنفَرٌ ثَالثَةٌ فَلَمَّا اْرَتِحلُوا أُْمِطرُوا َما َشاُءوا ، ثُمَّ 
أَال أُْخبُِركُمْ : فََجلََس اثَْناِن َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوذََهَب آَخُر ُمْعرًِضا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

تَاِئًبا إِلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ  فَرِ الثَّالثَِة ؟ أَمَّا وَاِحٌد فَاسَْتَحى ِمَن اِهللا فَاْسَتَحى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْنُه ، َوأَمَّا اآلَخُر فَأَقَْبلََعنِ النَّ
  فََتاَب اللَُّه َعلَْيِه ، َوأَمَّا اآلَخُر فَأَعَْرَض فَأَْعَرَض اللَُّه َتعَالَى َعنُْه

  أَُبو سربة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٧٧

بِي َسْبَرةَ ، َعْن َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعبَّاٌد ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن ُعَمْيرِ ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َسْبَرةَ ْبنِ أَ -٢٧٦٩
فُالنٌ َوفُالنٌ َوَعْبُد الْعُزَّى ، : َما وَلَُدَك ؟ فَقُلُْت : ي فَقَالَ أَتَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َومَِعي ابْنِ: أَبِيِه قَالَ 

  َخْيرُ أَْسمَاِئكُْم َعْبُد اِهللا َوَعْبُد الرَّْحَمنِ وَالَْحارِثُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

  أَُبو أيب الطفيل يف بين الليث ٩٧٨



مد بن معاوية َحدَّثََنا اهلذيل بن بالل َحدَّثََنا القاسم بن أيب بزة عن أيب الطفيل عن َحدَّثََنا مسويه َحدَّثََنا ُمَح -٢٧٧٠
أبيه أو َعن َجدِِّه قال رأيت احلجر األسود يف اجلاهلية أشد بياضا من الثلج وكان أهل اجلاهلية إذا ذحبوا لطخوه 

  بالفرث والدم

  مالك بن َعْبد اهللا َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٧٩

نَ ْبنِ ُبْسرٍ الْخَُزاِعيِّ َحدَّثََنا أَيُّوُب الَْوزَّانُ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َمْنصُوُر ْبُن َحيَّانَ ، َعْن ُسلَْيَما -٢٧٧١
َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَلَْم  غََزْوُت َمَع: َماِلُك ْبُن َعْبِد اِهللا َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ : ، َعْن َخالٍ لَُه ُيقَالُ لَُه 

  أَُصلِّ َخلَْف إَِمامٍ كَانَ أََخفَّ َصالةً ِفي الَْمكْتُوَبِة ِمنُْه

  سفيان بن وهب اخلوالين ٩٨

َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ، أَْخَبرََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن زَِياٍد ،  -٢٧٧٢
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : َعْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ : ُسفَْيانَ ْبنِ َوْهبٍ الْخَْوالنِيِّ قَالَ أَُبو َمْسُعوٍد َولَُه ُصْحَبةٌ 

  كُلُّ ُمْسِكرٍ حََراٌم: وسلم 

  أَُبو وهب اجليشاين ٩٨١

َجدِِّه ،  أَُبو َمرَْوانَ ، َحدَّثََنا الدََّراَورِْديُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َعْجالنَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا -٢٧٧٣
حََراٌم ، َوذَكَرَ  كُلُّ ُمْسِكرٍ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِي َوْهبٍ الْجَْيشَانِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  الَْحِديثَ بِطُولِِه

  عروة بن مغيث َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٨٢

بِي الَْيَمانِ الْهَْوزِيِّ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا اْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي سََبٍأ ُعْتَبةَ ْبنِ َتِميمٍ ، َعْن أَ -٢٧٧٤
قَالَ :  اِلًحا ، َعنِ الَْولِيِد ْبنِ َعاِمرٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ ُمِغيٍث ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالََوكَانَ َرُجال َص

  إِنَّ َصاِحَب الدَّابَِّة أََحقُّ بَِصْدرِهَا: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  خالد بن مغيث َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٨٣

دَّثَنِي َعْمُرو ْبُن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو سَِعيٍد الُْجعِْفيُّ ، َحدَّثَنِي اْبُن َوْهبٍ ، َح -٢٧٧٥
نِ ُمِغيٍث َوُهَو ِمَن الصََّحاَبةِ َرِضَي اللَُّه الَْحارِِث ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َشْيَبةَ ْبنِ َنصَّاحٍ َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ َحدَّثَُه ، َعْن َخاِلدِ ْب

  رَأَْيُت قُْزَمانَ ُمَتلَفًِّعا ِفي َخِميلٍَة ِفي النَّارِ يُرِيُد أَْسَوَد غُلَّ َيْوَم َخْيبََر: َعْنُهْم ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  الدمشقي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٨٤



: قَالَ ا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َعْن َصفَْوانَ ، َعْن َعْمرٍو ، َعْن َخاِلِد ْبنِ الَْوِليدِ السَّكَْسِكيِّ َحدَّثََن -٢٧٧٦
: هللا عليه وسلم قَالَ َسِمْعُت َرُجال ِمْن أَْهلِ دَِمْشَق ُيَحدِّثُ اْبَن أَبِي كَْبَشةَ بِالْهِْنِد َزَعَم أَنَُّه أَْدَرَك َرُسولَ اهللاِ صلى ا

إِنِّي أُرِيُد اْبَتَعثُ ِفي َهذَا الَْبْعثِ : أَقَْبلَ َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ 
فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ : نََعْم قَالَ : صلى اهللا عليه وسلم  الَِّذي أََمَر بِهِ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اِهللا
فََخَرَج فََما اْنَصَرفَ َحتَّى َبَعثَ َرُسولُ اهللاِ صلى : أَخُْرَج فَأَْشتَرَِي َجهَاًزا أَْو ظَهًْرا ِمَن اَألْحَياِء الَِّتي َوَراَء الَْمِديَنِة قَالَ 

  اهللا عليه وسلم ذَِلَك الَْبْعثَ

َيا َرُسولَ اِهللا ، فَاَتنِي ذَِلَك الَْبْعثُ َوإِنََّما كُْنُت ِفي َجَهازِي ، أَْخبِرْنِي : أَقَْبلَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف ، فَقَالَ فَ: قَالَ 
َهْيهَاَت ، ال َتْسَتطِيُع ذَِلَك ،  َهيَْهاَت: بَِعَملٍ أَْعَملُُه َبْعدَُهْم أَْبلُغُ ِمْن َدَرَجتِهِْم ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

ال ، : أََتْستَِطيُع أَنْ َتقُوَم فَالَ َتَناُم وََتُصوَم فَالَ ُتفِْطَر حَتَّى يَْنَصرِفُوا قَالَ : أَْو صَِياٌم أَْو َصالةٌ أَوْ َصَدقَةٌ ، فَقَالَ : فَقَالَ 
  ِلَك َما َبلَْغَت َدَرجَاِتهِْملَْو فََعلَْت ذَ: فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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ملثاين: كتاب  وا   اآلحاد 
لشيباين : املؤلف  ا بكر  بو  الضحاك أ بن عمرو بن   أمحد 

  عياض بن غنم أدخل يف قريش وهو من األشعريني ٩٨٥

ْبنِ َعْبِد اهللاِ  ْرَعةََحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن َعْبِد اِهللا الُْوَحاِظيُّ ، َعْن ُز -٢٧٧٧
َناَداُه مَاِلُك ْبُن َعْبِد اهللاِ الُْوَحاِظيِّ ، أَنَّ َماِلَك ْبَن َعْبِد اِهللا كَانَ بِذَاتِ الَْجْوِن فََرأَى َبْعَض أَْصحَابِِه َيْمِشي َيقُوُد فََرَسُه فَ

َمْن أُغْبِرََتا قََدَماُه ِفي :  صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا: َيا فُالنُ ْبُن فُالٍن أَال َترْكَْب ؟ قَالَ : 
ْغنِيَنِي َعْن َدابَِّة َصاحِبِي ، َسبِيلِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ ، فَأَرَْدُت أَنْ يُوجَِب ِلي ذَِلَك رَبِّي َولَْيعِْقْب َدابَِّتي فَلُْي

  الَِّذي كَانَ َيْمِشي ِعَياضُ ْبُن غُْنمٍ: َبُر فَنََزلَ وَالنَّاُس َمَعُه َجِميًعا َوقَاُدوا دََوابَّهِْم قَالَ اْبُن َعيَّاشٍ اللَُّه أَكْ: فَقَالَ َماِلٌك 

  احلكم بن ميناء َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٨٦

َعْبدُ الَْحِميدِ ْبُن َجْعفَرٍ ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا  -٢٧٧٨
اجَْمْع : َي اللَُّه َعْنُه الُْحوَْيرِِث ، َسِمَع الَْحكََم ْبَن ِميَناَء َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلُعَمَر َرِض

َيا : أَْخُرُج إِلَيْهِْم فَخََرَج ، فَقَالَ : َيا َرسُولَ اِهللا ، َتْخُرُج إِلَيْهِْم أَْو َيْدُخلُونَ ؟ قَالَ : ْيشٍ قَالَ ِلي َمْن َها ُهَنا ِمْن قَُر
  ْم ،اْبُن أُْخِت الْقَْومِ ِمْنُه: ال ، إِال أَبَْناَء أَخََواِتَنا قَالَ : َمْعَشَر قُرَْيشٍ ، َهلْ ِفيكُْم ِمْن غَْيرِكُْم ؟ قَالُوا 

الِ َيْوَم الِْقَياَمةِ َيا َمْعَشَر قُرَْيشٍ ، اْعلَُموا أَنَّ أَْولَى النَّاسِ بِي الُْمتَّقُونَ ، فَأَْبِصرُوا أَنْ ال َيأْتُوا النَّاُس بِاَألْعَم: ثَُم قَاَلَ 
نَّ أَْولَى النَّاسِ بِإِْبَراهِيَم لَلَِّذيَن اتََّبعُوُه َوَهذَا النَّبِيُّ وَالَِّذيَن إِ: َوَتأُْتونَ بِالدُّنَْيا َتْحِملُوَنَها فَأَُصدُّ َعْنكُْم بَِوْجهِي ، ثُمَّ قََرأَ 

  آَمُنوا َواللَُّه وَِليُّ الُْمْؤِمنَِني

  أَُبو قتيلة ٩٨٧

َتْيلَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرسُولَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن َبِحريٍ ، َعْن َخاِلٍد ، َعْن أَبِي قُ -٢٧٧٩
ال نَبِيَّ َبْعِدي َوال أُمَّةَ بَْعَدكُْم ، فَاْعُبدُوا َربَّكُْم َعزَّ : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَاَم ِفي النَّاسِ ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ فَقَالَ 

  وُموا َشْهَركُْم ، َوأَِطيعُوا ُوالةَ أَْمرِكُْم َتْدُخلُوا َجنَّةَ َربِّكُْمَوَجلَّ َوَصلُّوا َخْمَسكُْم ، َوأَدُّوا َزكَاَتكُْم ، َوُص

  رجل من األنصار من بين خطمة ٩٨٨

جُِدَها سَأَلُْت َيحَْيى ْبَن أَبِي كَِثريٍ َعنِ الْقَْملَِة ، َي: َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُدُرْسَت ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ الْقَنَّاُد قَالَ  -٢٧٨٠
َرسُولَ اِهللا صلى اهللا ِفي ِثَيابِِه َوُهَو ُيَصلِّي ، فَقَالَ الَْحْضرَِميُّ ْبُن الِحقٍ ، َعْن َرُجلٍ ِمَن اَألْنصَارِ ِمْن َبنِي َخطَْمةَ ، أَنّ 

  هِ َحتَّى َيْخُرَج بَِها ِمَن الَْمْسجِِدإِذَا َوَجَد أََحدُكُْم َعلَى ِثيَابِِه َوُهَو ُيَصلِّي فَلَْيُصرََّها ِفي ثَْوبِ: عليه وسلم قَالَ 

  بن السمط الكندي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٨٩



َوِد ، َوكَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعلْقََمةَ ، َعْن ُعَمْيرِ ْبنِ اَألْس -٢٧٨١
لَى أَنْ َتقُومَ نَّ أََبا هَُرْيَرةَ ، َواْبَن السِّْمِط َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما كَاَنا ، َيقُوالِن ال َيزَالُ الُْمْؤِمُنونَ ِفي اَألْرضِ إِإِ: ، قَاال 

َعلَى أَْمرِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ال  ال تََزالُ طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي قَوَّاَمةً: السَّاَعةُ ، َوذَِلكَ أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
ُه َعزَّ َوَجلَّ قُلُوَب قَْومٍ َيُضرُُّهْم َمْن َخالَفَُهْم ، ُتقَاِتلُ أَْعَداَءَها كُلََّما ذََهَب حِْزُب قَْومٍ َتسَْتحْرُِب قَْوَم أُْخَرى َيْرفَُع اللَّ

  َها ِقطَُع اللَّْيلِ الُْمظِْلمِِلَيْرزُقَُهْم ِمْنُه حَتَّى تَأِْتيَُهُم السَّاَعةُ كَأَنَّ

  ركب املصري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٩

نَْعانِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبنِ الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُمطِْعمِ ْبنِ الْمِقَْدامِ الصَّ -٢٧٨٢
طُوَبى ِلَمْن َتوَاَضعِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ِمْصرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َنصِيحِ الَْعْنِسيِّ ، َعْن َركْبٍ الْ

ِة ، ْهلَ الِْفقِْه وَالِْحكَْمِفي غَْيرِ َمْعِصَيٍة ، َوذَلَّ ِفي نَفِْسِه ِمْن غَْيرِ َمْسكََنٍة ، َوَرِحمَ أَْهلَ الذُّلِّ وَالَْمْسكََنِة ، َوخَالَطَ أَ
لْفَْضلَ ِمْن َماِلِه َوطُوَبى ِلَمْن ذَلَّ ِفي َنفِْسِه ، َوطَاَب كَْسُبُه ، َوَصلََحتْ َسرِيَرُتُه ، طُوَبى ِلَمْن َعِملَ بَِعَمِلِه َوأَْنفََق ا

  َوأَْمَسَك الْفَْضلَ ِمْن قَْولِِه

  يزيد بن صحار ٩٩١

، َحدَّثََنا اْبُن َعيَّاشٍ ، َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ يَزِيدَ ْبنِ ُصَحارٍ ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك -٢٧٨٣
َزفِ ال َتشَْرْب إِال ِفي الَْخ: َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي أَنْبِذُ َنبِيذًا فََما َيِحلُّ ِلي ِمْنَها ؟ فَقَالَ : قُلُْت : أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َوالَْجرِّ وَالنَّقِريِ

  أَُبو عائشة ٩٩٢

  وإن كان أَُبو ُمَحمد بن أيب عائشة الذي روى عن أيب هريرة َرِضَي اهللا تعاىل عنه فهو الصحيح
، َعْن أَبِي َعاِئَشةَ أَنَّ َنفًَرا َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن ُبَحْيرِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ  -٢٧٨٤

: َيْعلَُمُهنَّ إِال َنبِيٌّ قَالَ ِمَن الَْيُهوِد أَُتوا النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالُوا لَهُ َحِديثًا َعْن َتفِْسريِ أَْبوَابٍ ِمَن التَّْورَاِة ال 
  َوَما ُهَو ؟ فَذَكَُروا ذَِلَك فَأَْخَبَرُهْم

   بن نفيل الكندي َرِضَي اهللا تعاىل عنهَعْبد اهللا ٩٩٣

ْيمٍ ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، َعْن َرُجلٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َساِلمٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُسلَ -٢٧٨٥
ْوُت ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى أَلَْصقُْت ُركَْبِتي بُِركَْبِتِه ، َدَن: اِهللا ْبنِ نُفَْيلٍ الِْكْنِديِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ال ِقتَالَ ، فَقَالَ : قَْد َوَضَعِت الَْحْربُ أَْوَزاَرَها ، فَقَالُوا : َيا َرُسولَ اِهللا ، ُسيَِّبِت الْخَْيلُ َوأُلِْقَي السِّالُح َوقِيلَ : فَقُلُْت 
أَُهْم ، يَزِيغُ اللَُّه نَ َجاَء الِْقتَالُ اآلنَ َجاَء الِْقتَالُ ال تََزالُ طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي قَاِئَمةٌ بِالَْحقِّ ظَاِهَرةٌ َعلَى َمْن َناَوكَذَُبوا ، اآل: 

ى يَأِْتَي أَْمُر اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوُهْم َعلَى ذَِلَك ، ثُمَّ َعزَّ َوَجلَّ لَُهْم قُلُوَب أَقَْوامٍ ُيقَاِتلُونَُهْم يَْرُزقُُهُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمنُْهْم ، حَتَّ
  َساقَ الَْحِديثَ ، وَإِنََّما ذَكَْرَنا َهذَا َألنَُّه أَْخطَأَ ِفيِه ، وَإِنََّما ُهَو َسلََمةُ ْبُن ُنفَْيلٍ



  جد احلفصي من الصحابة َرِضَي اهللا تعاىل عنهم ٩٩٤

الْحَفِْصيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِّهِ : ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َشْيخٍ ُيقَالُ لَُه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -٢٧٨٦
أَذَّنَ بِاللٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي َحْبَوِة َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم مكرز أَُبو احلارث األزدي ومالك بن : قَالَ 
ة الرهاوي وأيوب بن وفيه أحاديث ضمضم مدجل وعبد اهللا بن قيس ومدجل أَُبو حكيم وعبد الرمحن ال أدري مرار

من هو وسيار بن روح وأبو أنيس العدوي وعمري بن األسود وراشد بن حبيش وابن فاجل األمناري واملفتسرين وبقي 
   تعاىل عنهم غري مسمنيمجاعة مل خنرجهم من األعراب وغريهم ورجال من الصحابة َرِضَي اهللا

  ما رواه أَُبو احلارث األزدي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٩٥

انُ ْبُن ُعَبْيٍد ، َعنِ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ِعيَسى ْبنِ َراِشٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َبْحرٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَم -٢٧٨٧
َيا : قَالُوا : َولَقَدْ َرآُه نَْزلَةً أُْخَرى قَالَ : ، َعْن أَبِي الَْحارِِث اَألْزِديِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِفي َهِذِه اآلَيِة  الْقَاِسمِ ْبنِ َنجِيبٍ

  رَأَْيُت فَرَاًشا ِمْن ذََهبٍ كََهْيئَِة الضَِّبابِ: َرسُولَ اِهللا ، َوَما رَأَْيَت ؟ قَالَ 

  تعاىل عنه راشد بن حبيش َرِضيَ اهللا ٩٩٦

نِ َيسَارٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيحَْيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُمْسِلمِ ْب -٢٧٨٨
إِنَّ شَُهَداءَ : َدَخلَ َعلَى ِعَباَدةَ َيُعوُدُه ، فَقَالَ  رَاِشِد ْبنِ حَُبْيشٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اِهللا َعلَْيِه َوَسلََّم

  أُمَِّتي ، فَذَكَرَ الَْحِديثَ بِطُولِِه

  َعْبد الرمحن بن يزيد بن راشد َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٩٧

َسعِيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِاللٍ ، َحدَّثََنا  -٢٧٨٩
إِيَّاكُْم وَالُْحمَْرةَ ، فَإِنََّها ِمْن أََحبِّ : الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد ْبنِ رَاِشدٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  الزِّيَنِة إِلَى الشَّْيطَاِن

  مة َرِضيَ اهللا تعاىل عنهكرز بن سا ٩٩٨

لُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا أَبِي َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن بِْشرٍ أَُبو َجْعفَرٍ الصَّْيَرِفيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن رَاِشٍد ، َحدَّثََنا الرَِّحالُ ْبُن ا -٢٧٩٠
إِنِّي لَمْ : َيا َرسُولَ اِهللا ، الَْعْن َبنِي َعاِمرٍ ، فَقَالَ : عليه وسلم قِيلَ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا : ، َعْن أَبِيِه كُْرزِ ْبنِ َساَمةَ قَالَ 

  أُْبَعثْ لَعَّانًا

ْن أَبِيِه كُْرزِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن رَاِشٍد ، َحدَّثََنا رَِحالُ ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َع -٢٧٩١
  ةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعقََد َراَيةً ِلَبنِي ُسلَْيمٍ َحمَْراَءَساَم

أَبِي ، َعْن أَبِيِه كُْرزِ َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن رَاِشٍد ، َحدَّثََنا الرِّحَالُ ْبُن الُْمْنِذرِ الُْعمَرِيُّ ، َحدَّثََنا  -٢٧٩٢



اللَُّهمَّ اْهِد َبنِي َعاِمرٍ ، اللَُّهمَّ اْهدِ : ِضَي اللَُّه َعْنُه َوقَْد كَانَ َوفََد إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ْبنِ َساَمةَ َر
  َبنِي َعاِمرٍ ثَالثًا

  أسد بن كريز القسري جد خالد القسري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ٩٩٩

مٍ ، َحدَّثََنا سَلُْم ْبُن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَْوَسطَ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْر -٢٧٩٣
سلم ، ى اهللا عليه وَعْن َخاِلِد ْبنِ َعْبِد اِهللا الْقَْسرِيِّ ، َعْن َجدِِّه أََسِد ْبنِ كَُرزٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َسِمَع َرسُولَ اِهللا صل

  الَْمرِيُض َتَحاتُّ َخطَاَياُه كََما َتَحاتُّ َوَرُق الشَّجَرِ: َيقُولُ 

  يزيد بن األسود َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ١٠٠٠

َحدَّثََنا ُمَحمد بن عوف َحدَّثََنا َعْبد احلميد بن إبراهيم عن َعْبد اهللا بن سامل عن الزبيدي عن َعْبد الوارث  -٢٧٩٤
د بن َعْبد اهللا القسري قال ملعاوية يوم حجر بن األدبر أنت اجلنة وحنن العفة ولن يعطيك اهللا عز عن َعْبد اهللا أن يزي

  وجل بالعقوبة شيئا إال أعطاك اهللا بالعفو أفضل منه

  جد عثيم بن كليب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠٠١

أُْخبِْرُت ، َعْن ُعثَْيمِ ْبنِ كُلَْيبٍ ، : ، أَخَْبَرَنا اْبُن جُرَْيجٍ قَالَ  َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ -٢٧٩٥
أَلْقِ : عليه وسلم  َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَُّه َجاَء إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْسلََم ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا

  ِتْنَعْنَك َشْعَر الْكُفْرِ َواخَْت

  األغر ومل ينسبه ١٠٠٢

  وال أدري املزين أو جهين أو غريه
بٍ أَبِي َرْوحٍ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلٌ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َشبِي -٢٧٩٦

َصلَّْيُت َخلَْف النَّبِيِّ صلى اهللا : ليه وسلم ُيقَالُ لَُه اَألغَرُّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا ع
  عليه وسلم الصُّْبَح فَقََرأَ بِسُوَرِة الرُّومِ

  َعْبد اهللا بن عوف َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ١٠٠٣

زِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َجَبلَةَ ْبنِ َعِطيَّةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َي -٢٧٩٧
  اِإلَميانُ َيَماٍن ِفي حِْنِدسٍ َوُجذَاَم: َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْوٍف َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  اهللا تعاىل عنه أَُبو َعْبد اهللا َرِضَي ١٠٠٤

َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة حدثين  -٢٧٩٨
  أَُبو َعْبد اهللا َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بئس مطية الرجل املسلم زعموا



  اجمللد اخلامس

  خنبش َرِضيَ اهللا تعاىل عنه هرم بن ١٠٠٥

أَنا ُسفَْيانُ ، َعْن َداُودَ ْبنِ َيزِيَد األَْوِديِّ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي َعْمرٍو ، َوَيْعقُوُب ، قَاال  -٢٧٩٩
ُعْمَرةٌ ِفي رََمَضانَ َحجَّةٌ ، أَْو تَْعِدلُ : هللا عليه وسلم قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى ا: َعْن َهرِمِ ْبنِ َخْنَبشٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َوقَالَ َبَيانٌ ، َوَجابٌِر ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َوْهبِ ْبنِ َخْنَبشٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم: َحجَّةً قَالَ الْقَاِضي 

  جشيب َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠٠٦

نِ اْبنِ الرَّبِيعِ الْحَرَّانِيُّ الْحَارِِثيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َحدَّثَنِي جَْهُم ْبُن ُعثَْمانَ السَّلَِميُّ ، َع َحدَّثََنا أَُبو -٢٨٠٠
غََدْت َعلَْيِه  َمْن َسمَّى بِاسِْمي يَْرُجو َبَركَِتي َوُيمْنِي: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َجشِيبٍ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

َمْن ظَنَّ أَنَّ امَْرأََتُه غَلَقَْت فََسمَّى بِاْسِمي : َبَركَةٌ َوَراَحةٌ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ، َوقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ال أَْدرِي َجِشيٌب َصحَابِيٌّ ، أَْو : أَبِي عَاِصمٍ  َرجَْوُت أَنْ يُْرَزَق ذَكًَرا ، وَذَِلَك بِإِذِْن اِهللا َعزَّ َوَجلَّ قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن

  أَْدَرَك أَْم ال

  أَُبو سليط َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ١٠٠٧

يٍط َرِضَي َعْن أَبِي َسِلَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن زَْيٍد الَْبكْرِيُّ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ ، َو -٢٨٠١
  ا ُجْحَراِن ِفي أُذَُنْيهِمَااللَُّه َعْنُه قَالَ رَأَْيُت َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَلَْنُسَوةَ أَْسمَاٍط لََها أُذَُناِن قَدْ َنقََب لَُهَم

  أَُبو عامر ومل يسمه ١٠٠٨

ةَ ، َحدَّثََنا اَألبَْرُش َيعْنِي ُمحَمََّد ْبَن حَْربٍ ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا أَُبو َحْيَو -٢٨٠٢
اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم  ُسلَْيمِ ْبنِ َعاِمرٍ ، َعْن فَُراٍت الَْبهَْرانِيِّ ، َعْن أَبِي َعاِمرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُجال َسأَلَ َرسُولَ

: َوَما الْقَْعَبرِيُّ ؟ قَالَ : سُْبَحانَ اِهللا ، لَقَْد سَأَلَْت َعْن َعِظيمٍ ، كُلُّ َشِديٍد قَْعبَرِيٍّ ، فَقَالَ : ارِ ؟ فَقَالَ َمْن أَْهلُ النَّ: 
سُْبَحانَ اِهللا ، سَأَلْتَ : الَ َوَمْن أَْهلُ الَْجنَّةِ َيا َرسُولَ اِهللا ؟ فَقَ: الشَّدِيُد َعلَى الُْعَشيَْرِة َوالشَِّديُد َعلَى الصَّاِحبِ ، فَقَالَ 

  َعْن َعِظيمٍ ، كُلُّ َضِعيٍف ُمْزِهٍد
، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َعْبِد َربِِّه ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ حَْربٍ ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ -٢٨٠٣

  ْهرَانِيِّ ، َعْن أَبِي َعاِمرٍ ، فَذَكََر الَْحِديثَ َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُهَعاِمرٍ ، َعْن فَُراٍت الَْب

  بن األرقم وليس هو َعْبد اهللا بن األرقم ١٠٠٩

ن أيب مرمي َحدَّثََنا أمحد بن عثمان َحدَّثََنا عباس بن الوليد بن مزيد َحدَّثََنا أيب َحدَّثََنا األوزاعي حدثين يزيد ب -٢٨٠٤
عن أيب َعْبد اهللا قال دخلت مسجد دمشق فأخذت مغربا مث صعدت فيه مشرقا فإذا يف ناحية املسجد أَُبو مسلم 



وابن األرقم قد تقنعا بثوب ألحدمها ومها يتناجيان فقمت أنظر إليهما فدعياين فقاال ال يروعنك منا إن كنا يف قوم 
  وأصبحنا يف غريهم

  َرِضيَ اهللا تعاىل عنهأَُبو َعْبد اهللا  ١٠١٠

ْوَزاِعيُّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد ْبنِ َمزِيٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اَأل -٢٨٠٥
َسِمْعُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه : ْبِد اِهللا أَال َتْركَُب ؟ قَالَ َيا أََبا َع: قِيلَ ألَبِي َعْبِد اِهللا بِأَْرضِ الرُّومِ : الُْمَصبِّحِ قَالَ 

  َمنِ اغْبَرَّْت قََدَماُه ِفي َسبِيلِ اهللاِ َتَعالَى َحرََّمُهَما اللَُّه َتعَالَى َعلَى النَّارِ: وسلم ، َيقُولُ 

  مالك بن َعْبد اهللا املعافري ١٠١١

ِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َيزِيَد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي أَيُّوَب ، َعْن َعيَّاشِ ْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا َعبَّاسُ ْبُن الَْو -٢٨٠٦
للَُّه َعْنُه قَالَ َرِضيَ ا، َعْن َماِلِك ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْمَعاِفرِيِّ ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلَعْبدِ اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد 

  ال ُتكِْثْر َهمََّك َما ُيقَدَُّر َيكُْن َوَما ُتْرَزُق يَأِْتِك: 

  املستورد مل ينسبه ١٠١٢

  ومل يدر بن شداد هو أم غريه
َحدَّثََنا َوقَّاُص : ُموَسى  قَالَ ُسلَْيَمانُ ْبُن: َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ قَالَ  -٢٨٠٧

َمْن أَكَلَ بَِرُجلٍ ُمْسِلمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللََّه َعزَّ : ْبُن َربِيَعةَ ، أَنَّ الُْمْسَتْورِدَ َحدَّثَُهْم ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
َيْوًما فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيكُْسوُه ِمثْلَُه ِمْن َجهَنََّم ، َوَمْن قَاَم بَِرُجلٍ  َوَجلَّ ُيطِْعُمُه ِمثْلََها ِمْن َجهَنََّم ، َوإِِن اكَْتَسا بَِرُجلٍ

  َمقَاَم ُسْمَعٍة فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُوُم بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة َمقَاَم ُسْمَعٍة َورَِياٍء

  سنان بن وبر َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠١٣

ُن الَْحَسنِ َنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْسَتِمرِّ الْعَرَّاُق ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ َشْيٌخ ذَكََرُه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبَحدَّثَ -٢٨٠٨
غََزْوتُ : ِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ َسِمْعتُ ِسَنانَ ْبَن َوَبرٍ َر: الشَّْيبَانِيُّ ، َعْن َخارَِجةَ ْبنِ الْحَارِثِ الُْجهَنِيِّ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  ِشعَارَُنا َيا َمْنصُوُر أَِمْت: َمَع َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم غَْزَوةَ الُْمرَْيِسيعِ َوِهَي غَْزَوةُ َبنِي الُْمْصطَِلقِ ، فَقَالَ 

  نبيط وأخاه َرِضيَ اهللا تعاىل عنهما ١٠١٤

َحدَّثََنا عَْبد احلميد بن َعْبد الرمحن عن سلمة بن نبيط قال كان أيب وجدي مع  َحدَّثََنا رزق اهللا بن موسى -٢٨٠٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  عرفجة بن أسعد َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠١٥



ْبنِ َحيَّانَ ، َحدَّثََنا أَْشَياُخ َحْيَنا ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخاِلِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن أَبِي اَألْشَهبِ َجْعفَرِ -٢٨١٠
َعْرفََجةُ ْبُن أَسَْعَد َرِضيَ اللَُّه َعْنُه أُِصيَب أَْنفُُه َيْوَم الْكُالبِ فَاتََّخذَ أَنْفًا ِمْن َورِقٍ ، فَأَْنَتنَ : أَنَّ َرُجال ِمَن الَْحيِّ ُيقَالُ لَُه 
  عليه وسلم أَنْ َيتَِّخذَ أَْنفًا ِمْن ذََهبٍ َعلَْيِه ، فَأََمَرُه النَّبِيُّ صلى اهللا

ُن طََرفَةَ ، أَنَّ َجدَُّه َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَهبِ ، َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ ْب -٢٨١١
يَب أَْنفُُه َيْوَم الِْكالبِ فَاتََّخذَ أَْنفًا ِمْن َورِقٍ ، فَأَْنَتَن َعلَْيِه فَأََمَرُه النَّبِيُّ صلى اهللا َعْرفََجةَ ْبَن أَسَْعَد َرِضَي اللَُّه َعْنُه أُِص
  عليه وسلم أَنْ يَتَِّخذَ أَْنفًا ِمْن ذََهبٍ

  أَُبو سالم َرِضَي اهللا تعاىل عنه خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم ١٠١٦

يُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َعاِمرٍ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن أَبِي َعِقيلٍ ، َعْن َسابِقِ ْبنِ نَاجَِيةَ ، َعْن أَبِي َسالمٍ َحدَّثََنا الْمُقَدَِّم -٢٨١٢
َحدِّثْنِي :  َهذَا َخاِدُم النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت: َمرَّ َرُجلٌ ِفي َمْسجِِد ِحْمَص ، فَقَالُوا : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َمْن : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َحِديثًا َسِمْعَتُه ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
ٍد صلى اهللا عليه وسلم َنبِيا ، كَانَ َرِضيتُ بِاللَِّه َربا َوبِاِإلْسالمِ دِيًنا َوبُِمَحمَّ: قَالَ ثَالثًا ِحنيَ ُيصْبُِح وَثَالثًا ِحَني ُيْمِسي 

  َحقًّا َعلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ أَنْ ُيْرِضَيُه َيْوَم الِْقَيامَِة

  بن أيب الديل َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠١٧

َسْعٍد ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ أَبِي أََنسٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن  -٢٨١٣
أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ُيَصلِّي فَلَْم أَُصلِّ َمَعُه : َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي الدِّيلِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  فََصلِّ َمَعنَا: َصلَّْيُت ِفي َبْيِتي قَالَ : ؟ قُلُْت  َما َمَنَعَك أَنْ ُتصَلَِّي َمَعَنا: فَلَمَّا فََرغَ قَالَ 

  مالك بن هبرية الشامي ١٠١٨

َحدَّثََنا أَُبو شرحبيل بن أخي اليمان َحدَّثََنا أَُبو اليمان عن إمساعيل عن أيب بكر بن أيب مرمي عن يزيد بن  -٢٨١٤
عنه قال ما أصبح أحد من العرب أوثق يف نفسي نصحا  َعْبد اهللا اليشكري أن معاوية بن أيب سفيان َرِضَي اهللا تعاىل

  لعامة املسلمني من مالك بن هبرية َرِضَي اهللا تعاىل عنه وال أحد رأيا منه

َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو عن رجل ذكره عن إمساعيل بن عياش عن أيب بكر بن أيب مرمي عن يزيد بن  -٢٨١٥
  رية َرِضَي اهللا تعاىل عنه تويف يف أيام مروان يف بيت راسَعْبد اهللا اليشكري أن مالك بن هب

ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َعْن يَزِيَد  -٢٨١٦
كَانَ إِذَا أُوِتي بِجََناَزةٍ : نِ ُهَبْيَرةَ الشَّاِميِّ ، َوكَاَنْت لَُه ُصْحَبةٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َمْرثَِد ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، َعْن َماِلكِ ْب

َما ُصفَّتْ ُصفُوٌف ثَالثَةٌ : إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : َجزَّأَُهْم ثَالثَةَ ُصفُوٍف ، ثُمَّ َصلَّى َعلَْيَها ، َوقَالَ 
  ِمَن الُْمْسِلِمَني َعلَى َميٍِّت إِال أَْوَجَب



  َعْبد اهللا بن أيب مطرف َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠١٩

أُوِتي الَْحجَّاُج بَِرُجلٍ قَدِ اغَْتَصبَ : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا رِفَْدةُ ْبُن قَُضاَعةَ ، َحدَّثََنا صَاِلٌح قَالَ  -٢٨١٧
فََسأَلُوا َعْبَد : احْبُِسوُه َوَسلُوا َمْن َها ُهَنا ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ؟ قَالَ : فَْسَها ، فَقَالَ أُْخَتُه َن

طَّى الُْحْرَمَتْينِ ِمْن َتَخ: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : اِهللا ْبَن أَبِي ُمطَرٍِّف َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ 
َوكََتبُوا إِلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيسْأَلُوَنُه َعْن ذَِلَك فَكََتَب إِلَيْهِْم ، بِِمثْلِ : فَُخطُّوا أَْواِسطَهُ السَّْيَف قَالَ 

  ذَِلَك ِمْن قَْولِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ُمطَرٍِّف

  د اهللا عن أبيهاملغرية بن َعْب ١٠٢

أَنّ َرسُولَ اهللاِ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، َعْن أَبِيِه ،  -٢٨١٨
  َماُء الَْبْحرِ ُهَو الطَّهُوُر َماُؤُه الَْحاللُ َمْيَتتُُه: صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  أَُبو عذرة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠٢١

َحدَّثََنا هدبة َحدَّثََنا محاد عن حيىي بن َسِعيد عن َعْبد اهللا بن شداد عن أيب عذرة وكان قد أدرك يريد النيب  -٢٨١٩
  صلى اهللا عليه وسلم ذكر عن عائشة َرِضيَ اهللا تعاىل عنها حديثا

  َعْبد الرمحن بن سنة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠٢٢

  روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ -٢٨٢٠

  مالك بن مرارة الرهاوي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠٢٣

ْبنِ َمْيَسَرةَ ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْولِيِد ، َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ أَبِي َحكِيمٍ ، َعْن َعطَاِء  -٢٨٢١
  ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ِمثْقَالُ َحبَِّة َخْرَدلٍ ِمْن ِكبْرٍ: َماِلِك ْبنِ مََراَرةَ الرَُّهاوِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  َسِعيد العكي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠٢٤

ُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا اْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن يَزِيَد ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ أَبِي َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُشَرْحبِيلَ ، َحدَّثََنا أَ -٢٨٢٢
اللََّه َعزَّ إِنَّ : سلم ، َيقُولُ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُسوَْيٍد اُأللَْهانِيِّ ، ثُمَّ الَْعكِّيِّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه و

السَّالُم بِِمْصَر آللِ َيْعقُوبَ َوَجلَّ جََعلَ َهذَا الَْحيَّ ِمْن لَْخمٍ َوُجذَاَم بِالشَّامِ قَدَّمَُهْم َألْهلِ الَْيَمنِ ، كََما قَِدَم ُيوُسُف َعلَْيِه 
  َعلَْيِه السَّالُم

  أوس اجملمعي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ١٠٢٥



دَّثََنا ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن سَاِلمٍ ، َعنِ الزُّبَْيِديِّ ، َح َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٢٨٢٣
َمْن : هللا عليه وسلم قَالَ َعيَّاُش ْبُن ُمؤْنِسٍ ، َعْن نِْمَرانَ ، َعْن أَْوسِ ْبنِ شَُرْحبِيلَ أََحُد َبنِي الَْمْجَمعِ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى ا

  َمَشى َمَع ظَاِلمٍ َوُهَو َيْعلَُم أَنَُّه ظَاِلٌم فَقَْد َخَرَج ِمَن اِإلْسالمِ

  واألعشى وليس هو ذاك هو املازين ١٠٢٦

ْيَسلَةَ ، َحدَّثَنِي َمْعُن ْبُن ثَْعلََبةَ قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َبكْرٍ الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن طَ -٢٨٢٤
أَتَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَأَْنَشَدهُ : الَْمازِنِيُّ ، َوالَْحيُّ َمَعُه ، َحدَّثَنِي اَألْعَشى الْمَازِنِيُّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

يُت ِذْرَبةً ِمَن الذَِّرْب غَدَْوُت أَبِْغيَها الطََّعاَم ِفي َرَجْب فََخلَّفَتْنِي بِنِزَاعٍ َوحََرْب َيا َماِلَك النَّاسِ وََديَّانَ الْعََرْب إِنِّي لَِق: 
ٌب لَُها َوُهنَّ َشرٌّ غَاِلأَْخلَفَِت الَْعْهَد َولَطَّْت بِالذََّنْب َوُهنَّ َشرٌّ غَاِلٌب ِلَمْن غَلَْب فََجَعلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيَتَمثَّ

  ِلَمْن غَلَْب

  أَُبو َسعِيد اخلري األمناري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠٢٧

ْن َزْيِد ْبنِ َسالمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسْهلِ ْبنِ َعْسكَرٍ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َسالمٍ ، َع -٢٨٢٥
دَّثَُه ، أَنَّ ي عَْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرٍ ، أَنَّ قَْيًسا الْكِْنِديَّ َحدَّثَ الَْوِليَد ، أَنَّ أََبا َسِعيدٍ الَْخْيرَ اَألْنَمارِيَّ َحَعْن أَبِي َسالمٍ ، َحدَّثَنِ

ي َسْبِعَني أَلْفًا بَِغْيرِ ِحسَابٍ ، إِنَّ رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ َوَعَدنِي أَنْ ُيْدِخلَ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّت: َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
فَأََخذُْت بَِتالبِيبِ أَبِي َسعِيدٍ : قَالَ : َوَيْشفََع ِلكُلِّ أَلْفٍ َسْبِعَني أَلْفًا ، ثُمَّ َيْحثُوا إِلَيَّ ثَالثَ َحثََياٍت بِكَفِِّه قَالَ قَْيٌس 

َنَعْم ، بِأُذَُناَي َوَوَعاُه قَلْبِي قَالَ : ولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ؟ فَقَالَ أََسِمْعَت َهذَا ِمْن َرُس: فََجذَْبُتُه َجذَْبةً ، فَقُلُْت 
فََحِسَب ذَِلَك عِْنَد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََبلَغَ أَرَْبَع ِمئَِة أَلِْف أَلٍْف وَِتْسَع ِمئَةِ : أَُبو َسعِيٍد َرِضيَ اللَُّه َعْنُه 

إِنَّ ذَِلَك َيْسَتْوِعُب إِنْ َشاَء اللَُّه َتعَالَى مَُهاجِرِي أُمَِّتي َوُيَوفِّيَنا اللَُّه : لَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَا: أَلٍْف قَالَ 
  َوأَُبو سَِعيٍد الُْحبَْرانِيُّ ، َوُحبَْرانُ َبطٌْن ِمْن أَْنَماَر: َتَعالَى ِمْن أَْعَرابَِنا قَالَ أَُبو َتْوَبةَ 

  عشور ١٠٢٨

قال أَُبو سَِعيد عن أيب مسهر عن َسِعيد بن َعْبد العزيز قال الثالثة ربيعة بن َعْمرو اجلرشي ويزيد بن األسود اجلرشي 
  وعشور
َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا ُمَحمد بن أيب أسامة َحدَّثََنا ضمرة عن الشيباين قال ملا وقعت الفنت قال  -٢٨٢٦
  دي هبؤالء الثالثة ربيعة بن َعْمرو اجلرشي ويزيد بن منرانالناس نقت

  َعْبد اهللا بن شبل األنصاري َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ١٠٢٩

ْن نِ ُزْرَعةَ ، َعَحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َضْمَضمِ ْب -٢٨٢٧
َوقَالَ يَزِيُد ْبنُ ُضَمْيرٍ ، َحدَّثَ َعْبدُ اِهللا ْبُن ِشْبلٍ ، َعْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّهُ : ُشرَْيحِ ْبنِ ُعَبْيٍد قَالَ 

  ْضفِ َجهَنََّماللَُّهمَّ الَْعْن َرُجال َوَسمَّاُه ، وَاْجَعلْ قَلَْبُه قَلَْب َسْوٍء ، َواْمْأل َجْوفَُه ِمْن َر: قَالَ 
ْبنِ ُعَبْيٍد قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َضْمَضمٍ ، َعْن ُشرَْيحِ  -٢٨٢٨



ِء ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم خَْيَبرٍ َحرَّمَ َحدَّثَ أَُبو َراِشٍد الُْحْبرَانِيُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ شِْبلٍ أََحِد النُّقََبا: 
هللاِ صلى اهللا عليه لَْحَم الضَّبِّ ، َوأَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحرََّم لَْحَم ُحُمرِ اإلِْنسِ َيْوَم خَْيَبرٍ ، َوأَنَّ َرُسولَ ا

  وسلم َحرََّم كُلَّ ِذي َنابٍ ِمَن السَِّباعِ

  َعْمرو بن األسود العنسي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ١٠٣

َحدَّثََنا دحيم َحدَّثََنا الوليد بن مسلم عن أيب بكر بن أيب مرمي عن ضمرة عن َعْمرو بن األسود أنه مر بعمر  -٢٨٢٧
 عليه بن اخلطاب َرِضَي اهللا تعاىل عنه فدخل عليه فلما خرج قال من سره أن ينظر إىل هدي رسول اهللا صلى اهللا

  وسلم فلينظر إىل هذا

َحدَّثََنا حسني بن حسن َحدَّثََنا ابن املبارك عن إمساعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن َعْمرو بن  -٢٨٢٨
  األسود العنسي َرِضَي اهللا تعاىل عنه انه كان يدع كثريا من الشبع خمافة األشر

ري بن سعد قال أخربين من رأى َعْمرو بن األسود إذا خرج من بيته َحدَّثََنا كثري بن عبيد َحدَّثََنا بقية عن كث -٢٨٢٩
متقنعا بثوبه على رأسه متلفعا به أخذ بيده اليسرى ميشي إىل املسجد فينظر إىل موضع قدميه فإذا دخل قال احلمد 

  هللا الذي عافاين من اخلبيث

عن صفوان عن شريح بن عبيد عن َعْمرو بن َحدَّثََنا عيسى بن خالد َحدَّثََنا أَُبو اليمان عن إمساعيل  -٢٨٣٠
  األسود َرِضيَ اهللا تعاىل عنه قال من استطاع أال يكون ضيفا على أهله كل يوم يتكلفون له ما يتكلفون للضيف

َحدَّثََنا أَُبو : حٍ قَالَ َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن َصفَْوانَ ، َعْن ُشرَْي -٢٨٣١
فَقَاَم ِفيهِْم ، فَقَالَ أَُماَمةَ ، َوالْحَارِثُ ، َوُعَمْيُر ْبُن اَألسَْوِد ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َناَدى قَُرْيًشا فََجَمعَُهْم 

، ثُمَّ جََعلَ َيْسَتقْرُِبُهمُ َرُجال ، فَُسمُُّه إِلَى أَقَْصى أَيَّاِمِه ، ثُمَّ َيقُولُ لَهُ  أَال إِنَّ كُلَّ َنبِيٍّ ُبِعثَ إِلَى قَْوِمِه َوإِنِّي ُبعِثُْت إِلَْيكُْم: 
لَ ِه َرِضَي اللَُّه َعْنَها فَقَاَيا فُالنُ َعلَْيَك بِنَفِْسَك فَإِنِّي ال أُغْنِي َعْنَك ِمَن اِهللا َتَعالَى شَْيئًا ، حَتَّى َخلََص إِلَى فَاِطَمةَ اْبَنِت: 

َيا َمْعَشَر قُرَْيشٍ ، ال أُلِْفَينَّ النَّاَس يَأَُتونَ َيُجرُّونَ الَْجنَّةَ َوَتأْتُونَ َتُجرُّونَ الدُّْنَيا ، : لََها ِمثْلَ َما قَالَ لَُهْم ، ثَُم قَاَلَ لَُهْم 
إِنَّ ِخيَاَر أَِئمَِّتكُْم َخْيرُ النَّاسِ ، َوِشرَاُر أَِئمَِّتكُمْ ِشرَارُ  أَال: اللَُّهمَّ ال أُِحلُّ ِلقُرَْيشٍ أَنْ ُيفِْسُدوا َما أَصْلَْحُت ، ثَُم قَاَلَ 

  النَّاسِ ، َوِخَياُر قَُرْيشٍ ِخَياُر النَّاسِ ، َوِشرَاُر قَُرْيشٍ ِشرَاُر النَّاسِ

ِه ، َعْن َضْمَضمِ ْبنِ ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َعْن أَبِي -٢٨٣٢
َيا َرُسولَ اِهللا ، : ُعَبْيٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ اَألْسَوِد ، وَالِْمقَْدامِ ، أَنَّ َرُجال أََتى َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

إِنِّي أُذَكِّرُكُُم اللََّه َتَعالَى أَنْ َتُشقُّوا َعلَى أُمَِّتي َبْعِدي ، ثُمَ : أَ بِقَُرْيشٍ ، فَقَالَ أََهذَا اَألْمرُ إِال ِفي قَْوِمَك فَأَْوِصهِمْ بَِنا فََبَد
وا أَْو أََمُروكُمْ ُحَسَيكُونُ َبْعِدي أَُمَراُء فَأَدُّوا إِلَْيهِْم طَاَعَتُهْم ، فَإِنِّ اَألِمَري ِمثْلُ الِْمَجنِّ َيتَِّقي بِِه فَإِنْ أَصْلَ: قَاَلَ ِللنَّاسِ 

ِمَري إِذَا اْبَتَغى الرِّيَبةَ ِفي النَّاسِ بِخَْيرٍ فَلَُهْم ، َولَكُْم َوإِنْ أََساُءوا فَلَْم َيأُْمُروكُْم بِِه فََعلَْيهِْم فَأَْنُتْم ِمْنهُ َبَراٌء ، َوإِنَّ اَأل
  أَفَْسدَُهْم



عِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َضْمَضمِ ْبنِ ُزْرَعةَ ، َعْن ُشَرْيحِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعنِ ح َحدَّثََنا الْحَْوِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَما -٢٨٣٣
إِنَّ ِخيَاَر أَِئمَِّة قَُرْيشٍ ِخَيارُ : الَْحارِِث ْبنِ الَْحارِِث ، َوَعْمرِو ْبنِ اَألسَْوِد عنهم ، عن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  النَّاسِ

الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َضْمَضمٍ ، َعْن ُشرَْيحِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعنِ الْحَارِِث ْبنِ الَْحارِِث ،  َحدَّثََنا -٢٨٣٤
ِفي النَّاسِ  إِنَّ األَِمَري إِذَا اْبتََغى الرِّيَبةَ: َوَعْمرِو ْبنِ اَألْسَوِد ، وَالِْمقَْدامِ عنهم ، عن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  أَفَْسدَُهْم
  َوَحدَّثَنِي َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ِمثْلَُه -٢٨٣٥

  َعْمرو بن األسود َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ١٠٣١

َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا بقية عن أرطأة عن زريق حدثين َعْبد اهللا األهلاين أن َعْمرو بن األسود َرِضَي اهللا تعاىل  -٢٨٣٦
عنه قدم املدينة فرآه بن عمر يصلي فقال من سره أن ينظر إىل أشبه الناس صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فلينظر إىل هذا وبعث إليه بن عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه بفراء وعلف ونفقة فقبل الفراء والعلف ورد النفقة فقال بن 
  ذلكعمر َرِضيَ اهللا تعاىل عنه قد ظننت أنه سيفعل 

َحدَّثََنا عيسى بن خالد َحدَّثََنا أَُبو اليمان عن إمساعيل حدثين أرطأة عن حكيم بن عمري أن َعْمرو بن  -٢٨٣٧
األسود َرِضيَ اهللا تعاىل عنه أتى العراق فكان ناس من أهل العراق يسألونه أمر من أنت فيقول نعم فيقولون له أنت 

  إذا من أهل اجلنة قال أخاف عملي
  دَّثََنا عيسى بن خالد َحدَّثََنا أَُبو اليمان عن إمساعيل عن صفوان عن شريح بن َح -٢٨٣٨

عبيد قال قال رجل لعمرو بن األسود َرِضَي اهللا تعاىل عنه لقد ذكر لنا أن القاضي ليقع من احلكم يف هواة أبعد من 
رجل مل يبتلى بالقضاء ومل يؤمر به  عدن أبني فقال له َعْمرو َرِضيَ اهللا تعاىل عنه إن هذا لشديد وأعجب من ذلك

  يقول للرجلني خيتصمان تعاال حىت أقضي بينكما
َحدَّثََنا عيسى بن خالد َحدَّثََنا أَُبو اليمان َحدَّثََنا إمساعيل عن صفوان عن شريح عن َعْمرو بن األسود  -٢٨٣٩

  َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال ما أحب أن أرى أهل بيت حلمري

ا عيسى َحدَّثََنا أَُبو اليمان َحدَّثََنا إمساعيل عن زريق بن َعْبد اهللا األهلاين عن َعْبد اهللا بن جابر األهلاين َحدَّثََن -٢٨٤٠
عن َعْمرو بن األسود العنسي َرِضَي اهللا تعاىل عنه كان يقول ال ألبس ثوبا مشهورا وال ألبس وتريا وال أمأل بطين 

  شبعا حىت ألقى اهللا عز وجل
ثََنا عيسى َحدَّثََنا أَُبو اليمان َحدَّثََنا إمساعيل عن أيب بكر بن أيب مرمي عن حيىي بن جابر عن َعْمرو بن َحدَّ -٢٨٤١

  األسود مثل ذلك



َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا بقية عن صفوان بن َعْمرو َحدَّثَين ابن جبري بن نفري وشريح بن عبيد عن َعْمرو بن  -٢٨٤٢
ىل عنه قال خرج من منزله وخرج أَُبو الدرداء َرِضَي اهللا تعاىل عنهما ومها يريدان املسجد األسود َرِضيَ اهللا تعا

  فذكره يف حديث أيب الدرداء َرِضَي اهللا تعاىل عنه} وملن خاف مقام ربه جنتان { وعمرو خلفه وهو يقول 

  َعْبد اهللا بن قيس اخلزاعي ١٠٣٢

دَّثََنا اْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َضْمَضمِ ْبنِ ُزْرَعةَ ، َعْن ُشرَْيحِ بْنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َح -٢٨٤٣
َمْن َراَءى : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن قَْيسٍ الْخَُزاِعيُّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ : ُعَبْيٍد قَالَ 

فَإِنََّما َيْسَتكِْثُر ِمَن النَّارِ ،  ْمرٍ يُرِيدُ بِِه ُسْمَعةً فَإِنَُّه ِفي َمقٍْت ِمَن اِهللا َعزَّ َوَجلَّ حَتَّى َيْجِلَس ، َوَمْن َسأَلَ مَاال َوُهَو غَنِيٌّبِأَ
  النَّارَِوَمْن أَْعطَى الْفَْضلَ فَُهَو خَْيٌر لَُه َوال إِيالَم َعلَى كَفَاٍف ِليُْنجَِيَك ِمَن 

  عدي اجلذامي َرِضيَ اهللا تعاىل عنه ١٠٣٢

: َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ ، َعنِ اْبنِ َحْرَملَةَ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن ُجذَاَم ، أَنَّ َرُجال ِمْن ُجذَاَم ُيقَالُ لَُه : قَالَ الُْمقَدَِّميُّ  -٢٨٤٤
إِْحَداُهَما بَِحَجرٍ فََماَتْت ، فَخََرَج َعِديٌّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا  َعِديٌّ كَانَ َبْيَن امَْرأََتْينِ لَهُ جِوَاٌر فَُرِمَيْت

َتْعِقلَُها َوال تَرِثَُها قال على : عليه وسلم فََسأَلَُه َعْن َشأِْن الْمَْرأَِة الَْمقُْتولَِة ، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
جدعاء يقول يا أيها الناس تعلمون األيدي ثالثة فيد اهللا عز وجل العليا ويد املعطي السفلى فتعففوا ولو ناقة محراء 

  حبزم احلطب اللهم هل بلغت ثالث مرات

  شراحيل املنقري َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠٣٣

َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َضْمَضمٍ ، َعْن ُشرَْيحِ ْبنِ ُعَبْيٍد قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، -٢٨٤٥
َمْن ُتُوفِّيَ لَُه أَْوالٌد ِفي َسبِيلِ : إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : قَالَ شََراِحيلُ الِْمْنقَرِيُّ : أَُبو َزْيٍد الْهَْوزَنِيُّ 

َنَعْم ، َوَما أَْنفَقَْت َعلَى َولَِدَك فَُهَو َصَدقَةٌ لَكَ : فَأََتْيُتُه أَْسَتفِْتيِه ، فَقَالَ : نَاِتهِمُ الَْجنَّةَ قَالَ اِهللا تََعالَى َدَخلَ بِفَْضلِ َحَس
  فَلََعلَُّه َيكْثُُر ِعْنَدَك فََيْجزَِيَك: قَالَ 

  أيوب بن مكرز ١٠٣٤

  و

  مدجل

ا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َضْمَضمِ ْبنِ ُزْرَعةَ ، َعْن ُشَرْيحِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََن -٢٨٤٦
ال أَْجِلسُ َيْوًما َوال أََتكَلَُّم َوال آوِي إِلَى الظِّلِّ ، فَُحدِّثَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه : إِنَّ َرُجال قَالَ : قَالَ ُمْدِلٌج : ُعَبْيٍد قَالَ 

إِنََّما ذَِلكُُم الشَّْيطَانُ أَرَاَد َيْخِتُم َعلَى ِفيَك ، : سلم فَأَقَْسَم َعلَْيِه فََجلََس ِفي الظِّلِّ ثُمَّ أَقَْسَم َعلَْيِه فَكَلََّم ، ثَُم قَاَلَ و
  لََعْمرِي لَقَْد أَْسَرعُْتُم التََّبدَُّع َوأََنا فِيكُْم



  ي فريوز الدليمي َرِضَي اهللا تعاىل عنهَعْبد امللك بن عباد بن جعفر الطائف ١٠٣٦

َسِمْعُت َيْحَيى ْبَن أَيُّوَب ُيَحدِّثُ ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ  -٢٨٤٧
: الضَّحَّاكِ ْبنِ فَْيُروزٍ الدَّْيلَِميِّ ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  َيزِيَد ْبنِ أَبِي حَبِيبٍ ، َعْن أَبِي َوْهبٍ الَْجْيَشانِيِّ ، َعنِ

  طَلِّْق أَيُُّهَما شِئَْت: َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي أَْسلَْمُت وََتحِْتي أُْخَتاِن ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : قُلُْت 

  ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُبجَْيرٍ ، َعنِ اَألْصَبِحيِّ ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن  -٢٨٤٨

  ُمَحمَِّد ْبنِ شَُرْحبِيلَ

  ال َتُردُّوا الطِّيَب ، َوال َشْرَبةَ َعَسلٍ َعلَى َمْن َجاَءكُْم بِِه: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

  ن حديج اخلوالينمعاوية ب ١٠٣٨

َسِمْعُت َيحَْيى ْبَن أَيُّوَب ُيَحدِّثُ ، َعْن َيزِيَد : َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ  -٢٨٤٩
َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه : َعْنُه قَالَ ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن ُسوَْيِد ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َحدِيجٍ َرِضَي اللَُّه 

  َرْوَحةٌ ِفي َسبِيلِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ خَْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيهَا: وسلم ، َيقُولُ 

ْبنِ أَيُّوَب ، َعْن َيزِيَد ْبنِ  َسِمْعتُ أَبِي ُيَحدِّثُ ، َعْن َيْحَيى: َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ قَالَ  -٢٨٥٠
َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه : أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن ُسوَْيِد ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َحدِيجٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

اِهللا ، إِنََّك َسَهْوَت فََسلَّْمَت ِفي َركَْعَتْينِ ؟ فَأََمَر بِالال  َيا َرسُولَ: وسلم فََسَها فََسلََّم ِفي َركَْعَتْينِ ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ 
ولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَأَقَاَم الصَّالةَ ، ثُمَّ أََتمَّ ِتلَْك الرَّكَْعِة ، فََسأَلُْت َعنِ الرَُّجلِ الَِّذي قَالَ لَِرُس

  ُهَو َهذَا ، فَإِذَا ُهَو طَلَْحةُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا َرِضَي اللَُّه َعنُْه: ال ، إِال أَنْ أََراُه ، فََمرَّ بِي ، فَقُلُْت : ؟ قُلُْت  أََتْعرِفُُه: فَقَالَ ِلي 

ْبنِ ُسوَْيٍد ، َعْن ُعْرفُطَةَ ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعنِ الْحَارِِث -٢٨٥١
رَْوَحةٌ ِفي َسبِيلِ : َعْمرٍو الَْحْضرَِميِّ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ ُحدَْيجٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  اِهللا َعزَّ َوَجلَّ خَْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيهَا

  َي اهللا تعاىل عنهعرفجة َرِض ١٠٣٩

ِضَي اللَُّه َعْنهُ َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن زَِياِد ْبنِ ِعالقَةَ ، َعْن َعْرفََجةَ َر -٢٨٥٢
َراَد أَنَّ ُيفَرَِّق أُمَّةَ ُمَحمَّدٍ صلى اهللا عليه َيكُونُ َهنَاٌت َوَهَناٌت ، فََمْن أَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

  وسلم فَاضْرُِبوُه بِالسَّْيِف كَائًِنا َمْن كَانَ

  حرملة بن َعْمرو َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠٤



َد ، أَنَُّه َسِمَع َحْرَملَةَ ْبنِ َعْمرٍو أَُبو َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َحْرَملَةَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ ِهْن: قَالَ الُْمقَدَِّميُّ  -٢٨٥٣
َحَجْجُت َحجَّةَ الَْودَاعِ ُمْرِدِفي َعمِّي ِسَناِن ْبنِ َسَنةَ ، فَكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه : َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ 

  اْرُموا الَْجْمَرةَ بِمِثْلِ َحَصى الَْخذِْف: َما َيقُولُ ؟ قَالَ : فَقُلُْت ِلَعمِّي  وسلم َوُهَو َواِضٌع إِْحَدى إِْصبََعْيِه َعلَى اُألْخَرى ،

  أَُبو احلارث أو أَُبو احلويرث ١٠٤١

أَُبو : ُيقَالُ لَُه  َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ ، َحدَّثَنِي َسْهلُ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثَنِي َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْمدِيَنِة: قَالَ الُْمقَدَِّميُّ  -٢٨٥٤
إِنَّ َخِليطَ الُْبْسرِ َوالتَّْمرِ الَْعِتيقُ : الُْحوَْيرِِث أَْو أَُبو الَْحارِِث ، أَنَّ أََباُه َحدَّثَُه ، َعْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  ُهَما أََخَواِن َوُهَما الَْخمُْر

  أمساء بن حارثة ١٠٤٢

دٌ َحدَّثََنا أَُبو َمْعَشرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َحْرَملَةَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ ِهْنَد ْبنِ حَارِثَةَ ، َعْن أَبِيِه َوكَانَ هِْن: يُّ قَالَ الُْمقَدَِّم -٢٨٥٥
َعاُشوَراَء َوُهَو أَْسَماُء ْبنُ ِمْن أَْصَحابِ الُْحَدْيبَِيِة ، وَأَُخوُه الَِّذي َبَعثَُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيأُْمُر قَْوَمُه بِِصَيامِ 
اهللا عليه وسلم َبَعثَُه فَقَالَ َحارِثَةَ ، فََحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن ِهْنَد ، َعْن أَْسَماَء ْبنِ َحارِثَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى 

ُيِتمُّوا بَِقيَّةَ َيْومِهِْم َروَاُه ُوَهْيُب ْبُن خَاِلدٍ : َت إِنْ َوَجْدُتْم قَْد طَِعُموا قَالَ أَرَأَْي: ُمْر قَْوَمَك فَلَْيُصوُموا َهذَا الَْيْوَم ، فَقَالَ : 
  ، َولَْم يَقُلْ َعنِ اْبنِ ِهْنَد ، َعْن أَبِيِه

ند أنه رأى َحدَّثََنا أَُبو موسى َحدَّثََنا إبراهيم بن الوزير عن َعْبد العزيز بن ُمَحمد عن حرملة عن حيىي بن ه -٢٨٥٦
  سنان بن سنة يسترشد مطيع وهو حمرم

  مالك بن َعْبد اهللا اخلثعمي ١٠٤٣

  وله أخبار ألنه كان ممن يلي اجليوش
َحدَّثََنا أَُبو عمري َحدَّثََنا ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة قال مسعت حسان اجلالجل يقول رأيت يف فخذ  -٢٨٥٧

  نظر أما إنه ما كتبه كاتبمالك بن َعْبد اهللا مكتوب اهللا فقال أي شيء ت
َحدَّثََنا أَُبو عمري َحدَّثََنا ضمرة عن الشيباين قال كان مالك بن َعْبد اهللا يقول لألسري إذا أخذه إن صدقتين  -٢٨٥٨

  قبلتك وإن كذبتين قتلتك فإن استطعت أن تزود الصدق فافعل

قال احصي صيام مالك بن َعْبد اهللا فإذا هو صيام  َحدَّثََنا أَُبو عمري َحدَّثََنا ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة -٢٨٥٩
  ستني سنة
َحدَّثََنا دحيم َحدَّثََنا الوليد بن مسلم عن أيب بكر بن أيب مرمي عن عطية عن مالك بن َعْبد اهللا اخلثعمي قال  -٢٨٦٠

غنم فقال له مالك ال أتاه رجل قد نفقت دابته فقال أيها األمري امحلين على برذون وبني يدي مالك برذون أتاه من امل
  أستطيع محل برذون فقال إمنا أسألك حتملين عليه وليس أسألك أن حتمله فقال مالك إنه من أعلم رجل حازم

  سنان بن سلمة َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠٤٤



نان بن سلمة َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا وكيع عن بن سنان بن سلمة اهلمداين عن أبيه أن جده س -٢٨٦١
َرِضَي اهللا تعاىل عنه ولد يوم حنني فدعا به النيب صلى اهللا عليه وسلم فتفل يف فيه ومسح على وجهه ودعا له 

  بالربكة

  رجل حارثي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠٤٥

ُمحَمَُّد ْبُن ُموَسى ْبنِ بَِقيعٍ الَْحارِِثيُّ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا  -٢٨٦٢
  اَألَناةُ ِفي كُلِّ َشْيٍء َخيٌْر: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : أَبِيِه ، َعْن َرُجلٍ ِمْن قَْوِمِه قَالَ 

أَْشَعثَ ْبنِ أَبِي الشَّْعثَاِء ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َرُجلٍ ِمْن َبنِي َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن  -٢٨٦٣
َيُد الُْمْعِطي الُْعلَْيا أُمَُّك َوأََباَك وَأُْخُتَك َوأَخَاَك ، ثُمَّ : أََتْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوُهَو َيقُولُ : َيْربُوَع قَالَ 
  أَْدنَاَك أَْدَناَك

  و بن حريثَعْمر ١٠٤٦

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا وكيع عن َشرِيك عن أيب إسحاق عن َعْمرو بن حريث قال كنت يف  -٢٨٦٤
  بطن املرأة يوم بدر

  مسلمة بن خملد َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠٤٧

ن مسلمة بن خملد َرِضَي اهللا تعاىل َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه ع -٢٨٦٥
  عنه يقول ولدت حني قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقبض وأنا بن عشر

َحدَّثََنا احلزامي َحدَّثََنا معن بن عيسى َحدَّثََنا موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه قال مسعت مسلمة  -٢٨٦٦
دينة وانا بن أربع قال بن أيب عاصم رمحه اهللا كذا يقول وكيع بن خملد يقول قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امل

  وابن خملد يقول تويف وهو ابن أربع عشرة سنة ووكيع خالف معن

  يزيد بن السائب وهو كندي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ١٠٤٨

َو أَُبو ثَابٍِت ِثقَةٌ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيدِ اِهللا َوُه -٢٨٦٧
يَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أْنَه َسِمَع النَّبِ

  تَاَع أَِخيِه َجادا َوال الِعًبا ، َوإِذَا أََخذَ أََحدُكُْم َعَصا أَِخيِه فَلَْيُردََّها إِلَيِْهال َيأُْخذْ أََحُدكُْم َم: َيقُولُ 

َحدَّثََنا الفريايب َحدَّثََنا أيوب بن سويد عن يونس عن الزُّهْرِّي عن السائب بن يزيد قال كان أيب يقوم خيلة  -٢٨٦٨
  فيدفع صدقتها من أمثاهنا

  ابن أخي جويرية َحدَّثََنا جويرية عن مالك عن الزُّْهرِّي عن السائب بن يزيد عن أبيه مثلهَحدَّثََنا  -٢٨٦٩



ْهرِيِّ ، َعْن َحدَّثَنِي َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ قَْيسٍ ، َعنِ الزُّ -٢٨٧٠
ثَنِي الْحَارِثُ ْبُن سَْعٍد ، َحدَّثَنِي خَاِلي َرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ ، أَنَُّه سَأَلَ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَبِي ُخَزاَمةَ ، َحدَّ

  َمنِ اْسَتطَاَع مِْنكُْم أَنْ َيْنفََع أََخاُه فَلَْيفَْعلْ: أَُنْرِقي ِمَن الَْعقَْربِ ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : 

يَد ْبنِ َجابِرٍ ، أَنَّ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْحَسنِ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِ -٢٨٧١
َيا َماِلُك ْبُن َعْبِد اِهللا الَْخثَْعِميُّ ، : ذْ َناَدى أَِمٌري َبْيَنَما َنْحُن َنِسُري ِفي َدْربِ قَلَْعٍة إِ: أََبا ُمَصبَّحٍ األَْوَزاِعيَّ َحدَّثَُهْم قَالَ 

إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، : َرُجلٌ َيقُوُد فََرَسُه ِفي أَْعرَاضِ الَْخْيلِ أَال َترْكَُب َيا أََبا َعْبِد اِهللا ؟ فَقَالَ 
بِيلِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َساَعةً ِمَن النََّهارِ فَُهَما حََراٌم ، وَأُْصِلُح دَابَِّتي ِلَينِْعَينِي َعْن َعِشريَِتي َمنِ اغَْبرَّْت قَدََماُه ِفي َس: َيقُولُ 
ْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو  َعفََنَزلَ َماِلٌك َونََزلَ النَّاُس فََمَشْوا فََما رَأَْيُت َماشًِيا أَكْثََر ِمْن ذَِلَك نِْمٌر خَالُ السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيَد: قَالَ 

  الُْهَزِميِّ

  أيوب بن يشري املعاوي ١٠٤٨

َبانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ زَْيُد ْبُن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُصْه -٢٨٧٢
كَاَنْت ثَائَِرةٌ ِفي َبنِي ُمَعاوَِيةَ ، فَذََهَب َرُسولُ اهللاِ صلى : رٍ ، َعْن أَيُّوَب ْبنِ َبِشريٍ الُْمَعاوِيِّ قَالَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َمْعَم

  ال أَْدرِي:  إِنَّ َهذَا سُِئلَ َعنِّي ، فَقَالَ: ال َدَرْيَت ، فَقَالَ : اهللا عليه وسلم ُيْصِلحُ َبْينَُهْم ، فَالَْتفَتَ إِلَى قَْبرٍ ، فَقَالَ 

: ِه ، َعْن َجدِِّه قَالَ َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا قَْيٌس ، َعنِ الْمِقَْدامِ ْبنِ شُرَْيحٍ ، َعْن أَبِي -٢٨٧٣
  فَأَْنتَ أَُبو ُشرَْيحٍ: قَالَ  ُشرَْيٌح: أَيُّ َولَِدَك أَكَْبُر ؟ قُلُْت : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  عقبة بن نافع الفهري ١٠٤٩

َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا أيب عن بن هليعة عن خالد بن يزيد عن عمارة بن َسعِيد أن عقبة بن نافع  -٢٨٧٤
دكم قيحا خري له الفهري أوصى ولده فقال يا بين ال تعلموا الشعر فتشغلوا به عن القرآن فإنه إن ميتلىء جوف أح

من أن ميتلىء شعرا وإياكم والدين وإن لبستم العباءة وال تنقلوا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال 
  عن ثقة

، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ اْبنِ غَُرْيبٍ  -٢٨٧٥
  الصَّْوُم ِفي الشَِّتاِء الَْغنِيَمةُ الَْبارِدَةُ: َمْسُعوٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

ْبنِ ُعَبْيٍد قَالَ  َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َضْمَضمِ ْبنِ ُزْرَعةَ ، َعْن ُشَرْيحِ -٢٨٧٦
ال تََزالُوا بَِخْيرٍ َما لَْم : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َحدَّثَ أَُبو َبحْرِيَّةَ ، َعْن َضْمَرةَ ْبنِ ثَْعلََبةَ الزُّْهرِيِّ قَالَ : 

  َتحَاَسدُوا

َحدَّثََنا حيىي بن أيب َعْمرو السيباين عن َعْبد اهللا بن َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا بقية َحدَّثََنا األوزاعي  -٢٨٧٧
الديلم عن َعْبد الرمحن بن عبيد قال إن اإلسالم مخسة عشر وثالث مائة شريعة ما من َعْبد يعمل خبصلة منها التماس 

  ثواهبا إال أدخله اهللا عز وجل اجلنة قال بن أيب عاصم ليس هذا يف كتايب مرفوع



ُن َعْبِد اهللاِ ُبو َحاِتمٍ ُمحَمَُّد ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َيزِيَد ْبنِ رَاِشدٍ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبَحدَّثََنا أَ -٢٨٧٨
هللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا كَانَ َرُسولُ ا: ، َعْن ثَْورِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن أَبِي ُرْهمٍ اَألْنمَارِيِّ قَالَ 

 بِْسمِ اِهللا َوضَْعُت َجنْبِي ، اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي ذَنْبِي وَأَْخِسئْ َشْيطَانِي ، َوفُكَّ رَِهانِي َوثَقِّلْ ِميزَانِي ،: أََخذَ َمْضَجَعُه قَالَ 
  َواْجَعلْنِي ِفي الرَِّفيقِ اَألْعلَى

ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا اْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْبصْرِيِّ ، َعنِ الزُّبَْيرِ ْبنِ َعْبدِ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ  -٢٨٧٩
غُِّب ، َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ إِنِّي لَْم آِتَك إِال ُألَحدِّثََك َحِديثًا ُيَر: اِهللا الْكَالِعيِّ ، َعْن أَبِي َمرَْيَم ، أَنَُّه َمرَّ بُِمَعاوَِيةَ ، فَقَالَ 

َمْن وَِلَي ِمْن أُُمورِ الُْمْسِلِمَني َشْيئًا فَاْحَتَجَب َعْنُهْم َحَجَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْنُه أَْبوَاَب : صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  َرْحَمِتِه َيْوَم الِْقَيامَِة

ا ابن عياش عن هشام عن أبيه عن أوس بن الصامت وهو الذي َحدَّثََنا َعْبد الوهاب بن الضحاك َحدَّثََن -٢٨٨٠
ظاهر من امرأته أن أوسا كان به ملم فكان إذا اشتد هلفه قال ذلك فإذا تراخى عنه مل يفعل من ذلك شيئا فجاءت 

  امرأته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتستفتيه يف ذلك وتشتكي فأنزل اهللا عز وجل فيها ما أنزل

  ُبو رهم الظهريأَ ١٠٥

َحدَّثََنا ابن مصفى َحدَّثََنا حيىي بن َسِعيد العطار قال مسعت عتيبة بن املنذر قال مسعت عتبة بن احلارث  -٢٨٨١
وكان ممن شهد فتح محص قال كان أَُبو رهم يف مائتني من العطاء وابنه يف تسعني وكان أَُبو أمامة يف مائتني من 

ا بعضهم إىل بعض هل تستطيع الصيام هل تستطيع القيام هل تستطيع الصالة فإذا العطاء ورأيتهم إذا اتفقوا شكو
شكا بكى بعضهم إىل بعض ورأيتهم إذا خرجوا من املسجد من السحر يكربون ويسبحون ويهللون ويقرعون 

  أبواب الدور ويقولون يا أهل الدور الصالة اذكروا اهللا يذكركم

يكربان يوم الفطر إذا خرجا إىل الصالة قال ورأيت أبارهم الظهري شيخا  قال ورأيت أبا امامة وأبا رهم الظهري
كبريا خيضب بالصفرة قال ورأيت فراشه يف مسجد وكان أليب رهم بن يقال له عمارة يؤم يزيد بن امللهب فقال 

ألن اهللا عز وجل احلمد هللا الذي ساق إليه الشهادة والكرامة ما أحب أن الروم قتلته والترك بدال من منافقي العرب 
يقول يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني فمن خرج من مجاعة املنافقني فقد خلع ربقة اإلسالم عن عنقه قال ورأيت 

على أيب أمامة وأيب رهم قالنس بيضاء صغار قال ورأيت أبا رهم وأبا أنيس يكتحالن قال ورأيتهما جييئان إىل 
 أن يرى بني يديه خلال فيقدم وما يدل على صحابة نبينا صلى اهللا عليه املسجد فيجلس أحدمها حيث ينتهي إال

  وسلم وكثرة الراوين عنهم

َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا أَُبو املغرية عن صفوان بن َعْمرو عن خالد بن معدان قال أدركت سبعني رجال من  -٢٨٨٢
  أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

رمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا أَُبو مسهر عن إمساعيل بن عياش عن أم َعْبد اهللا بنت خالد وأم َحدَّثََنا َعْبد ال -٢٨٨٢
  الضحاك موالته قالتا أدرك خالد بن معدان سبعني رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



القاسم أبا َعْبد الرمحن  َحدَّثََنا دحيم َحدَّثََنا ُمَحمد بن شعيب عن حيىي بن احلارث الذماري قال مسعت -٢٨٨٣
  يقول لقيت مائة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

َحدَّثََنا دحيم َحدَّثََنا الوليد عن أيب بكر بن َسعِيد عن مغيث بن مسي قال لقيت ألفا من أصحاب رسول اهللا  -٢٨٨٤
  صلى اهللا عليه وسلم وكنت أغزو مع املائة

ت إلمساعيل بن عياش أدرك َعْمرو بن قيس أحدا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا َحدَّثََنا احلوطي قال قل -٢٨٨٥
  عليه وسلم قال نعم ستني أو سبعني وأكثر

َحدَّثََنا أَُبو عمري قال مسعت أصحابنا يقولون حج بن أيب عبلة حجة وكان فيها عشرة من أصحاب ُمَحمد  -٢٨٨٦
  صلى اهللا عليه وسلم

مصفى َحدَّثََنا بقية َحدَّثََنا ُمحَمد بن زياد أنه أدرك رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه  َحدَّثََنا ُمَحمد بن -٢٨٨٧
وسلم ورجاال من أصحاب معاذ ممن أسلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حي فأكل الدم يف اجلاهلية فممن أدرك 

وعبد اهللا بن بسر وأما أصحاب معاذ فأبو من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم املقدام بن معد يكرب وأبا أمامة 
  عنبة وأبو صاحل األمناري

َحدَّثََنا ابن مصفى َحدَّثََنا أَُبو املغرية َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن العالء قال سألت القاسم بن خميمرة عن الوضوء مما  -٢٨٨٨
يؤتون باخلبز واللحم فيأكلون مست النار فقال لقد رأيتين يف أكثر من عشرين رجال من السلف كانت هلم صحبة 

  منه مث نقوم من فورنا إىل الصالة ما منهم رجل يتوضأ
َحدَّثََنا ابن مصفى َحدَّثََنا بقية عن أيب بكر بن أيب مرمي عن حبيب بن عبيد قال بقية قد أدرك سبعني من  -٢٨٨٩

  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

َحدَّثََنا بقية عن َعْبد الرمحن بن وهب السكسكي عن إسحاق بن أيب فريعة عن  َحدَّثََنا هشام بن َعْبد امللك -٢٨٩٠
  َعْبد الكرمي البكاء قال أدركت عشرة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

َحدَّثََنا َعْمرو بن عثمان َحدَّثََنا الوليد عن َعْبد اهللا بن العالء قال مسعت الضحاك بن عرزب يقول أدركت  -٢٨٩١
  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

َحدَّثََنا ابن مصفى َحدَّثََنا بقية َحدَّثََنا ُمَحمد بن زياد قال أدركت رجاال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه  -٢٨٩٢
  وسلم

  ورجال ممن أسلم ورأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكلوا الدم يف اجلاهلية
ان َحدَّثََنا ابن محرية عن َسِعيد بن َعْبد العزيز قال مسعت مكحوال يقول كانت حلقة َحدَّثََنا َعْمرو بن عثم -٢٨٩٣

من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يدرسون مجيعا فإذا بلغوا سجدة بعثوا إىل أيب إدريس فيقرؤها مث يسجد 
  فيسجدوا أهل املدارس

اهللا بن صاحل عن كثري بن احلارث أن القاسم أيب َعْبد الرمحن لقي  َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا َعْبد -٢٨٩٤
  أربعني بدريا



كَانَ َرَجاُء ْبُن َحْيَوةَ ال ُيَغيِّرُ الشَّْيَب ، حَتَّى : َحدَّثََنا أَُبو ُعَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُجْملَةَ قَالَ  -٢٨٩٥
  َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم غَيََّر فََغيََّر ِفي بَْعضِ الَْمَناِهلِ َشهَِد ِعْنَدُه أَْرَبَعةٌ أَنَّ

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا حسني بن علي عن فضيل بن عياض عن هشام قال قلت له كم أدرك  -٢٨٩٦
  درك بن سريين قال ثالثنياحلسن من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ثالثني ومائة قال قلت كم أ

َحدَّثََنا احلسن بن علي َحدَّثََنا عَْبد امللك بن معن قال مسعت معاوية بن قرة يقول لقد كنت أدخل من  -٢٨٩٧
رحبة بين سليم أو رحبة بين متيم فيشق علي من كثرة احللق من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غفار 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووقائعه ووقائع العربومزينة وخزاعة يتذاكرون حديث 

َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا ُمَحمد بن أيب أسامة عن ميسر بن إمساعيل عن جعفر بن برقان قال  -٢٨٩٨
  قال ميمون بن مهران أدركت الناس على عهد املغرية بن شعبة

اش قال نزل محص أربعمائة رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه َحدَّثََنا احلوطي عن إمساعيل بن عي -٢٨٩٩
  وسلم من بين سليم

َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا إمساعيل بن بشر بن َعْبد اهللا عن أبيه قال أتينا رجال من أصحاب رسول اهللا صلى  -٢٩٠٠
  ال هذا مما مترنا عام أولاهللا عليه وسلم بأرض الروم يقرب متريا فقلت لقد عجلتم العام بالتمري فق

  ذكر رجال رووا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

مل تقع إلينا أمساؤهم ونسبوا إىل قبائلهم ورجال مل يسموا نسبوا إىل صحابة نبينا سيأيت ، إن شاء اهللا تعاىل ، يف مسند 
وا وسنذكرهم إن شاء اهللا عز عليه السالم ورجال مل يسموا يف روايتنا عنهم ومس().، رضي اهللا تعاىل عنه ، برقم 

وجل ورجال أدركوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وأسلموا يف حياته ومل يلقوه ورجال خمضرمني أو ذكر ما حفظ من 
  عدد أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم مغازيه غزاة غزاة

  خثعم
دَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن فَُضْيلِ ْبنِ ِعَياضٍ ، َعْن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َح -٢٩٠١

َيا َرُسولَ اِهللا ، أَيُّ اَألْعمَالِ أََحبُّ إِلَى اهللاِ : َعْن َعاِمرٍ اَألْحَولِ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن َخثَْعَم ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه قَالَ 
  ثُمَّ ِصلَةُ الرَِّحمِ: َيا َرُسولَ اِهللا ، ثُمَّ َمْه ؟ قَالَ : إَِميانٌ بِاللَِّه َتعَالَى قَالَ : لَ َعزَّ َوَجلَّ ؟ قَا

،  وُنَس ْبنِ جَُبْيرٍَحدَّثََنا َعاِصشٌم اَألحَْولُ أَُبو ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُي -٢٩٠٢
فََتَحرَّكَ بِهِْم ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّ أََبا َبكْرٍ ، َوُعَمَر ، َوُعثَْمانَ كَاُنوا َعلَى حَِراَء 

  َداِناثُْبتْ ِحَراُء ، فَإِنََّما َعلَْيَك َنبِيٌّ َوِصدِّيٌق َوَشهِي: فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  رجل من جذام ١٠٥٢



خََرْجُت َساِعًيا َزَمَن ُمْصَعبِ ْبنِ يَثْرَِب الُْجذَاِميِّ ، : َحدَّثََنا أَُبو ُعَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ ، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ قَالَ  -٢٩٠٣
أُْخبِرَْنا َعْن َصاِحبٍ لََنا َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه : ، فَقَالَ  َحتَّى إِذَا كُنَّا بَِحيِّ ُجذَامٍ خََرَج إِلَْيَنا َشْيٌخ ِمْن أَْهلِ الَْباِدَيِة

  َبشِّرْ َركَْب السَُّعاةِ بِقُدُورٍ ِمْن َنارٍ كَقُدُورِ جِْسًما: وسلم ، َيقُولُ 
نِ ُنفَْيعٍ الْحَارِِثيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َرُجلٍ َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي هِْنَد ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى ْب -٢٩٠٤

  األََناةُ ِفي كُلِّ َشْيٍء َخيٌْر: ِمْن قَْوِمِه قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  رجل ١٠٥٣

ي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي ِعيَاضٍ ، َعْن َرُجلٍ ِمنْ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ أَبِ -٢٩٠٥
: ، َوقَالَ أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنَهى أَنْ ُيجْلََس َبْيَن الصِّحِ وَالظِّلِّ 

  ُهَو َمْجِلُس الشَّْيطَاِن

ى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعنِ الُْمَحرَّرِ ْبنِ أَبِي هَُرْيَرةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّ -٢٩٠٦
َوَجلَّ َمنِ اْبُتِلَي ِفي َشْيٍء ِمْن َجَسِدِه فََتَركَُه ِللَِّه َعزَّ : ، َعْن َرُجلٍ ِمَن األَْنصَارِ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  كَاَنْت كَفَّاَرتَُه
الَْهَمذَانِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن ُمرَّةَ  -٢٩٠٧

قَْد َرأَْيُتُمونِي َوَسِمْعُتْم مِنِّي : اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ  َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َعنِ النَّبِيِّ صلى
  َوَسُتسْأَلُونَ َعنِّي ، فََمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ

قُْم بَِنا إِلَى إِْسَماعِيلَ ْبنِ َعيَّاشٍ : قَالَ األَْوَزاِعيُّ : َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن شَُعْيبِ ْبنِ شَاُبوَر قَالَ  -٢٩٠٨
َسأَلَ َعْنُه اْبَن َعيَّاشٍ َحتَّى َنْسَمَع ِمْنُه َهذَا الَْحِديثَ إِنَّ ِللطَّاِعمِ الشَّاِكرِ كَأَْجرِ الصَّاِئمِ الصَّابِرِ ، فَقُْمُت َمَعُه َحتَّى 

  فََحدَّثََنا بِِه
ُجلٍ ا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َحِكيمِ ْبنِ أَبِي حُرَّةَ ، َعْن َرَحدَّثََن -٢٩٠٩

  ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

َحدَّثََنا معتمر قال مسعت إسحاق بن سويد قال مسعت مطرفا يزعم أنه َحدَّثََنا عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ  -٢٩١٠
مسع رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم بالكوفة أو من أهل الكوفة خيطب يوم اجلمعة فقال أال إن إعطاء 

  هذا املال فتنة وإمساكه فتنة أال وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ذاكم يف خطبته
ُمطَرٍِّف ، َعْن دَّثََنا أَحَْمُد ْبُن خَُزْيَمةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهاللٍ ، َعْن َح -٢٩١١

  أَْعرَابِيٍّ ، أَنَُّه رَأَى َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنْعلَْينِ َمْخُصوفََتيْنِ

: قَالَ  ْبُن أَبِي كَْبَشةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َعْن ُزَهْيرٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُجبَْيرٍ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ سَْهلٍَحدَّثََنا ا -٢٩١٢
: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َسِمْعُت َرُجال ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

  ُركُوا الْحََبَشةَ َما َتَركُوكُْم ، فَإِنَُّه ال َيسَْتخْرُِج كَْنَز الْكَْعَبةِ إِال ذُو السَُّوْيقََتْينِ ِمَن الْحََبشَِةاْت



اِهللا ْبنِ الشِّخِّريِ ، َعْن  َحدَّثََنا َعبَّاسُ ْبُن الَْوِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َعْن َهانِي ْبنِ َعْبِد -٢٩١٣
: ال قَالَ : أَُصْمَت ِمْن سََررِ َهذَا الشَّْهرِ َشْيئًا ؟ قَالَ : قَالَ ِلي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َرُجلٍ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 
  فَُصْم َيْوَمْينِ أَْو ثَالثَةً

قُلُْت : َهلُمَّ فَكُلْ قَالَ : اهللا عليه وسلم َوُهَو َيأْكُلُ َوأََنا صَاِئٌم فَقَالَ  أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى: َعْن َرُجلٍ قَالَ  -٢٩١٤
: َما َوَضَع اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعنِ الُْمَساِفرِ قَالَ : أََما َتْدرِي َوْضَع اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعنِ الُْمَساِفرِ ؟ قُلُْت : أََنا َصاِئٌم قَالَ : 

  ْصَف الصَّالِةالصَّْوَم َونِ
أَبِيِه ، َعْن َرُجلٍ ِمْن َحدَّثََنا َعبَّاسُ ْبُن الَْوِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن أَْشَعثَ ْبنِ أَبِي الشَّْعثَاِء ، َعْن  -٢٩١٥

الُْمْعِطي الُْعلَْيا أُمُُّك َوأََباَك وَأُْخُتَك َوأَخَاَك ، ثُمَّ  َيُد: أََتْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوُهَو َيقُولُ : َيْربُوَع قَالَ 
  أَْدنَاَك أَْدَناَك

:  ، َعْن َجدِِّه قَالَ َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الْمُفَضَّلِ ، َحدَّثََنا غَاِلبٌ الْقَطَّانُ ، َعْن َرُجلٍ ، َعْن أَبِيِه -٢٩١٦
  ِمنِ اْبَتَدأَ قَْوًما بَِسالمٍ فََضلَُهْم بَِعْشرِ َحَسَناٍت َوازَْدادُوا: ولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُس

َدةَ ، َعْن أَبِي ُبْر َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهاللٍ -٢٩١٧
ى اهللا عليه َدَخلُْت دَاَر زَِياٍد أَوِ اْبنِ زَِياٍد فَخََرْجُت كَئِيًبا حَزِيًنا ، فَقََعْدُت إِلَى َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صل: قَالَ 

َك ، فَإِنَّ َهذَا كَاِئٌن ، َسِمْعتُ فَالَ َيحُْزْنَك ذَِل: َرأَْيُت ُعقُوَبةً َشدِيَدةً َوُمثْلَةً قَالَ : َمالََك ؟ فَقُلُْت : وسلم ، فَقَالَ 
  ُعقُوَبةُ َهِذِه اُألمَِّة السَّْيُف: َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

ِقيقٍ ، َعْن َرُجلٍ  َشَحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا خَاِلدٌ الَْحذَّاُء ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ -٢٩١٨
  َوآَدُم َبْيَن الرُّوحِ َوالَْجَسِد: َيا َرُسولَ اِهللا ، مََتى ُبعِثَْت َنبِيا ؟ قَالَ : قُلُْت : قَالَ 

ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ  ُجالَحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن بِاللِ ْبنِ َبقْطََر ، أَنَّ َر
: الَ صلى اهللا عليه وسلم اْسُتْعِملَ َعلَى ِسجِْسَتانَ ، فَلَِقَيُه َرُجلٌ آَخٌر ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَ

قُْم فَأَْنزِ َهِذِه : قَْد أُجَِّجْت ، فَقَالَ لَُه  َهلْ َتذْكُُر النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِحَني اْسَتْعَملَ َرُجال َعلَى جَْيشٍ َوِعْنَدُه نَاٌر
لَْو َوقََع ِفيَها لََدَخلَ النَّاَر ، ال طَاَعةَ ِفي َمْعِصَيِة اهللاِ : النَّاَر ، فَقَاَم ِلَيْنُزَوَها فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَقَالَ 

  نْ أَذْكَُر َهذَا الَْحِديثَأَرَْدُت أَ: َبلَى قَالَ : َتَعالَى قَالَ 

ْن أَْصَحابِ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن ُجَريٍّ ، أَنَّ َرُجلَْينِ ِمْن َبنِي ُسلَْيمٍ ِم -٢٩٢٠
الُْوُضوُء نِْصُف : اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  َسِمْعتُ َرسُولَ: النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم الْتَقََيا ، فَقَالَ أََحُدُهَما 

َواللَُّه أَكَْبُر َتْمُأل َما َبْيَن اِإلَمياِن ، َوالصَّْوُم نِْصفُ الصَّْبرِ ، َوُسْبَحانَ اِهللا نِْصفُ الِْميَزاِن ، َوالَْحْمدُ ِللَِّه َتْمُأل الِْميَزانَ ، 
  السََّماِء وَاَألْرضِ



ارِ ، ا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َعْن أََنسِ ْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَِخيِه َمْعَبِد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن َرُجلٍ ِمَن اَألْنَصَحدَّثََن -٢٩٢١
ال صَِغَريةً َوال  َعْن أَبِيِه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َنْعَت ِمْن ِعْرقِ النَِّساِء أَنْ ُيْؤَخذَ أَلَْيةُ كَْبشٍ َعرَبِيٍّ ،

  َعِظيَمةً ، فَُيذَاُب فَُيَجزِّئَُها ثَالثَةَ أَجَْزاٍء فََيْشَرَب كُلَّ َيْومٍ ُجْزًءا َعلَى رِيقِ النَّفْسِ

، َعْن َرُجلٍ ِمنْ  َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِي حَاجِبٍ -٢٩٢٢
  أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َنَهى أَْو كَرَِه فَْضلَ َوُضوِء الْمَْرأَِة

نَ ، َعنِ الزَُّبْيرِ ْبنِ َعِديٍّ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا اَألْشجَِعيُّ ، َعْن ُسفَْيا -٢٩٢٣
َمْن أََمَر بِالْجِرَاحِ بَْعَد أَنْ أَنْقَذَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْنُه فََعلَْيِه : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َرُجلٍ ِمْن ُجَهْيَنةَ قَالَ 

  لَْعَنةُ اِهللا َوالَْمالِئكَِة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني

،  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا حَاِتُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َوعَْبُد اهللاِ ْبُن ُموَسى ، يرد أحدمها على صاحبه -٢٩٢٤
، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا  َعْن ِعيَسى ْبنِ أَبِي عِيَسى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َحيَّانَ ، َعْن َربَاحِ ْبنِ ُعَبْيَدةَ ْبنِ الُْمعَْترِِف

لََك أَْو َألخِيَك أَْو ِللذِّئْبِ ، َوسُِئلَ َعنِ السَّْوِط فََرخَّصَ أَنْ ُيْسَتْمَتَع بِِه ، : عليه وسلم ُسِئلَ َعْن ضَالَِّة الَْغَنمِ ، فَقَالَ 
  َولَُه َمَعُه ِحذَاُؤُه َوِسقَاؤُُه: َوُسِئلَ َعنِ الَْبِعريِ ، فَقَالَ َماِلٌك : َزاَد َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُموَسى 

َمنِ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا حَاِتُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ َعْبِد الرَّْح -٢٩٢٥
َيا : أَكْثَُر ُدَعاِء النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم أُُحٍد : َجدِِّه قَالَ َيْربُوَع ، َعْن َرُجلٍ ِمْن َبنِي ُزَرْيقٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن 

  َحيُّ َيا قَيُّوُم بَِرْحَمِتكَ أَْستَِغيثُ ، اكْفِنِي كُلَّ َشْيٍء َوال َتِكلْنِي إِلَى نَفِْسي طَْرفَةَ َعْينٍ

الْوَهَّابِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َبَياٍن ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي حَازِمٍ ،  َحدَّثََنا َهاُرونُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد -٢٩٢٦
  َمْن ُيْعطَ الرِّفَْق ِفي الدُّْنَيا َيْنفَْعُه ِفي اآلِخرَِة: َحدَّثَنِي َرُجلٌ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : ُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َرُجلٍ ِمْن ُجهَْيَنةَ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَ -٢٩٢٧
  َخْيُر َما أُْعِطَي الرَُّجلُ ُخلٌُق َحَسٌن: اهللا عليه وسلم 

كُْنُت ِعْنَد ُعْتَبةَ ْبنِ : بِ ، َعْن َعْرفََجةَ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئ -٢٩٢٨
َحدِّثَْنا :  لَُه ُعْتَبةُ فَْرقٍَد َوُهَو ُيَحدِّثَُنا َعْن َرَمَضانَ ، فََدَخلَ َعلَْيَنا َرُجلٌ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ

َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : ليه وسلم ِفي َرَمَضانَ ، فَقَالَ ِممَّا َسِمْعَت ِمْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا ع
  ُيفَْتُح ِفيِه أَْبوَاُب الَْجنَِّة ، َوُيْغلَُق ِفيِه أَبَْوابُ النَّارِ فَُتصَفَُّد ِفيِه الشََّياطُِني: َيقُولُ 

مَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َسِعيٍد الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ بَُرْيَدةَ ، أَنَّ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا َح -٢٩٢٩
أَْنَت أَِمُري النَّاسِ : َرُجال ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيْمِشي َحاِفًيا َوال َيدَِّهُن ؟ فَِقيلَ لَُه ِفي ذَِلَك 

كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْنهَاَنا َعْن كَِثريٍ ِمنِ اِإلْرفَاِء َوُهَو االدَِّهانُ كُلَّ : ال َتدَِّهُن ، فَقَالَ َتْمِشي َحاِفًيا َو
  َيْومٍ ، َوكَانَ َيأُْمرَُنا أَنْ َنْحَتِفيَ أَحَْيانًا



َرأَْيُت َرُجال : ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيْحَيى ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ َيسَارٍ قَالَ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الَْحجَّاجِ ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد  -٢٩٣٠
أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي أَزَِبٍة أَْو لَزَِبٍة أَصَاَبتِ : ِمْن ُجَهْيَنةَ لَمْ أََر َرُجال قَطُّ أَْعظََم ِمْنُه َوال أَطَْولَ قَالَ 

َتَوزَُّعوُهْم ، فَكَانَ الرَُّجلُ يَأُْخذُ بَِيِد الرَُّجلِ وَالرَُّجلُ َيأُْخذُ : سُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َألْصَحابِِه النَّاَس ، فَقَالَ َر
  بَِيِد الرِّْجلَْينِ فَكَانُوا يََتَحامُونِي ِلَما َيَرْونَ ِمْن ِعظَِمي َوطُوِلي

َسعِيُد ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َعْبِد َربِِّه ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِبَْراهِيَم  َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا -٢٩٣١
  َماِءأَخَْبرَنِي َمْن َرأَى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِعْندَ أَْحجَارِ الزَّْيتِ َيْدُعو َهكَذَا وََباِطُن كَفَّْيِه إِلَى السَّ: قَالَ 

ةَ الَْهْمدَانِيِّ ، َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َوَسِعيُد ْبُن َعاِمرٍ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّ -٢٩٣٢
يه وسلم َعلَى َناقٍَة ُمَخْضَرَمةٍ قَاَم ِفيَنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عل: َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

أََتْدُرونَ أَيُّ َشْهرِكُْم َهذَا : َصَدقُْتْم ، َيْوُم الَْحجِّ اَألكَْبرِ قَالَ : َيْوُم النَّْحرِ قَالَ : أََتْدُرونَ أَيُّ َيْومٍ َهذَا ؟ قَالُوا : ، فَقَالَ 
فَإِنَّ : الْبَلَُد الْحََراُم قَالَ : أََتْدُرونَ أَيُّ َبلَِدكُْم ؟ قَالُوا :  اَألَصمُّ قَالَ َصَدقُْتْم ، َشْهُر اِهللا: ِذي الِْحجَِّة قَالَ : ؟ قَالُوا 

ْم َعلَى الْحَْوضِ وَإِنِّي ِدَماَءكُْم َوأَْموَالَكُْم َعلَْيكُمْ َحَراٌم ، كَُحْرَمِة َيوِْمكُْم ِفي شَْهرِكُْم ِفي بَلَِدكُْم ، أَال وَأَنِّي فَرَطُكُ
َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتبَوَّأْ اِثرٌ بِكُُم األَُمَم ال ُتَسوُِّدنَّ َوْجهِي َوقَْد َرأَْيُتُمونِي َوَسِمْعُتْم مِنِّي َوَتسْأَلُونَ َعنِّي ، فََمْن كَذََب ُمكَ

إِنََّك ال َتْدرِي َما : أَْصحَابِي ، فَُيقَالُ : أَقُولُ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ ، أَال َوإِنِّي ُمْسَتنِْقذٌ رَِجاال وَُمْسَتنْقَذٌ ِمنِّي آَخُرونَ فَ
  أَْحَدثُوا َبْعَدَك

َحَجْجَنا َواْمَرأَةُ أُذَْيَنةَ على رجل : َحدَّثََنا اْبُن أَِخي َحْزمٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن أُمِّ َشبِيبٍ قَالَْت  -٢٩٣٣
ل املرأة املرأة ، فقال شيخ أبيض الرأس واللحية لََعَن َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه شبه املعتمة فوقعت على رجلها فقي

  اِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهوسلم الْمَُتَشبَِّهاِت ِمَن النَِّساِء بِالرَِّجالِ َوِمَن الرَِّجالِ بِالنَِّساِء ، كَأَنََّها ُترِيُد َعِليَّ ْبَن أَبِي طَ

ينَ قَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، َعْن أَبِي الْقَُموصِ ، َحدَّثَنِي أََحُد الَْوفِْد الَِّذَحدَّثََنا الُْم -٢٩٣٤
: اْسَمُه قَالَ  يُتَوفَُدوا إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ فَإِنْ ال َيكُونَ قَْيَس ْبَن النُّْعَماِن فَأََنا َنِس

َصَدقَةٌ أَْو َهِديَّةٌ فَأَْحِسُبهُ َنظََر إِلَى ثَمََرٍة ِمْنَها : أَْهَدْيَنا لَُه ِفي َما نُْهِدي نَْوطًا َوِقْرَبةً ِمْن َتْعضُوضٍ أَوْ َبرْنِيٍّ ، فَقَالَ 
ال َتشَْرُبوا : ُه الْقَْوُم َعْن أَْشَياَء َحتَّى َسأَلُوُه َعنِ الشََّرابِ ، فَقَالَ أَْبِلُغوَها آلَ ُمَحمٍَّد ، فَسَأَلَ: فَأََعاَدَها َمكَاَنَها ، ثَُم قَاَلَ 

 بِالَْماِء ، فَإِنْ غَلََبكُْم ِفي ُدبَّاٍء َوال حَْنَتمٍ ، َوال نَِقريٍ َوال ُمَزفٍَّت ، وَاْشَربُوا ِفي الْجِلْدِ الُْموكَِأ ، فَإِِن اْشَتدَّ فَاكِْسُروُه
أََنا ال : َيا َرُسولَ اِهللا ، َوَما ُيْدرِيَك َما الَْحنَْتُم َوالنَِّقُري َوالُْمَزفَُّت ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : وُه ، فَقُلَْنا فَأَْهرِيقُ
  أَْدرِي

ُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َحمَّا -٢٩٣٥
  َمْن لُقَِّن ِعْنَد الَْمْوِت ال إِلََه إِال اللَُّه َدَخلَ الَْجنَّةَ: َحدَّثَنِي َمْن َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َزاذَانَ قَالَ 

  وأول ذكر النساء من هذا الكتاب وأوله

  نة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمذكر فاطمة اب



أم احلسن واحلسني زوجة علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليهم توفيت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بستة 
أشهر وهي ابنة مثان وعشرين سنة وكان مولدها وقريش تبين الكعبة وغسلها علي َرِضَي اهللا تعاىل عنه ودفنها ليال 

َعْبد املطلب ونزل يف قربها العباس وعلي والفضل َرِضَي اهللا تعاىل عنهم قال بن أيب عاصم  وصلى عليها العباس بن
  مسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول توفيت فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي بنت سبع وعشرين سنة

ان عن معمر عن الزُّْهرِّي عن عروة أن قال وأخربنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا حيىي بن َسعِيد عن سفي -٢٩٣٦
  عليا دفن فاطمة َرِضَي اهللا تعاىل عنها ليال

  َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا سفيان عن َعْمرو بن دينار عن احلسن أن فاطمة َرِضَي اهللا تعاىل عنها دفنت ليال -٢٩٣٧

ي َعْبد احلميد بن أيب أويس حدثين سليمان بن بالل َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن شبيب َحدَّثََنا ابن أيب أويس أخ -٢٩٣٨
أخربين ُمَحمد بن أيب عتيق عن بن شهاب حدثين عروة بن الزَُّبري أن عائشة َرِضَي اهللا تعاىل عنها أخربته أن فاطمة 

  َرِضَي اهللا تعاىل عنها عاشت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستة أشهر

بن َعْمرو َحدَّثََنا احلكم بن نافع َحدَّثََنا شعيب بن أيب محزة عن الزُّْهرِّي عن عروة عن  َحدَّثََنا َعْبد الرمحن -٢٩٣٩
عائشة َرِضيَ اهللا تعاىل عنها قالت توفيت فاطمة َرِضَي اهللا تعاىل عنها بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بستة أشهر 

  ودفنها علي بن أيب طالب صلوات اهللا عليهما ليال

دَّثََنا سلمة بن شبيب َحدَّثََنا َعْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر بن راشد قال أخربين َعْبد اهللا بن ُمَحمد بن عقيل أن َح -٢٩٤٠
فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا حضرهتا الوفاة دعت مباء فاغتسلت ودعت بطيب فتحنطت ودعت 

وصتهم فقالت إذا مت فادفنوين وال تصنعوا يب شيئا قال بن أيب بثياب أكفاهنا فأتيت بثياب خشن غالظ فلبستها مث أ
  عاصم رمحه اهللا وقد كان أَُبو سَِعيد اخلدري فعل هذا وفعله بابن له وروى عن كثري بن العباس أنه فعل ذلك

: ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت  َحدَّثََنا اْبُن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعْرَوةَ -٢٩٤١
  ُحوقًاقَالَُت فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَخَْبرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَْهِلِه بِِه لُ

ُن ُمْسهِرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْب -٢٩٤٢
  أَْنِت أَوَّلُ أَْهِلي بِي لُُحوقًا: ، َعْن فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لََها 

اْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن َزكَرَِيا ْبنِ أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن ِفرَاسٍ ، َعْن َعاِمرٍ ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا -٢٩٤٣
إِنَِّك أَوَّلُ أَْهِلي : َحدَّثَتْنِي فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لََها : َعاِئَشةَ قَالَْت 

  ُحوقًا بِي ، َونِْعَم السَّلَُف أََنا لَِكلُ
يبٍ ، َعنِ الِْمْنهَالِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َعْن َمْيَسَرةَ ْبنِ حَبِ -٢٩٤٤

فَأَْخبََرنِي ُترِيُد : قَالَُت فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما : الُْمْؤِمنَِني َعاِئَشةَ قَالَْت  ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َعاِئَشةَ بِْنِت طَلَْحةَ ، َعْن أُمِّ
  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنِّي أَوَّلُ أَْهِلِه لُُحوقًا بِِه



َناِفعِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ الْهَاِد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ  َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن -٢٩٤٥
ِئَشةَ ، أَنَّ فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ ، أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت الُْحَسْينِ أَْخبََرْتُه ، َعْن َعا

  إِنََّها أَوَّلُ أَْهِلِه لُُحوقًا بِِه: ْتَها ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َعْنُهَما أَْخبََر

َحدَّثََنا الفضيل َحدَّثََنا أَُبو عوانة عن فراس عن الشعيب عن مسروق عن عائشة َرِضَي اهللا تعاىل عنها قالت  -٢٩٤٦
ِضَي اهللا تعاىل عنها متشي ما ختطىء مشيتها من مشية كن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم عندها فجاءت فاطمة َر

  أبيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا
َحدَّثََنا ُمَحمد بن املثىن َحدَّثََنا عثمان بن عمر عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن املنهال بن َعْمرو عن  -٢٩٤٧

ها قالت ما كان أشبه حديثا وال كالما من فاطمة برسول عائشة بنت طلحة عن أم املؤمنني عائشة َرِضَي اهللا تعاىل عن
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم

دَّثََنا ُحمَْيٌد الشَّاِميُّ َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُجَحاَدةَ ، َح -٢٩٤٨
كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َخَرَج ِفي سَفَرٍ فَآِخُر َما َيكُونُ : الُْمَنبِّهِيِّ ، َعْن ثَْوَبانَ قَالَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ 

  اللَُّه َعْنَها  َرِضَيَعْهُدُه بِِه ِمْن أَْهلِ َبْيِتِه فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، َوإِذَا قَِدَم فَأَوَّلُ َما َيْدُخلُ َعلَْيِه فَاِطَمةُ

ْيلٍ ، َعنِ الَْعالِء َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فَُض -٢٩٤٩
َي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن إِْبَراِهيَم قَُعْيسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِض

  ا فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َعْنهَاكَانَ إِذَا غََزا آِخَر النَّاسِ َعْهًدا بِِه فَاِطَمةُ ، َوكَانَ إِذَا قَِدَم ِمْن َسفَرٍ كَانَ أَوَّلَ النَّاسِ بِِه َعْهًد

بِ بٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن إِْسَماعِيلَ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ ، َعنِ الَْعالِء ْبنِ الُْمَسيََّحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي غَاِل
انَ إِذَا غََزا كَ ، َعْن إِْبَراهِيَم قَُعْيسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

  اللَُّه َعْنهَا آِخَر النَّاسِ َعْهًدا بِِه فَاِطَمةُ ، َوكَانَ إِذَا قَِدَم ِمْن َسفَرٍ كَانَ أَوَّلَ النَّاسِ بِِه َعْهًدا فَاِطَمةُ َرِضَي

أَْخبََرنِي : َمَر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِيِه قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ َولَْيسَ بِالزَّْهرَانِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن ُع -٢٩٥٠
أَيُّ : َدَخلَ َعِليٌّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه فََسأَلَ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : أَُساَمةُ ْبُن َزْيدٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  بُّ أَْهِلي إِلَيَّ فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َعْنهَاأََح: أَْهلِ َبْيِتكَ أََحبُّ إِلَْيَك ؟ قَالَ 

حٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِي -٢٩٥١
أَيَُّنا : سَأَلُْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت : َي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ َرُجلٍ ، َسِمَع َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َرِض

  فَاِطَمةُ أََحبُّ إِلَيَّ ِمْنَك َوأَْنتَ أََعزُّ َعلَيَّ ِمْنهَا: أََحبُّ إِلَْيَك أََنا أَْو فَاِطَمةُ ؟ قَالَ 

ا ُمحَمد بن بشر عن عبيد اهللا بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََن -٢٩٥٢
  قال لفاطمة َرِضيَ اهللا تعاىل عنهما واهللا ما كان أحدا أحب إيل من أبيك وال أحدا أحب إيل بعد أبيك منك

ْبنِ َزْيٍد ، َعْن أََنسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ  -٢٩٥٣



َيا أَْهلَ : رِ ، فََيقُولُ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيُمرُّ بَِبْيِت فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ِستَّةَ أَْشُهرٍ إِذَا َخَرَج إِلَى َصالِة الْفَْج
  ُيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجسَ أَْهلَ الْبَْيِت َوُيطَهِّرَكُْم َتطْهِريًاالْبَْيِت إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِل

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبكَّارٍ الصَّْيرَِفيُّ ، َوَخالُد ْبُن أَْسلََم ، قَاال  -٢٩٥٤
إِنََّما فَاِطَمةُ بِْضَعةٌ ِمنِّي ، : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ةَ ، َعنِ الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ قَالَ َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَ

  فََمْن أَغَْضَبَها أَغَْضبَنِي

َسْعٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا الْقَُرِشيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن  -٢٩٥٥
إِنََّما : نَْبرِ َوُهَو َيقُولُ أَنَّ الِْمسَْوَر ْبَن َمْخَرَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَخَْبَرُه ، أَنَّهُ َسِمَع النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى الِْم

  َما أَرَاَبَها ، َويُْؤِذينِي َما آذَاهَااْبنَِتي بِْضَعةٌ ِمنِّي َيرِيُبنِي 

ُد اِهللا ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعْبِد اهللاِ الَْعاِمرِيِّ ، َحدَّثََنا عَْب -٢٩٥٦
فَاِطَمةُ َشْجَنةٌ مِنِّي : سَْورِ ، َعنِ اْبنَِها ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ الِْمسَْورِ الزُّْهرِيُّ ، َعْن أُمِّ َبكْرِ ْبنِ الِْم

  ، َيقْبِضُنِي َما َيقْبُِضَها ، وََيْبُسطُنِي َما يَْبُسطُهَا

يلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا إِْسَماِع: َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْبُن ِهَشامٍ ، وَأَْحَمُد ْبُن َمنِيعٍ ، قَاال  -٢٩٥٧
ذَِلَك َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه  ُملَْيكَةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الزُّبَْيرِ ، أَنَّ َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ذَكََر اْبَنةَ أَبِي جَْهلٍ ، فََبلَغَ

  ِمنِّي ، ُيؤِْذينِي َما آذَاَها ، َويُْغِضبُنِي َما أَغْضََبهَاإِنَّ فَاِطَمةَ بِْضَعةٌ : وسلم فَقَالَ 

ونَ ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اَألْحَوُص ْبُن جَوَّابٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ قَْرمٍ ، َعْن َهاُر -٢٩٥٨
َخطََبنِي َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فََبلَغَ ذَِلَك فَاِطَمةَ َرِضيَ : أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيسٍ قَالَْت َعْن أَبِي السَّفَرِ ، َعْن ُحرَّةَ ، َعْن 

ِذيَ اللََّه َعزَّ َما كَانَ لََها أَنْ ُتْؤ: إِنَّ أَْسَماَء ُمَتَزوَِّجةٌ َعِليا ، فَقَالَ : اللَُّه َعْنَها فَأََتتِ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَْت 
  َوَجلَّ َوَرُسولَُه

 ْبنِ الُْحَسْينِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن سَاِلمٍ الَْمفْلُوُج َوكَانَ ِمْن ِخَيارِ النَّاسِ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن زَْيِد ْبنِ َعِليِّ -٢٩٥٩
ْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن َعِليٍّ َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن َج

إِنَّ اللََّه يَْغَضُب لَِغضَبِِك َويَْرَضى : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه قَالَ لِفَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها 
  رَِضاَكِل

َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك -٢٩٦٠
اْبَنةُ ِعْمَرانَ ، َوَخِدَجيةُ بِْنُت ُخَوْيِلٍد ،  َمرَْيُم: َحسُْبِك ِمْن نَِساِء الَْعالَِمَني : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

  َوفَاِطَمةُ بِْنُت ُمَحمٍَّد ، وَآِسَيةَ امَْرأَةُ ِفْرَعْونَ
َنسٍ ، َعْن أَ َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َتِميمُ ْبُن زِيَاٍد الدَّارِيُّ ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الرَّازِيِّ ، َعْن ثَابٍِت -٢٩٦١

َمْرَيمُ اْبَنةُ ِعْمَرانَ ، َوآِسَيةُ بِْنتُ : خَْيُر نَِساِء الْعَالَِمَني : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  ُمَزاِحمٍ ، َوَخِدَجيةُ بِْنُت خَُوْيِلٍد ، َوفَاِطَمةُ بِْنُت ُمَحمَّدٍ صلى اهللا عليه وسلم



ةَ ، َعنِ اْبنِ ثََنا َشيَْبانُ ْبُن فَرُّوخٍ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن أَبِي الْفَُراِت ، َحدَّثََنا ِعلَْباُء ْبُن أَْحَمَر ، َعْن ِعكْرَِمَحدَّ -٢٩٦٢
أََتْدُرونَ َما َهذَا : قَالَ َخطَّ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي اَألْرضِ أَْرَبَعةَ ُخطُوٍط ، فَ: َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َخِدَجيةُ بِْنُت ُخَويِْلٍد ، : أَفَْضلُ نَِساِء أَْهلِ الَْجنَِّة : اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ؟ قَالُوا 
  ْنُت مَُزاِحمٍ َعلَْيهِنَّ السَّالُمَوفَاِطَمةُ بِْنُت ُمَحمٍَّد ، َومَْرَيمُ بِْنُت ِعْمَرانَ ، َوآِسَيةُ بِ

َمةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلَ -٢٩٦٣
إِنَّنِي َسيَِّدةُ نَِساِء أَْهلِ الَْجنَِّة ، إِال مَْرَيمَ : ى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلي ، َعْن فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صل

  بِْنَت ِعْمَرانَ َعلَْيهَِما السَّالُم

، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َخاِلِد ْبنِ َعثَْمةَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َوالَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، قَاال  -٢٩٦٤
لَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ِهَشامٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َوْهبٍ ، أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ أَْخبََرْتُه ، أَنَّ َرُسو

فَلَمَّا ُتُوفَِّي َرُسولُ : ا فََضِحكَْت قَالَتْ أُمُّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َدَعا فَاِطَمةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها فََحدَّثََها فََبكَْت ثُمَّ َحدَّثََه
أَْخبََرنِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِمَْوِتِه : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم سَأَلُْتَها َعْن ُبكَاِئَها َوَعْن َضِحِكَها ، فَقَالَْت 

  ي أَنِّي َسيَِّدةُ نَِساِء أَْهلِ الَْجنَّةِ َبْعَد مَْرَيَم َعلَْيَها السَّالُم ، فََضِحكُْتفََبكَْيُت ، ثُمَّ أَْخَبرَنِ

أَْخَبرَنِي اْبُن أَبِي غَزِيَّةَ ، َعْن : َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن َناِفعِ ْبنِ َيزِيَد قَالَ  -٢٩٦٥
النَّبِيِّ صلى اهللا عليه ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ ، أَنَّ أُمَُّه فَاِطَمةَ بِْنَت الَْحَسنِ َحدَّثَْتُه ، َعْن َعاِئَشةَ زَْوجِ  ُمَحمَِّد

سَيَِّدةُ نَِساِء أَْهلِ الَْجنَِّة ، إِال َما إِنَِّك : وسلم ، َعْن فَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لََها 
  كَانَ ِمَن الَْبُتولِ مَْرَيمَ بِْنِت ِعْمَرانَ َعلَْيَها السَّالُم

نِ الْمِْنَهالِ بِيبٍ ، َعَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َعْن إِْسرَاِئيلَ ، َعْن َمْيَسَرةَ ْبنِ َح -٢٩٦٦
أََتْيُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَخََرجَ : ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن زِرِّ ْبنِ ُحَبْيشٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  .َوأَنْ ُيْخبَِرنِي أَنَّ فَاِطَمةَ َسيَِّدةُ نَِساِء أَْهلِ الَْجنَِّة َملٌَك َعْرضَ ِلي اْستَأْذَنَ َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ ُيَسلَِّم َعلَيَّ: فَاتََّبْعُتُه ، فَقَالَ 
  ُتُوفَِّيتْ رِضَْوانُ اِهللا َعلَْيَها َسَنةَ إِْحَدى َعْشَرةَ ِمْن ُمَهاَجرِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ َرِحَمُه اللَُّه 

ُن ُحَسْينٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن ِفَراسٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َمْسرُوقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَتْ َحدَّثََنا الْفُضَْيلُ ْب -٢٩٦٧
ا َتْمِشي َما ُتخِْطئُ ُه َعْنَهكُنَّ أَْزَواجُ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِعْنَدُه لَْم ُيَغاِدْر ِمْنُهنَّ امَْرأَةٌ ، فَأَقَْبلَْت فَاِطَمةُ َرِضَي اللَّ: 

َمْرحًَبا بِاْبنَِتي ، ثُمَّ أَْجلَسََها : ِمْشَيَتَها ِمْن ِمْشَيِة َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، شَْيئًا فَلَمَّا َرآَها َرحَّبَ بَِها ، ثَُم قَاَلَ 
: ًدا ، فَلَمَّا َرأَى َجَزَعَها سَارََّها الثَّانَِيةَ فََضِحكَْت ، فَقُلَْنا َعْن َيِمينِِه ، أَْو َعْن ِشَماِلِه ، ثُمَّ سَارََّها فََبكَتْ ُبكَاًء َشدِي

  َخصَِّك َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن نَِساِئِه بِالسِّرَارِ ،

َما كُْنتُ : ه وسلم ؟ قَالَْت َما قَالَ لَكِ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا علي: ثُمَّ أَْنَت تَْبِكي فََضِحكِْت ، فَلَمَّا قَاَمْت َسأَلْتَُها 
َعَزْمُت َعلَْيِك بَِماِلي َعلَْيِك ِمَن الَْحقِّ لََما : ُألفِْشَي َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِسرَُّه ، فَلَمَّا ُتُوفَِّي ، قُلُْت 

سَارَّنِي ِفي الْمَرَِّة األُولَى فَأَْخبََرنِي ، أَنَّ جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالمُ أَمَّا اآلنَ فََنَعْم ، أَمَّا ِحَني : َحدَّثِْتنِي بَِما قَالَ لَِك ، فَقَالَْت 
لَ قَِد اقَْتَرَب فَاتَِّقي اللََّه كَانَ ُيَعارُِضُه بِالْقُْرآِن ِفي كُلِّ َسَنٍة َمرَّةً ، وَأَنَُّه َعاَرَضُه الَْعاَم مَرََّتْينِ َوأَنِّي ال أَْدرِي اَألَج



َيا فَاِطَمةُ ، : قَالَ فَإِنِّي نِْعمَ السَّلَُف أََنا لََك فََبكَْيُت ُبكَاَء الَِّذي َرأَْيُت ، فَلَمَّا َرأَى َجَزِعي َسارَّنِي الثَّانَِيةَ ، فَ َواْصبِرِي
  تُ َضِحِكي الَِّذي َرأَْيِتأََما تَْرَضْيَن أَنْ َتكُونِي سَيَِّدةَ نَِساِء الُْمْؤِمنِنيَ أَْو سَيَِّدةَ َهِذهِ اُألمَِّة ؟ فََضِحكْ

ةَ ، َعْن ِفرَاسٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َزكَرَِيا ْبُن أَبِي زَاِئَد -٢٩٦٨
َحدَّثَْتنِي فَاِطَمةُ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، أَنَّ جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالمُ :  َعاِمرٍ ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت

َتْينِ ، َوإِنِّي ال أَرَانِي إِال كَانَ ُيَعارُِضُه ، َيعْنِي النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، كُلَّ َعامٍ بِالْقُْرآِن ، َوأَنَُّه عَاَرَضهُ بِِه الَْعاَم َمرَّ
إِنِّي َألْرُجو : ، فَقَالَ  َر أَْجِلي وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهِْلي لُُحوقًا بِي َونِْعَم السَّلَُف أََنا لَِك فََبكَْيُت ِلذَِلَك ، ثُمَّ إِنَّهُ َسارَّنِيقَْد َحَض

  أَنْ َتكُونَ َسيَِّدةَ نَِساِء الُْمْؤِمنَِني أَْو َسيَِّدةَ َهِذِه اُألمَِّة

بن املثىن َحدَّثََنا عثمان بن عمر َحدَّثََنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن املنهال بن َعْمرو َحدَّثََنا ُمَحمد  -٢٩٦٩
عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني َرِضَي اهللا تعاىل عنها قالت ما كان أحد أشبه حديثا وال كالما برسول 

ت إذا دخلت عليه قام هلا فرحب هبا وأجلسها يف اهللا صلى اهللا عليه وسلم من فاطمة َرِضيَ اهللا تعاىل عنها وكان
  جملسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فرحبت به وأجلسته يف جملسها

فدخلت عليه يف مرضه الذي تويف فيه فرحب هبا وقبلها واسر إليها فبكت مث أسر إليها فضحكت فقلت كنت 
ما هي تبكي إذا هي تضحك فسألتها فقالت إين إذا لبدرة فلما أحسب هلذه فضل على النساء فإذا هي من النساء بين

  قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم سألتها فقالت أسر إيل أين ميت فبكيت مث أسر إيل أين أول أهله حلوقا به فضحكت

زِيَد ، َحدَّثَنِي اْبُن غَزِيَّةَ يَْعنِي ُعَماَرةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن َناِفعِ ْبنِ َي -٢٩٧٠
َشةَ َزْوَج النَّبِيِّ صلى اهللا عليه ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ ، أَنَّ أُمَُّه فَاِطَمةُ اْبَنةُ الَْحَسنِ َحدَّثَْتُه ، أَنَّ َعاِئ

: ولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ِفي مََرِضِه الَِّذي قُبَِض ِفيِه ِلفَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها إِنَّ َرُس: وسلم ، كَاَنتْ َتقُولُ 
َرُسولُ   َحاِضَرةٌ ، ثَُم قَاَلََيا اْبَنِتي أَحَْنى َعلَيَّ ، فَأَْحَنْت َعلَْيِه فََناَجاَها َساَعةً ، ثُمَّ لَْم ُتكَْشْف َعْنُه َوِهَي َتْبِكي َوَعاِئَشةُ

  أَحْنِي َعلَيَّ فَأَْحَنْت َعلَْيِه فََناَجاَها َساَعةً ،: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َبْعَد ذَِلكَ بَِساَعٍة 

وِك ؟ فَقَالَْت فَاِطَمةُ َيا ُبَنيَّةُ أَْخبِرِينِي َماذَا قَالَ أَُب: فَقَالَْت عَاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها : ثُمَّ اْنكََشفَْت َعْنُه َوِهَي َتْضَحُك قَالَ 
ذَِلَك َعلَى َعاِئَشةَ َرِضَي اللَّهُ  َرِضَي اللَُّه َعْنَها رَأَْيُتُه نَاَجانِي َعلَى حَالِ ِسرٍّ ثُمَّ ظََنْنتِ أَنِّي أُْخبُِر بِِسرِِّه َوُهَو َحيٌّ ؟ فََشقَّ

أَيْ ُبَنيَّةُ أَال ُتْخبِرِينِي : َعزَّ َوَجلَّ قَالَْت َعاِئَشةُ ِلفَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َعْنَها أَنْ َتكُونَ ِسرا دُوَنَها ، فَلَمَّا قََبَضُه اللَُّه 
ُه َعاَرَضهُ أَمَّاَ اآلنَ فََنَعْم ، إِنَّ جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم كَانَ يَُعارُِضُه بِالْقُْرآِن ِفي كُلِّ َعامٍ َمرَّةً ، وَأَنَّ: ذَاَك الَْخَبَر ؟ قَالَْت 

َوأَنَُّه أَْخبََرنِي أَنَّ ِعيَسى اْبَن َمْرَيمَ َمرََّتْينِ َوأَْخَبرَنِي أَنَُّه أَْخَبَرُه ، أَنَُّه لَمْ َيكُْن نَبِيٌّ إِال َعاَش نِْصَف ُعْمرِ الَِّذي كَانَ قَْبلَُه ، 
  ي إِال ذَاِهًبا َعلَى رَأْسِ ِستَِّني ، فَأَْنكَأَنِي ذَِلَكَعلَْيهَِما السَّالُم َعاَش ِعشْرِيَن َوِمئَةَ َسَنٍة ، َوال أُرَانِ

َرأَةٍ َصبًْرا ، ثُمَّ َناجَانِي َيا فَاِطَمةُ إِنَُّه لَْيَس ِمْن نَِساِء الُْمْسِلِمَني امَْرأَةٌ أَْعظَمَ َرزِيَّةً ِمْنِك ، فَالَ َتكُونِي ِمْن أَْدَنى اْم: قَالَ 
إِنَِّك سَيَِّدةُ أَْهلِ الَْجنَِّة ، إِال َما كَانَ ِمَن الَْبُتولِ مَْرَيَم اْبَنةِ : أَْخبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَْهِلِه لُُحوقًا بِِه ، َوقَالَ ِفي الَْمرَِّة اَألِخَريِة فَ

  ِعْمَرانَ



َحدَّثَْتنِي َزيَْنُب بِْنتُ أَبِي َراِفعٍ : أَبِيِه قَالَ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُحْسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن -٢٩٧١
 عليه وسلم ِفي ، َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنََّها أََتِت الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن ابَْنْيَها النَّبِيَّ صلى اهللا

أَمَّا الَْحَسنُ : ُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َهذَاِن اْبَناَك فََورِّثُْهَما َشيْئًا ، فَقَالَ َيا َر: َشكَْواُه الَِّذي ُتوُفَِّي ِفيِه ، فَقَالَْت 
  فَلَُه َهْيَبِتي َوُسْؤُدِدي ، َوأَمَّا الُْحَسْيُن فَلَُه ُجْرأَِتي َوُجوِدي

  ومن ذكر زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ١٠٥٥

بن أيب شيبة َحدَّثََنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزُّْهرِّي عن أنس بن مالك َرِضيَ اهللا  َحدَّثََنا أَُبو بكر -٢٩٧٢
  تعاىل عنه قال رأيت على زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قميص حرير سرياء

ن أنس بن مالك َرِضيَ َحدَّثََنا ابن كاسب َحدَّثََنا عَْبد اهللا بن معاذ وعبد الرزاق عن معمر عن الزُّْهرِّي ع -٢٩٧٣
  اهللا تعاىل عنه قال رأيت على زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برد سرياء من حرير

،   ْبُن أَبِي أَُوْيسٍَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبِ ْبنِ خَاِلٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِاللٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -٢٩٧٤
ُه ، أَنَّ زَْيَنَب َرِضيَ َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِاللٍ ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضيَ اللَُّه َعْن

ْسِلُمونَ أََبا الَْعاصِ ْبَن الرَّبِيعِ ، اللَُّه َعْنَها َهاَجَرْت إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوزَْوُجَها كَاِفٌر ، فَأََسَر الُْم
: إِنِّي قَْد أَجَْرُت أََبا الَْعاصِ ، فَأََجازَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إَِجاَرَتَها َوقَالَ : فَقَالَْت زَْيَنُب َرِضيَ اللَُّه َعْنَها 
  ُيجُِري َعلَى الُْمْسِلِمَني أَدَْناُهْم

ُن دُ ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن الَْحكَمِ ْبنِ أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا اْبَحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٩٧٥
َزْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه  ةَالْهَاِد ، أَْخَبرَنِي ُعَمُر ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن َعاِئَش

ْن َمكَّةَ َمَع ِكَناَنةَ وسلم ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم لَمَّا قَِدَم الَْمِديَنةَ َخَرَجتْ َزيَْنُب َرِضَي اللَُّه َعْنَها اْبَنُتُه ِم
ُر ْبُن اَألْسَوِد ، فَلَْم يََزلْ َيطَْعُن َبِعَريهَ بِِمْحَجنِِه حَتَّى َصَرَعَها ، وَأَلْقَتْ أَوِ اْبنِ ِكنَاَنةَ ، فَخََرُجوا ِفي أَثََرَها ، فَأَْدَركََها َهبَّا

َنْحُن أََحقُّ بَِها ، : يَّةَ َما ِفي َبطْنَِها َوأَْهَراقَْت َدًما ، فَُحِملَْت ، فَاْشَتَجَر ِفيَها َبُنو هَاِشمٍ وََبُنو أَُميَّةَ ، فَقَالَتْ َبُنو أَُم
  كَاَنْت َتْحَت اْبنِ َعمِّهِْم أَبِي الَْعاصِ ،َو

َهذَا ِفي َسَببِ أَبِيِك ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ثُمَّ كَاَنْت ِعْنَد ِهْندَ بِْنِت َزْمَعةَ فَكَاَنْت َتقُولُ لََها ِهْنٌد 
فَُخذْ : َبلَى َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ : فََتجِيُء بَِزيَْنَب َرِضَي اللَُّه َعْنَها ؟ قَالَ  أَال َتْنطَِلْق: ِلزَْيِد ْبنِ حَارِثَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

بِي َأل: ِلَمْن َتْرَعى ؟ فَقَالَ : قَالَ َخاتَِمي فَأَْعِطَها إِيَّاُه ، فَاْنطَلََق َزْيدٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَلَْم َيَزلْ َيَتلَطَُّف حَتَّى لَِقيَ َراِعًيا ، فَ
َهلْ لَكَ : ِلزَْيَنَب بِْنِت ُمَحمَّدٍ صلى اهللا عليه وسلم ، فَسَاَر َمَعُه َشْيئًا ، ثَُم قَاَلَ : فَِلَمْن َهِذِه الْغََنُم ؟ قَالَ : الَْعاصِ قَالَ 

الَْخاَتَم ، فَاْنطَلََق الرَّاِعي ُيْدِخلُ غََنَمُه فَأَْعطَاَها  َنَعْم ، فَأَْعطَاُه: إِنْ أُْعِطَيَك َشْيئًا ُتعِْطَيَها إِيَّاُه َوال َتذْكَُرُه َألَحٍد ؟ قَالَ 
  َمْن أَْعطَاَك َهذَا ؟: الَْخاَتَم فََعَرفَْتُه ، فَقَالَْت 



ْيلُ َخَرَجتْ إِلَْيِه ، فََسكََتْت َحتَّى إِذَا كَانَ اللَّ: بَِمكَاِن كَذَا وَكَذَا قَالَ : وَأَْيَن َتَركَْتُه ؟ قَالَ : َرُجلٌ ، فَقَالَْت : فَقَالَ 
ال ، وَلَِكنِ ارْكَْب أَْنَت َبْيَن َيَديَّ ، : ارْكَبِي َبْيَن َيَديَّ َعلَى َبعِريِِه قَالَْت : فَلَمَّا َجاَءْتُه قَالَ لََها َزْيٌد َرِضَي اللَُّه َعْنُه 

  ِهيَ أَفَْضلُ َبنَاِتي أُصِيَبْت ِفيَّ: لى اهللا عليه وسلم فََرِكَب َوَرِكَبْت َوَراَءُه ، حَتَّى أََتْت أََباَها قَالَ النَّبِيُّ ص

ُعبَْيِد اِهللا ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْغفَّارِ ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ -٢٩٧٦
َهُؤالِء : َما َهِذِه الَْجَماَعةُ ؟ قَالَ : قُلُْت َألبِي : جَُرِشيُّ الَْحارِيُّ اْبُن الَْحارِِث الَْغاِمِديُّ قَالَ الَْوِليُد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الْ

ِحيدِ اهللاِ فََتَشرَّفُْت ، فَإِذَا بَِرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْدُعو النَّاَس إِلَى تَْو: قَْوٌم اْجَتَمُعوا َعلَى ِحسَابِي لَُهْم قَالَ 
َنَحُرَها تَْبِكي َتحِْملُ قََدًحا أَْو  َعزَّ َوَجلَّ وَاِإلَميانِ بِِه ، َحتَّى اْرَتفََع النَّهَاُر وََتَصدََّع َعْنُه النَّاُس ، فَأَقَْبلَِت امَْرأَةٌ قَْد َبَدا

َيا ُبَنيَّةُ َخمِّرِي َعلَْيِك َنْحَرِك ، َوال َتَخاِفي َعلَى : لَْيَها ، ثَُم قَاَلَ َمْندِيال فََتَناَولَُه ِمْنَها ، فَشَرَِب َوتََوضَّأَ ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه إِ
  َهِذِه زَْيَنُب اْبَنُتُه َرِضَي اللَُّه َعْنهَا: َمْن َهِذِه ؟ قَالُوا : أَبِيِك غَلََبةً َوال ذُال ، قُلُْت 

  ومن ذكر رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ١٠٥٦

َحدَّثََنا احلسن بن احلسن َحدَّثََنا حجاج َعن َجدِِّه عن الزُّْهرِّي قال وأما رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه  -٢٩٧٧
وسلم فتزوجها عثمان بن عفان يف اجلاهلية ولدت له َعْبد اهللا بن عثمان به كان يكىن عثمان أول أمره حىت تويف 

كان يكىن مث توفيت رقية َرِضَي اهللا تعاىل عنها زمن بدر فتخلف وكين بعد ذلك بأيب َعْمرو بن عثمان وبكل قد 
عثمان َرِضيَ اهللا تعاىل عنه على دفنها وكان عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه هاجر إىل أرض احلبشة وهاجر برقية َرِضيَ 

موىل رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عنها معه وتوفيت رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم قدم زيد بن حارثة 
  اهللا عليه وسلم ببشرى فتح بدر

إَِماُم َمْسجِدِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الرَّحِيمِ ، َحدَّثََنا َبشَّاُر ْبُن ُموَسى الَْخفَّاُف ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن زَِياٍد -٢٩٧٨
: قَالَ أَُبو َحْمَزةَ َيعْنِي أََنَس ْبَن َماِلٍك : َحدَّثَنِي النَّْضُر ْبُن أََنسٍ قَالَ :  َسِمْعُت قَتَاَدةَ ، َيقُولُ: ُمَحمَِّد ْبنِ وَاِسعٍ قَالَ 

هللا عليه وسلم ، فَاحَْتَبسَ َخَرَج ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُمَهاجًِرا إِلَى أَْرضِ الْحََبَشِة َوَمَعُه اْبَنةُ َرُسولِ اهللاِ صلى ا
َها رَأَْتَها ، فَقَالَ نَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َخَبُرُهْم فَكَانَ َيْخُرجُ َيَتَوكَُّف َعْنُهُم الَْخَبُر فََجاَءِت امَْرأَةٌ فَأَْخَبَرْت أَنََّعلَى ال

  لُوٍط َعلَْيِه السَّالُم َصِحَبُهَما اللَُّه ، إِنَّ ُعثَْمانَ أَوَّلُ َمْن َهاَجَر بِأَْهِلِه َبْعَد: النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

َعْبِد الرَِّحيمِ ، َعْن زَْيدِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َعِليٌّ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَبِي  -٢٩٧٩
َدَخلُْت َعلَى اْبَنِة َرُسولِ : ُمطَِّلبِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ ْبنِ أَبِي أُنَْيَسةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعنِ الْ

كَْيَف أَصَْبْحتِ : َدَخلُْت َوخََرَج النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن ِعْنِدي ، فَقَالَ : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَْت 
   ؟ أَكْرِِميِه ، فَإِنَّهُ أَْشَبهُ أَْصحَابِي بِي ُخلُقًاكَْيَف َتجِِدي أََبا َعْبِد اِهللا

َحدَّثََنا هدبة بن خالد َحدَّثََنا عَْبد الواحد بن صفوان َحدَّثََنا أيب عن أمه عن جدته أم عياش فكانت خادم  -٢٩٨٠
  النيب صلى اهللا عليه وسلم بعثها مع ابنته إىل عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه

  كر أم كلثوم َرِضَي اهللا تعاىل عنه بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمومن ذ ١٠٥٧



َحدَّثََنا احلسني بن احلسن َحدَّثََنا حجاج بن منيع َعن َجدِِّه عن الزُّْهرِّي قال وأما أم كلثوم َرِضَي اهللا تعاىل  -٢٩٨١
  د له شيئاعنها فتزوجها عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنه بعد أختها فتوفيت عنده ومل تل

بِيِه ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي الزِّنَاِد ، َعْن أَ -٢٩٨٢
لم َعلَى قَْبرِ ابَْنِتِه الثَّانَِيةِ الَِّتي كَاَنْت ِعْنَد َوقََف َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وس: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ُتُه أَال أًَبا أَيَِّم أَال أًَخا أَيَِّم ، َتَزوََّجَها ُعثَْمانُ فَلَْو كُنَّ َعْشًرا لََزوَّْجُتُهنَّ ُعثَْمانَ ، َوَما َزوَّْج: ُعثَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ 
: لَ السََّماِء ، َوأَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم لَِقَي ُعثَْمانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ِعْنَد بَابِ الَْمْسجِِد ، فَقَاإِال بَِوْحيٍ ِمَن 

لَُّه َعْنَها َعلَى ِمثْلِ َصدَاقِ لَيا ُعثَْمانُ ، َهذَا جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ُيْخبُِرنِي أَنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َزوََّجَك أُمَّ كُلْثُومٍ َرِضَي ا
  ُرقَيَّةَ َوَعلَى ِمثْلِ ُصْحبَِتهَا

َحدَّثََنا بكر بن َعْبد الوهاب أَُبو ُمحَمد العثماين َحدَّثََنا ابن أيب أويس عن أخيه عن سليمان بن بالل عن  -٢٩٨٣
أيت على أم كلثوم بنت رسول اهللا حيىي بن َسِعيد عن بن شهاب عن أنس بن مالك َرِضَي اهللا تعاىل عنه أنه قال ر

صلى اهللا عليه وسلم بردا سريا قال أَُبو بكر بن أيب عاصم الصحيح هذا رواه الزبيدي وشعيب والنعمان بن راشد 
وابن جريج وأبو منيع وانفرد معمر بروايته فقال على زينب ورواه عن معمر َعْبد الرزاق وعبد األعلى وعبد اهللا بن 

  معاذ

  ج النيب صلى اهللا عليه وسلم فمنهمومن ذكر أزوا
  خدجية بنت خويلد َرِضَي اهللا تعاىل عنه

: ْهرِيِّ قَالَ َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنِ ْبنِ حَْربٍ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن أَبِي َمنِيعٍ ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ الزُّ -٢٩٨٤
لُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخِدَجيةُ بِْنُت خَُوْيِلِد ْبنِ أََسِد ْبنِ َعْبِد الُْعزَّى ْبنِ قَُصيٍّ ، َتزَوََّجَها أَوَّلُ امَْرأٍَة َتَزوَّجََها َرسُو

َوالطَّاِهَر َوُرقَيَّةَ ، نَ ُيكَْنى ، ِفي الَْجاِهِليَِّة ، أَْنكََحَها أَُبوَها إِيَّاهُ ُخَوْيِلُد ْبُن أََسٍد ، فَوَلََدتْ ِلَرسُولِ اِهللا الْقَاِسَم ، بِِه كَا
  َوَزيَْنَب ، َوأَمَّ كُلْثُومٍ ، َوفَاِطَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم

 ْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللاَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن قَُمْيرٍ ، َوأَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َع -٢٩٨٥
َخْيُر : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  نِسَاِئَها مَْرَيُم ، َوَخْيُر نَِسائَِها َخِدَجيةُ بِْنُت خَُوْيِلٍد َرِضيَ اللَُّه َعْنهَا

ِليٍّ َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعْن َع َحدَّثََنا أَُبو -٢٩٨٦
  َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

ُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا اْبُن جُرَْيجٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا َعْب -٢٩٨٧
َخْيرُ نِسَاِئَها ، : َسِمْعُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ : َعْبُد اهللاِ ْبُن الزَُّبْيرِ ، َحدَّثَنِي عَْبُد اهللاِ ْبُن َجْعفَرٍ قَالَ 

  َوِفي َحِديِث فَاِطَمةَ ، َحدِيثُ اْبنِ َعبَّاسٍ َوأََنسٍ: َر ِمثْلَُه قَالَ أَُبو َبكْرٍ فَذَكَ



ِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َعْن َعاِمرٍ ، َعْن َجابِرٍ َر -٢٩٨٨
رَأَْيُتَها َعلَى نََهرٍ ِمْن أَْنهَارِ الَْجنَِّة ِفي : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َخِدَجيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، فَقَالَ  ُسِئلَ: قَالَ 

  َبْيٍت ِمْن قََصبٍ ال لَْغٌو َوال َنَصٌب

فَُضْيلٍ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ الْقَعْقَاعِ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن -٢٩٨٩
َهِذهِ : أََتى جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : َسِمْعُتُه َيقُولُ : ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

بَْيٍت ِفي الَْجنَّةِ إَِناٍء ِفيِه إَِداٌم َوطََعاٌم َوشََراٌب فَإِذَا ِهَي أََتْتَك فَاقَْرأْ َعلَْيَها السَّالَم ِمْن َربَِّها ، َوَبشِّْرَها بَِخِدَجيةُ قَْد أََتْتكَ بِ
  ِمْن قََصبٍ ال َصَخَب ِفيِه َوال َنَصَب

َسِمْعُتهُ : إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، َعنِ اْبنِ أَبِي أَْوفَى قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َوَيعْلَى ، َعْن -٢٩٩٠
  َبشََّر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َخِدَجيةَ بَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة ِمْن قََصبٍ ال َصَخَب ِفيِه َوال َنَصَب: َيقُولُ 
  ُن ُيوُنَسَحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْب -٢٩٩١
  َوَحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد -٢٩٩٢

  َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْينَةَ: َوَحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن َيْحَيى ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُحمَْيٍد ، قَاال  -٢٩٩٣
  َوَحدَّثََنا َوْهَبانُ ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلٌد -٢٩٩٤
أَبِي أَْوفَى َرِضيَ َوَحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، كُلُُّهْم َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي خَاِلٍد ، َعنِ اْبنِ  -٢٩٩٥

  اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

دَّثََنا َبكُْر ْبُن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا َخِليفَةُ ْبُن َخيَّاٍط ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َخِليفَةُ ْبُن َخيَّاٍط ، َح -٢٩٩٦
هللا عليه َبشََّر َرسُولُ اِهللا صلى ا: ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َجعْفَرٍ قَالَ 
  وسلم َخِدَجيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها بَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة ِمْن قََصبٍ ال َصَخَب ِفيِه َوال َنَصَب

ى النَّبِيِّ صل َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيٌر ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ -٢٩٩٧
  اهللا عليه وسلم ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

َحدَّثََنا ُمَحمد بن مرزوق َحدَّثََنا َعْبد العزيز بن اخلطاب َحدَّثََنا علي بن غراب َحدَّثََنا يوسف بن صهيب  -٢٩٩٨
صلى اهللا عليه وسلم وعلي بن  عن بن بريدة عن أبيه قال خدجية َرِضَي اهللا تعاىل عنها أول من أسلم مع رسول اهللا

  أيب طالب َرِضَي اهللا تعاىل عنه

 ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيٍد الُْمحَارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن ُخثَْيمٍ ، َعْن أََسِد ْبنِ َعْبَدةَ الَْبَجِليِّ -٢٩٩٩
الَْجاِهِليَِّة إِلَى َمكَّةَ فََنَزلُْت َعلَى الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَلَمَّا َجلَْبُت ِفي : َعِفيٍف ، َعْن َعِفيٍف قَالَ 

ِء ثُمَّ اْستَقَْبلَ إِلَى السََّمااْرَتفََعِت الشَّْمُس َوَحلَّقَْت ِفي السََّماِء َوأََنا أَْنظُرُ إِلَى الْكَْعَبِة أَقَْبلَ فًَتى شَابٌّ فََرَمى بَِبصَرِِه 
َءِت اْمَرأَةٌ فَقَاَمْت َخلْفَُهَما ، الْكَْعَبةَ فَقَاَم ُمْسَتقْبِلََها ، فَلَْم َيلَْبثْ أَنْ َجاَء غُالٌم فَقَاَم َعْن َيِمينِِه ، ثُمَّ لَْم َيلَْبثْ أَنْ َجا

َيا َعبَّاُس أَْمٌر َعِظيٌم ، فَقَالَ ِلي : ابُّ فََرفََع الُْغالُم وَالَْمرْأَةُ ، فَقُلُْت فََركََع الشَّابُّ َورَكََع الُْغالُم وَالَْمْرأَةُ ، ثُمَّ َرفََع الشَّ
  ال: أَْمٌر َعِظيٌم ، َهلْ َتْدرِي َمْن َهذَا الشَّابُّ ؟ قُلُْت : 



: ال قَالَ : َهلْ َتْدرِي َمْن َهذَا الُْغالُم ؟ قُلُْت :  َهذَا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ َوُهَو اْبُن أَِخي ، َوقَالَ: قَالَ 
َهِذِه َخِدَجيةُ بِْنتُ : ال قَالَ : َهذَا َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َهذَا اْبُن أَِخي ، َهلْ َتْدرِي َمْن َهِذِه الَْمْرأَةُ الَِّتي َخلْفَُهَما ؟ قُلُْت 

دَّثَنِي أَنَّ رَبََّك َربَّ السََّماوَاِت َواَألْرضِ أََمَرهُ بَِهذَا الدِّينِ ، َواْيُم اِهللا َما َعلَى َوْجهِ ُخَوْيِلٍد زَْوَجةُ اْبنِ أَِخي َهذَا ، َح
  اَألْرضِ كُلَِّها أََحٌد َعلَى َهذَا الدِّينِ غَْيُر َهُؤالِء الثَّالثَِة

ُن َعيَّاشٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا اْب -٣٠٠٠
َوَما : َما َتَزوََّج َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى َخِدَجيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َحتَّى مَاَتْت قَالَْت : اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  ِه َما ِغْرُت َعلَى َخِدَجيةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها َوَما َرأَيُْتَها ، َوذَِلَك ِمْن كَثَْرِة َما كَانَ َيذْكُرُهَاِغْرُت َعلَى أََحٍد ِمْن نَِساِئ

ةَ ، َعْن أَبِيِه ،  ُعْرَوَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْفُرَاِت ، َحدَّثََنا اْبُن اَألصَْبَهانِيِّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ -٣٠٠١
اْسَتأْذََنْت َهالَةُ بِْنُت خَُوْيِلٍد َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أُْخُت َخِدَجيةَ ، فََعَرَف : َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

َما َتذْكُُر ِمْن َعجُوزٍ ِمْن َعَجاِئزِ قُرَْيشٍ َحمَْراَء : قُلُْت اللَُّهمَّ َهالَةُ فَِغْرُت فَ: اْستِئْذَانَ هَالَةَ فَاْرتَاَع ِلذَِلَك ، فَقَالَ 
َمْسُعوٍد ، َوأَُراهُ الشِّْدقَْينِ َهلَكَْت ِفي الدَّْهرِ ، َما ِغْرُت َعلَى أََحٍد َما غِْرُت َعلَى َخِدَجيةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها قَالَ أَُبو 

  َبشََّراَها بَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة

ْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َوَعْبُد اِهللا ْبُن ُمَعاٍذ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّ -٣٠٠٢
بَِها نََواجِذُُه َحتَّى َدَخلَ َعلَى  فََرَجَع بَِها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َتْرُجُف: ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

َيا َخِدَجيةُ َماِلي فَأَْخَبَرَها قَالَ : َزمِّلُونِي َزمِّلُونِي ، فََزمَّلُوُه حَتَّى ذََهَب الرَّْوُع ، ثَُم قَالَ : َخِدَجيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، فَقَالَ 
ْر ، فََواللَِّه ال ُيخْزِيَك اللَُّه إِنََّك لََتِصلُ الرَِّحَم ، وََتْصُدُق الَْحِديثَ ، وََتْحِملُ كَال أَْبِش: قَْد َخِشيُت َعلَيَّ ، فَقَالَتْ لَُه : 

َنْوفَلِ  ى أََتْت بِِه َوَرقَةَ ْبَنالْكَلَّ ، َوتَقْرِي الضَّْيَف ، َوُتِعُني َعلَى نََواِئبِ الَْحقِّ ، وَاْنطَلَقَْت بِِه َخِدَجيةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها حَتَّ
أَْي َعمُّ ، اْسَمْع ِمنِ : ُه َعْنَها ْبنِ أََسدِ ْبنِ َعْبِد الُْعزَّى ْبنِ قَُصيٍّ َوُهَو اْبُن َعمَِّتَها أَِخي أَبِيَها ، فَقَالَْت لَُه َخِدَجيةُ َرِضَي اللَّ

  اْبنِ َعمَِّك ، فَذَكََر الَْحِديثَ

: ثََنا أََسُد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمبَاَرٌك ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّ -٣٠٠٣
اللَّهُ  اذَْهبُوا بِِه إِلَى فُالَنةَ ، فَإِنََّها كَاَنْت َصِديقَةً ِلَخِدَجيةَ َرِضَي: كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أُِتَي بِالشَّْيِء قَالَ 

  قَدِ اْسَتْوعَْبَنا ِمْن أَْخبَارَِها َوفَضَاِئِلَها ِفي ِكتَابِ الْفَضَاِئلِ: َعْنَها قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ 
  عائشة بنت أيب بكر الصديق َرِضَي اهللا تعاىل عنهما ١٠٥٩

وفيت عائشة َرِضَي اهللا تعاىل عنها سنة مثان تكىن بأم َعْبد اهللا وأمها أم رومان ومسعت أبا بكر بن أيب شيبة يقول ت
  ومخسني
َحدَّثََنا ُمَحمد بن إمساعيل َحدَّثََنا ابن أيب أويس حدثين أخي عن سليمان بن بالل عن هشام بن عروة عن  -٣٠٠٤

ة أبيه عن عائشة َرِضَي اهللا تعاىل عنها أن نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم حزبان حزب فيه عائشة وحفصة وصفي
  وسودة وحزب فيه أم سلمة وسائر أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم وسلم



ِد ْبنِ َحْمَزةَ ، َعْن َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن َعبَّا -٣٠٠٥
: َيا َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، كُلُّ النَِّساِء قَِد اكَْتَنْيَن فَاكْنُنِي قَالَ : أَنََّها قَالَْت  َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ،

  فَاكَْتنِي بِابْنِِك َعْبِد اِهللا ْبنِ الزُّبَيْرِ

ْمرٍو ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َع -٣٠٠٦
َخْولَةُ بِْنُت َحِكيمِ ْبنِ أَُميَّةَ ْبنِ اَألْوقَصِ امَْرأَةُ ُعثَْمانَ ْبنِ َمظُْعوٍن َرِضيَ : َحاِطبٍ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

فََمنِ : إِنْ ِشئَْت بِكًْرا ، َوإِنْ ِشئَْت ثَيًِّبا قَالَ : َوَمْن ؟ قَالَْت : اِهللا أَال َتَتزَوَُّج ؟ قَالَ اللَُّه َعْنُهَما َوذَِلَك بَِمكَّةَ أَْي َرسُولَ 
َسْوَدةُ : ْت َوَمنِ الثَّيُِّب ؟ قَالَ: بِْنُت أََحبِّ َخلْقِ اِهللا إِلَْيَك َعاِئَشةُ بِْنُت أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ : الْبِكُْر ؟ قَالَْت 

فََجاَءْت فََدَخلَتْ : فَاذَْهبِي فَاذْكُرِيهَِما َعلَيَّ قَالَْت : بِْنُت َزْمَعةَ ْبنِ قَْيسٍ آمََنْت بَِك ، وَاتََّبعَْتَك َعلَى َما أَْنَت َعلَْيِه قَالَ 
أَْي أُمَّ ُروَمانَ ، َماذَا أَْدَخلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيكُْم : قَالَْت َبْيَت أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََوَجَدْت أُمَّ ُروَمانَ أُمَّ َعاِئَشةَ 

  ِمَن الْخَْيرِ َوالَْبَركَِة ؟

َوِدْدُت ، اْنَتظِرِي أََبا : أَْرَسلَنِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْخطُُب َعلَْيِه َعاِئَشةَ قَالَْت : َوَما ذَاَك قَالَْت : قَالَْت 
َيا أََبا َبكْرٍ ، َماذَا أَْدَخلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيكُمْ : كْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَإِنَُّه آٍت ، فََجاَء أَُبو َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَْت َب

َوَهلْ َتْصلُحُ : لَْيِه َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَ ِمَن الْخَْيرِ َوالَْبَركَِة ، أَْرَسلَنِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْخطُُب َع
: اْرجِِعي إِلَْيِه فَقُوِلي لَُه : لَُه ؟ إِنََّما ِهَي اْبَنةُ أَِخيِه ، فََرَجْعُت إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَذَكَْرُت لَُه ، فَقَالَ 

اْدِعي ِلي : وَك وَاْبنَُتَك َتْصلُُح ِلي ، فَأََتْت أََبا َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ ِلَخْولَةَ أَْنَت أَِخي ِفي اِإلْسالمِ ، وَأََنا أَُخ
  َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فََجاَءُه فَأَْنكََحُه َوِهَي َيوَْمِئٍذ اْبَنةُ ِستِّ ِسنَِني

َنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن َسْعِد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َعنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثَ -٣٠٠٧
َتَزوَّجَ بِي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم وَأََنا اْبَنةُ ِستِّ ِسنَِني ، َوبََنى : الْقَاِسمِ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  يَّ َوأََنا اْبَنةُ ِتْسعِ ِسنَِني ، وََبَنى َعلَيَّ ِفي شَوَّالٍَعلَ

، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحازِمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحنِيفَةَ ، َعْن َحمَّاٍد  -٣٠٠٨
إِنَُّه : قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي مََرِضِه الَِّذي قُبَِض ِفيِه : َي اللَُّه َعْنَها قَالَْت اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ َرِض

  لَُيَهوِّنُ َعلَيَّ الْمَْوَت أَنِّي أُرِيُتِك زَْوَجِتي ِفي الَْجنَِّة

ةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََم -٣٠٠٩
إِنْ : أُتِيُت بَِجارَِيٍة ِفي ُسْرفَِة َحرِيرٍ فَكََشفُْتَها فَإِذَا ِهَي أَْنِت فَقُلُْت : َعْنَها ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

إِنْ َيُك َهذَا : َعزَّ َوَجلَّ يُْمِضِه ، ثُمَّ أُِتيتُ بَِجارَِيٍة ِفي ُسْرفَِة حَرِيرِ فَكَشَفُْتَها فَإِذَا ِهَي أَْنِت فَقُلُْت َيُك َهذَا ِمْن ِقَبلِ اِهللا 
ليه وسلم ُمَتَوفَّى َخِدَجيةَ فََتزَوََّجنِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا ع: ِمْن ِقَبلِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ُيْمِضِه قَالَْت َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها 

، فَلَمَّا قَِدْمَنا الَْمِديَنةَ َجاَءنِي َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَْبلَ َمخَْرجِِه إِلَى الَْمِديَنِة بَِسَنَتْينِ ، وَأََنا اْبَنةُ ِستِّ ِسنَِني أَْو سَْبعِ ِسنَِني 
  َهُنونِي وَأََتْيَن بِي َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم وَأََنا اْبَنةُ ِتسْعٍنِْسَوةٌ وَأََنا َعلَى أُْرجُوَحٍة َوأََنا ُمَجمََّمةٌ فََد



بِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَ -٣٠١٠
  َيا ُحَميَْراُء إِنَّ وَْيَحِك َووََنَسكِ َرْحمَةٌ: قَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ا قَالَْت َرِضَي اللَُّه َعْنَه

ا قَالَتْ َي اللَُّه َعْنَهَحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِض -٣٠١١
َيا أُمَّ َسلََمةَ ال ُتؤِْذينِي ِفي عَاِئَشةَ ، فََواللَِّه َما َنَزلَ َعلَيَّ الَْوْحُي َوأََنا ِفي : فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الثَّاِلثَِة : 

  ِلحَاِف امَْرأٍَة ِمْنكُنَّ غَْيرِهَا
: ةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َزكَرَِيا ْبنِ أَبِي َزاِئَدةَ ، َعْن َعاِمرٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -٣٠١٢

إِنَّ : لَ لََها اهللا عليه وسلم قَاَحدَّثَنِي أَُبو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، أَنَّ َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َحدَّثَْتُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى 
  َوَعلَْيِه السَّالُم َوَرْحَمةُ اللَِّه: جِبْرِيلَ يَقَْرأُ َعلَْيِك السَّالَم ، فَقَالَْت َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها 

أَْخبََرْتنِي : ، َعْن َمْسرُوقٍ قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ -٣٠١٣
َبْيَنا َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم جَاِلٌس ِفي الَْبْيِت إِذْ َدَخلَ َعلَْيَنا الُْحْجَرةُ َرُجلٌ : َعاِئَشةُ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

ذَاَك جِْبرِيلُ : َيا َرسُولَ اِهللا ، َمْن َهذَا ؟ قَالَ : َجَع ، فَقُلُْت َعلَى فََرسٍ ، فَقَاَم إِلَْيِه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ثُمَّ َر
رِيلُ َعلَْيِه السَّالُم َوَرسُولُ اِهللا َعلَْيِه السَّالُم ، لَقَْد َرأَْيِت َخيًْرا ، ثُمَّ لَبِثَ َما َشاَء اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ َيلَْبثَ ، ثُمَّ َدَخلَ جِْب

لَبَّْيَك َوسَْعدَْيَك َيا : َيا َعاِئَشةُ ، فَقُلُْت : وسلم ِفي الُْحْجَرِة ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه 
إِلَْيِه ِمنِّي السَّالمَ أَْرجِْع : َهذَا جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم َوقَْد أََمرَنِي أَنْ أَقَْرأَ َعلَْيِك السَّالَم ِمْنُه ، فَقُلُْت : َرسُولَ اِهللا قَالَ 

  َوَرْحَمةَ اِهللا َوَبَركَاتَُه

ِضَي اللَُّه َعْنهُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي ُموَسى َر -٣٠١٤
آِسَيةُ امَْرأَةُ ِفْرَعْونَ ، : كَُملَ ِمَن الرِّجَالِ كَِثٌري وَلَْم َيكُْملْ ِمَن النَِّساِء إِال : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

  َوَمْرَيُم اْبَنةُ ِعْمَرانَ ، َوفَْضلُ َعاِئَشةَ َعلَى النَِّساِء كَفَْضلِ الثَّرِيِد َعلَى الطََّعامِ

قَالَ : ْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َع
 آِسَيةُ اْمرَأَةُ ِفْرَعْونَ ، َوَمْرَيُم: كَُملَ ِمَن الرِّجَالِ كَِثٌري وَلَْم َيكُْملْ ِمَن النَِّساِء إِال : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  اْبَنةُ ِعْمَرانَ ، َوفَْضلُ َعاِئَشةَ َعلَى النَِّساِء كَفَْضلِ الثَّرِيِد َعلَى الطََّعامِ

 أََنسِ ْبنِ َماِلكٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن -٣٠١٥
  فَْضلُ عَاِئَشةَ َعلَى النَِّساِء كَفَْضلِ الثَّرِيِد َعلَى الطََّعامِ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : للَُّه َعْنُه قَالَ َرِضَي ا

، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ  َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ -٣٠١٦
اْجَتَمَع أَْزوَاُج النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى فَاِطَمةَ بِْنِت النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْرَسلَْنَها إِلَى : اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

أَلَْنكَ الَْعْدلَ ِفي بِْنِت أَبِي قَُحافَةَ ، فََدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ إِنَّ نَِساَءَك َيْس: قَْوِلي : النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالُوا لََها 
إِنَّ نَِساَءَك َيْسأَلَْنَك الَْعْدلَ ِفي بِْنتِ أَبِي : صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َمَع َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ِفي ِمْرٍط ، فَقَالَْت 

  فَأَِحبِّيهَا: َنَعْم قَالَ : قُلُْت : أَُتحِبِّينَنِي ؟ قَالَْت : الَ قَُحافَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَ



أَْخبََرنِي : يِّ قَالَ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن صَاِلحٍ ، َعنِ الزُّْهرِ -٣٠١٧
أَْرَسلَ أَْزوَاُج النَّبِيِّ صلى : َمنِ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ ِهَشامٍ ، أَنَّ َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها أَْخبََرْتُه قَالَْت ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْح

أَِذنَ لََها ، وَأََنا اهللا عليه وسلم فَاِطَمةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَاْسَتأْذََنْت َعلَْيِه َوُهَو ُمْضطَجٌِع َمِعي ِفي مِْرٍط ، فَ
اِكَتةٌ ، َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ أَْزوَاَجكَ أَْرَسلَْننِي إِلَْيَك فََيسْأَلَْنكَ الَْعْدلَ ِفي بِْنِت أَبِي قَُحافَةَ ، وَأََنا َس: َساِكَتةٌ ، فَقَالَْت 

  فَأَحِبِّي حِبِّي َهذِِه: بَلَى قَالَ : ُتِحبِّيَننِي ؟ قَالَْت  أََيا ُبَنيَّةُ أَلَْسِت: فَقَالَ لََها َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

َسِمْعُت النُّْعَمانَ ُيَحدِّثُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ  -٣٠١٨
َيا َعاِئَشةُ ، َهذَا : قَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َعاِئ

اللَّْيثُ  َورََواُه: َوَعلَْيِه السَّالُم َوَرْحَمةُ اِهللا َوَبَركَاُتُه قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ : جِبْرِيلُ يَقَْرأُ َعلَْيِك السَّالَم ، فَقُلُْت 
  .ْبُن َسْعٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َخاِلٍد ، َوُيوُنَس ْبَن يَزِيَد

  َوَرَواُه َمْعمٌَر

 ةَ َرِضَي اللَُّهَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِبَْراهِيَم ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَش -٣٠١٩
  َعْنَها ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َتزَوََّجَها وَِهَي بِْنُت ِتْسعٍ َومَاَت َعْنَها َوِهَي بِْنُت ثََماِن َعْشرَةَ

َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنَّ ةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَش
  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َتَزوََّجَها َوِهَي بِْنُت ِتْسعٍ َوَماَت َعْنَها وَِهَي بِْنتُ ثََماِن َعْشرَةَ

يَ َحدَّثََنا ُمَحمد بن َعْبد اهللا بن منري َحدَّثََنا أَُبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة َرِض -٣٠٢٠
  اهللا تعاىل عنها قالت كنت حتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسعا

دَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبنُ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم الُْعَمرِيُّ ، َح -٣٠٢١
ِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم اْخَتلَى َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ِفي أَْهِلَها قَْبلَ أَنْ ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َر

  َيْدُخلَ بِهَا

أخربنا الفضل بن سهل األعرج َحدَّثََنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن هشام بن عروة عن  -٣٠٢٢
اهللا تعاىل عنها قالت ملا أرادوا أن يدخلوين على النيب صلى اهللا عليه وسلم مسنوين بالقثاء  أبيه عن عائشة َرِضَي

  والرطب فتسمنت حىت جعل الناس يتعجبون من مسين

دَّثََنا َوهَْيٌب ، َعْن َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن ُيوُسَف أَُبو ُمحَمٍَّد الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق الَْحْضرَِميُّ ، َح -٣٠٢٣
كُْنُت أَلَْعُب بِالنَّبَاِت َعلَى : ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َيزِيَد ْبنِ ُروَمانَ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  َعْهِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن -٣٠٢٤
ْبَن َمِعي ، كُْنتُ أَلَْعبُ بِالنبَاِت َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وََتجِيُء َصوَاِحبَاِتي َوَيلَْع: اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  فَإِذَا رَأَْيَن َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َهَرْبَن ِمْنُه فَكَانَ ُيْدِخلُُهنَّ فََيلَْعْبَن َمِعي



بِيِه ، َعْن َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَ: َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، قَاال  -٣٠٢٥
  كُْنتُ لََك كَأَبِي َزْرعٍ ُألمِّ َزْرعٍ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

معاوية َحدَّثََنا ُمَحمد بن أيب عمر َحدَّثََنا َعْبد الرَّزَّاق َعن َمْعَمر عن الزُّْهرِّي عن القاسم بن ُمَحمد قال قال  -٣٠٢٦
  تاهللا ما رأيت خطيبا أبلغ وال أفضل من عائشة َرِضيَ اهللا تعاىل عنها

َحدَّثََنا احللواين َحدَّثََنا يعقوب بن إبراهيم َحدَّثََنا أيب عن صاحل عن الزُّْهرِّي عن القاسم بن ُمَحمد أن  -٣٠٢٧
ذكوان فقال واهللا ما رأيت خطيبا ليس معاوية دخل على عائشة َرِضَي اهللا تعاىل عنهما فلما خرج قام متكئا على 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابلغ وال أفطن من عائشة َرِضَي اهللا تعاىل عنها

ِضَي ْن َعاِئَشةَ َرَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعْسكَرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َع -٣٠٢٨
ا َتَزوَّجََها النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوِهَي بِْنُت سَْبعِ ِسنَِني ، َوُزفَّْت إِلَْيِه َوِهيَ بِْنُت ِتْسعٍ ، َوِلعَُبَه: اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  َمَعَها
دٍ َسِعيدِ ْبنِ الْمَْرُزَباِن ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي َسْع -٣٠٢٩

َتَزوَّجَنِي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوَعلَيَّ َحْوٌف فََما : اَألْسَوِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 
  َوَجلَّ َعلَيَّ الَْحَياَء ُهَو إِال أَنْ َتزَوَّجَنِي فَأَلْقَى اللَُّه َعزَّ

َعْن أَبِي قَْيسٍ قَالَ َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن ُموَسى ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن أَبِيِه ،  -٣٠٣٠
لنَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ال َيَتَمالَُك ِمْن ُحبَِّها ُترِيُد ِفي الِْقْبلَِة قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ ِفي َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما أَنَّ ا: 

  ِللصَّاِئمِ
َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ  َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َسِعيٍد الُْجرَْيرِيِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َشِقيقٍ ، َعْن -٣٠٣١

  َعاِئشَةُ: َيا َرُسولَ اِهللا ، أَيُّ النَّاسِ أََحبُّ إِلَْيَك ؟ قَالَ : قُلُْت : ِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َر

سِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد اُألَموِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْي -٣٠٣٢
َوِلَم ؟ قُلُْت : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَيُّ النَّاسِ أََحبُّ إِلَْيَك ؟ قَالَ : قُلُْت : ازِمٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َح
  َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها: فَإِنِّي ُألِحبُّ َمْن ُتِحبُّ قَالَ : 

 ، َعْن ُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ ْبُن ُمَعاٍذ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َزْيٍد ، َعنِ اْمرَأَِة أَبِيِهَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -٣٠٣٣
إِنََّها :  عليه وسلم فََجاَءْت فَاِطَمةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، فَقَالَ لََها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا: َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  َحبِيَبةُ أَبِيِك ، َوَربِّ الْكَْعَبِة ، َيعْنِي َعاِئَشةَ ِفي ِقصَّةِ االْنِتَصارِ

ْيٍد ،  َعِليِّ ْبنِ َزَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُعْرَيانَ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن -٣٠٣٤
  ُهَعْن أُمِّ ُمَحمٍَّد اْمَرأَةِ أَبِيِه َوأَثَْنى َعلَْيَها َخيًْرا ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، فَذَكََرْت َنحَْو

مٍَّد الطَّائِِفيُّ ، أَْخَبرَنِي َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَح -٣٠٣٥
فَخَْرُت : اللَُّه َعْنَها قَالَْت  الْقَاِسُم ْبُن َعْبدِ الَْواِحِد ، َحدَّثَنِي ُعَمُر ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي



اْسكُِتي َيا َعاِئَشةُ ، إِنِّي كُْنتُ : َوِقيٍَّة ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  بَِمالِ أَبِي ِفي الَْجاِهِليَِّة َوكَانَ قَْدَر أَلِْف أَلِْف
  لَِك كَأَبِي َزْرعٍ ُألمِّ َزْرعٍ

خَاِلٍد ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي  -٣٠٣٦
َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َصفَْوانَ ، َوآَخُر َمَعُه أََتَيا َعاِئَشةَ ، : الرَّْحَمنِ ْبنِ الضَّحَّاِك ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزْيِد ْبنِ ُجْدَعانَ قَالَ 

َوَما : َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني ، فَقَالَ لََها َعْبدُ اهللاِ ْبُن َصفَْوانَ  َنَعْم: َيا فُالنُ ، َهلْ َسِمْعَت َحِديثَ َحفَْصةَ ؟ فَقَالَ : فَقَالَْت 
اللَِّه َما أَقُولُ ِخاللٌ ِفيَّ سَْبٌع لَمْ َتكُْن ِفي أََحٍد ِمَن النَِّساِء إِال َما أََتى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َمرَْيَم اْبَنةَ ِعْمَرانَ َو: ِتلَْك ؟ قَالَْت 

نََزلَ الَْملَُك : َوَما ِهَي َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني ؟ قَالَْت : فَْتِخُر َعلَى أََحٍد ِمْن َصوَاحِبِي ، فَقَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن َصفَْوانَ لَُه إِنِّي أَ
َوَتَزوََّجنِي بِكًْرا لَْم ُيْشرِكُْه ِفيَّ  بُِعذْرِي ، َوَتزَوََّجنِي النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِلَسْبعِ ِسنَِني َوأُْهِديُت إِلَْيِه لِِتْسعِ ِسنَِني ،

ِه ، وََنَزلَْت ِفيَّ آَياتٌ أََحٌد ِمَن النَّاسِ ، وَأََتاُه الَْوْحُي َوكُْنُت أََنا َوُهَو ِفي ِلَحاٍف وَاِحٍد ، َوكُْنُت ِمْن أََحبِّ النَِّساِء إِلَْي
  ي َوَرأَْيُت جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم َولَْم َيَرُه أََحٌد ِمْن نَِسائِِهِمَن الْقُْرآِن ، َوإِنْ كَاَدِت اُألمَّةُ ِلَتْهلََك ِف

َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن ُمحَمد بن سامل َحدَّثََنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن بن إسحاق عن الرباء بن عازب  -٣٠٣٧
فإذا عائشة َرِضَي اهللا تعاىل عنهما مضطجعة  قال دخلت على أيب بكر َرِضَي اهللا تعاىل عنهما يف أول ما قدم املدينة
  قد أخذهتا احلمى فأتى أَُبو بكر فقال كيف أنت يا بنية وقبل خدها

َحدَّثََنا عقبة بن مكرم الضيب َحدَّثََنا يونس بن بكري عن ُمَحمد بن إسحاق حدثين حيىي بن عباد عن أبيه  -٣٠٣٨
َي اهللا تعاىل عنها قالت قدمنا مهاجرين فسلكنا يف ثنية صعبة فنفرين مجل عباد بن َعْبد اهللا بن الزَُّبري عن عائشة َرِض

عليها قويا منكرا فواهللا ما أنسى قول أيب واعريساه فركب يب رأسه فسمعت قائال يقول واهللا ما أراه القني خطامه 
  فألقيته فقام يستدير كأهنا إنسان جالس حتته ميسكه

ُبو ُمَحمد التميمي َحدَّثََنا علي بن مسهر َحدَّثََنا عبيد اهللا بن عمر عن َعْبد َحدَّثََنا صحاب بن احلارث أَ -٣٠٣٩
الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة َرِضيَ اهللا تعاىل عنها قالت وددت أين كنت استأذنت رسول اهللا صلى اهللا 

اس وذلك أهنا كانت امرأة ثقيلة عليه وسلم كما استأذنته سودة بنت زمعة وباتت مبىن فرمت اجلمرة قبل أن يأيت الن
  ثبطة فباتت مبىن فرمت اجلمرة قبل أن يأيت الناس

ِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْب -٣٠٤٠
 َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْستَأْذََنْتهُ َسْوَدةُ بِْنُت َزْمَعةَ َرِضَيالْقَاِسمِ ، َعْن أَبِيِه ، 

فََودِْدُت أَنِّي اْسَتأْذَْنُت كََما : ْت الَاللَُّه َعْنَها أَنْ ُتَصلَِّي الصُّْبَح َيْوَم النَّْحرِ بِمًِنى ، فَأَِذنَ لََها ، َوكَاَنِت اْمَرأَةً ثَِقيلَةً ثَْبطَةً قَ
  اْستَأْذََنتُْه

َمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن َعْبِد الرَّْح -٣٠٤١
كَاَنْت سَْوَدةُ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها امَْرأَةً َضْخَمةً بَِطَنةً ، فَاْسَتأْذََنْت َرسُولَ اهللاِ : ُه َعْنَها قَالَْت أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَّ

أْذَْنُت َرُسولَ َيا لَْيتَنِي اْسَت: صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُتفِيَض ِمْن َجْمعٍ بِلَْيلٍ ، فَأَِذنَ لََها ، فَقَالَْت عَاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها 
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كََما اسَْتأْذََنْتُه َسْوَدةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها



َعْن أَبِيِه ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، -٣٠٤٢
وسلم أَنْ ُتفِيَض ِمْن  ةَ ، أَنَّ سَْوَدةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها كَاَنِت امَْرأَةً ثَِقيلَةً ثَْبطَةً ، فَاْسَتأْذََنْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليهَعاِئَش

  َجَمَع ، فَأَِذنَ لَهَا
َوْهبٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْحارِِث ، أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن -٣٠٤٣

اْسَتأْذََنْت سَْوَدةُ بِْنُت َزْمَعةَ النَّبِيَّ صلى اهللا : ْبَن الْقَاِسمِ َحدَّثَُه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنََّها قَالَْت 
  َجْمعٍ َوكَاَنِت اْمَرأَةً ثَِقيلَةً ثَْبطَةً ، فَأَِذنَ لَهَا عليه وسلم أَنْ َتقََدَم ِمْن

مِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِس -٣٠٤٤
أَحَابِسَُتَنا ِهَي ؟ : نَّ َصِفيَّةَ حَاَضتْ َبْعَدَما أَفَاَضْت ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، أَ

  فَالَ إِذًا: إِنََّها قَْد أَفَاَضْت ، فَقَالَ : فَقَالَْت َعاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها 

َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا -٣٠٤٥
 :اِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َصِفيَّةَ بِْنَت حَُييٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنَها حَاَضْت بِمًِنى قَالَْت َع

أَلَمْ َتكُْن فَاَضْت ؟ : حَاَضْت ، فَقَالَ : فَقُلُْت : ِلَم ؟ قَالَْت : َيا َرُسولَ اِهللا ، َما أََرى َصِفيَّةَ إِال َحابَِستََنا قَالَ : فَقُلُْت 
  فَالَ َحْبَس َعلَْيِك فَاْرَحِلي بِهَا: َبلَى قَالَ : قُلُْت 

ن َعْبد اهللا قال مسعت مالك بن أنس يقول ما رأيت الناس جممعون رضوا َحدَّثََنا ابن كاسب َحدَّثََنا ربيعة ب -٣٠٤٦
بأحد إال بالقاسم بن ُمَحمد قال بن أيب عاصم رمحه اهللا وأحسبه قال وثانيه عَْبد الرمحن وليس يعلم إسنادا يف الدنيا 

  إال وهذا أنقى منه وأصح

  حفصة بنت عمر بن اخلطاب َرِضيَ اهللا تعاىل عنهما ١٠٦

  سنة مخس وأربعني وقالوا سنة ست وأربعنيتوفيت 
َحدَّثََنا حسني بن حسن َحدَّثََنا حجاج بن أيب منيع َعن َجدِِّه عن الزُّهْرِّي قال حفصة بنت عمر َرِضَي اهللا  -٣٠٤٧

تعاىل عنهما بن اخلطاب بن نفيل بن َعْبد العزى بن رياح بن َعْبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي 
  غالب بن فهر قال أَُبو بكر بن أيب عاصم وتوفيت حفصة سنة مخس وأربعني وقالوا ست وأربعني بن

حدثين َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا احلارث بن مسكني عن بن وهب عن بن هليعة عن أيب األسود عن أيب  -٣٠٤٨
بن هليعة قال يزيد بن أيب حبيب إن  أويس موىل هلم قال غزونا مع عَْبد بن سعد إفريقية سنة تسع وعشرين قال

معاوية بن خديج غزا إفريقية ثالث مرات فاألوىل سنة أربع وثالثني والثانية سنة أربعني والثالثة سنة مخسني قال أَُبو 
  بكر فمنعنا قول مالك بن أنس سنة محسني

مالك بن أنس قال توفيت  حدثين َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا احلارث بن مسكني عن بن وهب عن -٣٠٤٩
  حفصة َرِضَي اهللا تعاىل عنها عام فتحت إفريقية وماتت ومروان على املدينة

َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن زَكَرَِيا ْبنِ أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ : َحدَّثََنا أَُبو الشَّْعثَاِء ، َوَعْبُد اِهللا ْبُن ُزرَاَرةَ ، قَاال  -٣٠٥٠



لنَّبِيَّ صلى اهللا َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ، أَنّ ا َحيَّانَ ،
  عليه وسلم طَلََّق َحفَْصةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، ثُمَّ َراجََعهَا

 ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا -٣٠٥١
َما ُيْبِكيِك ؟ لََعلَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه : َدَخلَ ُعَمُر َعلَى َحفَْصةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما َوِهَي تَْبِكي فَقَالَ : ُعَمَر قَالَ 

  كَ أََبدًاوسلم طَلَّقَِك ؟ إِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم طَلَّقَِك َوَراجََعِك ِمْن أَْجِلي وَاللَِّه لِئْن طَلَّقَِك ال أُكَلُِّم

، َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ  َحدَّثََنا الْجَاُروِديُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن زِرٍّ -٣٠٥٢
ال : أَرَاَد َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيطَلَِّق َحفَْصةَ فََجاَء جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، فَقَالَ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  رَِةُتطَلِّقَْها فَإِنََّها َصوَّاَمةٌ قَوَّاَمةٌ وَإِنََّها َزْوجَُتَك ِفي اآلِخ

َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْهِديٍّ ، وَالَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ ، قَاال  -٣٠٥٣
يََّمْت حَفَْصةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ِمْن ُخنَْيسٍ لَمَّا َتأَ: قَالَ ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه : الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ 

إِنْ ِشئَْت أَْنكَْحُتكَ َحفَْصةَ فَلَْم يَْرجِْع إِلَيَّ ، فَلَبِثُْت لََياِلَي فََخطََبَها ِلي َرسُولُ : لَِقيُت أََبا َبكْرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، فَقُلُْت 
  إِيَّاُه اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْنكَحُْتَها

َحدَّثََنا حسني بن حسن َحدَّثََنا حجاج بن أيب منيع َعن َجدِِّه عن الزُّهْرِّي قال أخربين سامل أن مروان كان  -٣٠٥٤
يرسل إىل حفصة يسأهلا الصحف اليت نسخت منها القرآن فتأىب حفصة أن تعطيه إياها قال سامل فلما توفيت حفصة 

  إىل بن عمر لريسلن بتلك الصحف فأرسل هبا إليه رجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزمة

َحدَّثََنا َعْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا احلكم بن نافع َحدَّثََنا شعيب بن أيب محزة عن الزُّْهرِّي قال أخربين سامل  -٣٠٥٥
روان إىل َعْبد اهللا بن عمر عن بن عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال ملا رجعنا من دفن حفصة َرِضَي اهللا تعاىل عنها أرسل م

  َرِضَي اهللا تعاىل عنه لريسلن إليه بالصحف ففعل

هْرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ، َعنِ الزُّ -٣٠٥٦
َخْمسٌ ال ُجنَاَح َعلَى َمْن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : فَْصةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َح

  قََتلَُهنَّ ِفي اِإلحَْرامِ ، الْغَُراُب َوالْفَأَْرةُ وَالْكَلُْب الَْعقُوُر َوالِْحَدأَةُ

: َيانُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه قَالَ َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُسفْ -٣٠٥٧
  أََضاَء الْفَجُْر أَخَْبَرتْنِي َحفَْصةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيَصلِّي َركْعََتيِ الْفَْجَر إِذَا

َحدَّثَتْنِي : لََمةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َحدَّثََنا َس -٣٠٥٨
  َحفَْصةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

أَْخبََرْتنِي : َبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -٣٠٥٩
: ُبو َبكْرٍ الْفَْجُر قَالَ أََحفَْصةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيْسُجدُ َسْجدََتْينِ َخِفيفََتْينِ إِذَا طَلََع 
ُعقَْبةَ ، َوزِيُد ْبُن  َوَرَواُه أَيُّوُب ، َوُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َوُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَْيٍد ، َوَماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َوُموَسى ْبُن



  َحفَْصةَ َرِضَي اللَُّه َعْنهَا ُمَحمَِّد ْبنِ َزْيِد ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن
  سودة بنت زمعة َرِضَي اهللا تعاىل عنها ١٠٦٢

  وتكىن أم األسود زوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اهللا عليه  َتزَوََّج َرُسولُ اهللاِ صلى: َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ قَالَ  -٣٠٦٠

رِ ْبنِ لَُؤيِّ ْبنِ غَاِلبِ وسلم َسْوَدةَ بِْنَت َزْمَعةَ ْبنِ قَْيسِ ْبنِ َعْبِد َشْمسِ ْبنِ َعْبِد ُودِّ ْبنِ َنْصرِ ْبنِ َماِلكِ ْبنِ َحَسلِ ْبنِ َعاِم
  ْبنِ ِفْهرٍ

َحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعلْقََمةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُم -٣٠٦١
لَمَّا ُتُوفَِّيْت َخِدَجيةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت خَْولَةُ بِْنُت َحِكيمِ ْبنِ : الرَّْحَمنِ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما قَالَْت 

َوَمْن ؟ قَالَْت : أَْي َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَال َتَزوَُّج ؟ قَالَ : نِ َمظُْعوٍن َوذَِلَك بَِمكَّةَ اَألْوقَصِ اْمرَأَةُ ُعثَْمانَ ْب
َبعَْتَك َعلَى َما َسْوَدةُ بِْنُت َزْمَعةَ ْبنِ قَْيسٍ ، آَمَنتْ بَِك وَاتَّ: َوَمنِ الثَّيُِّب ؟ قَالَْت : إِنْ ِشئَْت بِكًْرا َوإِنْ شِئَْت ثَيًِّبا قَالَ : 

  فَاذَْهبِي فَاذْكُرِيَها َعلَيَّ ، فََخَرْجُت فََدَخلُْت َعلَى َسْوَدةَ ،: أَْنَت َعلَْيِه قَالَ 

اِهللا صلى اهللا  أَْرَسلَنِي َرسُولُ: َوَما ذَاَك ؟ قَالَْت : َيا سَْوَدةُ ، َما أَْدَخلَ اللَُّه َعلَْيِك ِمَن الَْخْيرِ وَالَْبَركَِة قَالَْت : فَقَالَْت 
َوُهَو شَْيٌخ كَبٌِري قَْد َتَخلََّف : َوِدْدُت أَنِّي أَْدُخلُ َعلَى أَبِي فَأَذْكُُر ذَِلَك لَُه قَالَْت : عليه وسلم أَْخطُُبِك َعلَْيِه ، فَقَالَْت 

إِنَّ ُمَحمَّدَ ْبَن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ َعلَْيِه : مَّ قُلُْت َعنِ الَْحجِّ ، فََدَخلُْت َعلَْيِه فََحيَّْيُتهُ بَِتِحيَِّة أَْهلِ الَْجاِهِليَِّة ، ثُ
  ُتِحبُّ ذَاَك: كُفٌُؤ كَرٌِمي ، فََماذَا َتقُولُ صَاِحبَُتِك ؟ قَالَْت : السَّالُم أَْرَسلَنِي أَنْ أَْخطَُب َعلَْيِه َسْوَدةَ قَالَ 

أَْي َسْوَدةُ ، َزَعَمْت َهِذِه أَنَّ ُمَحمََّد ْبَن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َعلَْيِه السَّالُم أَْرَسلَ َيخْطُُبكِ : فَاْدُعَها إِلَيَّ فََدَعْتَها ، فَقَالَ : قَالَ 
يَّ ، فََجاَء فََزوََّجَها ، فََجاَء أَُخوَها ِمَن الَْحجِّ َعْبدُ فَاْدِعيِه إِلَ: َنَعْم قَالَ : َوُهَو كُفٌُؤ كَرٌِمي أََيْحُسُن أَنْ أُزَوَِّجِكِه ؟ قَالَْت 

إِنِّي لََسِفيٌه َيْوَم أَْحثُو ِفي َرأِْسَي التُّرَاَب إِذْ َتَزوَّجَ َرسُولُ : ْبُن َزْمَعةَ فََجَعلَ َيحْثُو ِفي رَأِْسِه التُّرَاَب ، فَقَالَ بَْعَد أَنْ أَْسلََم 
  سلم َسْوَدةَ بِْنَت َزْمَعةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَهااهللاِ صلى اهللا عليه و

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا أَُبو أسامة عن هشام مب عروة عن أبيه عن عائشة َرِضَي اهللا تعاىل عنها  -٣٠٦٢
  قالت كانت سودة َرِضَي اهللا تعاىل عنها امرأة جسيمة يفزع الناس جسمها

 َرِضَي ُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةََحدَّثََنا أَ -٣٠٦٣
فَكَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه  لَمَّا كَبَِرْت سَْوَدةُ بِْنُت َزْمَعةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َوَهَبْت َيوِْمَها ِلعَاِئَشةَ ،: اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  وسلم َيقِْسُم ِلعَاِئَشةَ َيْوَم َسْوَدةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهمَا

َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا أَُبو األحوص عن مساك عن عكرمة عن بن عباس َرِضَي اهللا تعاىل عنه قال ماتت شاة  -٣٠٦٤
   عنهاألم األسود سودة بنت زمعة َرِضَي اهللا تعاىل

اِهٍد ، َعْن َمْولًى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َعْبِد الصََّمِد ، أَْخبََرَنا َمْنصُوٌر ، َعْن ُمَج -٣٠٦٥
َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ : ةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت ُيوُسُف ، َعنِ اْبنِ الزُّبَْيرِ ، َعْن َسْوَدةَ بِْنِت َزْمَع: ُألمِّ الزَُّبْيرِ يُقَالُ لَُه 



لَوْ : إِنَّ أَبِي شَْيٌخ كَبٌِري ال َيْسَتِطيُع أَنْ َيُحجَّ ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
  فَاللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَْرَحُم ُحجَّ َعْن أَبِيَك: َنَعْم قَالَ : ْنَك ؟ قَالَ كَانَ َعلَى أَبِيَك َدْيٌن فَقََضْيَت َعْنُه قُبِلَ ِم

ِد ْبنِ َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ُمَحمَّ -٣٠٦٦
ُيْبَعثُ : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن َسْوَدةَ بِْنِت َزْمَعةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت  َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ

ْعُضَنا إِلَى َيا َرُسولَ اِهللا ، َينْظُُر َب: فَقُلُْت : النَّاُس حُفَاةً ُعَراةً غُْرال ، قَْد أَلَْجَمُهمُ الْعِْرُق َوَبلَغَ ُشُحوَم اآلذَاِن قَالَْت 
  النَّاُس ِلكُلِّ امْرِئٍ ِمْنُهْم َيوَْمِئٍذ أَْمٌر ُيْغنِيِه: َبْعضٍ ؟ فَقَالَ 

  أم حبيبة بنت أيب سفيان َرِضَي اهللا تعاىل عنها ١٠٦٣

  وأسم أم حبيبة رملة توفيت سنة أربع وأربعني
ُمُر ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْع -٣٠٦٧

لَى النََّجاِشيِّ ، َوأَنَّ النَّبِيَّ ُعْرَوةَ ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنََّها كَاَنْت َتْحَت ُعبَْيِد اِهللا ْبنِ َجْحشٍ َوكَانَ َرَحلَ إِ
ا أَْرَبَعةَ أَلِْف ِدرَْهمٍ ، صلى اهللا عليه وسلم َتزَوََّج أُمَّ َحبِيَبةَ َوأَنََّها بِأَْرضِ الْحََبَشِة َزوََّجَها إِيَّاُه النََّجاِشيُّ ، َوأَمَْهَرَه

ِمْن ِعْنِد النَّجَاِشيِّ ، وَلَْم يُْرِسلْ إِلَْيَها َرُسولُ َوَجهََّزَها ِمْن ِعْنِدِه ، ثُمَّ َبَعثَ بَِها َمَع شَُرْحبِيلَ ْبنِ َحَسَنةَ َوجَِهاُزَها كُلُُّه 
  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بَِشْيٍء ، َوكَانَ َمْهُر أَْزوَاجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَْرَبَع ِمئَِة ِدْرَهمٍ

رََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخَب -٣٠٦٨
ضِ الَْحَبَشِة ، فََتزَوََّجَها َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنََّها كَاَنْت َتْحَت ُعبَْيِد اِهللا ْبنِ َجْحشٍ فََماَت َعْنَها َوكَانَ ِممَّْن َهاَجرَ إِلَى أَْر

  عليه وسلم َوِهَي ِعْنَدُهْمَرسُولُ اِهللا صلى اهللا 

ِه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخَبرََنا َمْعَمٌر ، َعنِ اْبنِ أَبِي َمنِيعٍ ، َعْن َجدِّ -٣٠٦٩
أَبِي ُسفَْيانَ ْبنِ حَْربِ ْبنِ أَُميَّةَ ْبنِ َعْبِد شَْمسِ ْبنِ َعْبدِ  َتَزوَّجَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أُمَّ َحبِيَبةَ بِْنَت: قَالَ 

َي اللَُّه َعْنَها َرْملَةُ ، َمَناِف ْبنِ قَُصيِّ ْبنِ ِكالبِ ْبنِ ُمرَّةَ ْبنِ كَْعبِ ْبنِ لَُؤيِّ ْبنِ غَاِلبِ ْبنِ ِفْهرٍ ، وَاْسُم أُمِّ َحبِيَبةَ َرِض
ي صلى اهللا عليه وسلم أُمَّ حَبِيَبةَ ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِمْن أََجلِ أَنَّ أُمَّ حَبِيَبةَ بِْنتَ أَبِ َوأَْنكَحَ َرسُولُ اِهللا

بِأُمِّ َحبِيَبةَ َعلَى َرُسولِ اهللاِ  َمُسفَْيانَ أُمَُّها َصِفيَّةُ بِْنُت أَبِي الَْعاصِ ، َوَصِفيَّةُ َعمَّةُ ُعثَْمانَ أُْخُت َعفَّانَ َألبِيِه َوأُمُُّه ، َوقَِد
  صلى اهللا عليه وسلم شَُرْحبِيلُ ْبُن َحَسنَةَ

دَّثََنا أَُبو ُزَمْيلٍ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الْعَِظيمِ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ ، َح -٣٠٧٠
: نََعْم قَالَ : ثَالثٌ أُْعِطيُتُهنَّ قَالَ : ُن َعبَّاسٍ ، أَنَّ أََبا سُفَْيانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا اْب

َوُمَعاوَِيةُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َتتَِّخذُهُ :  نََعْم قَالَ: ِعْنِدي أَْحَسُن الَْعَربِ وَأَْجَملُه أُمُّ َحبِيَبةَ بِْنُت أَبِي سُفَْيانَ أَُزوُِّجكََها قَالَ 
  نََعْم ، ذَكََر الَْحِديثَ: كَاِتًبا قَالَ 

 ، أَنَّ أُمَّ َحبِيَبةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي َمرَْيَم ، َعْن َعِطيَّةَ ْبنِ قَْيسٍ -٣٠٧١
صلى اهللا عليه وسلم  َي اللَُّه َعْنَها كَاَنْت ِفي أَْرضِ الْحََبَشِة َمَع َجْعفَرِ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوأَنَّ النَّبِيََّرِض



  َتَزوََّجَها وَأَْصَدَق َعْنُه النََّجاِشيُّ أَْرَبَع ِمئَِة دِيَنارٍ
  َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍدَحدَّثََنا كَاِملُ ْبُن طَلَْحةَ ،  -٣٠٧٢

بِي حَبِيبٍ ، َعْن ُسَوْيدِ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَ -٣٠٧٣
ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه سَأَلَ أُمَّ َحبِيَبةَ أُْخَتُه بِْنَت أَبِي ُسفَْيانَ ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َخدِيجٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ 

  َنَعْم ، إِذَا لَْم َيَر ِفيِه أَذًى: كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي ِفي الثَّْوبِ الَِّذي ُيَجاِمُع ِفيِه ؟ قَالَْت 

أَْخبََرنِي َعْمُرو ْبُن الْحَارِِث ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي : َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ قَالَ  َحدَّثََنا -٣٠٧٤
: اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ  َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ ْبَن أَبِي ُسفَْيانَ َرِضَي: َحبِيبٍ ، َعْن ُسوَْيِد ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َخِديجٍ قَالَ 

كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي ِفي الثَّْوبِ الَِّذي ُيَجاِمُع : َسأَلْتُ أُمَّ َحبِيَبةَ َزْوَج النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
  َنَعْم ، إِذَا لَْم َيَر ِفيِه أَذًى: ِفيِه ؟ قَالَْت 

يُّ إِْبَراهِيَم ْبنِ كَِثريٍ ، َحدَّثََنا َزكَرَِيا ْبُن َعِطيَّةَ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َعطَاٍء الُْخرَاَسانِ َحدَّثَنِي َيْعقُوُب ْبُن -٣٠٧٥
َن أَبِي ُسفَْيانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َسِمْعُت أََبا َعطَاٍء ُيَحدِّثُ ، أَنَُّه َسِمَع ُمطَرَِّف ْبَن ُمطَاعٍ الْغِفَارِيَّ ، أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ ْب: قَالَ 

 َدَخلُْت َعلَى أُمِّ حَبِيَبةَ زَْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَإِذَا النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ: ، َيقُولُ 
أُمَّ الُْمْؤِمنَِني ، أَال أََرى َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي  َيا: ُمَوشٌَّح بِِه ِفي َمْسجٍِد ِفي بَْيِتَها َوَرأُْسُه َيقْطُُر ، قُلُْت 

  نََعْم ، َوُهَو الَِّذي كَانَ ِفيِه َما كَانَ ؟: ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد ؟ قَالَْت 

ا ُعثَْمانُ ْبُن َعطَاٍء ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُمطَرِِّف َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الَْهيْثَمِ ْبنِ قَطَنٍ ، َحدَّثََن -٣٠٧٦
   عليه وسلم ، ِمثْلَُهْبنِ ُمطَاعٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا

سَِعيٍد ُدَحْيٌم ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّثََنا شَُعْيٌب ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َحدَّثَنِي أََنسُ َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َوأَُبو  -٣٠٧٧
كَ أُرِيُت َما َتلْقَى أُمَِّتي َبْعِدي َوَسفْ: ْبُن َماِلٍك ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

األَُممِ قَْبلَُهْم ، َوسَأَلُْتهُ َبْعضِهِْم ِدَماَء َبْعضٍ ، فَأَْحزََننِي َوَشقَّ ذَِلَك َعلَيَّ ، َوَسَبَق كََما َسَبَق ذَِلَك ِمَن اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِفي 
  أَنْ ُيْؤتَِينِي شَفَاَعَتُهمْ َيْوَم الْقَِياَمِة ، فَفََعلَ

  اهللا تعاىل عنهاأم سلمة وأمسها هند َرِضَي  ١٠٦٤

َتَزوََّج َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ ، أَْخَبرََنا َحجَّاٌج ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ قَالَ  -٣٠٧٨
نِ َعْمرِو ْبنِ َمْخُزومٍ ، َوُتُوفَِّيتْ أُمُّ َسلََمةَ َرِضَي وسلم أُمَّ َسلََمةَ َواْسُمَها هِْنُد بِْنُت أَبِي أَُميَّةَ ْبنِ الُْمِغَريِة ْبنِ َعْبِد اِهللا ْب

  اللَُّه َعْنَها َسَنةَ ِتْسعٍ َوخَْمسَِني

سِ ْبنِ انِيِّ ، َعْن أََنَحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن َعِطيَّةَ ، َعْن ثَابٍِت الُْبَن -٣٠٧٩
   َدَراِهمٍَماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َتزَوََّج أُمَّ َسلََمةَ َعْن َمَتاعٍ ِقيَمُتُه َعَشَرةُ



َعْن إِْسرَائِيلَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبكَّارٍ الصَّْيرَِفيُّ ، َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن قَُتْيَبةَ أَُبو قَُتْيَبةَ ،  -٣٠٨٠
اَها فَلَفَّ رَِداَءُه وََوَضَعهُ أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َخطََب أُمَّ َسلََمةَ فَأََت

إِنِّي اْمَرأَةٌ َشِديَدةُ الَْغيَْرِة َوأََخاُف أَنْ َيْبُدَو ِلَرسُولِ اِهللا : َيا أُمَّ َسلََمةَ ؟ فَقَالَْت َهلْ لَِك : َعلَى أُْسكُفَِّة الْبَابِ ، َوقَالَ 
اَءُه فََوَضَعهُ صلى اهللا عليه وسلم ِمنِّي أَْمٌر َيكَْرُهُه ، فَاْنَصَرَف َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ثُمَّ َعاَد إِلَيَْها فَلَفَّ رَِد

َيا أُمَّ : َهلْ لَِك َيا أُمَّ َسلََمةَ ؟ إِنْ كَانَ بِِك زِيَاَدةٌ زِْدُتِك ، فََعاَدْت ِلقَوِْلَها ، فَقَالَْت أُمُّ َعْبٍد : لَى أُْسكُفَِّة الْبَابِ ، فَقَالَ َع
يَ اللَُّه َعْنَها رَدَِّت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ أُمَّ َسلََمةَ َرِض: َسلََمةَ ، َتْدرِي َما ُتَحدِّثُ بِِه نَِساُء قُرَْيشٍ ؟ َيقُلَْن 

فَأِْت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقُلْ لَُه إِنَّ : َألنََّها ُترِيُد شَابا ِمْن قَُرْيشٍ أَْحَدثَ سِنا ِمْنُه أَْو أَكْثََر َماال قَالَْت 
  أَْمرِي بَِيِدَك ، فََتزَوََّجهَا

َسلََمةَ ، َعْن َنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحجَّاجٍ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ْبنِ أَبِي َحدَّثَ -٣٠٨١
َس أََحٌد ِمْن أَوِْلَياِئي َشاِهٌد ، إِنَُّه لَْي: أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َخطََب أُمَّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، فَقَالَْت 

َيا ُعَمُر ، قُْم فََزوِّْج َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه : إِنَُّه لَْيَس أََحٌد مِْنُهْم َشاِهٌد َوال غَاِئٌب إِال َسيَْرضَانِي ، فَقَالَْت : فَقَالَ 
  وسلم

ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد ْبُن أَْيَمَن ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعْبدِ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ -٣٠٨٢
لَمَّا َخطَبَنِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها : الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ ِهَشامٍ قَالَ 

أَمَّا السِّنُّ فَأََنا أَكَْبُر مِْنَك ِسنا : أَمَّا أََنا فَكَبَِريةُ السِّنَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : ِخاللٌ ِفيَّ ثَالثٌ : لَُه  قُلُْت
أَمَّا الطِّفْلُ فَُهَو إِلَى اِهللا َعزَّ : اهللا عليه وسلم َوأََنا امَْرأَةٌ ُمطِْفلٌ وَأََنا اْمَرأَةٌ َشدِيَدةُ الَْغيَْرِة ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى : قَالَْت 

 صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لََها َوَجلَّ َوَرُسوِلِه ، َوأَمَّا الَْغْيَرةُ فَأَْدُعو اللََّه َعزَّ َوَجلَّ فََيذَْهبْ بَِها َعْنَك ، فََتزَوََّجَها النَّبِيُّ
  َوإِنْ أَُسبِّعْ لَِك أَُسبِّعْ ِلنَِساِئي: أَْهِلِك َعلَيَّ كََراَمةً وَإِنِّي لَْم أَُسبِّعْ َألَحٍد ِمْن نَِساِئي ، َوقَالَ إِنَّ بِِك َوبِ: ِحَني َدَخلَ َعلَْيَها 

َمْنُصورٍ ، َعنِ الَْحكَمِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن أَُبو الَْحَسنِ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َمْخلَُد ْبُن يَزِيَد ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن  -٣٠٨٣
كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيوِترُ : ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  ِلَسْبعٍ َوَخْمسٍ َوال َيفِْصلُ َبيَْنُهنَّ بَِتْسلِيمٍ َوال كَالمٍ

اللَّهُ َبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعنِ اَألْزَرقِ ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن ذَكَْوانَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ َحدَّثََنا ُهْد -٣٠٨٤
ْصرِ فَصَلَّى ِفي َبيِْتي َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَْعَد الَْع: َعْنَها ، أَنَّ أُمَّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

كُْنُت أَُصلِّيهَِما َبْعدَ َصالِة الظُّْهرِ : َيا َرسُولَ اِهللا ، َما َهاَتاِن الرَّكْعََتاِن َما كُْنَت ُتَصلِّيهَِما ؟ قَالَ : َركَْعَتْينِ ، فَقُلُْت 
  فََجاَءنِيَ الَْوفُْد فََشَغلَنِي َعْنُهَما فََصلَّْيُتُهمَا

  جحشزينب بنت  ١٠٦٥

  ابن رياب بن أسد بن خزمية توفيت سنة عشرين َرِضَي اهللا تعاىل عنها
َتزَوََّج َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ قَالَ  -٣٠٨٥

َسِد ْبنِ خَُزْيَمةَ ، َوأُمَُّها أَُمْيَمةُ بِْنُت َعْبِد الُْمطَِّلبِ ْبنِ َهاِشمٍ ، َعمَّةُ َرُسولِ اهللاِ وسلم زَْيَنَب بِْنَت َجْحشِ ْبنِ رِيَابِ ْبنِ أَ



  .َوِهَي أَوَّلُ نَِساِء النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ُتُوفَِّيْت بَْعَدُه: صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  يَْنُب بِْنتُ َجْحشٍ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َسَنةَ ِعْشرِيَنَوُتُوفَِّيْت َز: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

ِعيٍد ، َعْن َعْمَرةَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبِ ْبنِ خَاِلٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َس -٣٠٨٦
َتْتَبعُنِي أَطَْولُكُنَّ َيًدا قَالَْت َعاِئَشةُ َرِضيَ : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الَْت ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَ

َزلْ َنفَْعلُ لَْم َنفَكُنَّا إِذَا اْجَتَمْعَنا َبْعَد َوفَاِة َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َنُمدُّ أَْيِدَيَنا ِفي الَْحاِئطِ َنَتَناَولُ فَ: اللَُّه َعْنَها 
فََعَرفَْنا أَنَّ النَّبِيَّ : َنا قَالَْت ذَِلَك َحتَّى ُتُوفَِّيْت زَْيَنُب بِْنُت َجْحشٍ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، َوكَاَنِت امَْرأَةً قَِصَريةً َولَْم َتكُْن أَطَْولَ

اْمَرأَةً َصنَاَع الَْيَدْينِ كَاَنتْ َتْعَملُ َوتََتَصدَُّق بِِه ِفي َسبِيلِ  َوكَاَنِت: صلى اهللا عليه وسلم أََراَد بِطُولِ الَْيدِ الصََّدقَةَ قَالَْت 
  اِهللا َعزَّ َوَجلَّ

َما َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا : َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  -٣٠٨٧
إِنِّي رَأَْيُتُه ذََبحَ ى اهللا عليه وسلم أََولََم َعلَى امَْرأٍَة ِمْن نِسَاِئِه َما أَوْلََم َعلَى زَْيَنَب بِْنِت َجْحشٍ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، فَصل
  َشاةً

ِغَريِة ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ الُْم -٣٠٨٨
اذْكُْرَها : لَمَّا انْقََضْت ِعدَّةُ َزْيَنَب بِْنِت َجْحشٍ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلزَْيٍد : َعْنُه قَالَ 

َيا َزْيَنُب ، أَْبشِرِي أَْرَسلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيذْكُُرِك : ، فَقُلُْت  فَاْنطَلَقُْت: َعلَيَّ قَالَ َزْيدٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه 
َجاَء َرُسولُ اهللاِ َما أََنا بِصَانَِعٍة شَْيئًا حَتَّى أََرى أَْمَر َربِّي َعزَّ َوَجلَّ ، فَقَاَمْت إِلَى َمْسجِِدَها َونََزلَ الْقُْرآنُ ، َو: قَالَْت 

  عليه وسلم فََدَخلَ َعلَْيَها بَِغْيرِ إِذٍْن صلى اهللا

َيْعقُوَب ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن خَاِلدِ ْبنِ َعثَْمةَ ، َحدَّثَنِي ُموَسى ْبُن  -٣٠٨٩
بِي َبكْرِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ ، أن َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجاَء الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ الُْمنِيبِ ، َعْن أَ

ْت كُمَّ ِدْرِعَها َعلَى َرأْسَِها ، َبْيَت َزْيِد ْبنِ َحارِثَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَاْسَتأْذَنَ ، فَأَذَِنْت لَُه َزْيَنُب َوال ِخَماَر َعلَْيَها ، فَأَلْقَ
ذََهَب قَرِيًبا َيا َرسُولَ اِهللا ، فَقَاَم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َولَُه َهْمَهَمةٌ فَاتََّبْعُتهُ : َسأَلََها َعْن زَْيٍد ، فَقَالَْت فَ

  تََباَرَك اللَُّه ُمَصرِّفُ الْقُلُوبِ ، فََما زَالَ َيقُولَُها َحتَّى تََغيََّب: فََسِمْعُتُه ، َيقُولُ 

َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن صَاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ ،  -٣٠٩٠
ابِ ، لَقَْد كَانَ أَُبيُّ ْبُن كَْعبٍ أََنا أَْعلَُم النَّاسِ بَِشأِْن الِْحَج: ِشَهابٍ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلكٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

أَصَْبَح َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعُروًسا بِزَْيَنَب بِْنتِ َجْحشٍ َوكَانَ : َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْسأَلُنِي َعْنُه قَالَ أََنٌس 
  َتَزوََّجَها بِالَْمدِيَنِة ، َوذَكََر ِقصَّةَ الِْحجَابِ

ْبد الرمحن بن َعْمرو َحدَّثََنا أَُبو ُنَعيم عن سفيان عن ُمَحمد بن املنكدر قال توفيت زينب بنت َحدَّثََنا َع -٣٠٩١
  جحش َرِضيَ اهللا تعاىل عنها يف خالفة عمر رضوان اهللا عليه



، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َزْيَنَب بِْنِت أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ -٣٠٩٢
اْسَتْيقَظَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : َسلََمةَ ، َعْن َحبِيَبةَ ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ ، َعْن َزْيَنَب بِْنِت َجْحشٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

ال إِلََه إِال اللَُّه َوْيلٌ ِللْعََربِ ِمْن َشرٍّ قَِد اقْتََرَب ، فُِتَح الَْيْوَم ِمْن َرْدمِ : وسلم ِمْن َنْوِمِه ُمْحَمرا َوْجُهُه ، َوُهَو َيقُولُ 
َنْهلَُك َيا َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوِفيَنا : فَقُلُْت : َيأْجُوَج ، َوَمأْجُوَج َوَعقََد بَِيِدِه َيعْنِي َعَشَرةً قَالَْت زَْيَنُب 

َولَْم يَُواِفقِ اْبَن ُعَيْيَنةَ َعلَى َهذَا أََحٌد ، َوقَْد : َنَعْم ، إِذَا كَثُرَ الَْخَبثُ قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ : ؟ قَالَ  الصَّاِلُحونَ
  َبيَّنَّا ِفي ِكتَابِ ِعلَلِ َحِديِث الزُّهْرِيِّ

الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ ُمَحمَّدِ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد -٣٠٩٣
كُْنُت أَُرجِّلُ :  قَالَْت ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َجْحشٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َزْيَنبَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنَُّه كَانَ لََها ِمْخَضٌب ِمْن ُصفْرٍ

  َرأْسَ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلمِفيِه 

َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْن إِْبَراِهيَم ،  -٣٠٩٤
  َزيَْنَب ، ِمثْلَُه

  هللا تعاىل عنهاذكر زينب بنت خزمية وهي أم املساكني َرِضَي ا ١٠٦٦

َتزَوََّج َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ قَالَ  -٣٠٩٥
نِي عَْبِد َمَناِف ْبنِ ِهاللِ ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ وسلم زَْيَنَب بِْنَت خَُزْيَمةَ ، َوِهَي أُمُّ الَْمَساِكنيِ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، َوِهَي ِمْن َب

  َصْعَصَعةَ ، َوُتُوفَِّيْت َوَرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحيٌّ ، لَْم َتلَْبثْ َمَعُه إِال َيِسريًا

َج َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َتَزوَّ: َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ قَالَ 
ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ َصْعَصَعةَ ،  َزيَْنَب بِْنَت ُخَزْيَمةَ ، َوِهَي أُمُّ الَْمَساِكنيِ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، َوِهَي ِمْن َبنِي َعْبِد َمنَاِف ْبنِ ِهاللِ

  َتلَْبثْ َمَعُه إِال َيِسريًا َوُتُوفَِّيْت َوَرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َحيٌّ ، لَْم

ْرَعةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َضْمَضمِ ْبنِ ُز -٣٠٩٦
كُْنُت َيْوًما : َبحِّ السَّلَِميِّ ، أَنَّ اْمَرأَةً ِمْن بَنِي أََسٍد قَالَْت ُشرَْيحِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعْن َحِديِث َحبِيبِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعْن حَُرْيٍث اَأل

ذَا طَلََع َعلَْيَنا َرسُولُ ِعْنَد َزيَْنَب امَْرأَِة َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم وََنْحُن َنصَْنُع لََها بِمَْغَرٍة ، فََبْيَنَما َنْحُن كَذَِلَك إِ
 وسلم فَلَمَّا َرأَى الَْمْغَرةَ َرَجَع ، فَلَمَّا َرأَْت َزْيَنبُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َعِلَمْت أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللاهللاِ صلى اهللا عليه 

اهللا عليه وسلم صلى عليه وسلم قَْد كَرَِه َما فََعلَْت أََخذَْت َماًء َوغََسلَْت ثَِيابَِها َوَواَرْت كُلَّ ُحمَْرٍة ، ثُمَّ إِنَّ َرسُولَ اِهللا 
  َرَجَع فَاطَّلََع فَلَْم َيرَ َشْيئًا فََدَخلَ

  ميمونة بنت احلارث َرِضَي اهللا تعاىل عنها ١٠٦٧

  وتوفيت سنة ثالث وستني عام احلرة
َتزَوََّج َرسُولُ اهللاِ : الَ َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن أَبِي َمنِيعٍ ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ قَ -٣٠٩٧



نِ ِهاللِ ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ صلى اهللا عليه وسلم َمْيُموَنةَ بِْنَت الْحَارِثِ ْبنِ َحْزِن ْبنِ ُبَجْيرِ ْبنِ الَْهْزمِ ْبنِ رَُوْيَبةَ ْبنِ َعْبدِ اِهللا ْب
  وسلم َصْعَصَعةَ ، َوِهيَ الَِّتي َوَهَبْت نَفَْسَها ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه

 أَبِي َسلََمةَ ، َعنِ َحدَّثََنا اْبُن كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا اُألمَوِيُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي لَبِيٍد ، َعْن -٣٠٩٨
َولَّْت أُمُّ الْفَْضلِ ِللَْعبَّاسِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فََزوََّجَها ِمْن َولَّْت َمْيُموَنةُ أََمرََها أُمَّ الْفَْضلِ ، َو: اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 
  .َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ُتُوفَِّيتْ َسَنةَ ثَالٍث َوِستَِّني َعاَم الَْحرَِّة: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ َرِحَمُه اللَُّه 

ةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -٣٠٩٩
:  سُِئلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َعْن فَأَْرٍة َوقََعْت ِفي َسْمنٍ ، فَقَالَ: َعبَّاسٍ ، َعْن َمْيُموَنةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  أَلْقُوَها َوَما حَْولَهَا

َمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُعَمَر ْبنِ ُبوذََوْيِه ، َعْن َمْع -٣١٠٠
سُِئلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : َمْيُموَنةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم قَالَْت َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن 

  إِنْ كَانَ َجاِمًدا فَأَلْقُوُه َوَما حَْولَُه ، َوإِنْ كَانَ َماِئًعا فَالَ َتقَْربُوُه: وسلم َعنِ الْفَأَْرِة َتقَُع ِفي السَّْمنِ ، فَقَالَ 

َعِليٍّ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن -٣١٠١
هللا عليه وسلم ، ِمثْلَ  صلى ا، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َمْيُموَنةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، َعنِ النَّبِيِّ

  َحِديِث ْبنِ ُعَيْينَةَ

َبْيِد ْبنِ السَّبَّاقِ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن كَِثريٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُع -٣١٠٢
: خََرَج َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيوًْما خَاِثًرا ، فَقُلُْت : َعْنَها قَالَْت  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َمْيُموَنةَ َرِضَي اللَُّه

 إِنَّ جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم َوَعَدنِي َوَما أَْخلَفَنِي ، فَظَلَّ َيْوَمُه ذَِلَك َولَْيلََتُه ، َوِفي الَْبْيِت كَلٌْب: َماِلي أَرَاَك خَاِثًرا ؟ فَقَالَ 
إِنَّا ال : ِه السَّالُم ، َوقَالَ َت َنَضٍد لََنا فَأََمرَ بِِه فَأُْخرَِج ، ثُمَّ أََخذَ بَِيِدِه َماًء فََنَضَح بِِه َمكَاَنُه ، ثُمَّ َجاَء جِْبرِيلُ َعلَْيَتْح

  صَِّغريِ َوَما َيأْذَنُ ِفيِهَوكَانَ َتكَلََّم ِفي كَلْبِ الْحَاِئِط ال: َنْدُخلُ َبْيًتا ِفيِه صُوَرةٌ َوال كَلٌْب قَالَْت 

  جويرية بنت احلارث َرِضَي اهللا تعاىل عنها ١٠٦٨

  توفيت سنة ست ومخسني
سََبى َرسُولُ اِهللا : َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن أَبِي َمنِيعٍ ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ قَالَ  -٣١٠٣

  جَُوْيرَِيةَ بِْنَت الَْحارِِث ْبنِ أَبِي ِضرَارِ ْبنِ الْحَارِِث ْبنِ َعاِئِذ ْبنِ َماِلِك ْبنِ الُْمْصطَِلقِ صلى اهللا عليه وسلم

رَِيةَ ، أَنَّ ُجوَْيَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ  -٣١٠٤
أَلَمْ : لَْم َيَتَزوَّْجِك ، فَقَالَ : إِنَّ أَزَْواجَِك يَفَْخْرنَ َعلَيَّ َوقُلَْن : َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
  أُْعِظْم َصَداقَِك ؟ أَلَْم أُْعِتْق أَْرَبِعَني ِمْن قَْوِمِك ؟



ثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َعْن َزكَرِيَّا ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّ -٣١٠٥
  وسلم أَْعَتَق ُجوَْيرَِيةَ وَاْستَْنكََحَها َوجََعلَ ِعْتقََها َصَداقََها ، َوكُلُّ أَِسريٍ ِمْن َبنِي الُْمْصطَِلقِ ُيْعتَُق

ْبدِ الرَّْحَمنِ ، ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َعَحدَّ -٣١٠٦
سُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِحنيَ َمرَّ بَِها َر: َعْن أَبِي رِْشِديَن ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُجَوْيرَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

رِ أَْو نِْصَف النَّهَارِ َوِهَي كَذَِلكَ َصلَّى الَْغَداةَ أَْو بَْعَدَما َصلَّى الَْغدَاةَ َوِهَي َتذْكُُر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، فََرَجعَ ِحَني اْرِتفَاعِ النَّهَا
سُْبَحانَ اِهللا َعَددَ : كَِلَماٍت ثَالثَ مَرَّاٍت َوُهَو أَكْثَُر َوأَْرَجُح َوأَْوَزنُ ِممَّا قُلِْت  لَْو قُلِْت ُمْنذُ قُْمُت َعْنِك أَرَْبَع: ، فَقَالَ 

  َخلِْقِه ، ُسْبَحانَ اِهللا رَِضا َنفِْسِه ، سُْبَحانَ اِهللا زَِنةَ عَْرِشِه ، سُْبَحانَ اِهللا ِمَداَد كَِلَماتِِه

: مٍ الْعَمِّيُّ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َموْلَى طَلَْحةَ قَالَ َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْر -٣١٠٧
لم َمرَّ َعلَى ليه وسَسِمْعُت كَُرْيًبا ُيَحدِّثُ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُجَوْيرَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا ع

: َما زِلِْت َعلَى حَاِلِك ؟ قَالَْت : ُجَويْرَِيةَ َباكًِرا َوِهَي ِفي الَْمْسجِدِ َتْدُعو ، ثُمَّ َمرَّ َعلَْيَها قَرِيًبا ِمْن نِْصِف النََّهارِ ، فَقَالَ 
نَّ ؟ ُسْبَحانَ اِهللا َعَدَد َخلِْقِه ، سُْبَحانَ اِهللا رَِضا نَفِْسِه ، أَال أَُعلُِّمِك كَِلَماٍت ُتْعَدلَْن بِهِنَّ َولَْو ُوزِنَّ بِهِ: َنَعْم ، فَقَالَ 

َوكَانَ اْسَمَها بُرَّةٌ فََسمَّاَها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : سُْبَحانَ اِهللا زَِنةَ عَْرِشِه ، سُْبَحانَ اِهللا ِمَداَد كَِلَماِتِه قَالَ 
  اُجَويْرَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَه

َحةَ ، َعْن كَُرْيبٍ َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ َمْولَى آلِ طَلْ -٣١٠٨
، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم  ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُجَوْيرَِيةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َزْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

َما : َجاِلَسةٌ ، فَقَالَ  َخَرَج ِمْن ِعْندَِنا ُبكَْرةً ِحنيَ َصلَّى الصُّْبَح َوِهَي ِفي َمْسجِِدَها ، ثُمَّ َرَجَع َبْعَد أَنْ أَْصَبَح وَِهَي ِفيِه
لَقَْد قُلُْت َبْعَدِك أَرَْبَع : َعْم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َن: زِلِْت َعلَى الَْحالِ الَِّتي فَاَرقُْتِك َعلَْيَها ؟ قَالَْت 

ُسْبَحانَ اِهللا َوبِحَْمِدِه َعَدَد َخلِْقِه ، َورَِضا نَفِْسِه ، َوزَِنِة : كَِلَماٍت ثَالثَ َمرَّاٍت لَْو ُوزَِنْت بَِما قُلِْت ُمْنذُ الَْيْومِ لََوَزَنْتُهنَّ 
  ِمَداَد كَِلَماتِِهَعْرِشِه ، َو

لسَّبَّاقِ ، َعْن ُجَويْرَِيةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ا -٣١٠٩
: َهلْ ِمْن طََعامٍ ؟ فَقُلُْت : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ : بِْنِت الَْحارِِث َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  هَاِتيَها فَقَدْ َبلََغْت َمِحلَّهَا: ال ، إِال أَعْظٌُم أُْعِطَيْت َمْوالةً لََنا ِمَن الصََّدقَِة ، فَقَالَ 

  صفية بنت حيي َرِضَي اهللا تعاىل عنها ١٠٦٩

سََبى : ْبنِ حَْربٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن أَبِي َمنِيعٍ ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ قَالَ  َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنِ -٣١١٠
ْيَبَر ، وَِهَي َعُروسٌ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصِفيَّةَ بِْنتَ ُحَييِّ ْبنِ أَْخطَبَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ِمْن َبنِي النَِّضريِ َيْوَم َخ

  .ِكنَاَنةَ ْبنِ أَبِي الُْحقَْيقِبِ
  ُتُوفَِّيْت َصِفيَّةُ بِْنُت حَُييٍّ َسَنةَ َخْمِسَني َرِضيَ اللَُّه َعْنهَا: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 



َيانُ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْحَسنِ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفْ -٣١١١
قُْمُت إِلَى النَّبِيِّ : َنَزلَ شَْيٌخ ِمْن أَْهلِ الَْمدِيَنِة َعلَى َمْسُروقٍ فَُحدِّثَ َعْن َصِفيَّةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها أَنََّها قَالَْت : َعمَّارٍ قَالَ 

: َمْن ُتوِصي بِي ؟ قَالَ : اجَِك أََحٌد إِال لََها قَرَاَبةٌ أَْو َعِشَريةٌ قَالَْت إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَزَْو: صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت 
  أُوِصي بِِك إِلَى َعِليٍّ

قَاِسمِ َوُهَو مٍ ، َعنِ الَْحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َبِشريٍ النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َواِقٍد ، َحدَّثََنا النَّهَّاسُ ْبُن قَْه -٣١١٢
لَمَّا نََزلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َخيَْبَر َوَصِفيَّةُ : اْبُن َعْوٍف الشَّْيبَانِيُّ ، َعْن أَبِي بَْرَزةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

لَى َصْدرَِها فَقَصَّْت ذَِلَك َعلَى زَْوجَِها ، فَقَالَ َعُروٌس ِفي َمجَاِسدَِها فََرأَْت ِفي الَْمَنامِ إِنَّ الشَّْمَس نََزلَْت َحتَّى َوقََعْت َع
فَفََتَحَها َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَضََرَب ُعُنَق َزْوجَِها : َواللَِّه َما َتمَّنَِّني إِال َهذَا الَْمِلَك الَِّذي َنَزلَ بَِنا قَالَ : 

ِفْتَيِة النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِلَيَتزََّوَجَها َحتَّى أَلْقَى لَُهمْ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا  َوَتعَرََّض لََها َمْن ُهَناَك ِمْن: َصبًْرا قَالَ 
  كُلُوا وَِليَمةَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى َصِفيَّةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها: عليه وسلم َتْمًرا َعلَى َسِقيٍف ، فَقَالَ 

 اْبنِ َحَسُن ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِأَْخبََرَنا الْ -٣١١٣
َما : صلى اهللا عليه وسلم  كَانَ بَِعْينِ َصِفيَّةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها َخضَِرةٌ ، فَقَالَ لََها َرسُولُ اِهللا: ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

: قُلُْت ِلزَْوجِي إِنِّي رَأَْيُت ِفيَما َيَرى النَّاِئُم قََمًرا َوقََع ِفي ِحجْرِي فَلَطََمنِي ، َوقَالَ : َهِذِه الَْخِضَرةُ بَِعْينَِك ؟ فَقَالَْت 
اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قََتلَ أَبِي َوزَْوجِي ، فََما زَالَ  فََما كَانَ أَْبَغَض إِلَيَّ ِمْن َرُسولِ: ُترِيِديَن َمِلَك يَثْرَِب قَالَْت 

أُرَاُه َعنِ : َيا صَِفيَّةُ إِنَّ أََباِك أَلََّب َعلَيَّ الَْعَرَب َوفََعلَ َوفََعلَ ، َحتَّى ذََهَب ذَاَك ِمْن َنفِْسي ، َوقَالَ : َيْعَتِذُر إِلَيَّ ، َوَيقُولُ 
  َعنُْه اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه

َنا هَاِشُم ْبُن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن الُْمَغلِّسِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيَد الَْباهِِليُّ ، َحدَّثَ -٣١١٤
ةَ ْبَن حَُييٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ُتَحدِّثُ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َسِمْعتُ َصِفيَّ: َحدَّثَنِي ِكنَاَنةُ ْبُن نَُبْيٍه َمْولَى َصِفيَّةَ بِْنِت حَُييٍّ قَالَ 

َورُوِي َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، َوَعاِئَشةَ : صلى اهللا عليه وسلم أَْعَتقََها َوَجَعلَ ِعْتقََها َصَداقََها قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ 
  ِلَكَرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، ِمثْلُ ذَ

َنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أَ -٣١١٥
َتَراَها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِسْبَعِة أَرُْؤسٍ فََهَزَمُهْم َوَوقََع ِفي سَْهمِ ِدْحَيةَ جَارَِيةٌ َجِميلَةٌ فَاْش: ذَكََر َخْيَبَر قَالَ 

  َوَتعَْتدُّ ِفي َبيِْتهَا: وَأَْحِسُبُه قَالَ : ثُمَّ َدفََعَها إِلَى أُمِّ ُسلَْيمٍ قَالَ 

يِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلكٍ َرِضَي اللَُّه َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعنِ الزُّْهرِ -٣١١٦
  َعْنُه أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم اسَْتْبَرأَ َصِفيَّةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها بِحَْيضٍَة

لزُّهْرِيِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ ُحَسْينٍ ، َحدَّثََنا َوْهَبانُ ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلٌد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق ، َعنِ ا -٣١١٧
جِئُْت إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أََتَحدَّثُ : َحدَّثَْتنِي َصِفيَّةُ بِْنُت حَُييٍّ زَْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَْت 

فَلَمَّا َرأََيا : َياِلي ُيَبلِّغُنِي َبيِْتي فَلَِقَيُه َرُجالِن ِمَن اَألْنصَارِ قَالَْت ِعْنَدُه َوكَانَ َعاِكفًا ِفي الَْمْسجِِد فَقَاَم َمِعي لَْيلَةً ِمَن اللَّ
: َتعَالََيا فَإِنََّها صَِفيَّةُ َزْوُج النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَاال : َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اسَْتْحَيَيا فََرَجَعا ، فَقَالَ 



َما أَقُولُ لَكَُما َهذَا أَنْ َتكُوَنا َتظُنَّا ُسوًءا ، َولَكِنِّي قَْد َعِلْمُت أَنَّ الشَّْيطَانَ َيْجرِي ِمنَ : ِه سُْبَحانَ اِهللا ، فَقَالَ َنُعوذُ بِاللَّ
  اِإلْنَساِن َمْجَرى الدَّمِ

ْعلَى ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ ُحَسْينٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اَأل -٣١١٨
  َعْن َصِفيَّةَ َزْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َنْحوَُه

ْبنِ ُحَسْينٍ ، َعْن َصِفيَّةَ  َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعِليِّ -٣١١٩
  إِنِّي َخِشيُت أَنْ يَقِْذَف ِفي قُلُوبِكَُما َخْيًرا أَْو شَرا: بِْنِت حَُييٍّ ، فَذَكََر َنْحَوُه قَالَ 

ْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِاللٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الُْبَخارِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي أَِخي ، َع -٣١٢٠
أَْخبََرنِي َعِليُّ ْبُن ُحَسْينٍ ، أَنَّ َصِفيَّةَ بِْنَت حَُييٍّ زَْوَج النَّبِيِّ صلى اهللا عليه : ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َعِتيقٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ قَالَ 

وسلم لَْيال َتُزوُرُه َوُهَو ُمعَْتِكٌف ِفي الَْمْسجِِد ، فَذَكََر َنْحَوُه ،  وسلم أَْخَبَرْتُه ، أَنََّها َجاَءْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه
  إِنِّي أَْخَشى أَنْ َيقِْذَف الشَّْيطَانُ ِفي قُلُوبِكَُما َشْيئًا: َوقَالَ 

أَْخَبرَنِي َعِليُّ ْبُن ُحَسْينٍ ، : لزُّهْرِيِّ قَالَ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ ا -٣١٢١
  إِنِّي َخشِيُت أَنْ يَقِْذَف الشَّْيطَانُ ِفي قُلُوبِكَُما َشْيئًا: أَنَّ َصِفيَّةَ زَْوَج النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَْخبََرْتُه َنْحَوُه ، َوقَالَ 

ةَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -٣١٢٢
ال َيْنتَهِي : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : إِْدرِيَس ، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ َصفَْوانَ ، َعْن َصِفيَّةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

أَوَِّلهِْم َوآِخرِِهمْ ْن غَْزوِ َهذَا الَْبْيتِ َحتَّى َيْغُزَو جَْيٌش حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَْيَداِء أَْو بَِبْيَداَء ِمَن اَألْرضِ ُخِسَف بِالنَّاُس َع
  زَّ َوَجلَّ َعلَى َما ِفي أَنْفُِسهِْمَيْبَعثُُهُم اللَُّه َع: فَإِنْ كَانَ ِفيهِْم َمْن َيكَْرُه ؟ قَالَ : َولَْم يَْنُج أَْوَسطُُهْم ، قُلُْت 

  ومن ذكر مارية أم إبراهيم بن النيب صلى اهللا عليه وسلم ١٠٧

  قال أَُبو بكر بن أيب عاصم توفيت سنة ست عشرة يف احملرم وصلى عليها عمر بن اخلطاب َرِضَي اهللا تعاىل عنها
ِلدُ ْبُن ِخَداشٍ ، َحدَّثََنا حَاِتمُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َعْن َبِشريِ ْبنِ ُمَهاجِرٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا خَا -٣١٢٣

ْينِ َوَبْغلَةً َوكَانَ َيْركَبُ َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ أَِمَري الِْقْبِط أَْهَدى إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم جَارِيََت
  َبْغلَةَ بِالَْمِديَنِة ، وَأََخذَ إِْحَدى الْجَارِيََتْينِ ِلَنفِْسِه ، َوَوَهبَ اُألْخَرى ِلَحسَّانَالْ

ْبنِ َسْعٍد ، َعنِ  َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعْن َرُجلٍ َسمَّاُه ، َعنِ اللَّْيِث -٣١٢٤
الُْمقَْوِقُس جَارَِيةً : أَْهَدى َمِلٌك ِمْن َبطَارِقَِة الرُّومِ ، ُيقَالُ لَُه : زُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها قَالَْت ال

َها َشابا ، فََدَخلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِقْبِطيَّةً ِمْن َبَناِت الُْملُوِك ُتَسمَّى مَارَِيةُ ، َوأَْهَدى إِلَْيِه َمَعَها اْبَن َعمٍّ لَ
فَلَمَّا اْستََبانَ َحَملَُها َجزَِعْت ِمْن : ِمْنَها ذَاَت َمْدَخلِ َخلَْوٍة فَأََصاَبَها فََحَملَْت إِْبَراهِيَم قَالَْت عَاِئَشةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها 

وسلم حَتَّى َولََدْت فَلَْم َيكُْن ُألمِِّه لََبٌن فَاْشَتَرى لَُه ضَاِئَنةً لَبُوًنا فَُغذَِّي مِْنَها  ذَِلَك فََسكََت َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه
،  َيا َعاِئَشةُ:  ، فَقَالَ الصَّبِيُّ فَصَلََح َعلَْيِه جِْسُمُه َوَحُسَن لَْحُمُه َوصَفَا لَْوُنُه ، فََجاَء بِِه ذَاَت َيْومٍ َيْحِملُُه َعلَى ُعُنِقِه



لََعْمرِي ، فََمْن ُيَغذَّى بِأَلَْبانِ : َوال اللَّْحَم ، فَقُلُْت : َما أََرى َشَبًها ، فَقَالَ : كَْيَف َتَرْيَن الشََّبَه ؟ فَقَالَْت َوأََنا غَْيَرى 
  الضَّأِْن لََيْحُسُن لَْحُمُه ؟

ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَريِة ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلكٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثََنا َشيَْبانُ ْبُن فَرُّوخٍ اَألْيِليُّ ، َحدَّثََنا  -٣١٢٥
  وُِلَد ِلي غُالٌم اللَّْيلَةَ َوَسمَّْيُتُه بِاْسمِ أَبِي إِبَْراِهيَم: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

ْيَمانُ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ، َحدَّثََنا ُسلَ -٣١٢٦
  وسلم ، ِمثْلَُه

الزُّْهرِيِّ ،  َعنَِحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ،  -٣١٢٧
لَمَّا َولََدْت أُمُّ إِْبَراِهيَم كَأَنَُّه َوقََع ِفي نَفْسِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن : َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َك َيا أََبا إِْبَراِهيَمالسَّالُم َعلَْي: ذَِلَك َشْيٌء ، حَتَّى َجاَءُه جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، فَقَالَ 

َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِمْسِكنيٍ ، وَأَُبو َبكْرِ ْبُن َعْسكَرٍ ، قَاال  -٣١٢٨
لَمَّا ُوِلَد إِْبَراِهيُم اْبُن النَّبِيِّ صلى اهللا : َي اللَُّه َعْنُه قَالَ َيزِيَد ْبنِ أَبِي حَبِيبٍ ، َوَعِقيلٌ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسٍ َرِض

  السَّالُم َعلَْيَك َيا أََبا إِبَْراهِيَم: عليه وسلم ِمْن َجارَِيِتِه مَارَِيةَ َوقََع ِفي نَفِْسِه ِمْنُه ، َحتَّى أَتَاُه جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، فَقَالَ 

أَبِي َحبِيبٍ ،  َنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنَِحدَّثَ -٣١٢٩
ِفي َمْسُربَِتَها َوكَانَ ِقْبِطيٌّ َيأْوِي  كَاَنْت أُمُّ إِبَْراِهيَم: َوُعقَْيلٌ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

لَُّه َعْنُه فَأََمَرُه بِقَْتِلِه ، إِلَيَْها فََيأْتِيَها بِالَْماِء َوالَْحطَبِ ، فَأَْرَسلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي ال
َرأَى الِْقبِْطيُّ السَّْيَف َمَع َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوقََع ِفي َنفِْسِه فَأَلْقَى الِْكَساَء الَِّذي  فَاْنطَلََق فََوَجَدُه َعلَى َنْخلٍَة ، فَلَمَّا

َنا بِأَْمرٍ َيا َرُسولَ اِهللا ، إِذَا أََمْرتَ أََحَد: كَانَ َعلَْيِه فَاقَْتَحَم فَإِذَا ُهَو َمْجبُوٌب ، فَأََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
نََعْم ، فَأَْخَبَرهُ بَِما رَأَى ِمَن الِْقْبِطيِّ ، فَوُِلَد لَُه إِبَْراِهيُم َعلَْيِه السَّالُم ، فَأََتاُه جِْبرِيلُ : َوَرأَى غَْيَر ذَِلَك ُيرَاجُِعَك ؟ فَقَالَ 

  السَّالُم َعلَْيَك َيا أََبا إِبَْراهِيَم: َعلَْيِه السَّالُم ، فَقَالَ 

ُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ْبنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا عَْب -٣١٣٠
نّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َبلََغُه أَنَّ أَْخبََرنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَ: َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ 

اقُْتلُْه ، فَأََخذَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه السَّْيفَ : ِقْبِطيا يََتَحدَّثُ إِلَى َمارَِيةَ فَأَْرَسلَ َعِليا َرِضَي اللَُّه َعْنُه إِلَْيِه ، َوقَالَ لَُه 
لَى َنْخلٍَة ، فَإِذَا ُهَو َحصُوٌر لَْيَس لَُه ذَكٌَر ، فََجاَء النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْخبََرُه ، فَقَالَ َيضْرِْب بِِه الِْقْبِطيَّ َوُهَو َع

  إِنََّما ِشفَاُء الِْعيِّ السُّؤَالُ: 

، َعنِ اللَّْيِث ْبنِ سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َرُجلٍ َسمَّاُه -٣١٣١
ا كَانَ اتََّبعََها ِمْن َوَحدَّثَنِي أََنُس ْبُن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ الْعِلَْج خََرَج َمَعَها وَلَْم يَْهِدِه الُْمقَوِْقُس إِنََّم: ِشَهابٍ قَالَ 
  اهللا عليه وسلم أَْنزَلََها َمنْزِلَ أَبِي أَيُّوَبَوكَانَ َرسُولُ اهللاِ صلى : قَْرَيِتَها قَالَ 



دِ اهللاِ ْبنِ أَبِي َسبَْرةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي َبكْرٍ الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َرَجاٍء ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعْب -٣١٣٢
لَمَّا وَلََدتْ أُمُّ إِبَْراهِيَم ، إِبَْراهِيَم َعلَْيِه السَّالمُ : ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  َعْن ُحَسْينِ ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ

  أَْعتَقََها وَلََدهَا: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اقُ اَألْزَرُق ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن َخاِلِد ْبنِ يَزِيَد ، َحدَّثََنا إِْسَح -٣١٣٣
َمْن َولََدْت ِمْنُه أََمُتُه فَهَِي ُمْعَتقَةٌ : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  الَْحِديثُ
َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن : الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َوزَكَرَِيا ْبُن َيحَْيى ، قَاال  َحدَّثََنا أَُبو -٣١٣٤

  ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َرفََعُه ِمثْلَُه

ثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ِفَراسٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعنِ الَْبَراءِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٣١٣٥
ُتُوفَِّي إِبَْراهِيُم اْبُن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو اْبُن ِستَّةَ َعَشرَ َشهًْرا ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  اْدِفُنوُه ِفي الَْبِقيعِ فَإِنَّ لَُه مُْرِضًعا ِفي الَْجنَِّة: هللا عليه وسلم ا

 َعْمرِو ْبنِ ُعْتَبةَ ، َحدَّثََنا َعبَّاسُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ -٣١٣٦
لَمَّا ُتُوفِّيَ إِبَْراهِيُم اْبُن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : لْبََراِء ، َعْن أَبِيِه قَالَ َعْن َيزِيَد ْبنِ ا

  إِنَّ لَُه مُْرِضًعا ِفي الَْجنَِّة تُِتمُّ َبِقيَّةَ َرَضاعِِه: وسلم 

احلسني عن إمساعيل بن أيب خالد قال قلت لعبد اهللا بن أيب أوىف هل َحدَّثََنا وهبان بن بقية َحدَّثََنا ُمحَمد بن  -٣١٣٧
رأيت إبراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال تويف وهو صغري ولو قدر أن يكون بعد ُمَحمد صلى اهللا عليه 

  وسلم نبيا عاش ابنه ولكن ال نيب بعده
مساعيل بن أيب خالد قال قلت البن أيب أوىف هل رأيت َحدَّثََنا الشافعي َحدَّثََنا عيسى بن يونس عن إ -٣١٣٨

  إبراهيم بن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال مات وهو صغري آخر ذكر أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ومن ذكر أمساء ابنة أيب بكر الصديق َرِضَي اهللا تعاىل عنها ١٠٧١

 بن يعلى التيمي عن أبيه يعلى بن حرملة قال دخلت مكة بعدما َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا حيىي -٣١٣٩
قتل بن الزَُّبري َرِضَي اهللا تعاىل عنه بثالث أيام وهو جسد مصلوب قال فجاءت أمه عجوز كبرية طويلة مكفوفة 

  البصر فقالت للحجاج أما آن هلذا الراكب أن ينزل

ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن َوْهبٍ ، َعْن قُرَّةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحيْوِيلَ َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد عَْبُد الرَّْحَمنِ  -٣١٤٠
إِذَا ثََرَدتْ ا ، أَنََّها كَاَنْت ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن أَْسَماَء اْبَنِة أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضيَ اللَُّه َعْنَه

إِنَّهُ أَْعظَمُ : إِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : غَطَّْتُه َشْيئًا حَتَّى َيذَْهَب فَْوَرةُ ُدَخانِِه ، َوَتقُولُ 
  ِللَْبَركَِة



ُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َحدَّثَنِي ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ أَُبو ُمكَْرمٍ الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا ُيو -٣١٤١
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا : ْت َعبَّاِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الزُّبَْيرِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَْسَماَء اْبَنِة أَبِي َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَ

َيِسُري ِفي ِظلِّ الْفََننِ ِمْنَها الرَّاِكُب ِمئَةَ َسَنٍة ، وََيْستَِظلُّ بِالْفََننِ ِمْنَها ِمائَةُ : َرةَ الُْمْنتََهى ، فَقَالَ عليه وسلم َوذَكََر ِسْد
  َراِكبٍ ، ِفيَها فَِراشُ الذََّهبِ كَأَنَّ ثََمَرَها الِْقاللُ

  ذكر أمساء ابنة عميس اخلثعمية ١٠٧٢

عمر َحدَّثََنا سفيان عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم فقال عمر ألمساء ابنة  َحدَّثََنا ابن أيب -٣١٤٢
عميس َرِضَي اهللا تعاىل عنها سبقناكم باهلجرة فقالت أجل واهللا لقد سبقتمونا باهلجرة وكنا عند احلفاة العراة وكنتم 

  ركم مبعايل األخالقعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلم جاهلكم ويفقه عاملكم ويأم

َحدَّثََنا الشافعي وعبد األعلى بن محاد قاال َحدَّثََنا سفيان بن ُعَيْينة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن  -٣١٤٣
أيب حازم قال وفدت إىل أيب بكر مع أيب فدخلنا عليه يف مرضه فرأيت امرأة بيضاء موشومة اليدين تذب عنه يريد 

  اهللا تعاىل عنهاأمساء ابنة عميس َرِضَي 

قَْبةَ ، َعْن كَُرْيبٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َعْبِد الْجَبَّارِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ الدََّراَوْرِديُّ ، َحدَّثَنِي إِْبَراِهيُم ْبُن ُع -٣١٤٤
َمْيُموَنةُ بِْنُت الْحَارِِث ، : اَألخََواُت الُْمْؤِمنَاُت : وسلم قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  َوأُمُّ الْفَْضلِ ، وَأَْسَماُء بِْنُت ُعَمْيسٍ

ْبُد الْعَزِيزِ َعَحدَّثَنِي إِبَْراِهيمُ ْبُن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن أَبِي الْكَْرمِ الَْجْعفَرِيُّ ، َحدَّثََنا : قَالَ  -٣١٤٥
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : الدََّراَورِْديُّ ، َحدَّثَنِي مُوَسى ْبُن ُعقَْبةَ ، َعْن كَُرْيبٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  ْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنهَااَألخََواتُ الُْمْؤِمنَاُت وَأُْخُتُهنَّ ِمْن أُمِّهِنَّ أَْسَماُء بِْنُت ُعَم: عليه وسلم 

َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، قَاال  -٣١٤٦
: أَْسَماَء اْبَنِة ُعَمْيسٍ ، أَنََّها قَالَْت ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم  َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ َعاِمرٍ ، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ رِفَاَعةَ الزُّرَِقيِّ ، َعْن

  َنَعْم ، لَْو كَانَ َشْيٌء ُيَسابُِق الْقَْدَر َسَبقَُه الَْعيُْن: إِنَّ َبنِي َجْعفَرٍ ُتِصيبُُهُم الَْعْيُن أَفَأَسَْتْرِقي لَُهْم ؟ فَقَالَ 

َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َسْعٍد ، : َعِليٍّ ، َوالْفَْضلُ ْبُن سَْهلٍ أَُبو العباس األعرج قَالَ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن  -٣١٤٧
لِيٍد َرُجلٌ  ِكالَب ْبَن َتَحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ الَْوِليدِ ْبنِ كَِثريٍ ، َحدَّثَنِي َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُمْسِلمٍ الطَّوِيلُ صَاِحُب الَْمصَاِحِف ، أَنَّ

إِنَّ اْبنَ : نِ ُمطِْعمٍ ، فَقَالَ ِمْن َبنِي لَْيثٍ َبْيَنا ُهَو جَاِلٌس ِعْنَد َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ إِذْ َجاَءُه َجاَءهُ َرسُولُ َناِفعِ ْبنِ جَُبْيرِ ْب
: ثْتَنِي َعْن أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، فَقَالَ كَْيَف الَْحِديثُ الَِّذي َحدَّ: َخالَِتَك َيقَْرأُ َعلَْيَك السَّالَم ، َوَيقُولُ 

ال َيْصبِرُ : وسلم ، َيقُولُ  أَخْبِْرُه أَنِّي أَْخبَْرُتُه ، أَنَّ أَْسَماَء بِْنَت ُعَمْيسٍ َحدَّثَْتنِي ، أَنََّها َسِمَعْت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه
  َمِديَنِة َوِشدَِّتَها إِال كُْنُت لَُه َشهِيًدا أَْو شَِفيًعا َيْوَم الِْقَيامَِةأََحٌد َعلَى ْألَواِء الْ

  أم هانئ بنت أيب طالب ١٠٧٣



  وامسها فاختة َرِضَي اهللا تعاىل عنها ومن ذكرها
ْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي مُرَّةَ َمْولَى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ ، َع -٣١٤٨

مَْرَحًبا : فَطَلََع َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : َعِقيلِ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، َعْن أُمِّ َهانِِئ بِْنِت أَبِي طَاِلبٍ قَالَْت 
  بِفَاِخَتةَ أُمِّ َهانِئٍ َرِضَي اللَُّه َعْنَها

ةَ أَْخَبَرُه ، أَنَّهُ ثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن أَبِي النَّْضرِ ، أَنَّ أََبا ُمرََّحدَّ -٣١٤٩
َمْن َهِذِه : فََسلَّْمُت َعلَْيِه ، فَقَالَ ذَهَْبُت إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َسِمَع أُمَّ َهانِئٍ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، َتقُولُ 

  َمْرَحًبا بِأُمِّ هَانٍِئ: أُمُّ َهانٍِئ ، فَقَالَ : ؟ فَقُلُْت 

ْن ُمسَيِّبِ ، َعَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ الْ -٣١٥٠
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي قَْد كَبِْرُت : أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َخطََب أُمَّ َهانٍِئ ، فَقَالَْت 

نَِساِء قَُرْيشٍ ، أَْحنَاُه َعلَى َولٍَد ِفي َخْيُر نَِساٍء َرِكْبَن اإلِبِلَ ِخيَاُر : َوِلي ِعَيالٌ ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ِصَغرِِه وَأَْرَعاُه َعلَى زَْوجٍ ِفي ذَاِت َيدِِه

َعْن أُمِّ َهانٍِئ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُموَسى ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعنِ السُّدِّيِّ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، -٣١٥١
  َخطَبَنِي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَاْعَتذَْرُت إِلَْيِه ، فََعذََرنِي: للَُّه َعْنَها قَالَْت َرِضَي ا

  :ومما أَْسَنَدت 
رِيِّ ، َعْن أَبِي قُْبَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالنَ ، َعْن َسِعيدٍ الَْم -٣١٥٢

  .لَمَّا كَانَ َيْوُم الْفَْتحِ أََتانِي َحَمواِن ِلي فَأَمَّْنُتُهمَا: ُمرَّةَ ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 
عليه وسلم َوُهَو ِفي أََعلَى َمكَّةَ ِفي قُبٍَّة  َوأَتَانِي َعِليٌّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه فَأََراَد قَْتلَُهَما ، فَذَهَْبُت إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا

فََبْيَنا : َتوَدِّيَن الُْمْشرِِكَني وَُتجِريِينَُهْم قَالَْت : فََوَجْدُت فَاِطَمةَ َوكَاَنْت أََشدَّ َعلَيَّ ِمْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، َوقَالَْت 
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي أَمَّْنتُ َحْمَوْينِ ِلي ، : ه وسلم َعلَى َوْجهِِه زََهُج الُْغبَارِ ، فَقُلُْت أََنا كَذَِلكَ أََتى النَّبِيُّ صلى اهللا علي

  َما كَانَ ذَِلَك لَُه ، قَدْ أَمَّنَّا َمْن أَمَّْنِت ، وَأَجَْرَنا َمْن أَجَْرِت: َوإِنَّ اْبَن أُمِّي َعِليا أََراَد قَْتلَُهَما ، فَقَالَ 

َيا فَاِطَمةُ ، اْسكَُبنَّ ِلي َماًء ، : َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َدَخلَ َعلَْيَها َوَعلَى فَاِطَمةَ َيْوَم الْفَْتحِ ، فَقَالَ  َوأَنَّ
  .لَ َوَصلَّى الضَُّحى ثََماِن َركَعَاٍتإِنِّي َألَرى ِفيَها أَثََر الَْعجِنيِ ، َوَستََرْتُه فَاِطَمةُ فَاغَْتَس: فََسكَْبُت لَُه َماًء ِفي جَفَْنٍة قَالَْت 

  .َورََواُه اْبُن أَبِي ذِئْبٍ ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ ، وَأَبِي َمْعَشرٍ: قَالَ أَُبو َبكْرٍ 
  .َوَرَواهُ َساِلٌم أَُبو النَّْضرِ ، َعْن أَبِي ُمرَّةَ
  .َوَرَواُه إِبَْراهِيُم ْبُن ُحَنْينٍ ، َعْن أَبِي مُرَّةَ

  .الضَّحَّاُك ْبُن ُعثَْمانَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو َوَرَواُه
  .َوَرَواُه مَاِلٌك ، َعْن أَبِي النَّْضرِ ، َومُوَسى ْبُن َمْيَسَرةَ ، َعْن أَبِي مُرَّةَ

  .اِهللا ْبنِ الَْحارِِث َوَرَواُه َعْن أُمِّ َهانٍِئ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َصالِة الضَُّحى َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد
ْبُن أَبِي لَْيلَى أَْيًضا ، َوُيوُسُف ْبنُ َرَواُه َعْنُه الزُّْهرِيُّ ، َوَيزِيُد ْبُن أَبِي زَِياٍد ، َوَعْبدُ اِهللا ، ثُمَّ أَُبو أَُميَّةَ ، َوَمكْحُولٌ َوَروَاُه ا

  .وَاْبُن َعبَّاسٍ َماَهَك ، َوأَُبو صَاِلحٍ ، َوالُْمطَِّلُب ْبُن َعْبِد اِهللا ،



 َهانٍِئ َرِضَي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ِسَماٍك ، َعنِ ابن أُمِّ َهانٍِئ ، َعْن أُمِّ -٣١٥٣
: بَِشرَابٍ فََشرِبَ ثُمَّ َناَولَنِي فََشرِْبُت ِمْنُه ، قُلُْت كُْنُت قَاِعَدةً ِعْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم فَأُِتَي : اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

ِمْن َرَمَضانَ ؟ : كُْنُت َصاِئَمةً فَأَفْطَْرُت قَالَ : َوَما ذَِلَك ؟ قَالَْت : َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي قَْد أَذْنَْبُت فَاْسَتْغِفْر ِلي قَالَ 
  .ال َيُضرُِّك: ال قَالَ : قَالَْت 
فََدلَّ َعلَى أَنَُّه إِذَا كَانَ قََضاًء ِمْن َرَمَضانَ فَقَدْ َضرََّها وَالضُّرُّ فََساُد الصَّْومِ ، : ُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ َرِحَمُه اللَُّه قَالَ أَ

  َم الُْمَتطَوِّعَ إِذَا أَفْطََر فَالَ إِثَْم َعلَْيِه َوال قََضاَءفَإِمَّا بِالَْبَدلِ َواالْسِتْغفَارِ َوإِمَّا الَْبَدلُ وَالْكَفَّاَرةُ ، َوَدلَّ َعلَى أَنَّ الصَّاِئ

  ضباعة بنت الزَُّبري بن َعْبد املطلب َرِضَي اهللا تعاىل عنهما ١٠٧٤

ةَ ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َيْحِسُبُه َعْن قََتاَد -٣١٥٤
النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم  ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن َجدَِّتهِ أُمِّ الَْحكَمِ ، َعْن أُْخِتَها ُضَباَعةَ بِْنِت الزُّبَْيرِ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنَّ

  َنَهَش ِمْن لَْحمٍ ثُمَّ صَلَّى َولَمْ َيتََوضَّأْ

حَاَق ْبنِ َعْبِد اهللاِ ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َيْحِسُبُه َعْن قََتاَدةَ ، َعْن إِْسَحدَّ -٣١٥٥
ُه َعْنَها ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن َجدَِّتهِ أُمِّ الَْحكَمِ ، َعْن أُْخِتَها ُضَباَعةَ بِْنِت الزُّبَْيرِ َرِضَي اللَّ

  َنَهَش ِمْن لَْحمٍ ثُمَّ صَلَّى َولَمْ َيتََوضَّأْ

 َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن كَِثريٍ ، َعْن: َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َوُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، قَاال  -٣١٥٦
ا ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ ، َعْن َزْيَنَب بِْنِت نَُبْيٍط امَْرأَِة أََنسٍ ، َعْن ُضَباَعةَ بِْنِت الزُّبَْيرِ َرِضَي اللَُّه َعْنَه

  ُحجِّي وَاْشَترِِطي: وسلم قَالَ لََها 

ُبو َعاِصمٍ ، َعنِ الَْحجَّاجِ الصَّوَّاِف ، َعْن َيحَْيى َوُهَو اْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا أَ -٣١٥٧
أَهِلِّي َواْشَترِِطي أَنَّ : ِعكْرَِمةَ ، َعْن ُضَباَعةَ بِْنِت الزَُّبْيرِ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ لََها 

  .أَْحَتبُِس ، فَإِنْ ُحبِْسُت فَقَْد َحلَلُْت وَلَِك شَْرطُِك َمِحلِّي حَْيثُ
  َورََواُه َعْنَها اْبُن َعبَّاسٍ ، َوُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبيْرِ: قَالَ أَُبو َبكْرٍ 

  أم حكيم بنت الزَُّبري بن َعْبد املطلب َرِضيَ اهللا تعاىل عنها ١٠٧٥

دَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعمَّارِ ْبنِ أَبِي َعمَّارٍ ، َعْن أُمِّ َحِكيمِ بِْنِت الزَُّبْيرِ ْبنِ َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َح -٣١٥٨
ُه َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَأَكَلَ ِفي َبْيِتي كَتِفًا ، ثُمَّ َجاَء: َعْبِد الُْمطَِّلبِ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  بِاللٌ َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَأَذََّنُه بِالصَّالِة ، فَذََهَب فَصَلَّى َولَمْ َيتََوضَّأْ

اَدةَ ، َعْن َصاِلحٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََت -٣١٥٩
نّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه َخلِيلِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْحَارِِث ْبنِ َنْوفَلٍ ، َعْن أُمِّ َحكِيمِ بِْنتِ الزَُّبْيرِ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَأَبِي الْ

  لصَّالِة ، َولَمْ َيتََوضَّأْوسلم َدَخلَ َعلَى ُضَباَعةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها فَنََهَش ِعْنَدَها ِمْن كَِتٍف ثُمَّ َخَرجَ إِلَى ا



َدَخلْتُ أََنا وَالَْحَسُن ، : قَالَ َداُودُ ْبُن أَبِي هِْنَد : أَْخبََرَنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َمْحبُوُب ْبُن الَْحَسنِ قَالَ  -٣١٦٠
ا أبا يعقوب َحدِّثْ أََبا سَِعيٍد ، بَِحِديِث الْكَِتِف َوثَابِتٌ الُْبَنانِيُّ ، على إسحاق بن َعْبد اهللا بن احلارث ، فقال له ثابت ي

لم طََعاًما َحدَّثَتْنِي أُمُّ َحِكيمِ بِْنُت الزَُّبْيرِ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنََّها كَاَنْت َتْصَنُع ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وس: ، فَقَالَ إِْسحَاُق 
َزَعَمْت َها فَأَكَلَ ِعْنَدَها ، وَأَنََّها َزَعَمْت أَنَُّه أََتاَها ذَاَت َيْومٍ فَأََتْتهُ بِكَِتٍف فََجَعلَْت َتْسَحاَها لَُه ، َوفََتْبَعثُ بِِه إِلَْيِه َوُربََّما أََتا

  أَنَُّه أَكَلَ وَلَْم ُيْحِدثْ ُوُضوءًا

َنا َداُوُد ْبُن أَبِي ِهْنَد ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ الَْهاِشِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثَ -٣١٦١
َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَقَرَّْبُت إِلَْيِه كَِتفًا بَارًِدا َوكُْنُت : َحدَّثَْتنِي َصِفيَّةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  .ثُمَّ قَاَم فََصلَّىأَْسَحاَها لَُه ، فَأَكَلَ ِمْنَها 
  أُمُّ َحِكيمٍ اْسُمَها َصِفيَّةُ َرِضَي اللَُّه َعْنهَا: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  أم احلكم بنت الزَُّبري َرِضَي اهللا تعاىل عنها ١٠٧٦

َعْن قََتاَدةَ ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمعَاذُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ،  -٣١٦٢
  فَأَكَلَ ِمْنُه ، َولَمْ َيتََوضَّأْ الَْحارِِث ْبنِ َنوْفَلٍ ، َعْن أُمِّ الَْحكَمِ بِْنِت الزَُّبْيرِ ، أَنََّها َناَولَِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَِتفًا

  فاطمة َرِضَي اهللا تعاىل عنهاابنة محزة بن َعْبد املطلب وامسها  ١٠٧٧

الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ  -٣١٦٣
مَاَت َمْولًى ِلي وََتَرَك اْبَنَتُه ، فَقََسمَ َرسُولُ اِهللا : َحْمَزةَ قَالَْت لَْيلَى ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشدَّاٍد ، َعْن بِْنتِ 

  َوِهَي أُْخُت اْبنِ َشدَّاٍد ُألمِِّه: صلى اهللا عليه وسلم َمالَُه َبْينِي َوَبْيَن اْبَنِتِه فَجََعلَ ِلي النِّْصَف َولََها النِّْصَف قَالَ ُمَحمٌَّد 

َجْعَدةَ  بُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن أَبِي زَِياٍد ، َعْن أَبِي فَاِخَتةَ ، َعْنَحدَّثََنا َيْعقُو -٣١٦٤
يََّرةً بَِحرِيرٍ ، فَقَالَ ِلي أَْهَدى إِلَيَّ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُحلَّةً ُمَس: ْبنِ ُهَبْيَرةَ ، َعْن َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

ِخَمارٌ ِلفَاِطَمةَ بِْنِت أََسٍد ، َوِخَمارٌ ِلفَاِطَمةَ بِْنِت ُمَحمٍَّد ، : اْجَعلَْها َخمًْرا َبْيَن الْفَوَاِطمِ ، فََشقَقُْت ِمنَْها أَْرَبَعةَ أَْخِمَرٍة : 
  ابِعَةََوِخَماٌر ِلفَاِطَمةَ بِْنِت َحمَْزةَ ، َولَمْ َيذْكُرِ الرَّ

  درة بنت أيب هلب َرِضيَ اهللا تعاىل عنها ١٠٧٨

نِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َبِشريٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْب -٣١٦٥
لََم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َوَعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َوَعْن َحدَّثَنِي َناِفٌع َمْولَى اْبنِ ُعَمَر َوزِيُد ْبُن أَْس

ي لََهبٍ قَِدَمْت ُدرَّةُ بِْنُت أَبِ: ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َوَعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم ، قَالُوا 
أَْنِت اْبَنةُ أَبِي لََهبٍ : ْن بَنِي ُزَرْيقٍ الَْمِديَنةَ ُمهَاجَِرةً فَنََزلَْت دَاَر َراِفعِ ْبنِ الُْمَعلَّى الزَُّرِقيِّ ، فَقَالَ لََها نِسَْوةٌ َجلَْسَن إِلَْيَها ِم

  َما أَغَْنى َعْنُه َمالُُه َوَما كََسَب َما يُْغنِي َعْنِك مَُهاجَُرِك ،تَبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ َوَتبَّ : الَِّذي قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 



اْجِلِسي ، ثُمَّ َصلَّى : لَ فَأََتْت ُدرَّةُ َرِضَي اللَُّه َعْنَها النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فََشكَتْ إِلَْيِه َما قُلَْن لََها ، فََسكََّنَها َوقَا
َيا أَيَُّها النَّاُس ، مَاِلي أُوذَى ِفي أَهِْلي ؟ فََواللَِّه إِنَّ َشفَاَعِتي لَُتنَالُ : َعلَى الِْمْنَبرِ َساَعةً ، ثَُم قَاَلَ  بِالنَّاسِ الظُّْهَر َوَجلََس

  بِقَرَابَِتي َحتَّى َحا ، َوَحكَُم ، َوُصَداُء ، َوَسلَْهُب َيْومِ الِْقَيامَِة

ْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيكُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعِمَريةَ ، َعْن َزْوجِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َش -٣١٦٦
 َمْن: َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ِفي الَْمْسجِِد ، فَقُلُْت لَُه : ُدرَّةَ ، َعْن ُدرَّةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  آَمُرُهمْ بِالَْمْعرُوِف ، َوأَْنَهاُهْم َعنِ الْمُْنكَرِ ، َوأَْوَصلُُهمْ ِللرَِّحمِ: أَتْقَى النَّاسِ ؟ قَالَ 

ِد اهللاِ ، َعْن َعْبَحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ الْحَْوِطيُّ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َجمِيلٍ ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن ِسَماٍك  -٣١٦٧
َيا َرسُولَ اِهللا ، أَيُّ النَّاسِ أَفَْضلُ : قُلُْت : ْبنِ َعِمَريةَ ، َعْن َزْوجِ ُدرَّةَ ، َعْن ُدرَّةَ بِْنِت أَبِي لََهبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  الَْمْعرُوِف ، َوأَنَْهاُهْم َعنِ الْمُْنكَرِأَْتقَاُهمْ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوأَْوَصلُُهْم ِلَرِحِمِه ، َوآَمُرُهْم بِ: ؟ قَالَ 

ْيسٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا أَُبو أَحَْمَد ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َمْعَبِد ْبنِ قَ -٣١٦٨
َدَخلَ َعلَْيَنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِحنيَ َتَزوََّجِت اْبَنةُ : لََهبٍ قَالَ  َحدَّثَنِي زَْوُج بِْنتِ أَبِي: اِهللا ْبنِ َعِمَريةَ قَالَ 
  َهلْ ِمْن لَُهوٍ ؟: أَبِي لََهبٍ ، فَقَالَ 

  بنت أيب جهل ١٠٧٩

ْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ الُْمقَوُِّم ، َحدَّثََنا أَُبو َبْحرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َع -٣١٦٩
َمرَّ بَِنا َرسُولُ اِهللا صلى : َعِمَريةَ ، َعْن َرُجلٍ ، َعْن َزْوجِ بِْنِت أَبِي َجْهلٍ ، َعْن بِْنِت أَبِي جَْهلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

َتعُْبُد اللََّه ال ُتشْرُِك بِهِ : ، فََسأَلَهُ َرُجلٌ َعلَْيِه ثَْوَباِن أَْصفََرانَ ، فَقَالَ  اهللا عليه وسلم فَاْسَتسْقَى فَقُْمُت إِلَى كُوزٍ فَسَقَْيُتُه
  َخْيُر أُمَِّتي قَرْنِي ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم: َشْيئًا ، َوتُِقيُم الصَّالةَ َوُتَؤدِّي الزَّكَاةَ ، َوَتِصلُ الرَِّحَم ، ثَُم قَاَلَ 

  لمى بنت عرتةأم أيب جهل س ١٠٨

َحدَّثََنا َسعِيد بن حيىي بن َسِعيد األموي َحدَّثََنا أيب قال قال بن إسحاق حدثين أَُبو عبيدة بن ُمَحمد بن عمار  -٣١٧٠
بن ياسر أن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت جاءت سلمى بنت عرتة أم أيب جهل بن هشام يف خالفة عمر بن 

يب بعث به إليها ابنها َعْبد اهللا بن أيب ربيعة من اليمن وكانت تبيعه إىل العطار فأتيتها اخلطاب َرِضَي اهللا تعاىل عنه بط
يف نسوة من األنصار قال فوزنت يل كما وزنت لصواحبايت فقالت اكتنب عليكن كتابا فقلت اكتيب على الربيع بنت 

قاتل عبده قالت عنك واهللا ال أبيعك معوذ بن عفراء قالت على بنت قاتل سيده قالت قلت ال واهللا ال بل على بنت 
شيئا قالت قلت هات واهللا ما طيبك بطيب وال عبو وال أمي اهللا تعاىل ما دهري أن أكون مشمت طيبا أطيب منه 

  ولكنها أغضبتين

  أم خالد بنت خالد بن َسِعيد بن العاص َرِضَي اهللا تعاىل عنها ١٠٨١



رِ الِْحَزاِميُّ ، َحدَّثََنا َبكَّاُر ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ كَِثريِ ْبنِ َجاَرْسَت ، َحدَّثَنِي ُموَسى ْبُن َحدَّثَنِي إِْبَراِهيُم ْبُن الُْمْنِذ -٣١٧١
الْحََبَشِة لَمَّا قَِدَم أَبِي ِمْن أَْرضِ : َسِمْعُت أُمَّ َخاِلِد بِْنتَ َخاِلِد ْبنِ َسعِيِد ْبنِ الَْعاصِ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، َتقُولُ : ُعقَْبةَ قَالَ 

أَيَُّها ، كَأَنَّهُ : َوُهَو َيقُولُ رَأَْيُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َورَأَْيُت خَاَتمَ النُُّبوَِّة َبْيَن كَِتفَْيِه فََجَعلْتُ أَْنظُرُ إِلَْيِه ، 
  كََيسَةٌ: َيقُولُ 

َيْيَنةَ ، َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن َرَجاٍء ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن أُمِّ َخاِلِد بِْنتِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُع -٣١٧٢
  َخاِلٍد َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيَتعَوَّذُ ِمْن َعذَابِ الْقَبْرِ

  نهاأم كلثوم بنت عقبة َرِضيَ اهللا تعاىل ع ١٠٨٢

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُحَمْيدِ ْبنِ : َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيٍد ، قَاال  -٣١٧٣
أَفَْضلُ الصََّدقَِة َعلَى ِذي : عليه وسلم قَالَ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أُمِِّه أُمِّ كُلْثُومٍ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا 

  الرَِّحمِ الْكَاِشحِ

مِِّه أُمِّ َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أُ -٣١٧٤
لَْيَس الْكَذَّاُب الَِّذي ُيصِْلُح َبْينَ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ :  كُلْثُومِ بِْنِت ُعقَْبةَ ، أَنََّها قَالَْت

  النَّاسِ َيقُولُ خَْيًرا أَوْ َيْنِمي َخْيرًا

ْبِد الَْوهَّابِ ْبنِ ُرفَْيعٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َعنِ اْبنِ أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، َعْن َع -٣١٧٥
َما َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَرخُِّص ِفي : ِشَهابٍ ، َعْن ُحَمْيدِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أُمِِّه ، أَنََّها قَالَْت 

الرَُّجلُ ُيْصِلحُ َبْيَن النَّاسِ َيقُولُ الْقَْولَ ُيرِيُد الصَّالَح ، : كَِذًبا  ال أَُعدُُّه: َشْيٍء ِمَن الْكَِذبِ إِال ِفي ثَالٍث ، كَانَ َيقُولُ 
  َوالرَُّجلُ َيقُولُ الْقَْولَ ِفي الْحَْربِ ، َوالرَُّجلُ ُيَحدِّثُ امَْرأََتُه وَالَْمرْأَةُ ُتَحدِّثُ َزْوَجهَا

  ليلىالشفاء بنت َعْبد اهللا َرِضَي اهللا تعاىل عنها وامسها  ١٠٨٣

ْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو الْحَارِِث َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا اْبُن َعيَّاشٍ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعنِ الزُّ -٣١٧٦
هللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْوًما أَْسأَلُُه ، فََجَعلَ أََتْيُت َرُسولَ ا: َسلََمةَ ، َعنِ الشِّفَاِء بِْنِت َعْبِد اِهللا َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  فََحَضَرتِ الصَّالةُ ، فَخََرْجُت ، فََدَخلُْت َعلَى اْبنَِتي َوِهَي َتْحَت ُشَرحْبِيلَ ْبنِ َحَسَنةَ ،: َيْعَتِذُر إِلَيَّ ، وَأََنا أَلُوُمُه قَالَْت 

َيا خَالَةُ ، ال : قَْد َحضََرِت الصَّالةُ وَأَْنَت ِفي الَْبْيِت ، َوَجَعلْتُ أَلُوُمُه ، فَقَالَ : فََوَجْدتُ ُشَرْحبِيلَ ِفي الَْبْيِت ، َوأَقُولُ 
بِأَبِي َوأُمِّي ، وَإِنِّي كُْنُت أَلُوُمهُ : َتلُوِمينِي ، فَإِنَُّه كَانَ لََنا ثَْوٌب ، فَاْسَتعَاَرُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَْت 

  َما كَانَ إِال ِدْرٌع َرقَْعَناُه: ذُ الَْيْومِ ، َوَهِذِه حَالُُه ، َوال أَْشُعُر قَالَ ُشَرحْبِيلُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ُمْن

 َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُعَمَر ْبنِ -٣١٧٧
َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اِهللا : ْت َصاِلُح ْبُن كَْيَسانَ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ ، أَنَّ الشِّفَاَء اْبَنةَ َعْبِد اِهللا قَالَ



َما َيْمنَُعِك أَنْ ُتَعلِِّمي َهِذِه ُرقَْيةَ : َمَر َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، فَقَالَ صلى اهللا عليه وسلم ، َوأََنا قَاِعَدةٌ ِعْنَد حَفَْصةَ بِْنِت ُع
  النَّْملَِة ، كََما َعلَّْمِتيَها الِْكَتابَةَ

َسانَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاقَ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن كَْي -٣١٧٨
أَِذنَ لََها ِفي ُرقَْيِة النَّْملَِة ، َتَعلُِّمَها : َمْولَى الشِّفَاِء ، َعنِ الشِّفَاِء َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم 

  َحفَْصةَ ، فََعلََّمْتهَا
يزيد بن أيب حبيب أن عمر َرِضَي اهللا تعاىل عنه استعمل  َحدَّثََنا دحيم عن رجل مساه عن بن هليعة عن -٣١٧٩

  الشفاء على السوق قال وال نعلم امرأة استعمله غري هذه

  فاطمة بنت قيس ١٠٨٤

 ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَمْعُن ْبُن ِعيَسى ، َواْبُن أَبِي ذِئْبٍ -٣١٨٠
  اْبنِ أَبِي ِذئْبٍَيْعقُوُب ْبُن ُحمَْيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَمْعُن ْبُن ِعيَسى ، وَاْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َعنِ 

ْنصَارِيُّ ، َعْن إِبَْراهِيَم ْبنِ إِْسَماعِيلَ ، َوَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا فََضالَةُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ َمْعنٍ اَأل -٣١٨١
أَخَّرَ : َها قَالَْت َجِميًعا ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْن

حََبَسنِي َحِديثٌ َحدَّثَنِيهِ َتِميٌم الدَّارِيُّ ، َعْن َرُجلٍ : مَّ خََرَج ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الِْعَشاَء اآلِخَرةَ ، ثُ
أََنا الَْجسَّاَسةُ ، أَتَْعَجبُ : َما أَْنِت ؟ فَقَالَْت : كَانَ ِفي َجزِيَرٍة ِمْن َجزَاِئرِ الَْبْحرِ ، فَإِذَا ُهَو بِاْمَرأَةٍ َتُجرُّ َشْعَرَها ، فَقَالَ 

فَاذَْهْب إِلَى ذَِلَك الْقَْصرِ ، فَذََهبَ إِلَْيِه ، فَإِذَا ِفيِه َرُجلٌ َيُجرُّ شَْعَرُه ، ُمَسلَْسلٌ ِفي األَغْاللِ ، : َنَعْم قَالَْت : ؟ قَالَ ِمنِّي 
: َنَعْم قَالَ : قُلُْت : اُألمِّيَِّني ؟ قَالَ أََنا الدَّجَّالُ ، أَخََرَج َرسُولُ : َما أَْنَت ؟ قَالَ : َيْنُزو َبْيَن السََّماِء وَاَألْرضِ ، قُلُْت 

ُمَجمٌِّع ِفي : َهلْ غَاَرِت الِْمَياُه ؟ َوقَالَ : ذَِلَك َخْيٌر لَُهْم قَالَ : ال ، َبلْ أَطَاُعوُه قَالَ : فَأَطَاُعوُه أَْم َعَصْوُه ؟ قُلُْت 
َورََواُه الشَّعْبِيُّ ، َعْن : يَِّني َرُسولُُهْم قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ َخَرَج ِفي اُألمِّ: َحِديِثِه حَتَّى َرقََد النَّاُس ، َوقَالَ 

  .فَاِطَمةَ
  َوَرَواُه اْبُن بَُرْيَدةَ َعْنُه ، َوقََتاَدةُ ، َوغَْيالنُ ، َوَداوُد ْبُن أَبِي ِهْنَد ، وَُمَجاِلٌد

يُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد ْبُن زَِياٍد ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِ -٣١٨٢
َعلْ لََها ُسكَْنى ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، لَْم َيْج

  فَقَةًَوال َن

َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا أَُبو ِشَهابٍ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن َعطَاٍء ، -٣١٨٣
اْعَتدِّي عِْنَد اْبنِ أُمِّ :  َنفَقَةً ، َوقَالَ لَْم َيجَْعلْ ِلي َرسُولُ اهللاِ ُسكَْنى ، َوال: َعبَّاسٍ ، أَنَّ فَاِطَمةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  َمكُْتومٍ

الْبَهِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا َحَسُن ْبُن َصاِلحٍ ، َعنِ السُّدِّيِّ ، َعنِ  -٣١٨٤
لَْم َيْجَعلْ لََها ُسكَْنى ، َوال َنفَقَةً قَالَ أَُبو : ا ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنَه



َبكْرِ  ُبوَوَرَواُه َعْن فَاِطَمةَ أَُبو َسلََمةَ ، َوُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ ، َوقَبِيَصةُ ْبُن ذَُؤْيبٍ ، وَأَ: َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ 
بِيُّ ، َوِممَّْن َرَوى َعنِ ْبُن أَبِي الْجَْهمِ ، َواَألْسَوُد ْبُن َيزِيَد ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعاِصمٍ ، َوُعْرَوةُ ْبُن الزُّبَْيرِ ، َوالشَّْع

ُمِغَريةُ ، وَإِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي خَاِلٍد ، َوسَيَّاٌر ، وََداودُ الشَّْعبِيِّ اْبُن بَُرْيَدةَ ، َوقَتَاَدةُ ، َوَسلََمةُ ْبُن كَُهْيلٍ ، وَأَُبو إِْسَحاقَ الْ
َوَحدِيثُ فَاِطَمةَ بِال ُسكَْنى ، َوال َنفَقٍَة َخَبرٌ : ْبُن أَبِي هِْنَد ، َوُمَجاِلٌد ، َوأَُبو الزَِّناِد ، وَاَألشَْعثُ ، َوَزكَرِيَّا الَْحبَِطيُّ قَالَ 

  قْلِ ، َيجُِب الَْعَملُ بِِهثَابٌِت ِمْن جَِهةِ النَّ

َحدَّثََنا الشافعي عن مسلم بن خالد حدثين ُمَحمد بن َعْبد العزيز بن إبراهيم بن َعْبد الرمحن بن عوف ثقة  -٣١٨٥
عن بن شهاب عن َعْبد الرمحن بن امليمون بن خمرمة قال فقالت فاطمة بنت قيس َرِضَي اهللا تعاىل عنها بن عوف 

سه أشكل عليه رجالن فأعطاه أحدهم الوثيقة ومنعه اآلخر فأتبع الوثيقة حيث كانت قال املسور أخذنا بالوثيقة لنف
  فما عرفت منواب ما فعل إال مبا قالت فاطمة

حدثين إمساعيل بن سامل الصائغ َحدَّثََنا هشيم عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال ذكر له قول عمر  -٣١٨٦
  ورأي تنسى قضاء قضي به عليها فقال امرأة من قريش ذات عقل

َحدَّثََنا إمساعيل بن َعْبد اهللا مسويه قال سألت أمحد بن حنبل رمحة اهللا عليه عن حديث عمر َرِضَي اهللا تعاىل  -٣١٨٧
عنه ال ندع كتاب ربنا وال سنة نبينا لقول امرأة فقال هذا حديث ضرار أين يف كتاب اهللا عز وجل هلا السكىن وأين 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلا النفقة قال قبيصة يف حديثه فأرسلين مروان إىل فاطمة قال فذكرت قضاء يف سنة رسو
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن ال نفقة هلا وأمره إياها باالنتقال من بيت زوجها واحتجاجها مبا احتجت به من 

ان عند احتجاجها فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه القرآن فرجعت إىل مروان فأخربته فقال حديث امرأة فلجأ مرو
وسلم عليها ومبا ذكرت بالقرآن مبا ليس حبجة ولقد احتج مروان يف مس الذكر على من خالفه حبديث بسرة بنت 

  صفوان فمن احتج حبديث بسرة وجب أن ال يدفع حديث فاطمة وهو أثبت عند أهل النقل منه

   عنهامحنة بنت جحش َرِضَي اهللا تعاىل ١٠٨٥

َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن شبيب َحدَّثََنا عَْبد اجلبار بن َسعِيد حدثين حيىي بن هانئ عن َعْبد الرمحن بن احلارث بن  -٣١٨٨
َعْبد الرمحن عن عاصم بن عبيد اهللا عن معاوية بن عبيد اهللا بن أيب أمحد قال أبصرت عيناي محنة يوم أحد تسقي 

  العطشى وتداوي اجلرحى

 ُمحَمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ دَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنَِح -٣١٨٩
كُْنُت أُسَْتَحاضُ َحْيضَةً : َعْنَها قَالَْت  ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َعمِِّه ُعَمَر ْبنِ طَلَْحةَ ، َعنِ بِْنِت َجْحشٍ َرِضَي اللَُّه

فََوَجْدُتُه ِفي َبْيتِ أُخِْتي َزْيَنَب بِْنتِ : ُمْنكََرةً طَوِيلَةً ، فَجِئُْت إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَْستَفِْتيِه وَأُْخبُِرُه قَالَْت 
إِنِّي أُسَْتحَاُض َحْيَضةً كَِثَريةً طَوِيلَةً ، قَدْ : َما ِهَي ، أَْي َهْنَتاُه قَالَْت : قَالَ إِنَّ ِلي إِلَْيَك حَاَجةً : فَقُلُْت : َجْحشٍ قَالَْت 

ُهَو أَكْثَُر ِمْن : أَْنَعُت لَِك الْكُْرُسَف ، فَإِنَُّه ُيذِْهُب الدََّم ، قُلُْت : َمَنَعْتنِي الصَّالةَ ، َوالصَّْوَم ، فََما َتَرى ِفيَها ؟ قَالَ 
َسآمُُرِك بِأَمَْرْينِ أَيُُّهَما فََعلِْت أَْجزَأَِك ِمَن اَألْجرِ ، فَإِنْ قَوِيِت َعلَْيهَِما فَأَْنِت : َيا َرسُولَ اِهللا إِنََّما أَثُجُُّه ثَجا قَالَ  ذَِلَك

  إِنََّما َهِذِه َركَْضةٌ ِمْن رَكََضاتِ الشَّْيطَاِن ،: أَْعلَُم ، َوقَالَ 



قَْنِت ، فََصلِّي أَيَّامٍ أَْو َسْبَعةَ أَيَّامٍ ِفي ِعلْمِ اِهللا َتَعالَى ، ثُمَّ اغَْتسِِلي إِذَا رَأَْيِت أَنَِّك قَْد طَُهْرِت ، وَاْسَتْي فََتحِيِضَني ِستَّةَ
نَّ ذَِلَك ُيجْزِئُِك ، وَكَذَِلَك فَافَْعِلي ِفي كُلِّ أَْرَبًعا َوِعْشرِيَن لَْيلَةً َوأَيَّاَمَها ، أَْو ثَالثًا َوِعْشرِيَن لَْيلَةً وَأَيَّامََها ، َوُصوِمي ، فَإِ

ظُّْهَر ، َوُتَعجِِّلي َشْهرٍ كََما َتِحيضُ النَِّساُء ، َوَيطُْهْرنَ ِلِميقَاتِ َحْيِضهِنَّ َوطُْهرِِهنَّ ، َوإِنْ قَوِيِت َعلَى أَنْ تَُؤخِّرِي ال
َصلَِّني الظُّْهَر ، َوالَْعْصَر َجِميًعا ، ثُمَّ تَُؤخِّرِيَن الَْمغْرَِب ، َوتَُعجِِّلَني الِْعَشاَء ، ثُمَّ الَْعْصَر ، فَاغَْتِسِلي ِحنيَ َتطْهُرِيَن ، ثُمَّ ُت

َعلَى  لِّي ، إِنْ قَوِيِتَتْغَتِسِلَني َبْيَن الصَّالَتْينِ ، َوَتْغَتِسِلَني َمَع الْفَْجرِ ، ثُمَّ ُتَصلَِّني كَذَِلَك ، فَافَْعِلي ، َوُصوِمي ، َوَص
  َهذَا أَْعَجُب اَألْمَرْينِ إِلَيَّ: ذَِلَك قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ُمَحمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ  -٣١٩٠
: ُه َعْنَها قَالَِت َراهِيَم ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن َعمِِّه ِعْمَرانَ ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن أُمِِّه َحْمَنةَ بِْنِت َجْحشٍ َرِضَي اللََّعْن إِْب

  اسُْتِحْضُت َعلَى َعْهِد َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَذَكََر َنْحوَُه

  عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنهاصفية بنت شيبة بن  ١٠٨٦

َحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراهِيَم ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َبِشريٍ ، َعْن ُم -٣١٩١
َواللَِّه لَكَأَنِّي :  ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ثَْورٍ ، َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت َشْيَبةَ قَالَْت َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا

اٍن ، ثُمَّ َخَرجَ أَْنظُُر إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، تِلَْك الَْغدَاةَ ِحَني َدَخلَ الْكَْعَبةَ ، فََوَجَد ِفيَها َحَماَمةَ ِعيَد
  ، ثُمَّ َوقََف َعلَى َبابِ الْكَْعَبِة ، فَكََسَرَها ، ثُمَّ َرَمى بِهَاِمْنَها 

َق ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَا -٣١٩٢
َعْنَها  ْيرِ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ثَْورٍ ، َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت َشْيَبةَ ْبنِ ُعثَْمانَ َرِضيَ اللَُّهُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ الزَُّب

  ي َيدِِهطَاَف َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى رَاِحلَِتِه ، َعاَم الْفَْتحِ ، َيْسَتِلُم الرُّكُْن ، بِِمْحَجنٍ ِف: قَالَْت 

، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ، َعْن َحدَّثَنِي أَيُّوُب الَْوزَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو الرَّقِّيُّ  -٣١٩٣
َتزَوََّج َرُسولُ اِهللا صلى اهللا : َعْنَها اْمَرأَةٌ كَبَِريةٌ فَقُلُْت لََها أََتْيتُ َصِفيَّةَ بِْنتَ َشْيَبةَ َرِضَي اللَُّه : َمْيُموِن ْبنِ ِمْهَرانَ قَالَ 

  ال ، َولَقَدْ َتَزوََّجَها َوُهَما َحالالِن: عليه وسلم َمْيُموَنةَ َوُهَو ُمْحرٌِم ؟ فَقَالَْت 

  الدارية امرأة من بين َعْبد الدار َرِضَي اهللا تعاىل عنها ١٠٨٧

أَبِي مَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَح -٣١٩٤
 الدَّارِيَّةِ اْمرَأٍَة ِمْن َبنِي َعْبدِ ِذئْبٍ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت أَبِي ُعبَْيٍد ، َعنِ

َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه : الدَّارِ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، كَاَنْت ِفي ِحْجرِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَْت 
ْن َماَت ِفيَها ، كُْنُت لَُه َشهِيًدا ، أَْو َشِفيًعا قَالَ أَُبو َمنِ اْسَتطَاَع أَنْ َيُموتَ بِالَْمِديَنِة ، فَلَْيُمْت ، فََم: وسلم ، َيقُولُ 

  َوقَْد َبيَّنَّا ِفي ِكتَابِ الْعِلَلِ: َبكْرٍ 

  أم الفضل لبابة بنت احلارث ١٠٨٨



  ابن حزن بن جبري بن اهلزم بن رويبة بن َعْبد اهللا بن هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية
بده َحدَّثََنا وهب بن جرير َحدَّثََنا أيب قال مسعت ُمَحمد بن إسحاق حدثين حسني بن َعْبد َحدَّثََنا أمحد بن ع -٣١٩٥

اهللا عن عكرمة عن بن عباس عن أيب رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال كنت غالما للعباس بن َعْبد 
باس َرِضيَ اهللا تعاىل عنهم مث ذكر املطلب َرِضَي اهللا تعاىل عنه فكنت قد أسلمت وأسلمت أم الفضل وأسلم الع

القصة وذكر فيها قال فرفع أَُبو هلب يده فلطم وجهي وثاورته فاحتملين فضرب يب األرض حىت نزل علي فقامت أم 
الفضل فاحتجرت ملحفتها مث أخذت عمودا من عمد احلجرة فضربته ففلقت يف رأسه شجة منكرة وقالت أي عدو 

قد غاب عنه فقام ذليال فواهللا ما عاش بعد ذلك إال سبع ليال حىت رماه اهللا عز وجل اهللا استضعفته إن رأيت سيده 
  بالعدسة فقتله

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَالشَّاِفِعيُّ ، قَاال  -٣١٩٦
َيقَْرأُ ِفي :  عليه وسلم ْبِد اِهللا ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أُمِِّه أُمِّ الْفَْضلِ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، أَنََّها َسِمَعتِ النَّبِيَّ صلى اهللاَع

  الَْمغْرِبِ ب َوالُْمْرَسالِت ُعْرفًا

: ْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَْخبََرنِي َتمَّاُم ْبُن الْعَبَّاسِ قَالَ َحدَّثََنا َوْهَبانُ ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلٌد ، َع -٣١٩٧
َيا بَُنيَّ ، َهِذِه آِخرُ ُسوَرةٍ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى : َوالْمُْرَسالِت ، فَقَالَْت : َسِمَعْتنِي أُمِّي أُمُّ الْفَْضلِ وَأََنا أَقَْرأُ : قَالَ 
  يه وسلم ، َيُؤمُّ بَِها النَّاَس ِفي َصالِة الَْمْغرِبِاهللا عل

: ُه َعْنُه قَالَ َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن عكرمة ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَّ -٣١٩٨
  أَفْطََر بَِعَرفَةَ ، فَأََتْتُه بِلََبنٍ ، فََشرَِب: َعْنَها ، أَنّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثَْتنِي أُمِّي أُمُّ الْفَْضلِ َرِضَي اللَُّه 

ْبنِ التَّْوأََمِة ، َعنِ اَحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا سَلُْم ْبُن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ذِئْبٍ ، َعْن َصاِلحٍ َموْلَى  -٣١٩٩
أُِتيَ بِلََبنٍ بَِعَرفَةَ ، : َحدَّثَتْنِي أُمُّ الْفَْضلِ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم : َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه قَالَ 

  فََشرَِب َوُهَو َيْخطُُب

ةَ ، َعْن أَبِي النَّْضرِ ، مَْولَى ُعَمَر ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن ُعَمْيرٍ َمْولَى أُمِّ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَن -٣٢٠٠
أََنا أَْعلَُم لَكُمْ : َشكَّ النَّاُس ِفي َصْومِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم َعَرفَةَ ، فَقُلُْت : الْفَْضلِ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَ 

  َسلُْت إِلَْيِه بِإَِناٍء ِفيِه لََبٌن ، فََشرَِبذَِلَك ، فَأَْر

  زينب بنت أم سلمة َرِضَي اهللا تعاىل عنها ١٠٨٩

  وكانت إحدى من تعد من الفقهاء
اٍء ، َعْن َزْيَنبِ َحدَّثَنِي أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعنِ الَْولِيِد ْبنِ كَِثريٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعطَ -٣٢٠١

كَانَ اْسِمي َبرَّةَ ، فََسمَّانِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َزيَْنَب ، َوأُْدِخلَْت : بِْنِت أُمِّ َسلََمِة َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 
  اَها َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َزْيَنَبَعلَْيِه َزْيَنُب بِْنُت َجْحشٍ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، فَكَانَ اْسُمَها َبرَّةَ ، فََسمَّ



دَّثَنِي َيزِيُد ْبُن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن َجعْفَرٍ ، َح -٣٢٠٢
ُسمِّيُت َبرَّةَ ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه : ْيَنَب بِْنِت أُمِّ َسلََمةَ أَْخَبَرْتُه قَالَْت زَِياٍد ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َز

رِّ مِْنكُْم ، ال ُتَزكُّوا أَْنفَُسكُْم ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَْعلَُم بِأَْهلِ الْبِ: وسلم َعنِ اْسِمَها ، فَأَخَْبُروُه أَنَّ اْسَمَها بَرَّةُ ، فَقَالَ 
  زَْيَنُب: اْسُمَها : فََسمَِّها َيا َرسُولَ اِهللا ، فَقَالَ : قَالُوا 

َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َحدَّثَنِي يَزِيدُ : َحدَّثََنا احلسن بن علي ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ، وَأَُبو صَاِلحٍ ، قَاال  -٣٢٠٣
َها ، ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعطَاٍء ، أَنَّ َزْيَنَب بِْنَت أَبِي َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْن ْبُن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن

نََهى َعْن َهذَا االْسمِ ،  إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ،: َسمَّْيُتَها بَرَّةَ ، فَقَالَْت : َسأَلَْتُه ، َما َسمَّْيَت اْبَنَتَك ؟ قَالَ 
: فََما ُنَسمِّيَها ؟ قَالَ : ال ُتَزكُّوا أَْنفَُسكُُم ، اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَْعلَمُ بِأَْهلِ الْبِرِّ ِمْنكُْم ، قَالُوا : ُسمِّيُت َبرَّةَ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا 

  َسمُّوَها َزيَْنَب

  أم مجيل بنت اجمللل أم ُمَحمد بن حاطب ١٠٩

َحدَّثَنِي ِسَماٌك ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا ْبُن أَبِي زَاِئَدةَ ، -٣٢٠٤
، فَاْنطَلَقَْت بِي أُمِّي إِلَى َرُجلٍ َجاِلسٍ ِفي  تََناَولُْت ِقْدًرا كَاَنْت لََنا ، فَاْحَتَرقَتْ َيِدي: ُمَحمَِّد ْبنِ حَاِطبٍ الْقَُرِشيِّ قَالَ 

ثُمَّ أَْدَنتْنِي ِمْنُه ، فََجَعلَ َيْنِفثُ َويََتكَلَُّم كَالًما ، ال : لَبَّْيِك َوسَْعدَْيِك قَالَ : َيا َرسُولَ اِهللا ، فَقَالَ : الَْجبَّاَنِة ، فَقَالَْت لَُه 
أَذِْهبِ الْبَأَْس َربَّ النَّاسِ ، اْشفِ أَْنتَ : كَانَ َيقُولُ : َبْعَد ذَِلَك ، َما كَانَ َيقُولُ ؟ قَالَْت أَْدرِي َما ُهَو ، فََسأَلُْت أُمِّي 
  الشَّاِفي ، ال َشاِفَي إِال أَْنَت

َراهِيَم ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َحاِطبٍ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيحَْيى ْبنِ ُصبَْيحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ إِْب -٣٢٠٥
أَقَْبلُْت بَِك ِمْن أَْرضِ الَْحَبَشِة ، : َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِِّه ُمَحمَّدِ ْبنِ َحاِطبٍ ، َعْن أُمَِّه أُمِّ َجِميلٍ اْبَنةِ الُْمَجلِّلِ قَالَْت 

ْيلََتْينِ ، طََبْخُت لََك طَبِيًخا ، فَفَنِيَ الَْحطَُب ، فَذَهَْبُت أَطْلُُبُه ، فََتَناَولَْت الِْقْدَر َحتَّى إِذَا كُْنُت ِمَن الَْمدِيَنِة َعلَى لَْيلٍَة أَْو لَ
َيا َرسُولَ اِهللا ، : ، فَاْنكَفَأَْت َعلَى ِذَراِعَك ، فَقَِدْمُت بِكَ الَْمِديَنةَ ، فَأََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت 

فََتفَلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي ِفيَك ، وََمَسحَ : ُمحَمَُّد ْبُن َحاِطبٍ ، َوُهَو أَوَّلُ َمْن ُسمَِّي بَِك قَالَْت َهذَا 
َك ، ِشفَاًء ال يَُغاِدرُ أَذِْهبِ الْبَأَْس َربَّ النَّاسِ ، َواْشفِ أَْنتَ الشَّاِفي ، ال شِفَاَء إِال شِفَاُؤ: رَأَْسَك ، َوَدَعا لََك ، ثُمَّ قَالَ 

  َسقًَما ، فََما قُْمُت بَِك ِمْن ِعْنِدِه ، إِال َوقَْد بََرأَْت َيُدَك

  ظئر ُمَحمد بن طلحة َرِضَي اهللا تعاىل عنها ١٠٩١

ُعثَْمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ  -٣٢٠٦
لَمَّا ُوِلدَ : َحدَّثَْتنِي ظِئُْر ُمَحمَّدِ ْبنِ طَلَْحةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت : الرَّْحَمنِ َمْولَى آلِ طَلَْحةَ ، أَنَّ ِعيَسى ْبَن طَلَْحةَ قَالَ 

ُمَحمٌَّد ، فَقَالَ َهذَا اْسِمي ، : َما َسمَّْيُتُموُه ؟ فَقُلَْنا : اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ ُمَحمَُّد ْبُن طَلَْحةَ ، أَتَْيَنا بِِه النَّبِيَّ صلى 
  فَكُْنَيُتُه أَُبو الْقَاِسمِ

  بنت خباب بن األرت َرِضَي اهللا تعاىل عنها ١٠٩٢



د الرمحن بن زيد عن بنت َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا وكيع عن األعمش عن أيب إسحاق عن َعْب -٣٢٠٧
خباب بن األرت َرِضَي اهللا تعاىل عنها قالت خرج أيب يف عزوة يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان رسول 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعاهدنا وحيلب عنزا لنا وكان عليها يف حفنة فتمتلىء فلما قدم خباب كان حيلبها فعاد 
  حالهبا
ابن منري َحدَّثََنا وكيع َحدَّثََنا األعمش عن أيب إسحاق عن َعْبد الرمحن بن زيد الفائشي عن بنت َحدَّثََنا  -٣٢٠٨

  خباب فذكره حنوه

  ليلى بنت قانف الثقفية ١٠٩٣

، َحدَّثَنِي نُوُح ْبُن َحدَّثَنِي فَْضلُ ْبُن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق  -٣٢٠٩
َداوُد ، َوقَْد وَلََدْتُه أُمُّ حَبِيبٍ : َحكِيمٍ الثَّقَِفيُّ ، َوكَانَ قَارِئًا ِللْقُْرآِن َعْن َرُجلٍ ، ِمْن َولَِد ُعْرَوةَ ْبنِ َمْسُعوٍد ، يُقَالُ لَُه 

كُْنُت ِفيَمْن غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِْنتَ َرسُولِ اِهللا : َي اللَُّه َعْنَها قَالَْت بِْنُت أَبِي سُفَْيانَ ، َعْن لَْيلَى بِْنِت قَانٍِف الثَّقَِفيَِّة َرِض
ْرُع ، ثُمَّ صلى اهللا عليه وسلم ِعْنَد َوفَاتَِها ، فَكَانَ أَوَّلَ َما أَْعطَاَنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الِْحقُْو ، ثُمَّ الدِّ

َوَرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِعْنَد الْبَابِ َمَعُه ، : فَةُ ، ثُمَّ أُْدرَِجْت بَْعُد ِفي الثَّْوبِ اآلَخرِ قَالَْت الِْخَماُر ، ثُمَّ الِْملَْح
  كَفَُنَها ُيَناوِلَُنا ثَْوًبا ثَْوبًا

  أم عثمان بنت أيب العاص َرِضَي اهللا تعاىل عنها ١٠٩٤

و َعْمرٍو الَْباهِِليُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا عَْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ِعْمَرانَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى أَُب -٣٢١٠
: ي الَْعاصِ ، َيقُولُ َسِمْعُت ُعثَْمانَ ْبَن أَبِ: َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ أَبِي سَُوْيٍد الثَّقَِفيِّ قَالَ 

شَهِْدُت آِمَنةَ لَمَّا ُوِلَد َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَلَمَّا َضَربََها الَْمخَاُض ، َنظََرْت إِلَى : أَخَْبْرتِنِي أُمِّي قَالَْت 
َدْت ، َخَرَج مِْنَها نُوٌر أََضاَء لَُه الَْبْيُت الَِّذي َنْحُن ِفيِه ، النُُّجومِ َتَدلَّى ، َحتَّى إِنِّي َألقُولُ إِنََّها لََتقََعنَّ َعلَيَّ ، فَلَمَّا َولَ

  َوالدَّاُر ، فََما َشْيٌء أَْنظُرُ إِلَْيهِ إِال نُوٌر

  زينب الثقفية امرأة َعْبد اهللا بن مسعود َرِضَي اهللا تعاىل عنهما ١٠٩٥

َنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْحارِِث ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَ -٣٢١١
َخطََبَنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اْبنِ أَِخي َزْيَنَب اْمَرأَِة عَْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعْن َزْيَنبَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  َيا َمْعَشَر النَِّساِء ، َتَصدَّقَْن َولَْو ِمْن ُحِليِّكُنَّ ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرَ أَْهلِ َجهَنََّم َيْوَم الْقَِيامَِة: ، فَقَالَ 

ثَنِي ُبكَْيرُ ْبُن دََّحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيدٍ الْقَطَّانُ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالنَ ، َح -٣٢١٢
قَالَ لََنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : َعْبِد اِهللا ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َزْيَنَب امَْرأَِة َعْبدِ اِهللا َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت 

  إِذَا شَهَِدْت إِْحَداكُنَّ الَْمْسجَِد ، فَالَ تََمسَّ ِطيبًا: وسلم 



َعْن ُبكَْيرِ  َنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن سَْعٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ِهَشامٍ ، َجِميًعا ،َحدَّثَ -٣٢١٣
َرِضَي اللَُّه َعْنُهْما ، َعنِ النَّبِيِّ صلى  ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن زَْيَنَب الثَّقَِفيَِّة ، امَْرأَِة َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد

  اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

  يتيمة من ثقيف رصي اهللا عنها كانت يف حجر النيب صلى اهللا عليه وسلم ١٠٩٦

ِشهَابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ اْبنِ -٣٢١٤
ي ُعَبْيٍد أَنَّ َرسُولَ َعْبِد اِهللا ، َعنِ امَْرأٍَة يَِتيَمٍة كَاَنْت ِعْنَد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمْن ثَِقيٍف ، ُتَحدِّثُ بِْنتَ أَبِ

َت بِالَْمِديَنِة ، فَلَْيُمْت ، فَإِنَُّه َمْن َماَت بَِها ، كُْنُت لَُه َشهِيًدا َمنِ اْستَطَاَع مِْنكُْم أَنْ َيُمو: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  ، أَْو َشِفيًعا َيْوَم الِْقَيامَِة

  أم رومان َرِضَي اهللا تعاىل عنها ١٠٩٧

: نٍ ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َمْسُروقٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن ُحَصْي -٣٢١٥
فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ُعذْرََها قَالَتْ : َسأَلْتُ أُمَّ ُروَمانَ َوِهَي أُمُّ َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنِنيَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، إِذْ ِقيلَ لََها َما ِقيلَ 

َوفََعلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِفُالٍن : ُه َعْنَها ، إِذْ َراَحْت َعلَْيَنا اْمرَأَةٌ ِمَن األَْنصَارِ ، َوإِذَا ِهَي َتقُولُ َبْيَنا أََنا َوَعاِئَشةُ َرِضَي اللَّ: 
َرسُولُ اِهللا صلى  فََسِمَع بِذَِلَك: أَيُّ َحِديٍث ، فَأَْخبََرْتَها قَالَْت : كَذَا َوكَذَا ، َألنَُّه كَانَ ِممَّْن َحدَّثَ الَْحدِيثَ ، قُلُْت 

نََعْم ، فَخَرَّْت َمْغِشيَّةً ، فََما أَفَاقَْت إِال َوَعلَْيَها ُحمَّى َناِفضٍ ، فََجاَء َرسُولُ اهللاِ : اهللا عليه وسلم ، وَأَُبو َبكْرٍ قَالَْت 
  َما لَِهِذِه ،: صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

َواللَِّه لَِئْن َحلَفُْت ، ال ُتَصدِّقُونِي ، : ُه ِمْن أَْجلِ َحِديٍث ُتُحدِّثَ بِِه ، فَقََعَدْت ، فَقَالَْت فَلََعلَّ: فَقُلَْنا ُحمَّى أََخذَتَْها قَالَ 
فَاْنَصَرفَ َما َتِصفُونَ ،  َولَِئنِ اْعَتذَْرُت ، ال َتْعِذُرونِي ، فََمثَِلي َوَمثَلُكُْم كََمثَلِ َيعْقُوَب َوبَنِيِه ، َواللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى

بَِحْمدِ اهللاِ ال : ْت َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َتَباَرَك َوَتعَالَى َما أَنَْزلَ ، فَأََتاَها ، فَأَخَْبَرَها ، فَقَالَ
ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن أُمِّ ُروَمانَ ،  بِحَْمِدَك َحدَّثََنا الُْمقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن

  بَِحْمِد اِهللا ال بَِحْمِدَك ، َوال بَِحْمدِ َصاِحبَِك: َنحَْوُه ، فَقَالَْت 

َسأَلُْت أُمَّ : يقٍ ، َعْن َمْسُروقٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فُضَْيلٍ ، َعْن ُحَصْينٍ ، َعْن َشِق
بَْيَنا أََنا : فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ُعذْرََها قَالَْت : ُروَمانَ َوِهَي أُمُّ َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنِنيَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، إِذْ ِقيلَ لََها َما ِقيلَ 

َوفََعلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بِفُالٍن كَذَا : ذْ رَاَحْت َعلَْيَنا امَْرأَةٌ ِمَن اَألْنصَارِ ، َوإِذَا ِهَي َتقُولُ َوَعاِئَشةُ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، إِ
صلى اهللا  فََسِمَع بِذَِلَك َرُسولُ اِهللا: أَيُّ َحِديٍث ، فَأَخَْبَرتَْها قَالَْت : َوكَذَا ، َألنَُّه كَانَ ِممَّْن َحدَّثَ الَْحِديثَ ، قُلُْت 

نََعْم ، فَخَرَّْت َمْغِشيَّةً ، فََما أَفَاقَْت إِال َوَعلَْيَها ُحمَّى َناِفضٍ ، فََجاَء َرسُولُ اِهللا صلى : عليه وسلم ، َوأَُبو َبكْرٍ قَالَْت 
  َما ِلَهِذِه ،: اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

َواللَِّه لَِئْن َحلَفُْت ، ال ُتَصدِّقُونِي ، : لِ َحِديٍث ُتُحدِّثَ بِِه ، فَقََعَدْت ، فَقَالَْت فَلََعلَُّه ِمْن أَْج: فَقُلَْنا ُحمَّى أََخذَتَْها قَالَ 
َما َتِصفُونَ ، فَاْنَصَرفَ  َولَِئنِ اْعَتذَْرُت ، ال َتْعِذُرونِي ، فََمثَِلي َوَمثَلُكُْم كََمثَلِ َيعْقُوَب َوبَنِيِه ، َواللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى



بَِحْمدِ اهللاِ ال :  سُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َتَباَرَك َوَتعَالَى َما أَنَْزلَ ، فَأََتاَها ، فَأَخَْبَرَها ، فَقَالَْتَر
  بِحَْمِدَك

ْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعْن أُمِّ ُروَمانَ َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُحَصْيُن ْبُن َع -٣٢١٦
  بَِحْمِد اِهللا ال بَِحْمِدَك ، َوال بَِحْمدِ َصاِحبَِك: ، َنْحَوُه ، فَقَالَْت 

  أم أمين وهي أم أسامة بن زيد ١٠٩٨

ل قال الزُّْهرِّي حدثين حرملة َحدَّثََنا ُمَحمد بن مسمع َحدَّثََنا الوليد بن مسلم عن َعْبد الرمحن بن منر قا -٣٢١٧
موىل أسامة بن زيد بينما هو جالس مع َعْبد اهللا بن عمر دخل احلجاج بن أمين بن أم أمين فصلى صالة مل يتم ركوعه 

وال سجوده فدعاه بن عمر حني سلم فقال يا بن أخي أحتسب أنك قد صليت إنك مل تصل فعد صالتك قال عَْبد 
ا احلجاج بن أمين بن أم أمين فقال َعْبد اهللا بن عمر لو رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه اهللا بن عمر من هذا قلت هذ

  وسلم هذا ألحبه فذكر حبه ما ولدت أم أمين وكانت حاضنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

دَّثََنا خَاِلُد ْبُن ُمحَمٍَّد ، ِمْن آلِ الزَُّبْيرِ ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلٍد الْوَْهبِيُّ ، َح -٣٢١٨
قِ ، َعَرضَ َحَبِشيٌّ َخَرْجَنا َنَتلَقَّى الَْوِليدَ ْبَن َعْبِد الَْمِلِك ، َمَع َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَْعضِ الطَّرِي: أَبِيِه قَالَ 

َسمِْعت َرسُولَ اِهللا صلى : َسِمْعتُ أُمَّ أَْيَمَن ، َتقُولُ : ْبُن الُْحَسْينِ ، َحدَّثَتْنِي أُمُّ أَْيَمَن ، أَْو قَالَ  ، ِلرِكَابَِنا ، فَقَالَ َعِليُّ
  إِنََّما اَألْسَوُد ِلبَطْنِِه َوفَْرجِِه: اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو ْبُن الْحَارِِث ، أَْخبََرنِي َبكُْر ْبُن سََواَدةَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد  -٣٢١٩
أَنََّها غَْرَبلَْت َدِقيقًا ، فََصَنَعْت ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َرِغيفًا ، فَقَالَ : ، أَنَّ َحَنشَ ْبَن َعْبِد اِهللا َحدَّثَُه ، َعْن أُمِّ أَْيَمَن 

  ُردِّي ِفيِه َوأَْعجِنِيِه: طََعاٌم َنْصَنُعُه بِأَْرِضَنا ، فَأَْحبَْبُت أَنْ أَْصَنَع لََك ِمْنُه َرِغيفًا ، فَقَالَ : َهذَا ؟ فَقَالَْت  َما: 

  بسرة بنت صفوان بن نوفل ١٠٩٩

  بن أسد خالة مروان بن احلكم وهي جدة َعْبد امللك
: رَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد عَْبُد ال -٣٢٢٠

َصفَْوانَ ، أَنََّها َسمَِعْت َرسُولَ  عليه  اِهللا صلى اهللاأَخَْبرَنِي أَُبو َبكْرِ ْبُن َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن ُبْسَرةَ بِْنتِ 
  َمْن َمسَّ ذَكََرُه ، فَلَْيَتَوضَّأْ: وسلم ، َيقُولُ 

ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعْن  َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َعْمرِو -٣٢٢١
، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ، أَنَّ ُعْرَوةَ َحدَّثَُه ، أَنَّ َمْرَوانَ ذَكََر ، أَنَّ ُبْسَرةَ  إِْسحَاَق ْبنِ رَاِشٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ

  ثْلَُهبِْنَت َصفَْوانَ ْبنِ َنوْفَلِ ْبنِ أََسٍد َجدَّةَ َعْبِد الَْمِلِك ، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ِم

كْرٍ ، أَنَُّه َسِمعَ دَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا شَُعْيٌب ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبَح -٣٢٢٢
ى إِلَْيِه الرَُّجلُ بَِيِدِه ، فَأَْنكَْرُت ذَِلَك ، فَقُلْتُ ذَكََر َمرَْوانُ ، أَنَُّه ُيَتَوضَّأُ ِمْن َمسِّ الذَّكَرِ إِذَا أَفَْض: ُعْرَوةَ ْبَن الزَُّبْيرِ َيقُولُ 



أَْخَبرَْتنِي ُبْسَرةُ بِْنُت َصفَْوانَ أَنََّها َسِمَعتْ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ال َوُضوَء َعلَى َمْن َمسَُّه ، فَقَالَ َمْرَوانُ : 
فَلَْم أََزلْ أُمَارِي : وَُيتََوضَّأُ ِمْن َمسِّ الذَّكَرِ قَالَ ُعْرَوةُ : ولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيذْكُُر َما ُيَتَوضَّأُ ِمْنُه ، فَقَالَ َرُس

ْسَرةُ بِِمثْلِ فَأَْرَسلَْت إِلَْيِه ُب َمْرَوانَ ، حَتَّى َدَعا َرُجال ِمْن حََرِسِه ، فَأَْرَسلَُه إِلَى ُبْسَرةَ ، َيسْأَلَُها َعمَّا َحدَّثَْت بِِه ِمْن ذَِلَك ،
  الَِّذي َحدَّثَنِي َعْنهَا

َعنِ الزُّْهرِيِّ ،  َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلكِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، وَاْبنِ أَبِي ذِئْبٍ ، -٣٢٢٣
  ْرَوةَ ْبَن الزَُّبْيرِ ، َيذْكُُر ، فَذَكََر مِثْلَ َحدِيِث ُشَعْيبٍ ، َعْن َمْرَوانَ ، َعْن ُبْسرَةََحدَّثَنِي َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، أَنَُّه َسِمَع ُع

 نِ أَبِي َبكْرٍ ، َعْنَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْب -٣٢٢٤
  ُعْرَوةَ ، َعْن َمْرَوانَ ، َعْن ُبْسَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

بِي َبكْرٍ َحدَّثََنا احلسن بن علي ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَ -٣٢٢٥
  ُه كَانَ ُيَحدِّثُ َعْن ُبْسَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه، َعْن ُعْرَوةَ ، أَنَّ

بِي َبكْرٍ َحدَّثََنا احلسن بن علي ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَ -٣٢٢٦
  ُيَحدِّثُ َعْن ُبْسَرةَ ، أَْو زَْيِد ْبنِ خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه ، َعْن ُعْرَوةَ ، أَنَُّه كَانَ

 ، َعْن َحدَّثََنا احلسن بن علي ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي يُوُنُس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ -٣٢٢٧
  ْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، أَنَُّه سَِمَع ُعْرَوةَ ْبَن الزَُّبْيرِ ، فَذَكََر ِمثْلَ َحدِيِث ُشَعْيبٍَع

دِّثُ ، َسِمْعُت ُعْرَوةَ ، ُيَح: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ قَالَ  -٣٢٢٨
  َمسَّ الذَّكَرِ ، فَذَكََر َعْن َمْرَوانَ ، َعْن ُبْسَرةَ ، مِثْلَ َحِديِث شَُعْيبٍ: ذَاكَرَنِي َمْرَوانُ : َيقُولُ 

  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ ُعثَْمانَ -٣٢٢٩
َخلَ قُوُب ، َحدَّثََنا اْبُن َناِفعٍ ، َعْن َماِلٍك ، َجِميًعا ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ، أَنَُّه َدَوَحدَّثََنا َيْع -٣٢٣٠

  َعلَى َمْرَوانَ ، فَذَكََر َعْن َمْرَوانَ ، َعْن ُبْسَرةَ ، ِمثْلَُه

ِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َنِمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْو -٣٢٣١
َيأُْمُر : أَخَْبْرتِنِي ُبْسَرةُ بِْنُت َصفَْوانَ اَألَسِديَّةُ ، أَنََّها َسِمَعتْ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أَنَُّه َسِمَع َمرَْوانَ َيقُولُ 

  .بِالُْوُضوِء ِمْن َمسِّ الذَّكَرِ ، وَالَْمْرأَةُ مِثْلُ ذَِلَك
  َوال َنعْلَُم أََحًدا َيقُولُ َهذَا ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، غَْيرُُه: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

امِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َمْرَوانَ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَش -٣٢٣٢
َصفَْوانَ قَالَْت    إِذَا َمسَّ أََحُدكُْم ذَكََرُه ، فَلَْيَتَوضَّأْ: َسِمَعْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ُبْسَرةَ بِْنتِ 

دَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن حيىي ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ ْبُن َحدَّثََنا الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َح -٣٢٣٣
َمْن َمسَّ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ، َعْن عروة ، َعْن ُبْسَرةَ قَالَْت 

  تَّى َيتََوضَّأَفَْرَجُه ، فَالَ ُيصَلِّي َح



َيا : ْرَوانَ قَالَ َوَحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َم -٣٢٣٤
عليه وسلم ، َيقُولُ ِفي َمسِّ ذَكَرِِه ، فَذَكَرَ ُشرِْطيُّ ، اذَْهْب إِلَى ُبسَْرةَ ، فََسلَْها ، كَْيَف َسِمَعْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا 

  الَْحِديثَ
فَرٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبكْرٍ الُْبْرسَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن َجْع -٣٢٣٥

  ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُبْسَرةَ

ُشَعْيبٍ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َمْعُن ْبُن ِعيَسى ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الُْمَؤمَّلِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ  -٣٢٣٦
َصفَْوانَ ، َس أَلَِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َعنِ الَْمْرأَةِ َتضْرُِب بَِيدَْيَها فَُتصِيُب أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ ُبسَْرةَ بِْنتَ 

  .تََوضَِّئي َيا ُبْسرَةُ: فَْرَجَها قَالَ 
َصفَْوانَ ، َورََواُه اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن ُب: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ  سَْرةَ بِْنتِ 

َيا َرُسولَ اِهللا ، إِْحدَاَنا َتَمسُّ فَْرَجَها ، أَْو يََمسُّ فَْرَجَها الرَُّجلُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا : َوكَاَنْت خَالَةَ َمْرَوانَ قَالَْت 
  فَلَْتَتَوضَّأْ َيا ُبْسرَةُ: عليه وسلم 

مٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثَنِي إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْر -٣٢٣٧
َدَخلَ : َوانَ قَالَْت َحدَّثَْتنِي ُبْسَرةُ بِْنُت َصفْ: َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُحَمْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أُمِّ كُلْثُومٍ بِْنِت ُعقَْبةَ قَالَْت 

فُالنٌ ، : َيا ُبسَْرةُ َمْن َيْخطُبُ أُمَّ كُلْثُومٍ ، قُلُْت : َعلَيَّ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َوأََنا أَُمشِّطُ َعاِئَشةَ ، فَقَالَ 
الرَّْحَمنِ ، فَإِنَُّه ِمْن ِخَيارِ الُْمْسِلِمَني ، َوَساَداتُُهْم أَمْثَالُهُ فَأَْيَن أَنُْتْم َعْن َعْبِد : َوفُالنٌ ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف ، فَقَالَ 

فََعاَد ِلقَْوِلهِ : ْت َتكَْرُه أَنْ ُتْنكََح َعلَى ضُرٍَّة ، َوَتكَْرُه أَنْ َتْسأَلَ طَالَق بِْنِت َعمَِّتَها بِْنِت َشْيَبةَ ْبنِ َربِيَعةَ قَالَ: قُلُْت : قَالَ 
  ِلقَوِْلي كََما قُلُْت أَوَّلَ َمرٍَّة ، فَُعْدُت

َوإِنََّها إِنْ تَْنِكْحُه ، تَْرَض ، فَأَْيَن أَنُْتْم َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، فَإِنَُّه ِمْن ِخَيارِ الُْمْسِلِمَني ، َوَسادَاتُُهْم أَْمثَالُُه ، : قَالَ 
أََما َتْسَمِعَني َما َيقُولُ ، فََمَسْحُت َيِدي ِمْن َعلَقَِتَها ، َوذََهْبُت إِلَى : ِلي ، فَقَالَْت َعاِئَشةُ فَذََهْبُت أَُردُُّه قَْو: َوَتْحظَ قَالَْت 

َعفَّانَ ،  لَى ُعثَْمانَ ْبنِأُمِّ كُلْثُومٍ ، فَأَْخَبْرُتَها ، فَأَْرَسلَْت إِلَى َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوإِلَى َخاِلِد ْبنِ َسعِيِد ْبنِ الَْعاصِ ، َوإِ
  فََزوََّجَها ِمْن َعْبِد الرَّْحمَنِ

  أم معقل األسدية ١١

نِ ، َعنِ اْمَرأٍَة َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن معمر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَم -٣٢٣٨
أََرْدُت الَْحجَّ ، فََضلَّ َبعِريِي ، فََسأَلُْت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم : ُيقَالُ لََها أُمُّ َمْعِقلٍ قَالَْت ِمْن َبنِي أََسِد ْبنِ خَُزْيَمةَ ، 

  اْعَتِمرِي ِفي رََمَضانَ ، فَإِنَّ ُعْمَرةً ِفي َرَمَضانَ ، تَْعِدلُ َحجَّةً: فَقَالَ 

 ْبُن َناِفعٍ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعْن ُسَميٍّ َمْولَى أَبِي َبكْرٍ ، أَنَُّه َسِمعَ أََبا َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا -٣٢٣٩
َتَجهَّْزتُ : م ، فَقَالَْت َبكْرِ ْبَن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، ُيَحدِّثُ َعْن أُمِّ َمْعِقلٍ اَألَسِديَِّة ، أَنََّها َسأَلَتِ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسل

  اْعَتِمرِي ِفي رََمَضانَ ، فَإِنَّ ُعْمَرةً ِفي َرَمضَانَ كََحجٍَّة: لَْحجِّ ، فَُعرَِض ِلي ، فَقَالَ لََها النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِل



أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن -٣٢٤٠
َهيَّأْ لََها ، فَسَأَلَِت النَّبِيَّ الرَّْحَمنِ ، َعْن أُمِّ َمْعِقلٍ ، أَنََّها َحلَفَْت َعلَْيَها أَنْ َتُحجَّ َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَلَْم َيَت

لَْم َيْصَنْع َيْعقُوُب : ي رََمَضانَ قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ ُعْمَرةٌ ِف: صلى اهللا عليه وسلم ، َما ُيْجزِيَها ِمْن ذَِلَك قَالَ 
  ِفيِه َشْيئًا

   َمْعِقالَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُعَماَرةَ ، َعْن أَبِي َبكْرٍ ، أَنَّ -٣٢٤١
َعْن  مَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن ُعَماَرةَ ، َوَجاِمعِ ْبنِ َشدَّاٍد ،َوَحدَّثََنا ُمَح -٣٢٤٢

  َجاَء أَُبو َمْعِقلٍ ، إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَذَكََر الَْحِديثَ: أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ قَالَ 

: لرَّْحَمنِ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ الُْمهَاجِرِ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبدِ ا -٣٢٤٣
 ، إِنِّي اْمَرأَةٌ قَْد كَبِْرُت ، َوَسِقْمُت ، َيا َرُسولَ اِهللا: فَقَالَْت : َحدَّثَنِي َرسُولُ َمْرَوانَ الَِّذي أَْرَسلَُه إِلَى أُمِّ َمْعِقلٍ قَالَ 

  .ُعْمَرةٌ ِفي َرَمَضانَ ُتجْزُِئ ِمْن ِحجَِّتِك: فََهلْ ِمْن َعَملٍ ُيْجزُِئ عَنِّي ِمْن َحجَِّتي ؟ فَقَالَ 
  َورََواُه أَُبو َبكْرٍ ، الَْحِديثَ بِطُولِِه: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

، َعْن َبكْرِ ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ َمْعِقلٍ  َحدَّثََنا أَُبو -٣٢٤٤
َتْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه مَاَت أَُبو َمعِْقلٍ ، َوَتَركَ َبِعًريا ، فََجَعلَُه ِفي سَبِيلِ اِهللا ، فَأََتْيُت فَأَ: َجدَِّتِه أُمِّ َمْعِقلٍ قَالَْت 

اْركَبِي َيا أُمَّ : َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ أََبا َمْعِقلٍ ، َهلََك ، َوتََرَك َبِعًريا ِفي السَّبِيلِ ، َوَعلَيَّ َحجَّةٌ ، فَقَالَ : وسلم ، فَقُلُْت 
  َمْعِقلٍ َبِعَريِك ، فَإِنَّ الَْحجَّ ِمْن سُُبلِ اللَِّه

اَق ، َعْن ِعيَسى دَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْنُصورٍ الطُّوِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ اْبنِ إِْسَحَح -٣٢٤٥
، َعْن أُمِّ َمْعِقلٍ َجدَِّة ِعيَسى ْبنِ  ْبنِ َمْعِقلِ ْبنِ أَبِي َمْعِقلٍ ، َحدَّثَنِي أََسُد ْبُن ُخَزْيَمةَ ، َعْن ُيوُسَف ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َسالمٍ

فََبْيَنَما النَّاُس : لَمَّا َتَهَيأَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِلَحجَّةِ الْوَدَاعِ ، أََمَر النَّاَس بِالُْخُروجِ َمَعُه قَالَْت : َمْعِقلٍ قَالَْت 
فََدَخلَ َعلَْيَنا ِمْن ذَِلَك َما َشاَء اللَُّه ، أَنْ َيْدُخلَ ، : َدرِيُّ ، أَوِ الَْحْصَبةُ قَالَْت َيَتَجهَُّزونَ ، أَصَاَبتُْهْم َهِذِه الْقُْرَحةُ الُْج

  َمرَِض أَُبو َمْعِقلٍ ِمْن ذَِلَك ، َومَرِْضُت َمَعُه ، فَأَمَّا أَُبو َمْعِقلٍ ، فََهلََك ِفي ذَِلَك الَْوَجعِ ،

َنَخالٍت لََنا ، َوُهَو الَِّذي نُرِيدُ أَنْ َنُحجَّ َعلَْيِه ، فَلَمَّا َحَضَرتْ أََبا َمعِْقلٍ الَْوفَاةُ ، أَْوَصى بِهِ  َوكَانَ لََنا َجَملٌ ، َيْنَضُح َعلَى
سُولُ اهللاِ فَاشَْتدَّ َوجَِعي ، فَلَْم أَْسَتِطعْ أَنْ أَْخُرَج َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَخََرَج َر: ِفي َسبِيلِ اِهللا قَالَْت 

، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى صلى اهللا عليه وسلم ، فَلَمَّا فََرغَ ِمْن َحجَِّتِه ، َوقَِدَم الَْمِديَنةَ ، َدَخلُْت َعلَْيِه َوقَْد َنقَْهُت ِمْن َوَجِعي 
َيا نَبِيَّ اِهللا ، كُنَّا َتهَيَّأَْنا ِلذَاَك ، : ؟ قُلُْت َما َمَنَعكِ َيا أُمَّ َمْعِقلٍ ، أَنْ َتخُْرجِي َمعََنا ِفي َسفَرَِنا َهذَا : اهللا عليه وسلم 

 أَنْ َنُحجَّ َعلَْيِه ، فَأَْوَصى فَأََصاَبَنا ِمْن َهِذِه الْقُْرَحِة َما أَصَاَب ، فََهلََك ِمْنَها أَُبو َمْعِقلٍ ، َوكَانَ لََنا َجَملٌ ُهَو الَِّذي ُنرِيُد
  ي َسبِيلِ اِهللا ،بِِه ِحَني َحَضَرْتُه الَْوفَاةُ ِف

فََما َمَنَعِك أَنْ َتخُْرجَِني َعلَى الَْحجُّ ، فَإِنَّ الَْحجَّ ِمْن َسبِيلِ اِهللا ، أَمَّا إِذَا فَاتَْتِك : فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الَْحجُّ : َوكَاَنْت أُمُّ َمْعِقلٍ ، َتقُولُ : فَإِنََّها كََحجٍَّة قَالَ  َهِذِه الَْحجَّةُ َمَعَنا َيا أُمَّ َمْعِقلٍ ، فَاْعَتِمرِي ُعْمَرةً ِفي َرَمَضانَ ،

فََواللَِّه َما أَْدرِي أَِلَي خَاصَّةً ، ِفيَما فَاتَنِي ِمَن : َحجٌّ ، وَالُْعْمَرةُ ُعْمَرةٌ ، َوقَْد قَالَ ِلي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 



َحدَّثُْت َمْرَوانَ ْبَن الَْحكَمِ ، َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ ، بَِهذَا الَْحِديِث َعْن أُمِّ : ِمَني َعامَّةً قَالَ ُيوُسُف الَْحجِّ َمَعُه ، أَْم ِللُْمْسِل
ِة قَْوِمِه َوِخيَارِِهْم ، اْبنَُها َمْعِقلُ ْبُن أَبِي َمْعِقلٍ َوُهَو ِمْن سََرا: َوَمْن ُيَحدِّثُ بِِه َعْنَها َمَعَك ؟ فَقُلُْت : َمْعِقلٍ ، فَقَالَ ِلي 

تَّى َرِكَب إِلَْيَها ِفي النَّاسِ ، فََبَعثَ إِلَْيِه َمرَْوانُ ، فََسأَلَُه ، فََحدَّثَُه مِثْلَ َحِديِثي ، ثُمَّ ال وَاللَِّه َما طَاَبْت نَفُْس َمْرَوانَ ، َح
  يفََدَخلَ َعلَْيَها ، فَسَأَلََها ، فََحدَّثَْتُه كََما َحدَّثَتْنِ

حدثين ُمَحمد بن منصور َحدَّثََنا يعقوب َحدَّثََنا أيب عن بن إسحاق حدثين حيىي بن عباد بن َعْبد اهللا بن  -٣٢٤٦
الزَُّبري عن احلارث بن أيب بكر بن َعْبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أبيه قال كنت من ركب مع مروان حني 

فسمعها حني حدثت هبذا احلديث فكان أَُبو بكر ال يعتمر إال ركب إىل أم معقل وكنت فيمن دخل عليها من الناس 
  يف العشر األواخر من رمضان حىت لقي اهللا عز وجل ملا مسع من أم معقل

َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا بن منري عن ُمَحمد بن إسحاق عن حيىي بن عباد بن َعْبد اهللا بن الزَُّبري  -٣٢٤٧
  كر بن َعْبد الرمحن ال يعتمر إال يف رمضانقال كان أَُبو ب

َعْن أَبِي َحدَّثََنا احلسن بن علي ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ اَألسَْوِد ،  -٣٢٤٨
  ُعْمَرةٌ ِفي رََمَضانَ تَْعِدلُ َحجَّةً: ليه وسلم ، فَقَالَ َمْعِقلٍ ، َعْن أُمِّ َمْعِقلٍ أَنََّها َسأَلَتْ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا ع

يَد ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َتِميمُ ْبُن الُْمنَْتِصرِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ اَألْسَوِد ْبنِ َيزِ -٣٢٤٩
  َمْعِقلٍ ، فَذَكََر َنْحوَُه

ريٍ ، َعْن أَبِي أَُبو َسِعيٍد ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي كَِثَحدَّثََنا  -٣٢٥٠
الَْحجَّ ، َوَجَمِلي أَْعَجُف ، فَقَالَ  َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي أُرِيُد: قُلُْت : َحدَّثَنِي ابن أُمِّ َمْعِقلٍ ، َعْن أُمِِّه قَالَْت : َسلََمةَ قَالَ 

  اْعَتِمرِي ِفي َرَمَضانَ ، فَإِنَّ ُعْمَرةً ِفي َرَمَضانَ كََحجٍَّة: 

َعْن أَبِي ي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ ْبُن َسالمٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِ -٣٢٥١
  َسلََمةَ ، َعنِ أُمَّ َمْعِقلٍ ، َعْن أُمِّ َمْعِقلٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

اْمَرأَةٍ  أَبِيِه ، َعنَِحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليدِ النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم ْبُن خَاِلٍد ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن  -٣٢٥٢
اْعَتِمرِي ِفي رََمَضانَ ، فَإِنََّها َتْعِدلُ ، أَْو َتقِْضي : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أُمُّ َمْعِقلٍ قَالَْت : ُيقَالُ لََها 

  َحجَّةً أَْو كََما قَالَ

  أم قيس بنت حمصن ١١٠١

دَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن أُمِّ قَْيسٍ بِْنِت ِمْحَصنٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َح -٣٢٥٣
  فََرشَُّهَدَخلُْت بِاْبنٍ ِلي ، َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َولَْم َيأْكُلِ الطََّعاَم ، فََبالَ َعلَْيِه ، فََدَعا بَِماٍء : قَالَْت 

َعْبِد اِهللا ، دَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعيَاضٍ ، َعْن يونس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ َح -٣٢٥٤
َعاَم ، فََبالَ ِفي ِحْجرِ النَّبِيِّ أََتْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم بِاْبنٍ ِلي ، لَْم َيأْكُلِ الطَّ: َعْن أُمِّ قَْيسٍ بِْنِت ِمْحَصنٍ قَالَْت 

  صلى اهللا عليه وسلم ، فََدَعا بَِماٍء ، فََنَضَحُه َولَْم يَْغِسلُْه غَْسال



َعْبِد اهللاِ   اِهللا ْبنَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا يونس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد -٣٢٥٥
، ِمَن الُْمهَاجَِراتِ  ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعْن أُمِّ قَْيسٍ بِْنِت ِمْحَصنٍ َوِهيَ أُْخُت ُعكَّاَشِة ْبنِ ِمْحَصنٍ إِْحَدى َبنِي أََسدِ ْبنِ ُخَزْيَمةَ

نِي أَنََّها أََتِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم فَأَْخَبرَْت: األَُولِ ، الالِئي بَاَيْعَن بَاَيْعَن َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  بِاْبنٍ لََها ، فَذَكََر ِفي اَألوَّلِ ، وَالُْعذْرَةَ

: قَالَْت ، َعْن أُمِّ قَْيسٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا  -٣٢٥٦
َعلَى َما َتْدَعونَ : َدَخلُْت بِاْبنٍ ِلي ، َعلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوقَْد َعلَّقَْت َعلَْيِه ِمَن الُْعذَْرِة ، فَقَالَ 

َيٍة بِهِ الُْعذَْرةُ ، َوُيلَدُّ بِِه ِمْن ذَاتِ الَْجْنبِ قَالَ أَْوالَدكُنَّ بَِهِذِه الِْعالقِ ، َعلَْيكُنَّ بَِهذَا الْعُوِد الْهِْنِديِّ ، فَإِنَّ ِفيِه َسْبَعةَ أَْشِف
  رََواُه َماِلٌك ، َوَصاِلُح ْبُن كَْيَسانَ ، َوَمْعَمٌر ، َوَعْمُرو ْبُن قَْيسٍ: أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  خولة بنت مالك بن ثعلبة ١١٠٢

  ويقولون خويلة
َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي زَاِئَدةَ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ،  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن -٣٢٥٧

َتْحَت أَْوسِ ْبنِ  َحدَّثَْتنِي َخْولَةُ بِْنُت َماِلٍك ، َوكَاَنْت: َعْن َمْعَمرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن ُيوُسَف ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َسالمٍ قَالَ 
ْن َتْمرٍ ، َوأََعاَنْتهُ الصَّاِمِت أَِخي ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، أََعانَ زَْوَجَها ِحَني ظَاَهَر بِعََرقٍ ِم

اْرجِِعي إِلَى اْبنِ : َتَصدَّقْ بَِهذَا ، َوقَالَ لََها : لم ِهَي بِعََرقٍ آَخَر ، فَذَِلَك سِتُّونَ َصاًعا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وس
  َعمِِّك ، َواتَّقَى اللََّه ِفيِه

َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن إِْسَحاقَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ْبنِ ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ  -٣٢٥٨
َحدَّثَْتنِي ُخَوْيلَةُ امَْرأَةُ أَْوسِ ْبنِ الصَّاِمِت : ، َعْن َمْعَمرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن ُيوُسَف ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َسالمٍ قَالَ  ُيَحدِّثُ
اِدي قَْوِمِه ، ثُمَّ َرَجَع فََراَودَنِي َعْن أَْنِت َعلَيَّ كَظَْهرِ أُمِّي ، ثُمَّ َخَرجَ إِلَى ، َن: كَانَ َبيْنِي َوَبْيَنهُ َشْيٌء ، فَقَالَ : قَالَْت 

كَال وَالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه ، حَتَّى َيْنتَهَِي أَمْرِي َوأَْمُركَ إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فََيقِْضيَ : َنفِْسِه ، فَقُلُْت 
فََغلَْبُتُه بَِما فََعلَِت الْمَْرأَةُ بِالرَُّجلِ الضَِّعيِف ، ثُمَّ َخَرْجُت إِلَى جَاَرٍة ِلي  ِفيَّ ، َوِفيَك أَْمَرُه ، َوكَانَ شَْيًخا كَبًِريا ، َرِقيقًا ،

أَمَْرُه ، فََما َبرِْحُت ، ، فَاْسَتَعْرتُ ِثيَاَبَها ، فَأَتَْيُت نَبِيَّ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حَتَّى َجلَْسُت َبْيَن َيَدْيِه ، فَذَكَْرُت لَُه 
ال : ى َنَزلَ الَْوْحُي َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ِحَني قُلُْت َحتَّ

  ْسكِينًاَوأََنا أُِعيُنُه بِعََرقٍ آَخَر ، فَأَطِْعْم ِستَِّني ِم: َيقِْدُر َعلَى ذَِلَك ، فَإِنَّا َسُنِعيُنهُ بِعََرقٍ ِمْن َتْمرٍ ، قُلُْت 

  خولة بنت قيس بن قهد أم ُمحَمد ١١٠٣

  وكانت حتت محزة
يِّ ، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا الُْمغَِريةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي َمْعَشرٍ ، َعنِ الَْمقُْبرِ -٣٢٥٩

َحدِّثِيَنا َيا أُمَّ ُمَحمٍَّد ، فَقَالَ : بِْنِت قَْيسٍ َوِهيَ َيْوَمِئٍذ عِْنَد النُّْعَماِن ْبنِ َعْجالنَ ، فَقُلَْنا َدَخلُْت َعلَى َخْولَةَ : َسُنوطَا قَالَ 
َشِديٌد قَالَتْ  َيا أُمَّ ُمحَمٍَّد ، اْنظُرِي َما ُتَحدِِّثَني ، فَإِنَّ الَْحِديثَ َعنِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بِغَْيرِ ثَْبٍت: َزْوُجَها 

لى اهللا عليه بِئَْس َما ِلي أَنْ أَُحدِّثَُهْم َعنِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َما َيْنفَعُُهْم ، َوأَكِْذَب َعلَى َرسُولِ اِهللا ص: 



َيأُْخذُ مَاال بِِحلِِّه ، ُيَباَرُك لَهُ  الدُّْنَيا ُحلَْوةٌ ، َخِضَرةٌ ، فََمْن: وسلم ، َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  ِفيِه ، فَُربَّ ُمَتخَوِّضٍ ِفي َمالِ اِهللا ، َوَمالِ َرسُوِلِه ، ِفيَما َشاَءْت نَفُْسُه لَُه َيْوُم الِْقَياَمِة النَّاُر

، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن ُعَمَر ْبنِ كَِثريِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ِحَسابٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد  -٣٢٦٠
َزةَ ، َوكَاَنْت خَْولَةُ أَفْلََح ، َعْن ُعَبْيِد َسُنوطَا ، َعْن َخْولَةَ بِْنِت قَْيسِ ْبنِ قَْهٍد ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، أََتى َحْم

  إِنَّ الدُّْنَيا ُحلَْوةٌ ، َخِضَرةٌ فَذَكََر مِثْالُه: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم اْمَرأَةَ َحْمَزةَ ، فَذَكَرُوا الدُّْنَيا ، 

ا ْبنِ أَفْلََح ، َعْن ُعَبْيِد َسُنوطََحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ كَِثريِ 
 َحْمَزةَ ، فَذَكَُروا ، َعْن َخْولَةَ بِْنِت قَْيسِ ْبنِ قَْهٍد ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، أََتى َحْمَزةَ ، َوكَاَنْت خَْولَةُ امَْرأَةَ

  ُهإِنَّ الدُّْنَيا ُحلَْوةٌ ، َخِضَرةٌ فَذَكََر ِمثْلَ: الدُّْنَيا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

ْبنِ أَفْلََح ، َعْن ُعَبْيِد َسُنوطَا َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ كَِثريِ 
ْمَزةَ ، َوكَاَنْت خَْولَةُ امَْرأَةَ َحْمَزةَ ، فَذَكَُروا ، َعْن َخْولَةَ بِْنِت قَْيسِ ْبنِ قَْهٍد ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، أََتى َح

  إِنَّ الدُّْنَيا ُحلَْوةٌ ، َخِضَرةٌ فَذَكََر ِمثْلَُه: الدُّْنَيا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن ُعَمَر ْبنِ كَِثريِ ْبنِ أَفْلََح ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ -٣٢٦٢
  َعْن ُعَبْيِد َسُنوطَا ، َعْن َخْولَةَ بِْنِت قَْيسٍ امَْرأَِة َحْمَزةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

َوِد النَّْضُر ْبُن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْس -٣٢٦٣
يه ُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا علاِهللا ، َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ َعْبِد اِهللا الْقَُرِشيِّ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد ، أَنَّ خَْولَةَ بِْنَت قَْهٍد َحدَّثَْت

إِسَْباغُ الُْوُضوِء ِعْنَد الَْمكَارِِه ، َوكَثَْرةُ : بَلَى َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ : أَال أُْخبُِركُمْ بِكَفَّارَاِت الَْخطَاَيا ؟ قَالُوا : وسلم قَالَ 
  الُْخطَا إِلَى الَْمسَاجِِد ، َواْنِتظَاُر الصَّالِة بَْعَد الصَّالِة

  خولة بنت حكيم ١١٠٤

َسِمْعُت َعطَاًء الُْخرَاَسانِيَّ ُيَحدِّثُ ، : ثََنا أَحَْمُد ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ قَالَ َحدَّ -٣٢٦٤
َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه  َوِهيَ إِْحَدى خَاالِتي ، أَنََّها سَأَلَْت: َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن َخْولَةَ بِْنِت َحكِيمٍ قَالَ 

  فَلَْتْغَتِسلْ: وسلم َعنِ الَْمْرأَةِ َتْحَتِلُم ؟ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نِ الُْمَسيِّبِ ، ْب َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َعطَاٌء الْخَُراسَانِيُّ ، َعْن َسِعيِد -٣٢٦٥
َعنِ الَْمْرأَةِ َتَرى ِفي َمَنامَِها َما َيَرى الرَُّجلُ ، : َعْن َخْولَةَ بِْنِت َحِكيمٍ ، أَنََّها اْستَفَْتْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  َنَعْم ، إِذَا َرأَِت الَْماَء: َعلَْيَها غُْسلٌ ؟ قَالَ 

أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن سفيان ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن -٣٢٦٦
: فَقَالَ  َعنِ الْمَْرأَِة تََرى ِفي َمَناِمَها َما َيَرى الرَُّجلُ ؟: َخْولَةَ بِْنِت َحِكيمٍ ، أَنََّها َسأَلَتْ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  لَْيَس َعلَْيَها َشْيٌء ، كََما أَنَّ الرَُّجلَ إِذَا لَْم ُيْنزِلْ ، لَْيَس َعلَْيِه غُْسلٌ ، َحتَّى ُينْزِلَ



نِ َيحَْيى ْبنِ  ْبَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد -٣٢٦٧
َنَعْم ، َوأََحبُّ َمْن َوَرَدُه َعلَيَّ : إِنَّ لَكَ َحْوًضا ؟ قَالَ : َيا َرُسولَ اِهللا : قُلُْت : َحيَّانَ ، َعْن َخْولَةَ بِْنِت َحِكيمٍ قَالَْت 

  قَْوُمِك
َزْيٍد ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ِحَسابٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن  -٣٢٦٨

  قَالَتْ َخْولَةُ بِْنُت قَْيسِ ْبنِ قَْهٍد ، فَذَكََر َنْحوَُه: ْبنِ َحيَّانَ قَالَ 

سََرةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُسوَْيٍد الثَّقَِفيِّ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن إِبَْراهِيَم ْبنِ َمْي -٣٢٦٩
  َزَعَمِت الَْمْرأَةُ الصَّاِلَحةُ خَْولَةُ بِْنتُ َحكِيمٍ ، فَذَكََر َحدِيثًا لَهَا: ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ قَالَ 

  خولة بنت األوقص ١١٠٥

خالد اإلسكندراين َحدَّثََنا يعقوب بن َعْبد الرمحن عن هشام َحدَّثََنا احلسن بن علي احللواين َحدَّثََنا أمحد بن  -٣٢٧٠
  بن عروة عن أبيه عن خولة بنت األوقص أهنا كانت من الالئي وهنب أنفسهن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ن أبيه َحدَّثََنا يعقوب بن محيد َحدَّثََنا عَْبد اهللا بن ُمَحمد بن عروة وأنس بن عياض عن هشام بن عروة ع -٣٢٧١
  فذكر حنوه قال بن أيب عاصم ويقولون خولة بنت حكيم

  خولة بنت ثامر األنصارية ١١٠٦

و اَألْسَوِد ، َعنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يَزِيَد ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي أَُب -٣٢٧٢
: بِي َعيَّاشٍ ، َعْن َخْولَةَ بِْنِت ثَاِمرٍ اَألْنصَارِيَِّة ، أَنََّها َسِمَعْت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ النُّْعَماِن ْبنِ أَ

  امَِةالدُّْنَيا َخضَِرةٌ ، ُحلَْوةٌ ، َوإِنَّ رَِجاال سََيُخوُضونَ ِفي مَالِ اِهللا بِغَْيرِ َحقٍّ ، لَُهمُ النَّاُر َيْوَم الِْقَي

  خولة بنت اليمان ١١٠٧

عٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الصَّلُْت ْبُن َمْسُعوٍد الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ثَابٍِت الَْجَزرِيُّ ، َعنِ الْوَازِعِ ْبنِ َناِف -٣٢٧٣
: َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ :  َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، َعْن َخْولَةَ بِْنِت الَْيَماِن قَالَْت

بَاَيْعُت النَّبِيَّ : َوأَْحِسُبُه أَنََّها قَالَْت : ال َخْيَر ِفي َجَماَعِة النَِّساِء ، إِال ِعْنَد مَيٍِّت ، فَإِنَُّهنَّ إِذَا اْجَتَمْعَن ، قُلَْن ، َوقُلَْن قَالَ 
  صلى اهللا عليه وسلم

  غري منسوبة خولة ١١٠٨

أَبِي َسْعٍد ،  َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي الَْجْوِن ، َعْن -٣٢٧٤
َما ُيقَدُِّس اللََّه أُمَّةٌ ، لَْم َيأُْخذْ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َخْولَةَ قَالَْت 

َوَمنِ اْنَصَرَف َعْن غَرِِميِه َوُهَو رَاضٍ َعْنُه ، َصلَّْت َعلَْيِه َدوَابُّ اَألْرضِ ، َوُنونُ الْبَِحارِ : َضِعيفَُها َحقَُّه ، غَْيَر ُمَتْعَتعٍ قَالَ 
  كُِتَب َعلَْيِه ِفي كُلِّ َيْومٍ ، َولَْيلٍَة ، َوُجُمَعٍة ، َوَشْهرٍ ظَلََم، َوَمنِ اْنَصَرَف َعْن غَرِِميِه َوُهَو سَاِخطٌ ، 



  سبيعة بنت احلارث األسلمية ١١٠٩

َمةَ ْبنِ ٍد ، َعْن أَُساَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبِ ْبنِ خَاِلٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِي َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمَّ -٣٢٧٥
اَألْسلَِميَِّة ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ  زَْيٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِعكْرَِمةَ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُسَبْيَعةَ

لَْيُمْت ، فَإِنَُّه ال َيُموُت بَِها أََحٌد ، إِال كُْنُت لَهُ َمنِ اْستَطَاَع مِْنكُْم أَنْ َيُموَت بِالَْمِديَنِة ، فَ: صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
  َشهِيًدا ، أَْو شَِفيعًا

وقٍ ، َوَعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن َداوَد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َمْسُر -٣٢٧٦
أَنََّها َوضََعْت َبْعَد َوفَاةِ : نَُّهَما كََتَبا إِلَى ُسَبْيَعةَ بِْنِت الَْحارِِث اَألْسلَِميَِّة ، َيْسأَالنَِها َعْن أَْمرَِها ، فَكَتََبْت إِلَْيهَِما ُعْتَبةَ ، أَ

قَدْ أَْسَرْعِت ، اعَْتدِّي : لِ ْبُن بَْعكٍَك ، فَقَالَ َزْوجَِها بِخَْمسٍ َوِعشْرِيَن ، فََتَهيَّأُْت أَطْلُُب الْخَْيَر ، فََمرَّ بَِها أَُبو السََّنابِ
: َيا َرسُولَ اِهللا ، اْسَتغِْفْر ِلي قَالَ : آِخَر اَألَجلَْينِ ، أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشًْرا ، فَأََتْيتُ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت 

  إِنْ َوَجْدِت زَْوًجا َصاِلًحا ، فََتَزوَّجِي: ، فَقَالَ فَأَْخَبْرُتهُ الَْخَبَر : َوَما ذَاَك قَالَْت 

نِ إِْبَراهِيَم ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد ْب -٣٢٧٧
ُتوُفَِّي َزْوجِي َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : ُسَبْيَعةَ بِْنِت الَْحارِِث قَالَْت  أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن

دُ فَلَبِثُْت َبْعَدُه َشهَْرْينِ ، ثُمَّ َوَضْعُت َداَء َبطْنِي ، فََدَخلَ َعلَيَّ أَُبو السَّنَابِلِ ْبُن َبْعكٍَك ، أََح: َوُهَو َسْعُد ْبُن َخْولَةَ قَالَْت 
َما لَِك َيا سَُبْيَعةُ ؟ : َبنِي َعْبدِ الدَّارِ َحِموي ، َوقَْد كَانَ يُرِيُدنِي ِلَنفِْسِه ، َوقَْد َتَهيَّأُْت ِللنِّكَاحِ ، وََتَخضَّْبُت ، فَقَالَ 

فَلَبِْسُت ِثيَابِي ، َوجِئُْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا  ال وَاللَِّه ، إِنَُّه َألْرَبَعةُ أَْشُهرٍ َوَعْشٌر ،: أََرْدُت التَّزْوِيَج ، فَقَالَ : فَقُلُْت 
  .َحلَلِْت فََتَزوَّجِي: عليه وسلم ، َوُهَو ِفي َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ ، فََسأَلُْتُه ، فَقَالَ 

  وَلََها طُُرٌق ِحَسانٌ ، كَثَُرْت ، فََتَركَْناهَا: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  أم كرز اخلزاعية ١١١

قتادة ، َعْن  دَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن خَاِلِد ْبنِ َعْبِد اِهللا الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ ، َعْنَح -٣٢٧٨
صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الَْعِقيقَةِ َسأَلْتُ َرسُولَ اِهللا : َعطَاٍء الْخَُراَسانِيِّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أُمِّ كُْرزٍ الْخَُزاِعيَِّة قَالَْت 

  َعنِ الُْغالمِ شَاَتاِن ، َوَعنِ الَْجارَِيِة َشاةٌ: ، فَقَالَ 

عِ ْبنِ ْن أَبِيِه ، َعْن ِسَباَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َيزِيَد ، َع -٣٢٧٩
َعنِ الُْغالمِ َشاَتاِن ، َوَعنِ الَْجارَِيِة َشاةٌ : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ثَابٍِت ، َعْن أُمِّ كُْرزٍ قَالَْت 

  ، ال َيُضرُّكُْم ذُكَْراًنا كُنَّ ، أَْم إَِناثًا

دَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َحبِيَبةَ بِْنتِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َح -٣٢٨٠
َعنِ الُْغالمِ َشاَتاِن ، َوَعنِ الْجَارَِيةِ : َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َمْيَسَرةَ ، َعْن أُمِّ كُْرزٍ قَالَْت 

  َشاةٌ



، َعْن َحبِيَبةَ َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْغَراَء ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َعطَاٍء  -٣٢٨١
  بِْنِت َمْيَسَرةَ ، َعْن أُمِّ كُْرزٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

َسمِْعُت قَْيًسا ُيَحدِّثُ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن : ُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْب -٣٢٨٢
كَافَأََتاِن ، َوَعنِ َشاَتاِن ُم: ِفي الْعَِقيقَِة : أُمِّ ُعثَْمانَ بِْنِت ُخثَيمٍ ، َعْن أُمِّ كُْرزٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه قَالَ 

  الَْجارَِيِة شَاةٌ

َسَرةَ ْبنِ أَبِي َحدَّثَنِي ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َحبِيَبةَ بِْنِت َمْي -٣٢٨٣
َعنِ الُْغالمِ شَاَتانِ : سُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الَْعِقيقَِة ، فَقَالَ َسأَلَتْ َر: َخثَيمٍ ، َعْن أُمِّ كُْرزٍ الْكَْعبِيَِّة قَالَْت 

فَالضَّأْنُ أََحبُّ إِلَيَّ ِمَن الَْمَعزِ ، : الْمِثْالِن قَالَ : َوَما الُْمكَافَأََتاِن قَالَ : ُمكَافَأََتاِن ، َوَعنِ الْجَارَِيِة َشاةٌ ، فَقُلُْت 
  بُّ إِلَيَّ ِمْن إَِناثَِها ، رَأًَيا ِمنُْهَوذُكْرَاُنَها أََح

َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبُن : َحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُحمَْيٍد ، وابن أيب عمر ، قَالُوا  -٣٢٨٤
أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم الُْحَديْبَِيِة ، : ْن أُمِّ كُْرزٍ قَالَْت أَبِي َيزِيَد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ِسبَاعِ ْبنِ ثَابٍِت ، َع

  .أَِقرُّوا الطَّْيَر َعلَى َمكُنَاِتَها: فََسِمْعُتُه َيقُولُ 
َيا أََبا َعْبدِ : يِث ، أَقَْبلَ َعلَى الشَّاِفِعيِّ ، فَقَالَ ذَكََرُه َبْعُضُهْم ، فَلَمَّا َحدَّثَ اْبُن ُعَيْيَنةَ بَِهذَا الَْحِد: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

َهذَا طَاِئرُ : كَاَنِت الْعََرُب ، إِذَا خََرَج الرَُّجلُ ِمْنُهْم ، فََيلْقَاُه طَْيٌر ُمقْبِلٌ قَالَ : قَالَ : اِهللا ، َما َوْجُه َهذَا ِعْندَكُْم ؟ قَالَ 
: َهذَا َيْوُم َشرٍّ ، َولَمْ َيْخُرجٍ ِفي سَفَرِِه قَالَ : ِفي َسفَرِِه ، وَإِذَا َتلَقَّاُه طَاِئٌر ُمْدبٌِر قَالَ  َخْيرٍ ، َوَيْوُم خَْيرٍ ، َوخََرَج
  فَأَْعَجَب ذَِلَك اْبَن ُعَيْينَةَ

  يسرية ١١١١

َسِمْعُت َهانِئَ ْبَن ُعثَْمانَ ، َيذْكُُر ، َعْن أُمِِّه : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ قَالَ  -٣٢٨٥
: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ُحَمْيَضةَ بِْنِت يَاِسرٍ ، َعْن َجدَِّتَها ُيَسْيَرةَ ، َوكَاَنْت إِْحَدى الُْمهَاجَِراِت قَالَْت 

  نَ بِاَألَناِملِ ، فَإِنَُّهنَّ َمْسئُوالٌت ُمْسَتْنطَقَاٌت ، َوال َتْغفُلَْن فََتْنَسْيَن الرَّْحَمةََعلَْيكُنَّ بِالتَّْسبِيحِ ، َوالتَّقِْديسِ ، َواعِْقْد

  أخت حذيفة ١١١٢

ِه ، َعْن أُْخِت َرأَِتَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن رِْبِعيٍّ ، َعنِ اْم -٣٢٨٦
َيا َمْعَشرَ النَِّساِء ، أََما لَكُنَّ ِفي الِْفضَِّة َما َتَحلَّْيَن ، أَمَّا : َخطََبَنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : ُحذَْيفَةَ قَالَْت 

  إِنَُّه َما ِمَن اْمرَأٍَة َتلَْبُس ذَهًَبا ، فَُتظْهُِرُه ، إِال ُعذَِّبْت بِِه

  امرأة أيب موسى ١١١٣

 الْقَرْثَعِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إبراهيم ، َعْن َسْهمِ ْبنِ الْمِْنجَابِ ، َعنِ -٣٢٨٧
ِلْمِت َما قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ أََما َع: لَمَّا ثَقُلَ أَُبو ُموَسى ، صَاَحْت َعلَْيِه امَْرأَُتُه ، فَقَالَ لََها : قَالَ 



إِنَّ اللََّه لََعَن َمْن : أَيُّ َشْيٍء قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قَالَْت : َبلَى ، ثُمَّ َسكََتْت ، فَِقيلَ لََها بَْعُد : قَالَْت 
  َحلََق ، أَْو َخَرَق ، أَْو َسلََق

  يةأم احلصني األمحس ١١١٤

، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َوَوِكيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ الُْحَصْينِ -٣٢٨٨
أُمَِّر َعلَْيكُْم عَْبٌد َحَبِشيٌّ ،  إِنَّ: َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َوُهَو َيخْطُُب ، َيقُولُ : الُْحَصْينِ قَالَْت 

  ُمَجدٌَّع ، فَاْسَمُعوا لَُه ، َوأَِطيعُوا َما قََرأَ بِكُْم ِكتَاَب اللَِّه

، َعْن أُمِّ  ُحرَْيٍث َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الْعَْيزَارِ ْبنِ -٣٢٨٩
إِنَّ أُمَِّر َعلَْيكُمْ : َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوَعلَْيِه ُبْرٌد ُمَتلَفٌِّع بَِها ، َيقُولُ : ُحَصْينٍ اَألحَْمِسيَِّة قَالَْت 

  َعْبٌد َحَبِشيٌّ ، فَاْسَمُعوا لَُه ، َما قَاَدكُْم بِِكتَابِ اللَِّه
أَنََّها َسِمَعتْ : ُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، وَأَُبو َداوَد ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ الُْحَصْينِ ، َعْن َجدَِّتِه َحدَّثََنا أَ -٣٢٩٠

ْم َيقُلْ َوكِيٌع ِفي َحجَّةِ ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ َدَعا ِللُْمَحلِِّقَني ثَالثًا ، َوِللُْمقَصِّرِيَن َمرَّةً وَلَ: َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  الْوَدَاعِ

  أم سليمان بن َعْمرو بن األحوص ١١١٥

َمانَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن ُسلَْي -٣٢٩١
رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ِعْنَد َجْمَرِة الَْعقََبِة َوُهَو َراِكٌب َعلَى َبْغلٍَة ، : قَالَْت  اَألْحَوصِ ، َعْن أُمِِّه

ُس َعلَْيِه ، َهذَا الْفَْضلُ ْبُن الَْعبَّاسِ ، فَازَْدَحَم النَّا: َوَرُجلٌ َخلْفَُه َيسُْتُرُه ِمَن النَّاسِ ، فَسَأَلُْت َعنِ الرَُّجلِ ، فَِقيلَ ِلي 
 ، ثُمَّ اْسَتْبطََن َيا أَيَُّها النَّاُس ، ال ُيقَْتلُ بَْعُضكُْم بَْعًضا ، َوإِذَا َرَميُْتُم الَْجمَْرةَ ، فَاْرُموَها بِمِثْلِ َحَصا الَْخذِْف: فَقَالَ 

  ثُمَّ اْنَصَرَفالَْواِدَي ، فََرَمى الَْجْمَرةَ بَِسْبعِ َحَصيَاٍت ، ُيكَبُِّر َمَع كُلِّ َحَصاٍة ، 

بِي زَِياٍد ، َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ ْبُن فََضالَةَ ، َعْن يَزِيَد ْبنِ أَ -٣٢٩٢
لى اهللا عليه وسلم ، َوُهَو َواِقٌف ِعْنَد الَْعقََبِة ِفي َبطْنِ رَأَْيُت َرسُولَ اهللاِ ص: ْبنِ َعْمرِو ْبنِ اَألْحَوصِ ، َعْن أُمِِّه قَالَْت 

مَّ َرَماَها َيا أَيَُّها النَّاُس ، ال ُيقَْتلُ َبْعُضكُْم بَْعًضا ، إِذَا َرمَْيُتُم الْجَِماَر ، فَاْرمُوا بِمِثْلِ َحَصا الَْخذِْف ، ثُ: الَْواِدي ، َيقُولُ 
  ، َولَْم َيِقْف ، وَاْنطَلََق

  أم جندب ١١١٦

، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد -٣٢٩٣
اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َرَمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة ِمْن  رَأَْيُت َرُسولَ: َعْمرِو ْبنِ اَألْحَوصِ ، َعْن أُمِِّه ، َعْن أُمِّ ُجْنُدبٍ قَالَْت 

َيا َرُسولَ : بِهِ َبالٌء ، فَقَالَْت  َبطْنِ الْوَاِدي ، َوُهَو َعلَى َدابَِّتِه ، ثُمَّ اْنَصَرَف ، َوَتبَِعْتُه امَْرأَةٌ ِمْن َخثَْعمٍ ، َمَعَها صَبِيٌّ لََها ،
ائْتِينِي بَِشْيٍء ِمْن َماٍء : ِقيَّةُ أَْهِلي ، َوإِنَّ بِِه َبالًء ، ال يََتكَلَُّم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم اِهللا ، إِنَّ َهذَا ابْنِي ، َوَب



: ، َواسَْتْشِفي اللََّه قَالَْت  اْسِقيِه ِمْنُه َوُصبِّي َعلَْيِه ِمْنُه: ، فَأُِتَي بَِماٍء ، فََغَسلَ َيَدْيِه ، َوَمْضَمَض فَاُه ، ثُمَّ أَْعطَاَها ، فَقَالَ 
  بََرأَ َوَعقَلَ َعقْال لَْيَس كَُعقُولِ النَّاسِ: فَلَِقيُت الَْمْرأَةَ ِمَن الْحَْولِ ، فََسأَلُْتَها َعنِ الُْغالمِ ، فَقَالَْت 

  أم زياد األشجعية ١١١٧

ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا َراِفُع ْبُن َسلََمةَ اَألْشجَِعيُّ ، َحدَّثََنا َحشَْرجُ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد -٣٢٩٤
َبَر ، َساِدَسةَ ِستِّ ْبُن زَِيادٍ اَألْشجَِعيُّ ، َعْن َجدَِّتهِ أُمِّ أَبِيِه ، أَنََّها غََزْت َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم َخْي

َيا : بِإِذِْن َمْن خََرْجُتنَّ َورَأَْيَنا ِفيِه الَْغَضَب ، فَقُلَْنا : النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََبَعثَ إِلَْيَها ، فَقَالَ  نِْسَوٍة ، فََبلَغَ
َنغْزِلُ الشََّعَر ، َوُنِعُني ِفي َرسُولَ اِهللا ، َخَرْجَنا َوَمَعَنا دََواٌء ُنَداوِي بِِه الَْجْرَحى ، َوُنَناوِلُ السَِّهاَم ، وََنْسِقي السَّوِيَق ، َو

َوَما كَانَ ذَِلَك ؟ : أَِقْمَن ؟ فَلَمَّا أَنْ فََتَح اللَُّه َعلَْيِه َخْيَبَر ، قََسَم لََنا كََما قََسَم ِللرَِّجالِ ، فَقُلُْت : َسبِيلِ اِهللا ، فَقَالَ لََنا 
  َتْمرًا: قَالَْت 

  عمة سنان بن َعْبد اهللا اجلهين ١١١٨

َعْن كَُرْيبٍ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبِد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَُرْيبٍ ،  -٣٢٩٥
َيا : النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَْت  اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ِسَناِن ْبنِ َعْبدِ اهللاِ الُْجهَنِيِّ أَنَُّه َحدَّثَْتُه َعمَُّتُه ، أَنََّها أََتِت

َهلْ َتْستَِطيِعَني أَنْ : فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : َرسُولَ اِهللا ، ُتُوفَِّيْت أُمِّي َوَعلَْيَها َمْشٌي إِلَى الْكَْعَبِة َنذًْرا قَالَ 
َنَعْم ، أََرأَْيتِ لَْو كَانَ َعلَْيَها : ُيْجزُِئ ذَِلَك َعْنَها ؟ قَالَ : َعْن أُمِِّك قَالَْت  فَاْمِشي: َنَعْم قَالَ : َتْمِشَني َعْنَها ؟ قَالَْت 

  فَاللَُّه أََحقُّ بِذَِلَك: َنَعْم قَالَ : َدْيٌن فَقََضْيِتِه َعْنَها ، كَانَ ُيقَْبلُ ِمْنِك ؟ قَالَْت 

  حبيبة بنت أيب جتراة ١١١٩

 ْبُن أَبِي رِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْمَؤمَّلِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللاَحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٣٢٩٦
وسلم ، َوُهَو َيطُوفُ  َنظَْرُت إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه: ُحَسْينٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َحبِيَبةَ بِْنتِ أَبِي َتْجرَاٍة قَالَْت 

اْسعَْوا ، فَإِنَّ اللََّه كََتَب َعلَْيكُُم : َبْيَن الصَّفَا وَالَْمْرَوِة ، ِفي نِْسَوٍة ِمْن قَُرْيشٍ ، فَإِنَُّه َيْسَعى ِفي آِخرِ الْقَْومِ َوُهَو َيقُولُ 
  ُرُه َيُدوُر ِمْن ِشدَِّة السَّْعيِفََنظَْرُت إِلَْيِه ، َوإِنَّهُ َيسَْعى ، َوُمْؤتََز: السَّْعَي قَالَْت 

  عمرة بنت احلارث بن أيب ضرار ١١٢

َنا أَبِي ، َعْن َحدَّثََنا الصَّلُْت ْبُن َمْسُعوٍد الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن خَاِلدِ ْبنِ َسلََمةَ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثَ -٣٢٩٧
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ْبنِ أَبِي ضَِرارٍ ، َعْن َعمَِّتِه َعْمَرةَ بِْنِت الَْحارِِث قَالَْت ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الْحَارِِث 

مَالِ ُمَتخَوِّضٍ ِفي  الدُّْنَيا ُحلَْوةٌ ، َخِضَرةٌ ، فََمْن أَصَاَب ِمْنَها َشْيئًا ِمْن ِحلِِّه ، فَذَاَك الَِّذي ُيبَاَرُك لَُه ِفيِه ، َوَربَّ: وسلم 
  اِهللا ، َومَالِ َرسُوِلِه لَُه النَّاُر َيْوَم الِْقَيامَِة

  عزة بنت خابل ١١٢١



ْسُعوٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َحدَّثَنِي ُموَسى ْبُن َيْعقُوَب ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َم -٣٢٩٨
فََبايََعَها َعلَى : َعزَّةَ اْبَنةَ خَابِلٍ ، أَْخبََرْتُه أَنََّها َخَرَجتْ َحتَّى قَدَِمْت َعلَى َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَبِيِه ، أَنَّ َعمََّتُه 

مَّا اإلِْبَداُء الَْمْبِديُّ ، فَقَدْ فَأَ: اِإلْسالمِ ، َعلَى أَنْ ال َتْزنَِني ، َوال َتْسرِِقَني ، َوال تُْؤِذيَن فَُتْبِديَن ، أَْو ُتْخِفَني قَالَْت َعزَّةُ 
اهللا عليه وسلم ، َولَمْ  كُْنُت َعَرفُْتُه ، َوَعِملُْتُه ، َوُهَو قَْبلَ الَْولَِد ، َوأَمَّا الَْمْخِفيُّ ، فَلَْم أَْسأَلْ َعْنُه َرُسولَ اهللاِ صلى

  ، ال أُفِْسُد ِلي َولًَدا أََبًدا ، فَلَْم ُيفِْسْد لََها وَلًَدا ، َحتَّى مَاَتْت َيعْنِي الَْغْيلَ ُيخْبِرْنِي ، َوقَْد َوقََع ِفي َنفِْسي أَنَّهُ إِفَْساُد الْوَلَِد

  أم َعْبد الرمحن بن طارق ١١٢٢

ُعَبْيُد اِهللا ْبُن أَبِي َيزِيَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، َحدَّثَنِي  -٣٢٩٩
كَانَ إِذَا َجاَء َمكَاًنا ِمْن َدارِ َيْعلَى ، اْسَتقَْبلَ : َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ طَارِقٍ ، َعْن أُمِِّه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم 

  .ةََدارُ َيْعلَى ْبنِ أَُميَّ: الْبَْيَت ، َوَدَعا قَالَ أَُبو َعاِصْم 
ِه: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ    َوقَالَ َعْبدُ الرَّزَّاقِ ِفيِه ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ طَارِقٍ ، َعْن َعمِّ

َحدَّثََنا احلسن َحدَّثََنا َعْبد الرزاق عن بن جريح رجاال سيخوضون يف مال اهللا بغري حق هلم النار يوم  -٣٣٠٠
  القيامة

  خليدة بنت قعنب ١١٢٣

ارِ ، َعْن َخالَِتَها َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َحمَّاٍد أَُبو الْجَْهمِ ، َحدَّثَتْنِي َتْغِلُب بِْنُت الْخَوَّ -٣٣٠١
فَأََتْتهُ : ليه وسلم ، فََبايَْعَنُه قَالَْت َوكَاَنْت ِمَن النِّْسَوِة الالِئي أََتْيَن َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا ع: ُخلَْيَدةَ بِْنِت قَْعَنبٍ قَالَْت 

فََخَرَجْت ِمَن الزَِّحامِ ، فََرَمْت بِالسِّوَارِ حَتَّى َجاَءْت ، فَبَاَيَعَها : اْمَرأَةٌ ، َعلَْيَها ِسوَاٌر ِمْن ذََهبٍ ، فَأََبى أَنْ ُيَبايِعََها قَالَْت 
  َبْت َتنْظُُر ، فَإِذَا ُهَو قَْد ذُِهَب بِِهفَخََرْجُت أَطْلُبُ السِّوَاَر ، فَذََه: قَالَْت 

  رقيقة ١١٢٤

 كَْعبٍ الطَّاِئِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيْعلَى ْبنِ -٣٣٠٢
لَمَّا َجاَء النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، : َحدَّثَتْنِي بِْنتُ ُرقَْيقَةَ ، َعْن أُمَِّها ُرقَْيقَةَ قَالَْت َحدَّثَنِي َعْبدُ َربِِّه ْبُن الَْحكَمِ ، 

َيتَُهْم ، َوال َيا ُرقَْيقَةُ ، ال َتعُْبِدي طَاِغ: َيْبَتِغي النَّْصَر بِالطَّاِئِف ، فََدَخلَ َعلَْيَها ، فَأَخَْرَجْت لَُه َشرَاًبا ِمْن َسوِيقٍ ، فَقَالَ 
َربِّي َربَّ َهِذِه الطَّاِغَيِة ، فَإِذَا َرأَيِْتيَها ، فََولَِّها ظَْهَرِك ، : فَإِذَا قَالُوا لَِك ، فَقُوِلي : إِذًا َيقُْتلُونِي قَالَ : ُتَصلَِّني لََها قَالَْت 

فَأَخَْبرَنِي أَخََواَي سُفَْيانُ ، َوَوْهٌب أَْبَناُء قَْيسٍ : ُت ُرقَْيقَةَ ثُمَّ خََرَج َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن ِعْنِدَها قَالَْت بِْن
  َوقَْد ذَكَْرَناُه ِفي رِجَالِ ثَِقيٍف: ، فَذَكََر الَْحِديثَ قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ 
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ملثاين: كتاب  وا   اآلحاد 
لشيباين : املؤلف  ا بكر  بو  الضحاك أ بن عمرو بن   أمحد 

  امرأة يقال هلا رجاء ١١٢٥

َسِمْعُت ِهَشاَم ْبَن َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ : َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن ُيوُسَف أَُبو ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ  -٣٣٠٣
: كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََجاَءْتُه اْمَرأَةٌ بِاْبنٍ لََها ، فَقَالَْت : َرَجاُء قَالَْت : َعنِ اْمَرأٍَة يُقَالُ لََها  ِسريِيَن ،

َجنَّةٌ َحِصيَنةٌ : نَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيا َرسُولَ اِهللا ، اْدُع اللََّه ِلي ِفيِه بِالَْبَركَِة ، فَإِنَّهُ أَُخو ثَالثٍَة َدفَْنتُُهْم ، فَقَالَ ال
  َيا َرَجاُء ، اْسَمِعي َما قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم: فَقَالَ ِلي َرُجلٌ : قَالَْت 

  حبيبة ١١٢٦

َسِمْعُت اْبَن : ثََنا أََبانُ ْبُن َصْمَعةَ قَالَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ اهللاِ اَألْنصَارِيُّ ، َحدَّ -٣٣٠٤
لَ َحدَّثَْتنِي َحبِيَبةُ ، أَنََّها كَاَنْت قَاِعَدةً ِفي َبْيِت َعاِئَشةَ ، فََجاَء النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، حَتَّى َدَخ: ِسريِيَن قَالَ 

َما ثَالثَةٌ ِمَن الَْولَِد ، لَْم َيْبلُغُوا الْحِْنثَ ، إِال جِيَء بِهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة ، حَتَّى َما ِمْن ُمْسِلَمْينِ َيُموُت لَُه: َعلَْيهِنَّ ، فَقَالَ 
،  َوال أَْدرِي ِفي الثَّاِلثَِة ، أَْو ِفي الثَّانَِيِة: َحتَّى َيْدُخلَ آَباُؤَنا قَالَ اْبُن سِريِيَن : ُيوقَفُوا َعلَى َبابِ الَْجنَِّة ، فََيقُولُونَ 

  نََعْم: َسِمْعِت ؟ قَالَْت : اْدُخلُوا الَْجنَّةَ أَنُْتْم َوآَباُؤكُْم ، فَقَالَْت َعاِئَشةُ ِللَْمْرأَِة 

  سراء ابنة نبهان ١١٢٧

الرَّْحَمنِ ْبنِ ُحَصْينٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعْبِد الْكَرِميِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا رَبِيَعةُ ْبُن َعْبِد -٣٣٠٥
 صلى اهللا عليه وسلم ِفي َحدَّثَْتنِي َجدَِّتي َسرَّاُء بِْنُت َنبَْهانَ ، َوكَاَنْت َربَّةَ بَْيٍت ِفي الَْجاِهِليَِّة ، أَنََّها َسِمَعْت َرسُولَ اِهللا

َهذَا : اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم قَالَ : أَيُّ َيْومٍ َهذَا ؟ قَالُوا : ، َيقُولُ  َيْوَم الرُّءُوسِ: َحجَِّة الْوَدَاعِ ، ِفي الَْيْومِ الَِّذي َيْدعُوَنُه 
أَال إِنَّ دَِماَءكُمْ : َهذَا الَْمْشَعرُ الْحََراُم قَالَ : اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ : أَيُّ بَلٍَد َهذَا ؟ قَالُوا : أَْوَسطُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَالَ 

إِنِّي ال أَْدرِي لََعلِّي  َوأَْمَوالَكُْم ، َوأَْعرَاَضكُْم ، حََراٌم َبْعُضكُْم َعلَى بَْعضٍ ، كَُحْرَمِة َيْوِمكُْم َهذَا ِفي َبلَِدكُْم ، َهذَا أَال، 
فَقَالُوا َنَعْم ، ثُمَّ َرَجَع إِلَى الَْمِديَنِة ، فَُتُوفَِّي بَِها  ال أَلْقَاكُْم بَْعَد َهذَا الَْيْومِ ، فَلُْيَبلِّغْ أَْدَناكُْم ، أَقَْصاكُْم ، أَال َهلْ َبلَّْغُت ؟

  صلى اهللا عليه وسلم

  أم إسحاق ١١٢٨

ِد الَْمِلِك ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الْجَْهَضمِ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ الضَّحَّاُك ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا اْبُن َبشَّارِ ْبنِ َعْب -٣٣٠٦
َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َبْيتِ : ثَْتنِي أُمُّ َحكِيمٍ بِْنُت ِديَنارٍ ، َعْن َمْوالِتَها أُمِّ إِْسحَاَق قَالَْت َحدَّ

هِي أَنْ آكُلَ ِمْن طََعامِ َرُسولِ كُْنُت أَْشَت: َهلُمِّي َيا أُمَّ إِْسحَاَق قَالَْت : َحفَْصةَ ، فَأُِتَي بِثَرِيٍد ، َوُخْبزٍ ، وَلَْحمٍ ، فَقَالَ 
فََناوَلَنِي َعْرقًا ، فَلَمَّا أََخذُْت الَْعْرَق ، َرفَْعُتهُ إِلَى فَِمي ، ثُمَّ : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَكَلُْت َوَنسِيُت َصوِْمي قَالَْت 

َصْوِمي ، فََبِقَيْت ال أَْستَِطيُع أَْرفَُعَها ، َوال أََضُع إِنِّي كُْنتُ َصاِئَمةً ، : َما لَِك َيا أُمَّ إِْسحَاَق ؟ فَقُلُْت : َها ، فَقَالَ ذَكَْرتُ 



َبلْ ُهَو رِْزٌق َساقَُه اللَُّه : ِحَني َشبِْعِت ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َوَنسِيُت َصوِْمي ، فَقَالَ ذُو الَْيَدْينِ 
  وِمي َبِقيَّةَ َيوُْمِكإِلَْيِك ، ضَِعي الَْعْرَق ، َوُص

  بنت عفيف ١١٢٩

أَبِي َيزِيَد الَْمدَنِيِّ َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبدُ الُْمنِْعمِ ، َعنِ الصَّلِْت ، َعْن  -٣٣٠٧
أََتْيَنا َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُنبَايُِعُه ، فَأََخذَ َعلَْيَنا أَنْ ال : لَْت بِْنُت َعِفيٍف قَا: ، َعنِ اْمَرأٍَة ِمْنُهمْ ُيقَالُ لََها 

  ُنَحدِّثَ الرَِّجالَ ، إِال ُمْحرًِما ، َوأَمََرَنا أَنْ َنقَْرأَ َعلَى َمْوتَاَنا بفَاِتَحِة الِْكتَابِ

  أم سليمان بن أيب حثمة ١١٣

ِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا قَْيٌس ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َع -٣٣٠٨
َصلَِّني َمَع َرُسولِ رَأَْيُت نَِساًء ِمَن الْقََواِعِد ، ُي: الْكَرِميِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الطَّيِّبِ ، َعْن أُمِّ ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ قَالَْت 

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الْفَرَاِئَض

  أم سليم بن ملحان ١١٣١

ريِيَن ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أََنسِ ْبنِ ِس -٣٣٠٩
  كَانَ ُيَصلِّي ِفي َبْيِتَها َعلَى الُْخمْرَِة: مِّ ُسلَْيمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َماِلٍك ، َعْن أُ

 ، َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َوَهْيٌب ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أََنسٍ -٣٣١٠
َوكَانَ كَِثَري الْعََرقِ ،  أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، كَانَ َيأِْتيَها ، فََيقِيلُ ِعْنَدَها ، فََتْبُسطُ لَُه نِطًَعا ، فََيقِيلُ َعلَْيِه ،

: َما َهذَا ؟ فَقَالَْت : هللا عليه وسلم َوكَاَنْت َتْجَمُع َعَرقَُه ، فََتْجَعلُُه ِفي الطِّيبِ وَالْقَوَارِيرِ ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى ا
  َعَرقَُك ، أُرِيُد بِِه طِيَبُه ، َوكَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيصَلِّي َعلَى الُْخْمرَِة

ُت قََتاَدةَ ُيَحدِّثُ ، َعْن أََنسِ بْنِ َسِمْع: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ قَالَ  -٣٣١١
اللَُّهمَّ أَكِْثْر مَالَُه ، : َيا َرُسولَ اِهللا ، خَاِدُمَك أََنُس ْبُن َماِلٍك ، اْدُع اللََّه لَُه ، فَقَالَ : َماِلٍك ، َعْن أُمِّ ُسلَْيمٍ ، أَنََّها قَالَْت 
  َوَولََدُه ، وََبارِكْ لَُه ِفيَما أَْعطَْيتَُه

َسِمْعُت ِهَشاَم ْبَن زَْيِد ْبنِ أََنسٍ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى قَالَ  -٣٣١٢
  ُيَحدِّثُ ، َعْن أََنسٍ ِمثْلَُه

  أم حرام بنت ملحان ١١٣٢

ثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن يَزِيَد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّ -٣٣١٣
: ٌرو مُّ َحَرامٍ قَالَ َعْمْبنِ اَألْسَوِد ، أَنَّهُ أََتى ُعَباَدةَ ْبَن الصَّاِمِت َوُهَو ِفي َساِحلِ ِحْمَص ِفي بَِناٍء لَُه ، َوَمَعُه امَْرأَُتُه أُ

أَوَّلُ َجْيشٍ ِمْن أُمَِّتي َيْغُزونَ َهذَا : فََحدَّثَْتَنا أُمُّ َحَرامٍ أَنَُّه َحدَّثَُه ، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 



أَوَّلُ جَْيشٍ ِمْن أُمَِّتي : أَْنِت ِفيهِْم قَالَ : ؟ قَالَ  َيا َرُسولَ اِهللا ، أََنا ِفيهِْم: قَالَْت أُمُّ َحَرامٍ : الَْبْحَر ، قَْد أَْوَجبُوا قَالَ 
َسِمْعُتهُ ُيَحدِّثُ بِِه : ال قَالَ ثَْوٌر : َيا َرُسولَ اِهللا ، أََنا ِمنُْهْم ؟ قَالَ : َيْغُزونَ َمدِيَنةَ قَْيَصَر ، َمْغفُورٌ لَُهْم قَالَْت أُمُّ حََرامٍ 

  َوُهَو ِفي الَْبحْرِ

َحبَّانَ ، َعْن  ثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنَِحدَّ -٣٣١٤
صلى اهللا عليه وسلم َناَم ِعْندَُهْم ،  َحدَّثَتْنِي أُمُّ حََرامٍ بِْنُت ِملَْحانَ أُْخُت أُمِّ ُسلَْيمٍ ، أَنّ َرسُولَ اِهللا: أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ 

َرأَْيُت قَْوًما ِمَمْن يْركَُبوا ظَْهَر الَْبْحرِ ، : َيا َرسُولَ اِهللا ، َما أَْضَحكََك ؟ قَالَ : فَاْسَتْيقَظَ َوُهَو َيْضَحُك ، فَقُلُْت 
ثُمَّ َناَم فَاْسَتْيقَظَ : فَإِنَِّك مِْنُهْم قَالَْت : َيْجَعلْنِي ِمنُْهْم قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، اْدُع اللََّه : كَالُْملُوِك َعلَى اَألِسرَِّة ، قُلُْت 

َيا َرُسولَ اِهللا ، فَاْدُع اللَّهَ : َيا َرُسولَ اِهللا ، َما أَْضَحكََك ؟ فَقَالَ ِمثْلَ َمقَالَِتهِ األُولَى ، فَقُلُْت : َوُهَو َيْضَحُك ، فَقُلُْت 
َجَع ، أَْنِت ِمَن اَألوَِّلَني ، فََتزَوََّجَها ُعَباَدةُ ْبُن الصَّاِمِت ، فََغَزا ِفي الَْبْحرِ ، َوَحَملََها َمَعُه ، فَلَمَّا َر: ، فَقَالَ َيْجَعلْنِي ِمْنُهْم 

  قُرَِّب لََها َبْغلَةٌ ِلَتْركََبَها ، فََصَرَعْتَها ، فَاْنَدقَّْت ُعُنقَُها ، فََماَتْت

ْن أُمِّ و َسِعيٍد ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا ِهاللٌ ، َعْن أَبِي ثَابٍِت َيعْلَى ْبُن َشدَّاٍد ، َعَحدَّثََنا أَُب -٣٣١٥
غَرُِق أَْجُر َشهِيَدْينِ ِللَْماِئِد أَْجُر َشهِيٍد ، وَالْ: ذَكََر َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم غََزاةَ الَْبْحرِ ، فَقَالَ : َحَرامٍ قَالَْت 

  اللَُّهمَّ اْجَعلَْها مِْنُهْم فََرِكَبِت الَْبْحَر ، فَذَكَرَ َنحْوَُه: َيا َرُسولَ اِهللا ، اْدعُ اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي ِمْنُهْم قَالَ : قَالَْت 

  أم مبشر بنت الرباء بن معرور ١١٣٣

َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن إِْدرِيَس ، َعنِ : ةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، قَاال َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -٣٣١٦
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ِفي َبْيتِ : اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ قَالَْت 

َوإِنْ : َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ اللََّه َيقُولُ : ال َيْدُخلُ النَّارَ َرُجلٌ ، شَهَِد َبْدًرا ، َوالُْحَدْيبَِيةَ ، فَقَالَْت َحفَْصةُ : َيقُولُ  َحفَْصةَ
  الَِّذيَن اتَّقَْوا وََنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثياثُمَّ نَُنجِّي : ثُمَّ َمْه قَالَ : ِمْنكُْم إِال وَارُِدَها كَانَ َعلَى َربَِّك َحْتًما مَقِْضيا قَالَ 

هُ َسِمَع جَابًِرا ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحَسنٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو الزُّبَْيرِ أَنَّ -٣٣١٧
ال َيْدُخلُ النَّاَر إِنْ : نََّها َسِمَعْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ ِعْنَد بَابِ َحفَْصةَ َحدَّثَْتنِي أُمُّ مَُبشِّرٍ ، أَ: َيقُولُ 

: فَْصةُ فَاْنَتَهرََها قَالَْت َح: َبلَى َيا َرُسولَ اِهللا قَالَ : َشاَء اللَُّه ، أََحٌد ِمْن أَْصحَابِ الشََّجَرةِ الَِّذيَن بَاَيُعوا َتحَْتَها قَالَْت 
  ثُمَّ نَُنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا وََنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثيا: َوإِنْ ِمْنكُمْ إِال وَارُِدَها قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

َنةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَوا -٣٣١٨
وَاللَِّه ال َيْدُخلُ َحاِطٌب الَْجنَّةَ : َجاَء غُالُم َحاِطبٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : َجابِرٍ ، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ قَالَْت 

  قَْد َشهِدَ َبْدًرا ، وَالُْحَدْيبِيَةَ كَذَْبَت ،: ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

: بِي سُفَْيانَ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ، َعْن أَ -٣٣١٩
َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : مُّ ُمَبشِّرٍ اْمرَأَةُ زَْيِد ْبنِ حَارِثَةَ قَالَْت َحدَّثَتْنِي أُ: َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا ، َيقُولُ 



ُمْسِلٌم قَالَ : َمْن غََرَسُه أَُمسِْلٌم أَْم كَاِفٌر ، قُلُْت : َنَعْم قَالَ : أَلَِك َهذَا ؟ قُلُْت : عليه وسلم ، َوأََنا ِفي َنْخلٍ ِلي ، فَقَالَ 
  َصَدقَةً ُمْسِلمٍ َيْغرُِس غَْرًسا ، أَْو يَْزَرُع َزْرًعا ، فََيأْكُلُ ِمْنُه طَْيٌر ، أَْو إِْنَسانٌ ، أَْو َشْيٌء ، إِال كَانَ لَُهَما ِمْن : 

  أم أيوب امرأة أيب أيوب ١١٣٤

ْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َيزِيَد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أُمِّ أَيُّوبَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َع -٣٣٢٠
  أُنْزِلَ الْقُْرآنُ َعلَى َسْبَعِة أَْحُرٍف ، أَيَُّها قََرأَْت ، أَصَْبَت: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : قَالَْت 

َصنَْعُت : ةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َيزِيَد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أُمِّ أَيُّوَب قَالَْت َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَن -٣٣٢١
  إِنِّي أَكَْرُه أَنْ أُوِذَي صَاحِبِي: ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم طََعاًما ِفيِه َبْعضُ الْبَقْلِ ، فَلَْم َيأْكُلْ ِمْنُه ، َوقَالَ 

  ءذكر أم العال ١١٣٥

رَِجةَ ْبنِ َزْيدِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، َعْن َخا -٣٣٢٢
الُْمَهاجُِرونَ الَْمِديَنةَ ، فََحَضَر ُعثَْمانَ  أَنَّ سَْهَم ُعثَْمانَ ْبنِ َمظُْعوٍن ، طَاَر لَُهْم ، ِحَني قَِدَم: ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن أُمِّ الَْعالِء 

سُْبَحانَ : َشهَادَِتي َعلَْيَك َيا أََبا السَّاِئبِ ، أَنَّ اللََّه قَْد أَكَْرَمَك ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : الَْمْوُت ، فَقَالَْت 
أَْدرِي ُيفَْعلُ بِي ، َولَِكْن قَْد أََتاُه الَْيِقُني ، وََنْحُن نَْرُجو لَُه ، فََبلَغَ ِمَن الُْمْسِلِمَني اِهللا ، أََنا َعْبدُ اِهللا َوَرسُولُُه ، َواللَِّه َما 

ْعَدُه أََبًدا ، ال أَُزكِّي أََحًدا َب: َهذَا ِفيِه ، فَكَْيَف بَِنا ، فَقَالَِت اْمرَأَُتُه : َهذَا ُعثَْمانُ ِفي َحاِلِه ، َوقِيلَ : كُلَّ َمْبلَغٍ ، َوقَالُوا 
ُردَّ َعلَيَّ َسلَفََنا ُعثَْمانَ ْبَن : َحتَّى َهلََك بَْعُض أَْهلِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

  َمظُْعوٍن

نِ ِشَهابٍ ، َعْن خَارَِجةَ ْبنِ َزْيٍد ، أَنَّ أُمِّ الَْعالِء َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْب -٣٣٢٣
 ، طَاَر لَُهْم ، فَذَكََر َوِهَي امَْرأَةٌ ِمْن نِسَاِئهِْم ، قَْد َباَيَعتِ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَْخَبَرْتُه أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن َمظُْعوٍن

فَجِئُْت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، : ، فَنِْمُت ، فََرأَْيُت ِلُعثَْمانَ َعْيَنا َتجْرِي قَالَْت  فَأَْحَزنَنِي ذَِلَك: ِمثْلَُه قَالَْت 
  ذَِلَك َعَملُُه: فَأَْخَبْرُتُه ، فَقَالَ 

ُت النُّْعَمانَ ُيَحدِّثُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ َسِمْع: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ  -٣٣٢٤
  ، َعْن َخارَِجةَ ْبنِ َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن أُمِّ الَْعالِء اَألْنَصارِيَِّة فَذَكََر ِمثْلَ َحِديِث اْبنِ ُعَيْيَنةَ

  أم َشرِيك ١١٣٦

ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ جَُبْيرِ ْبنِ شَْيَبةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -٣٣٢٥
  الُْمسَيِّبِ ، َعْن أُمِّ َشرِيٍك ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أََمَرَها بِقَْتلِ األَْوزَاغِ

لُ ْبُن َعْبِد الْكَرِميِ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن ُعقَْيلٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َوْهبِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا إِْسَماعِي -٣٣٢٦
لََيِفرَّنَّ النَّاُس ِمَن الدَّجَّالِ ِفي : ْبنِ ُمَنبٍِّه ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أُمِّ َشرِيٍك ، أَنََّها َسِمَعِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

  ُهْم قَِليلٌ: َيا َرُسولَ اِهللا ، وَأَْيَن الَْعَرُب َيوَْمِئٍذ ؟ قَالَ : بَالِ قَالَْت أُمُّ َشرِيٍك الْجِ



  خالة جابر بن َعْبد اهللا ١١٣٧

: ، َعْن َخالَِتِه  َحدَّثََنا احلسن بن علي ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، أَخَْبرَنِي أَُبو الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ -٣٣٢٧
لَْيَس ذَاَك لَِك ، فَأََتتِ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، : أَنََّها أََراَدتْ أَنْ َتْخُرجَ إِلَى َنْخلٍ لََها ، َتُجدَُّها ، فَقَالَ لََها َرُجلٌ 

  ُروفًااخُْرجِي َوُجدِّي َنخْلَِك ، فَلََعلَِّك أَنْ َتَصدَِّقي ، َوَتْصَنِعي َمْع: فَقَالَ 

  الفريعة بنت مالك بن سنان ١١٣٨

 بِْنِت كَْعبِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َسْعِد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َزْيَنَب -٣٣٢٨
َخَرجَ َزْوجِي ِفي طَلَبِ أَْعالجٍ لَُه ، : لْفَُرْيَعةَ بِْنَت مَاِلٍك قَالَْت ُعْجَرةَ ، َوكَاَنْت ، َتْحَت أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ ا

ٍة َعْن َدارِ أَهِْلي ، فَأَْدَركَُهمْ بِطََرِف الْقُُدومِ ، فَقََتلُوُه ، فََجاَء نَْعُي َزْوجِي ، وَأََنا ِفي دَارٍ ِمْن ُدورِ اَألْنَصارِ ، شَاِسَع
َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَُّه أََتانِي َنْعيُ َزْوجِي َوأََنا ِفي دَارٍ َشاِسَعٍة ، َعْن دَارِ أَْهِلي : اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت فَأََتْيُت النَّبِيَّ صلى 

  ، َوَدارِ إِْخوَِتي ، وَلَْم َيَدْع مَاال ُيْنفَُق َعلَيَّ ، َوال َماال َورِثُْتُه ، َوال َداًرا َيْمِلكَُها ،

فَافَْعِلي : رِي قَالَ أَنْ َتأْذَنَ ِلي أَنْ أَلَْحَق بَِدارِ أَهِْلي َودَارِ إِخَْوِتي ، فَإِنَُّه أََحبُّ إِلَيَّ ، َوأَْجَمعُ ِلي ِفي بَْعضِ أَْمفَإِنْ َرأَْيتَ 
يه وسلم ، حَتَّى إِذَا كُْنُت ِفي إِنْ ِشئِْت ، فََخَرْجُت قَرِيَرةَ َعْينٍ ، بَِما قََضى اللَُّه ِلي َعلَى ِلَساِن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عل

اْمكُِثي ِفي َبيِْتكِ : كَْيَف َزَعْمِت ، فَقََصْصُت َعلَْيِه الِْقصَّةَ ، فَقَالَ : الَْمْسجِِد ، أَْو ِفي َبْعضِ الُْحَجرِ ، َدَعانِي ، فَقَالَ 
  لَُه ، فَاْعَتدَّْت ِفيِه أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشْرًاالَِّذي كَانَ أََتاِك ِفيِه َنْعيُ َزْوجِِك ، َحتَّى َيْبلُغَ الْكَِتاُب أََج

: َعاوَِيةَ ، قَالُوا َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَأََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َوَمرَْوانُ ْبُن ُم -٣٣٢٩
َحدَّثَْتنِي َعمَِّتي َزْيَنُب بِْنُت كَْعبِ ْبنِ ُعجَْرةَ ، أَنَّ الْفَُرْيَعةَ بِْنتَ : ْبنِ ُعجَْرةَ قَالَ َحدَّثََنا سَْعُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ كَْعبِ 

  كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك أُْخَت أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، أَْخبََرْتَها ، فَذَكََر َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنْحوَُه

: لََمةُ ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن معمر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعنِ اْبنِ كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ قَالَ َحدَّثََنا َس -٣٣٣٠
نِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه ، َع َحدَّثَْتنِي َعمَِّتي َوكَاَنْت َتْحتَ أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ فَُرْيَعةَ بِْنَت مَاِلٍك ، َحدَّثَْتَها ، فَذَكََر

  وسلم ، َنْحوَُه

ِشهَابٍ ، أَنَّ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا الُْمغَِريةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثَنِي َرُجلٌ ِثقَةٌ ، َعنِ اْبنِ  -٣٣٣١
بِْنُت كَْعبِ ْبنِ ُعجَْرةَ ، أَنَّ الْفَُرْيَعةَ بِْنَت َماِلٍك أُْخَت أَبِي َسعِيدٍ  أَخَْبَرتْنِي َزْيَنُب: إِْسحَاَق ْبَن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ قَالَ 

بِ أَْعالجٍ لَُه أُبَّاقٍ ، الُْخْدرِيِّ ، أَْخبََرْتَها أَنََّها كَاَنْت َتْحَت َرُجلٍ ِمْن َبنِي الَْحارِِث ْبنِ الْخَْزَرجِ ، فََخَرجَ َزْوجِي ِفي طَلَ
  َوِفيِه كَالٌم َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ذَكَْرُتُه ِفي الَْحِديِث: ُه قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َعاِصمٍ فَذَكََر َنْحَو

  أم عطية وامسها نسيبة ١١٣٩



خَاِلٍد يَْعنِي الَْحذَّاَء ، َعْن َحفَْصةَ ، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ  َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا خَاِلٌد َوُهَو اْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن -٣٣٣٢
ال ، إِال َشْيئًا : َهلْ ِعْندَكُْم ِمْن َشْيٍء ؟ فَقَالَْت : ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َدَخلَ َعلَى َعاِئَشةَ ، فَقَالَ 

  إِنََّها قَْد َبلََغْت َمِحلَّهَا: ِطيَّةَ ِمَن الشَّاةِ الَِّتي َبعَثَْت بَِها إِلَيَْها ِمَن الصََّدقَِة ، فَقَالَ َبَعثَْت بِِه إِلَيَْنا ُنسَْيَبةُ َيعْنِي أُمَّ َع

لَمَّا : الَْت ةَ قََحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن َحفَْصةَ ، َعْن أُمِّ َعِطيَّ -٣٣٣٣
َيا : كَانَ ِمْنُه النِّيَاَحةُ ، فَقُلُْت : َوال َيْعصِيَنَك ِفي َمْعُروٍف قَالَْت : إِذَا َجاَءَك الُْمْؤِمَناتُ ُيَبايِْعَنَك ، إِلَى قَْوِلِه : َنزَلَْت 

  إِال آلَ فُالٍن: ِليَِّة ، فَقَالَ َرسُولَ اِهللا ، إِال آلَ فُالٍن ، فَإِنَُّهْم قَْد كَاُنوا أَسَْعُدونِي ِفي الَْجاِه

  الربيع بنت معوذ بن عفراء ١١٤

َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن شبيب َحدَّثََنا بن أيب أويس َحدَّثََنا أخي عن سليمان بن بالل عن أيب َعْبد العزيز الربدي  -٣٣٣٤
 عن أمها الربيع بنت معوذ بن عن أيب بكر بن عبيد اهللا بن أنس بن مالك عن عمته عائشة بنت أنس بن مالك خترب

عفراء قالت بينا أنا قائلة قد ألقيت علي ملحفة يل إذ جاءين أسود يعاجلين عن نفسي فبينما هو يعاجلين إذ أقبلت 
صحيفة من رق هتوي من السماء حىت وقعت عنده فقرأها فإذا فيها بسم اهللا الرمحن الرحيم من رب أكرب إىل أكرب 

َعْبد الصاحل فإين مل أجعل لك عليها سبيال فانتهرين بقرصة مث قال أوال لك قالت فما زالت أما بعد فدع أميت بنت 
  القرصة فيها حىت لقيت اهللا عز وجل

ي ُعبَْيِد ْبنِ ْن أَبَِحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، َع -٣٣٣٥
َيا : قُلُْت ِللرَُّبيِّعِ بِْنِت ُمَعوِِّذ ْبنِ َعفَْراَء ِصِفي ِلي النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَْت : ُمَحمَِّد ْبنِ َعمَّارِ ْبنِ يَاِسرٍ قَالَ 

  لَوْ رَأَْيَتُه َرأَْيتَ الشَّْمَس طَاِلعَةً: ُبَنيَّ 

ُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي ُعَباَدةُ ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -٣٣٣٦
اْخَتلَْعُت ِمْن : ثَِك قَالَِت َحدِِّثينِي َحِدي: قُلُْت لََها : الَْوِليِد ْبنِ ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، َعْن ُربَيِّعِ بِْنِت ُمَعوِّذِ ْبنِ َعفَْراَء قَالَ 

ال ِعدَّةَ َعلَْيِك ، إِال أَنْ َيكُونَ َحِديثَ َعْهٍد بِِك ، : َزْوجِي ، ثُمَّ جِئُْت ُعثَْمانَ ، فََسأَلُْتُه ، َما َعلَيَّ ِمَن الِْعدَِّة ؟ فَقَالَ 
ذَِلَك قََضاُء َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َمرَْيَم الَْمغَاِليَِّة ، َوإِنََّما ُيتََّبُع ِفي : فََتْمكُِثي حَتَّى َتحِيِضي َحْيَضةً قَالَْت 

  َوكَاَنْت َتْحَت ثَابِتِ ْبنِ قَْيسِ ْبنِ الشَّمَّاسِ ، فَاْخَتلََعْت ِمنُْه

لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، وََيحَْيى ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثََنا اْبُن  -٣٣٣٧
، َوُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد النَّْضرِ ، َويَزِيدَ ْبنِ قَُسْيٍط ، وََيْحَيى ْبنِ النَّْضرِ ، ويزيد بن قسيط ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ 

لرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْوَبانَ ، َعْن ُرَبيِّعِ بِْنِت ُمَعوِِّذ ْبنِ الَْحارِِث اَألْنَصارِيَِّة ، أَنََّها َسِمَعت الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْوَبانَ ، وَُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد ا
ْيَن كَانَ َبْيَنَها َوَبَْرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَحدِّثُ ، َعنِ اْمَرأَةِ ثَابِِت ْبنِ قَْيسِ ْبنِ الشَّمَّاسِ اَألْنَصارِيَِّة ، أَنَُّه 

َسلَ إِلَى ثَابِِت َزْوجَِها َبْعُض الشَّْيِء ، َوكَانَ َرُجلٌ ِفيِه ِشدَّةٌ ، فَأََتْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َوكَلََّمْتُه ، فَأَْر
، فَأََمَرَها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ  ْبنِ قَْيسٍ ، فََتكَلََّما ِعْنَدُه بَِما َشاَء ، ثُمَّ إِنَُّه قَبِلَ ِمْنَها ِفْدَيةً فَافَْتَدْت ِمْنُه

  َتْعَتدَّ َحْيضَةً



  حبيبة بنت سهل ١١٤١

َحدَّثََنا سَُوْيدُ ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، : َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ، ُدَحْيٌم ، َوإِبَْراهِيُم ْبُن َخِليلٍ ، قَاال  -٣٣٣٨
ا ثَابُِت ْبنُ َرةَ ، َعْن َحبِيَبةَ بِْنِت َسْهلٍ ، اْمَرأٍَة كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َهمَّ أَنْ َيَتزَوَُّجَها ، فََخطََبَهَعْن َعْم

َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه  َوكَانَ ِفي ُخلُقِ ثَابِتٍ ِشدَّةٌ فََضَربََها ، فَأَصَْبَحْت بِالَْغلَسِ َعلَى بَابِ: قَْيسٍ ، فََتَزوََّجَها قَالَ 
أََنا َيا َرسُولَ اِهللا ، ال أََنا َوال ثَابِتٌ : َمْن َهِذِه ؟ قَالَْت َحبِيَبةُ : وسلم ، فَخََرَج َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

َنَعمْ َضرَْبُتَها ، فَقَالَ لَهُ َرسُولُ : َضَربَْتَها ؟ قَالَ : ، فَلَْم َتكُْن أَنْ َجاَء ثَابٌِت ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
ُخذْ ِمْنَها َوَجلََستْ : َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ ِعْنِدي كُلَّ َشْيٍء أَْعطَانِيِه قَالَ : ُخذْ مِْنَها ، فَقَالَْت : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  ِفي َبْيِتهَا

َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َعْمَرةَ  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن -٣٣٣٩
  ، َعْن َحبِيَبةَ بِْنِت َسْهلٍ ، أَنَّ ثَابَِت ْبَن قَْيسِ ْبنِ الشَّمَّاسِ ، َبلَغَ ِمْنَها َضرًْبا ، فَذَكََر َنْحوَُه

  بنت رقيقةأميمة  ١١٤٢

:  ُرقَْيقَةَ ، َتقُولُ َحدَّثََنا الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، َسِمَع أَُمْيَمةَ بِْنَت -٣٣٤٠
َرسُولُ : فَقُلُْت : َتطَْعُتنَّ ، وَأَطَقُْتنَّ قَالَْت ِفيَما اْس: كُْنُت ِفيَمْن َباَيَع َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي نِسَْوٍة ، فَقَالَ 

ال أَُصاِفحُ : قَالَ  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَْرَحمُ بَِنا ِمْن أَنْفُِسَنا ، أَُصاِفُحكَ َيا َرُسولَ اِهللا ، َشكَّ ُسفَْيانُ ِفي الُْمَصافََحِة
  قَوِْلي ، المَْرأٍَة وَاِحدٍَةالنَِّساَء ، إِنََّما قَوِْلي لَِمئَِة امَْرأٍَة كَ

َسِمْعُت أَُمْيَمةَ بِْنَت ُرقَْيقَةَ : َحدَّثََنا الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْمُْنكَِدرِ قَالَ  -٣٣٤١
  التَِّميِميَّةَ ، فَذَكَرَ َنحْوَُه

  أميمة غري منسوبة ١١٤٣

  هيال ندري من 
أَْخبََرْتنِي ُحكَْيَمةُ بِْنتُ : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ قَالَ  -٣٣٤٢

ولُ ِفيِه ، ثُمَّ يُوَضُع َتْحَت َسرِيرِِه ، أَُمْيَمةَ ، َعْن أُمَِّها ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، كَانَ لَُه قََدٌح ِمْن ِعيَدانٍ َيُب
َبَركَةُ ، َجاَءْت َمَع أُمِّ َحبِيَبةَ ِمَن الَْحَبَشِة ، فَشَرَِبْتُه ، فَطَلََبُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، : فََجاَءِت امَْرأَةٌ ، يُقَالُ لََها 

ُجنٍَّة أَْو ، َهذَا : لَقَِد اْحَتَضرِْتي ِمَن النَّارِ بِِحضَارٍ ، أَْو قَالَ : شَرِْبُتُه ، فَقَالَ : ْت شَرَِبْتُه َبَركَةُ ، فََسأَلََها ، فَقَالَ: فَقَالُوا 
  َمْعَناُه

َحدَّثََنا َحدَّثََنا حجاج عن بن جريج قال حدثتين حكيمة عن أمها أن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم كن  -٣٣٤٣
  أسافل شعورهن عن جباههن قبل أن حيرمن مث حيرمن كذلكجيعلن عصائب فيه الورس فيغطني به 

  خالة أيب أمامة بن سهل بن حنيف ١١٤٤



َحدَّثََنا اللَّْيثُ ، َحدَّثَنِي خَاِلدُ ْبُن َيزِيَد ، : َحدَّثََنا احلسن بن علي ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ، وَاْبُن صَاِلحٍ ، قَاال  -٣٣٤٤
: أَْخَبرَْتنِي خَالَِتي قَالَْت : ي ِهاللٍ ، َعْن َمْرَوانَ ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ سَْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف قَالَ َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِ

َما الَْبتَّةَ بَِما قََضَيا ِمَن لَقَْد أَقَْرأََناَها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم آَيةَ الرَّْجمِ ، الشَّْيُخ َوالشَّْيَخةُ إِذَا زََنَيا ، فَاْرُجُموُه
  اللَّذَِّة

  أنيسة ١١٤٥

ِه أَُنْيَسةَ ، َوكَاَنْت َحدَّثََنا بُْندَاٌر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ َوُهَو غُْنَدٌر ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُخَبْيبٍ ، َعْن َعمَِّت -٣٣٤٥
إِنَّ اْبَن أُمِّ َمكُْتومٍ ، أَْو بِالال ، ُيَؤذِّنُ بِلَْيلٍ ، فَكُلُوا ، وَاشَْرُبوا ، َحتَّى : وسلم قَالَ  ُمَصلَِّيةً َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه

ْنَت حَتَّى كََما أَ: َوَما كَانَ إِال أَنْ ُيَؤذِّنَ أََحُدُهَما ، ثُمَّ َيصَْعَد اآلَخُر ، فََتقُولُ : ُيَؤذِّنَ بِاللٌ ، أَوِ اْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ قَالَ 
  َنَتَسحََّر

  أم عمار ١١٤٦

اهِيُم ْبُن إِْسَماعِيلَ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا اْبُن َعثَْمةَ َوُهَو ُمَحمَُّد ْبُن خَاِلدِ ْبنِ َعثَْمةَ ، َحدَّثََنا إِبَْر -٣٣٤٦
أَنََّها َجاَءْت إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بِعَْرقٍ : ، َعْن أُمِّ َعمَّارٍ اَألْشَهِليُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد الرَّحِيمِ 

  ، َوُهَو ِفي َمْسجِدِ َبنِي عَْبِد اَألشَْهلِ ، فََعَرقَُه ، ثُمَّ َصلَّى ، َولَْم َيَتَوضَّأْ

  خرية امرأة كعب بن مالك ١١٤٧

دَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن َرُجلٍ ، ِمْن َولَِد كَْعبِ ْبنِ مَاِلكٍ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َح -٣٣٤٧
 عليه صلى اهللا عَْبُد اهللاِ ْبُن َيْحَيى ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدَِّتِه َخيَْرةَ امَْرأَِة كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنََّها أََتِت النَّبِيَّ: ، ُيقَالُ لَُه 

ال َيُجوزُ ِللَْمْرأَِة ِفي َماِلَها : إِنِّي َتَصدَّقْتُ بَِهذَا ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : وسلم بُِحِليٍّ لََها ، فَقَالَْت 
صلى اهللا عليه وسلم إِلَى كَْعبٍ ،  َنَعْم ، فََبَعثَ َرسُولُ اِهللا: أَْمٌر ، إِال بِإِذِْن زَْوجَِها ، َهلِ اْسَتأْذَْنِت كَْعًبا ؟ فَقُلُْت 

  نََعْم ، َوقَبِلَُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِمْنهَا: َهلْ أَِذْنَت ِلَخيَْرةَ أَنْ َتَصدََّق بُِحِليَِّها ؟ فَقَالَ : فَقَالَ 

  أم َعْبد اهللا بنت أخت شداد بن أوس ١١٤٨

ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمبَاَرِك ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّ -٣٣٤٨
وسلم   صلى اهللا عليهَعْن َضْمَرةَ ْبنِ َحبِيبٍ ، َعْن أُمِّ َعْبِد اِهللا بِْنِت أُْخِت َشدَّاِد ْبنِ أَْوسٍ ، أَنََّها َبَعثَتْ إِلَى َرسُولِ اِهللا
ِمْن أَْيَن كَانَ : ولََها ، فَقَالَ بِقََدحِ لََبنٍ ِعْنَد ِفطْرِِه ، َوُهَو صَاِئٌم ، وَذَِلَك ِفي طُولِ النَّهَارِ ، َوِشدَِّة الَْحرِّ ، فََردَّ إِلَيَْها َرُس

اشَْتَريُْتَها ِمْن َماِلي ، : فَقَالَ : انَ لَِك الشَّاةُ ؟ قَالَْت ِمْن َشاٍة ِلي ، فََردَّ إِلَْيَها َرسُولََها ، أَنَّى كَ: َهذَا اللََّبُن ؟ فَقَالَْت 
َيا َرُسولَ اِهللا ، بََعثُْت إِلَْيكَ بِاللَّبِنِ ُمرِْثَيةً لََك ِمْن طُولِ : فَأََخذَُه ِمنَْها ، فَلَمَّا كَانَ ِمَن الَْغِد ، أََتْتُه أُمُّ َعْبدِ اِهللا ، فَقَالَْت 

  بِذَِلَك أُمَِرِت الرُُّسلُ أَال َنأْكُلَ إِال طَيًِّبا ، َوال َنْعَملَ إِال صَاِلحًا: دَِّة الَْحرِّ ، فََردَْدَت الرَّسُولَ ِفيِه ، فَقَالَ النََّهارِ ، َوِش

  أمساء بنت يزيد بن السكن ١١٤٩



زيد بن السكن بنت عم معاذ َحدَّثََنا احلوطي َحدَّثََنا بن عياش عن َعْمرو بن مهاجر عن أبيه أن أمساء بنت ي -٣٣٤٩
  بن جبل قتلت يوم الريموك سبعة من الروم بعمود فسطاطها

اُه ُيَحدِّثُ ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُمَهاجِرٍ ، أَنَُّه َسِمعَ أََب -٣٣٥٠
ال َتقُْتلُوا : نِ السَّكَنِ ، َوكَاَنْت َمْوالَتُه أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ أَْسَماَء بِْنتِ َيزِيَد ْب

  َرعَُهأَْوالدَكُْم سِرا ، فََوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه ، إِنَّ الْغَْيلَ لَُيْدرُِك الْفَارَِس َعلَى ظَْهرِ فََرِسِه ، َحتَّى َيْص

يِه ، أَنَُّه َسِمَعهُ ثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمَهاجِرٍ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن أَبَِحدَّ -٣٣٥١
أَيَُّها النَِّساُء ، : عليه وسلم ، َيقُولُ  َحدَّثَْتنِي أَْسَماُء بِْنُت َيزِيَد ْبنِ السَّكَنِ ، أَنََّها َسمَِعْت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا: ، َيقُولُ 

  َوْيلَكُنَّ ال َتقُْتلَْن أَْوالَدكُنَّ ، فَإِنَّ الْغَْيلَ ُيْدرُِك الْفَارَِس ، فَُيَدعِْثُرُه َعْن فََرِسِه

اْبُن أَبِي غَنِيَّةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمَهاجِرٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا  -٣٣٥٢
ال تَقُْتلُوا أَْوالَدكُنَّ سِرا ، فَإِنَّ : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : أَبِيِه ، َعْن أَْسَماَء بِْنِت يَزِيَد قَالَْت 
  َعْن ظَْهرِ فََرسِِه الْغَْيلَ ُيْدرِكُ الْفَارَِس ، فَُيَدْعِثُرُه

ْسَماَء بِْنتِ َحدَّثََنا الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ثَابُِت ْبُن َعْجالنَ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَ -٣٣٥٣
شَاَتاِن ، َوَعنِ الَْجارَِيةِ : عَِقيقَةُ َحقٌّ ، َعنِ الُْغالمِ الْ: َيزِيَد ْبنِ السَّكَنِ األَْنصَارِيَِّة ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  َشاةٌ: 

  جدة أم ُمحَمد بن سليمان بن أيب الدرداء ١١٥

َعْن َجدَِّتَها مِّي ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِاللِ ْبنِ أَبِي الدَّْرَداِء ، َحدَّثَْتنِي أُ -٣٣٥٤
  .نََعْم ، كََما َيُضرُّ الشََّجُر الَْحطََب: َيا َرسُولَ اِهللا ، َهلْ َيُضرُّ الَْغْيُض ؟ قَالَ : قُلُْت : قَالَْت 

  َوَما َتغِيُض اَألْرَحاُم ، كََما َيُضرُّ الشََّجرُ الَْحطََب: أُرَاُه ُيرِيُد قَْولَُه : قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  الدرداء الكربى وامسها خرية بنت أيب حدرد أم ١١٥١

مَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي ُمَح -٣٣٥٥
َمْن رَاَبطَ ِفي : َعْن أُمِّ الدَّرَْداٍء ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  َحلَْحلَةَ ، َعْن إِْسَحاَق ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َعاِمرٍ ،

  َشْيٍء ِمْن َسَواِحلِ الُْمْسِلِمَني ثَالثَةَ أَيَّامٍ ، أَْجزَأَْت َعْنُه رِبَاطَ َسنٍَة

َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن الْقَاِسمِ ، َعْن ُسهَْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُميَّةُ ْبُن بِْسطَامٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ،  -٣٣٥٦
َدْعَوةُ اَألخِ َألِخيِه بِظَْهرِ الَْغْيبِ ال ُتَردُّ ، : طَلَْحةَ الْخَُزاِعيِّ ، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  مِثْلُ ذَِلَكَولََك : َوَيقُولُ الَْملَُك 

  عمة حصني بن حمصن ١١٥٢



َبِشريِ ْبنِ َيسَارٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ُسلَْيَمانُ ْبُن َداوَد َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن  -٣٣٥٧
: َنَعْم قَالَ : أََما لَِك بَْعلٌ ؟ قَالَْت : بِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ ُحَصْينِ ْبنِ ِمْحَصنٍ ، َعْن َعمَِّتِه ، أَنََّها أََتتِ النَّ

  اْعلَِمي أَنَُّه َجنَُّتِك َونَاُرِك: َما آلُوُه إِال َما َعَجْزُت َعْنُه قَالَ : كَْيَف أَْنِت لَُه ؟ قَالَْت 

  أم بشر بنت الرباء ١١٥٣

َجانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو طَاِلبٍ الْجُْر -٣٣٥٨
اسِ ؟ أَال أُْخبِرُكُْم بَِخْيرِ النَّ: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َألْصحَابِِه : أُمِّ ُمَبشِّرٍ بِْنِت الَْبَراِء قَالَْت 
  َرُجلٌ قَِد اْعتََزلَ ُشرُوَر النَّاسِ

  أَبِي ُعَمَر ، َعْنُهَوقَالَ اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي َنجِيحٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ بِْنِت الْبََراِء ، َحدَّثَنِيِه اْبُن  -٣٣٥٩

  أم هاشم بنت حارثة بن النعمان ١١٥٤

كر بن أيب شيبة َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن منري َحدَّثََنا ُمحَمد بن إسحاق عن َعْبد اهللا بن أيب بكري عن َحدَّثََنا أَُبو ب -٣٣٦٠
حيىي بن َعْبد اهللا عن َعْبد الرمحن بن سعد بن زرارة عن أم هاشم قالت لقد كنا سنتني أو سنة وبعض سنة وان تنورنا 

  وتنور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحد

: ِد الرَّْحَمنِ قَالَ دَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن ُخَبْيبِ ْبنِ َعْبَح -٣٣٦١
لَقَْد رَأَْيتَُنا ، َوَتنُّوُرَنا ، : اَألْنَصارِيَّةَ قَالَْت  َسِمْعُت بِْنتَ َحارِثَةَ ْبنِ النُّْعَماِن: َسِمْعُتُه ِمْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َمْعنٍ قَالَ 

  َوَتنُّوُر َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم وَاِحٌد ، َوَما َحفِظُْت ق ، إِال ِمْن ِفيِه َيْوَم الُْجُمَعِة َوُهَو َيْخطُُب

َحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُم -٣٣٦٢
ق وَالْقُْرآِن الَْمجِيِد ، إِال َعْن ِلَساِن : َما أََخذُْت : اِهللا ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َسْعدِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، َعْن أُمِّ ِهَشامٍ قَالَْت 

  ى اهللا عليه وسلم ، َيقَْرؤَُها َعلَى النَّاسِ كُلَّ ُجُمعٍَةَرسُولِ اِهللا صل

ى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الرَِّجالِ ، َعْن َيحَْي -٣٣٦٣
  ق ، ِفي الصُّْبحِ: َحِفظُْت ِمَن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم : أُمِّ َهاِشمٍ قَالَْت َعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن 

حيىي ، َعنِ اْبَنِة  َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َوُعَمُر ْبُن َعْبِد الْوَاِحِد ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، َعْن -٣٣٦٤
  لنُّْعَماِن ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، بِالِْقصََّتْينِ َجِميعًاَحارِثَةَ ْبنِ ا

  أم كبشة ١١٥٥

الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َعْمَرةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ جَابِرٍ ، َعْن َعْبِد  -٣٣٦٥
أُمُّ كَْبَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َدَخلَ َعلَْيَها َوِعْنَدَها ِقْرَبةٌ ُمَعلَّقَةٌ ، : ْن َجدٍَّة لَُه ِمَن األَْنصَارِ ُيقَالُ لََها ، َع

   صلى اهللا عليه وسلمفََشرَِب ِمَن الْقِْرَبِة َوُهَو قَاِئٌم ، فَقَطََعْت فََم الِْقْرَبِة ، َتْبتَِغي فََم َرسُولِ اِهللا



  أم ورقة بنت نوفل ١١٥٦

ي ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُجَمْيعٍ ، َحدَّثَْتنِي َجدَِّت -٣٣٦٦
َيا َرُسولَ اِهللا ، : َنوْفَلٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، لَمَّا غََزا َبْدًرا ، قُلُْت َخالٍد اَألْنصَارِيُّ ، َعْن أُمِّ َوَرقَةَ بِْنِت 

، قَرِّي ِفي َبْيِتِك : فَقَالَ ائْذَنْ ِلي أَنْ أَغُْزَو َمَعَك ، أَُداوَِي َجْرَحاكُْم ، َوأُمَرَِّض مَْرَضاكُْم ، لََعلَّ اللََّه يَْرُزقُنِي َشَهاَدةً ، 
َوكَاَنْت ُتسَمَّى الشَّهِيَدةَ ، َوكَاَنْت قَْد قََرأْتِ الْقُْرآنَ ، فَاْسَتأْذََنِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه : فَإِنَّ اللََّه َيْرزُقُِك الشَّهَاَدةَ قَالَ 

  ي ِفيِهوسلم ، ِفي أَنْ تَْبنَِي َمْسجًِدا ِفي دَارَِها ، فَأَِذنَ لََها أَنْ تَْبنَِي مَْوِضًعا ُتَصلِّ
  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعنِ الَْولِيِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُجَمْيعٍ ، فَذَكََر ِمثْلَُه -٣٣٦٧

  أم خالد بنت األسود بن َعْبد يغوث ١١٥٧

الشَّعْبِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن معمر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن حَفْصٍ -٣٣٦٨
َدَخلَ َعلَيَّ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أُمِّ َخاِلٍد بِْنِت اَألْسَوِد ْبنِ َعْبِد َيغُوثَ قَالَْت 

الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي ُيْخرُِج الَْحيَّ ِمَن : أُمُّ َخاِلٍد ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : ؟ فَقَالُوا لَُه  َمْن َهِذِه: ، فَقَالَ 
  الَْميِِّت

  أم عمارة بنت حرب ١١٥٨

َدَخلَ َعلَيَّ : ْيلَى ، َعْن َمْوالِتَها قَالَْت َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ زَْيٍد ، َعْن لَ -٣٣٦٩
، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَتَْيُتُه بِفَاِكَهٍة ، أَوْ بِطََعامٍ ، فَاْعَتَزلَ بَْعُض الْقَْومِ ، فَلَْم َيأْكُلْ

َما ِمْن َصاِئْم ُيؤْكَلُ ِعْنَدُه ، إِال َصلَّْت َعلَْيِه الَْمالِئكَةُ : َياٌم ، فَقَالَ إِنَُّهْم ِص: َما لَُهْم ؟ فَقُلُْت : صلى اهللا عليه وسلم 
  َحتَّى يُْمِسَي

: لََها  مِْنُهْم ، ُيقَالَُحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ زَْيٍد ، َعنِ اْمَرأٍَة  -٣٣٧٠
أََتاًنا َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَرَّبَْنا إِلَْيِه طََعاًما ، فَكَانَ بَْعُض الْقَْومِ ِعْنَدُه : لَْيلَى ، َعْن أُمِّ ُعَماَرةَ قَالَْت 

  لَّْت َعلَْيِه الَْمالِئكَةُإِنَّ الصَّاِئمَ إِذَا أُِكلَ ِعْنَدُه ، َص: َصاِئًما ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
بِ ْبنِ زَْيٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبدِ الَْوارِِث ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َحبِي -٣٣٧١

  ُهَعمَِّتِه ، َعْن َمْوالِتَها أُمِّ ُعَماَرةَ بِْنِت حَبِيبٍ فَذَكََر َنْحَو

  سهلة امرأة أيب حذيفة ١١٥٩

ْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َع -٣٣٧٢
َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ سَاِلًما َمْولَى أَبِي ُحذَْيفَةَ ، َيْدُخلُ : نََّها قَالَْت الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َسْهلَةَ امَْرأَِة أَبِي ُحذَْيفَةَ ، أَ

كَْيَف أُْرِضُعُه َوُهَو ذُو ِلْحَيٍة ؟ فَقَالَ : أَْرِضِعيِه ، فَقَالَْت : َعلَيَّ َوُهَو ذُو ِلْحَيٍة ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  َضَعْتُه فَكَانَ َيْدُخلُ َعلَْيهَاأَْرِضِعيِه ، فَأَْر: 



  أم فروة ١١٦

نِ ُعَمَر ، َعنِ الْقَاِسمِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َمْيُموٍن الَْعَتِكيُّ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْب -٣٣٧٣
أَيُّ اَألْعمَالِ : سُِئلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َوأََنا أَْسَمُع : َوةَ ، أَنََّها قَالَْت ْبنِ غَنَّامٍ ، َعْن َجدَِّتِه ، َعْن أُمِّ فَْر

  الصَّالةُ ألَوَّلِ َوقِْتهَا: أَفَْضلُ ؟ قَالَ 

اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ غَنَّامٍ ،  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا الُْمغَِريةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد -٣٣٧٤
أَيُّ الصَّالِة أَفَْضلُ ؟ : سُِئلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َبْعضِ أُمََّهاِتِه ، َعْن َجدٍَّة لَُه ، ُيقَالُ لََها أُمُّ فَْرَوةَ قَالَْت 

  َألوَّلِ َوقِْتهَا: قَالَ 

وبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثَنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ ُعثَْمانَ ،َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ غَنَّامٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َيْعقُ -٣٣٧٥
: وَالصَّالةُ ، قِيلَ إِميَانٌ بِاللَِّه : ُسِئلَ أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ ؟ قَالَ : اْمَرأٍَة ِمَن الُْمَبايَِعاِت ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم 

  الصَّالةُ ِلَوقِْتهَا: ثُمَّ َماذَا ؟ قَالَ 

  أم عمر بن خلدة ١١٦١

، َعْن ُعَمَر ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َعْن ُمْنِذرِ ْبنِ ُجهَْيمٍ  -٣٣٧٦
أَيَُّها النَّاُس ، إِنََّها أَيَّاُم : َبَعثَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، َعِليا ، أَيَّاَم التَّشْرِيقِ ، ُينَاِدي : ْن أُمِِّه قَالَْت َع: َخلَْدةَ قَالَ 

  أَكْلٍ ، َوُشْربٍ ، َوبِعَالٍ

  عمة َعْبد ربه بن َسِعيد ١١٦٢

َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي ُحَمْيٍد ، َعْن َعْبِد َربِِّه ْبنِ سَِعيدِ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا -٣٣٧٧
إِنَّ أُمَّ ِملَْدمٍ ، ُتخْرُِج خََبثَ اْبنِ آَدَم ، كََما ُتْخرِجُ : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن َعمَِّتِه قَالَْت 

  نَّاُر الَْخَبثَ ِمَن الَْحِديِدال

  عمة هند ١١٦٣

َسعِيٍد ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوُب ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي ُحَمْيٍد ، َعْن ِهْنَد بِْنِت  -٣٣٧٨
  أَكَلَ كَِتَف َشاٍة ، ثُمَّ َصلَّى َولَْم َيَتَوضَّأْأَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، زَاَرُهْم ، فَ: َعمَِّتَها 

  أم محيد امرأة أيب محيد الساعدي ١١٦٤

َحمِيِد ْبُن الْمُْنِذرِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْ -٣٣٧٩
َيا َرسُولَ اِهللا ، َيْمَنُعَنا أَزَْواجَُنا أَنْ ُنَصلَِّي َمَعَك ، وَُنِحبُّ : قُلُْت : ِديُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ ُحَمْيٍد قَالَْت السَّاِع

َصالِتكُنَّ ِفي ُدورِكُنَّ ،  َصالُتكُنَّ ِفي ُحَجرِكُنَّ ، أَفَْضلُ ِمْن: الصَّالةَ َمَعَك ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  َوَصالُتكُنَّ ِفي ُدورِكُنَّ ، أَفَْضلُ ِمْن َصالِتكُنَّ ِفي الَْجَماَعِة



ْبنُ  ، َحدَّثََنا َيْحَيى َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َحْربٍ اللَّيِْثيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن النُّْعَماِن -٣٣٨٠
 ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه الَْعالِء ، َحدَّثََنا أُسَْيٌد السَّاِعِديُّ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ الْمُْنِذرٍ ، َعْن أُمِّ ُحَمْيٍد ، اْمَرأَةِ أَبِي ُحَمْيٍد

  وسلم ، َنْحوَُه

  جدة َعْمرو بن معاذ األنصاري ١١٦٥

َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َداوَد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ِمخْرَاقٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، -٣٣٨١
ِعُموُه أَطْ: أَنَّ َساِئال َوقََف َعلَى َبابِ َبْيتِهِْم ، فَقَالَْت َجدَُّتُه : زَْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن زَْيٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمَعاٍذ اَألْنَصارِيِّ 

إِنِّي : لَْيَس ِعْنَدَنا الَْعَجُب ، أنستطيُع أَنْ ُنطِْعَم َما لَْيَس ِعْندََنا فَقَالَْت : فَاْسقُوُه َسوِيقًا ، قَالُوا : لَْيَس قَالَْت : ، فَقَالُوا 
  َرقٍَردُّوا السَّاِئلَ َولَْو بِِظلٍْف ُمْح: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

  الصميتة امرأة من بين ليث بن بكر ١١٦٦

ُعقَْيلٌ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ، َحدَّثََنا  -٣٣٨٢
ْتَبةَ ، َعنِ الصَُّمْيَتِة امَْرأٍَة ِمْن َبنِي لَْيِث ْبنِ َبكْرٍ ، َوكَاَنْت َيِتيَمةً ِفي ِحْجرِ ِشَهابٍ ، أَخَْبرَنِي ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُع

صلى اهللا عليه َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوَسِمْعتَُها ُتَحدِّثُ َصِفيَّةَ بِْنَت أَبِي ُعبَْيٍد ، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اهللاِ 
أَشَْهُد لَهُ  َمنِ اْسَتطَاَع ِمْنكُْم أَنْ َيُموتَ بِالَْمِديَنِة ، فَلَْيُمْت بَِها ، فَإِنَُّه َمْن َيُموتُ بَِها ، أَْشفَُع لَُه ، أَْو: وسلم ، َيقُولُ 

َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ : َبةَ ، َوقَالُوا َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْت: َوكَذَِلَك قَالَ ُيوُنُس : قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ 
  اِهللا ْبنِ ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، َوُهَو الصَّحِيُح إِنْ َشاَء اللَُّه

  أم عمارة األنصارية ١١٦٧

  وأم هانئ األنصارية

دَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد ُمحَمَُّد ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى ، َح -٣٣٨٣
:  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعْبِد الرَّْحَمنِ ، أَنَُّه َسِمَع ُدرَّةَ بِْنَت ُمَعاٍذ ُتَحدِّثُ ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ األَْنصَارِيَِّة ، أَنََّها َسأَلَِت

َيكُونُ النََّسُم طَْيًرا َتَعلََّق بِالشََّجرِ ، : ُمْتَنا ، وََيَرى بَْعُضَنا بَْعًضا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَْيَن أَرْوَاُحَنا إِذَا 
  َحتَّى إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة َدَخلَْت كُلُّ نَفْسٍ ِفي َجَسِدهَا

  أم الطفيل امرأة أيب بن كعب ١١٦٨

اِهللا ْبنِ  َسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثَنِي اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِدَحدَّثََنا الَْح -٣٣٨٤
، َوأَُبيُّ ْبُن كَْعبٍ ، ِفي اْخَتَصَم ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ : َسِمْعُت أُمَّ الطُّفَْيلِ ، َتقُولُ : اَألَشجِّ ، َعْن بِْشرِ ْبنِ َسِعيٍد قَالَ 

أَال َيْسأَلُ ُعَمُر ُسَبْيَعةَ اَألْسلَِميَّةَ ُتُوفِّيَ : الْمَْرأَِة ، ُيَتَوفَّى َعنَْها َزْوُجَها َوِهَي َحاِملٌ ، فََتَضُع َبْعَد ذَِلَك بِأَيَّامٍ ؟ قُلُْت ُألَبيٍّ 
  ِلَك بِأَيَّامٍ ، فَأَْنكََحَها النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َرُجالَعْنَها َزْوجَُها َوِهَي َحاِملٌ ، فََوَضَعتْ َبْعَد ذَ



نِ الْحَارِِث ، أَنَّ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َعْن َعْمرِو ْب -٣٣٨٥
ْعبٍ ُه ، أَنَّ َمْرَوانَ ْبَن ُعثَْمانَ َحدَّثَُه ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ َعاِمرٍ ، َعْن أُمِّ الطُّفَْيلٍ اْمَرأَةِ أَُبيِّ ْبنِ كََسِعيَد ْبَن أَبِي ِهاللٍ َحدَّثَ

وَرٍة ، فَذَكََر رَأَْيُت رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ ِفي الَْمَنامِ ِفي أَْحَسنِ ُص: َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : قَالَْت 
  الَْحِديثَ

  حواء جدة عَْبد الرمحن بن جبيد ١١٦٩

َمقُْبرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َسِعيٍد الْ -٣٣٨٦
إِنَّ الِْمْسِكَني َيِقُف َعلَى بَابِ بَْيِتي ، : ِتِه ، أَنََّها قَالَْت ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُبَجْيٍد ، َعْن َجدَّ

  اْدفَِعي بَِيِدِه ، َولَْو ِظلْفًا ُمْحَرقًا: َحتَّى أسَْتحْيَِي ، فََما أَجُِد َما أَْدفَُع ِفي َيِدِه ، فَقَالَ 

َمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَسْلََم ، َعنِ اْبنِ ُبجَْيدٍ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُح -٣٣٨٧
  حَْرقٍَردُّوا الِْمْسِكَني َولَوْ بِِظلِْف َشاٍة ُم: اَألْنصَارِيِّ ، ثُمَّ الْحَارِِثيِّ ، َعْن َجدَِّتِه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

بَِجاٍد ، َعْن َجدَِّتهِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َمْنُصورِ ْبنِ َحيَّانَ ، َعنِ اْبنِ -٣٣٨٨
  ال َترُدِّيِه إِال بَِشْيٍء ، َولَْو بِِظلٍْف: ِه قَالَ يَأِْتينِي السَّاِئلُ َولَْيَس ِعْنِدي َشْيٌء أُْعِطي: َيا َرسُولَ اِهللا : قُلُْت : قَالَْت 

 ، َعْن َزْيدِ ْبنِ َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َمخْلٍَد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َسْعٍد -٣٣٨٩
أَسِْفُروا : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َعْن َجدَِّتِه حَوَّاَء قَالَْت أَْسلََم ، َعنِ اْبنِ ُبجَْيٍد الْحَارِِثيِّ ، 

  .بِالْفَْجرِ ، فَإِنَّهُ أَْعظَُم ِلَألْجرِ
  َوقَِد اْخَتلَفُوا َعْن زَْيِد ْبنِ أَسْلََم ، ِفيِه: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  جدة َعْمرو بن معاذ األشهلي ١١٧

أَْسلََم ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعْن زَْيِد ْبنِ  -٣٣٩٠
ِقَرنَّ جَاَرةٌ ِلجَاَرتَِها ، َولَْو ال َتْح: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْمرِو ْبنِ ُمَعاٍذ اَألْشهَِليِّ ، َعْن َجدَِّتِه قَالَْت 

  كَرَاَع َشاٍة ُمْحَرقًا

  بنت كعب بن مالك ١١٧١

ِث ، َعْن َيحَْيى َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا رِْشِديُن ، َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن الَْحارِ -٣٣٩١
، ْبَد اِهللا ْبنِ أُنَْيسٍ َحدَّثَُه ، َعنِ بِْنِت كَْعبِ ْبنِ مَاِلٍك َوِهَي أُمُُّه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ْبنِ َسِعيٍد ، أَنَّ َع

،  َرآُهَخَرَج َعلَى كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، ِفي َمجِْلسٍ ، ِفي َمْسجِِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َوُهَو ُيْنِشُد ، فَلَمَّا 
كُْنُت أُْنِشُد ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ : َما كُنُْتْم َعلَْيِه ، فَقَالَ كَْعٌب : كَأَنَُّه انْقََبَض ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ال َتقُلْ َعْن جِذِْمَنا ، قُلْ : ٍة ، فَقَالَ نُقَاِتلُ َعْن جِذِْمَنا كُلَّ فَْخَم: أَْنِشْد ، فَأَْنَشَد حَتَّى َمرَّ بِقَْوِلِه : صلى اهللا عليه وسلم 
  َعْن ِدينِنَا



  خنساء بنت خدام ١١٧٢

 ْبنِ الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َعْن َماِلكِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ -٣٣٩٢
 ثَيٌِّب ، ِد الرَّْحَمنِ ، َوُمَجمِّعٍ ابَْنْي يَزِيَد ْبنِ َجارَِيةَ ، َعْن َخْنَساَء بِْنتِ ِخَدامٍ ، أَنَّ أََباَها َزوََّجَها َوِهَيَعْن أَبِيِه ، َعْن َعْب

  فَأََتِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََردَّ نِكَاحَُه
ُعَيْيَنةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن  -٣٣٩٣

  الرَّْحَمنِ ، َوُمَجمِّعٍ اْبَنْي َيزِيَد ْبنِ جَارَِيةَ ، َعْن َخْنَساَء بِْنِت ِخَدامٍ ، َنْحوَُه

  رميثة ١١٧٣

فُ ْبُن الْمَاجُِشوِن ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ قََتاَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ُيوُس -٣٣٩٤
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َولَْو أََشاُء أَنْ أُقَبِّلَ الْخَاَتَم الَِّذي َبْيَن كَِتفَْيِه ِمْن قُْربِي : َجدَِّتِه ُرَمْيثَةَ قَالَْت 

  اْهَتزَّ لَُه َعْرُش الرَّْحَمنِ َعزَّ َوَجلَّ: لُْت ، َيقُولُ ِلَسْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ ، َيْوَم َماَت ِمْنُه ، لَفََع

  أم بالل األسلمية ١١٧٤

ي ، َعنِ اْمَرأٍَة ِمْن مَِّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َيحَْيى ، َحدَّثَتْنِي أُ -٣٣٩٥
  َضحُّوا بِالَْجذَعِ ِمَن الضَّأِْن ، فَإِنَُّه ُيجْزُِئ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أُمُّ بِاللٍ قَالَْت : أَْسلََم يُقَالُ لََها 

  عمة معبد بن كعب ١١٧٥

َنةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َمْعَبِد ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن ُعَيْي -٣٣٩٦
  َيا َهُؤالِء ، إِنَّ الَْبذَاذَةَ ِمَن اِإلَمياِن: أُمِِّه أَْو َعْن َعمَِّتِه ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

  أم زينب بنت نبيط بن جابر وخالتها ١١٧٦

قََمةَ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َيحَْيى اللَّْخِميُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َعلْ -٣٣٩٧
َوَخالَِتي ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه َحدَّثَتْنِي أُمِّي : ُمَحمَُّد ْبُن ُعَماَرةَ ْبنِ َحْزمٍ ، َعْن َزْيَنَب بِْنتِ ُنَبْيِط ْبنِ َجابِرٍ قَالَ 

  وسلم ، َحالُهنَّ رَِعاثًا ِمَن الذََّهبِ

  أم ليلى ١١٧٧

ْن َعمَِّتَها َحدَّثََنا احلسن بن علي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعْمَرانَ ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َحدَّثَتْنِي َحَماَدةَ ، َع -٣٣٩٨
أََمرََنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إِذَا كَاَنْت إِْحَداَنا تَقِْدرُ أَنْ تَتَِّخذَ ِفي َيِدَها : َعْن َجدَِّتَها أُمِّ لَْيلَى قَالَْت أَُمْيَمةَ ، 

بَاَيَعَنا َرُسولُ اهللاِ : َن بِالرَِّجالِ ، َوقَالَْت ال َتَشبَّْه: َمَسكََتْينِ ِمْن ِفضٍَّة ، فَإِنْ لَْم تَقِْدْر ، َعقَْدُت َيَدْيَها َولَْو بِسَْيرٍ ، َوقَالَ 
  ْن ِخَضابٍصلى اهللا عليه وسلم ، فَكَانَ ِفيَما أََخذَ َعلَْيَنا أَنْ َنخَْتِضَب ، َوَنمَْتِشطَ بِالَْعَسلِ ، َوال نُقِْحلَ أَْيِدَيَنا ِم



  بنت ثابت بن قيس بن مشاس ١١٧٨

َحدَّثَنِي َعطَاءٌ : ارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ يَزِيَد ْبنِ َجابِرٍ قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ -٣٣٩٩
ا الَِّذيَن آَمُنوا ال يَأَيَُّه: لَمَّا أَْنَزلَ اللَُّه تََباَرَك َوَتَعالَى : الْخَُراسَانِيُّ ، َحدَّثَْتنِي بِْنُت ثَابِِت ْبنِ قَْيسِ ْبنِ َشمَّاسٍ قَالَْت 

، فَفَقََدُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا َتْرفَُعوا أَصَْواَتكُْم فَْوقَ َصْوِت النَّبِيِّ ، َدَخلَ ثَابٌِت َبْيَتُه ، َوأَغْلََق َعلَْيِه َباَبُه ، َوطَِفَق َيْبِكي 
: َنا َرُجلٌ َشدِيُد الصَّْوِت ، أَخَاُف أَنْ َيكُونَ قَْد َحبِطَ َعَمِلي قَالَ أَ: عليه وسلم ، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه ، فَسَأَلَُه فَأَخَْبَرُه ، فَقَالَ 
ال ُيِحبُّ كُلَّ ُمْختَالٍ فَخُورٍ ، فَأَغْلََق َعلَْيِه َباَبُه ، : ثُمَّ أَْنَزلَ اللَُّه : لَْسَت ِمنُْهْم ، َبلْ َتعِيُش بَِخْيرٍ َوَتمُوُت بَِخْيرٍ قَالَ 

إِنِّي أُِحبُّ الَْجَمالَ ، : ، فَفَقََدُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه ، فَأَخَْبَرُه بَِما أَنَْزلَ اللَُّه ، فَقَالَ  َوطَِفَق َيْبِكي
ِخلُكَ اللَُّه الَْجنَّةَ ، فَلَمَّا كَانَ لَْسَت ِمْنُهْم ، َبلْ َتعِيُش َحمِيًدا ، َوتُقَْتلُ َشهِيًدا ، وَُيْد: َوأُِحبُّ أَنْ أَسُوَد قَْوِمي ، فَقَالَ 

  الَْيَماَمةُ ، َخَرَج َمَع َخاِلِد ْبنِ الَْوِليدِ إِلَى ُمَسْيِلَمةَ ، فَذَكََر الَْحِديثَ

  أم عمارة األنصارية ١١٧٩

انُ ْبُن كَِثريٍ ، َعْن ُحَصْينٍ ، َعْن عكرمة ، َعْن َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَم -٣٤٠٠
َما أََرى كُلَّ َشْيٍء إِال ِللرِّجَالِ ، َما أََرى النَِّساَء : أُمِّ ُعَماَرةَ اَألْنصَارِيَِّة ، أَنََّها أََتِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

  .ْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمنَاِتإِنَّ الُْم: ُيذْكَْرنَ بَِشْيٍء ، فَنََزلَْت 
  َوأَكْثَُر ظَنِّي أَنِّي قَْد َسِمْعُتُه ِمْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَثِريٍ: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  أم َعْبد اهللا الدوسية ١١٨

َعاوَِيةَ ْبنِ َيْحَيى ، َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ ْبُن َسِعيدٍ التُّجِيبِيُّ ، َعنِ الَْحكَمِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفَّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن ُم -٣٤٠١
َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َسْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أُمِّ َعْبِد اِهللا الدَّْوِسيَِّة قَالَْت 

  ةُ وَاجَِبةٌ َعلَى كُلِّ قَْرَيٍة ، ِفيَها إَِماٌم ، َوإِنْ لَْم َيكُْن ِفيَها إِال أَْرَبعَةٌالُْجُمَع: َيقُولُ 

  أم سفيان ١١٨١

أُمِّ  رَّْحَمنِ ، َعْنَحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن ُموَسى ْبنِ َعْبِد ال -٣٤٠٢
أََعاذَكِ : اَمْت قَالَْت ُسفَْيانَ ، أَنَّ َيُهوِديَّةً كَاَنْت َتْدُخلُ َعلَى َعاِئَشةَ زَْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ُتَحدِّثُ ، فَإِذَا قَ

كَذََبْت إِنََّما ذَِلكَ َألْهلِ : ذَِلَك قَالَ اللَُّه ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ ، فَلَمَّا َجاَء َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أَْخبََرْتُه بِ
أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َعذَابِ اِهللا ، ثُمَّ كَبََّر ، فَأَطَالَ الْقَِياَم ، ثُمَّ َركََع ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ : الِْكَتابِ ، فَكََسفَِت الشَّْمُس ، فَقَالَ 
ِقَياَم ، ثُمَّ َركََع ، فَأَطَالَ الرُّكُوَع ، َوُهَو ُدونَ الرُّكُوعِ اَألوَّلِ ، ثُمَّ رَكََع َركَْعَتْينِ ، ، ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه ، فَقَاَم ، فَأَطَالَ الْ

  َوَسَجَد َسْجَدَتْينِ ، َيقُوُم ِفيهَِما ِمثْلَ ِقَياِمِه ، َوَيرْكَُع ِمثْلَ رُكُوِعِه

  امرأة من األنصار ١١٨٢



كَْرمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُحَسْينٍ ، َوُهَو الُْمَعلُِّم ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُم -٣٤٠٣
أََنا آكُلُ َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َو: ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا األَْنصَارِيِّ ، َعنِ اْمَرأٍَة ِمْن قَْوِمِه قَالَْت 
: ال َتأْكُِلي بِِشمَاِلِك ، فَقَْد أَطْلََق اللَُّه َيِميَنِك قَالَْت : بِِشَماِلي ، َوكُْنُت اْمَرأَةً ُعْسَرى ، فَضََرَب َيِدي ، َوقَالَ 

إِْسحَاُق ُهَو اْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ ، َو: فََتَحوَّلَْت ِشَماِلي َيِميًنا ، فََما أَكَلُْت بَِها َبْعُد قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ 
  لَْيسَ بَِشْيٍء ، َوَمْن َزَعَم أَنَُّه إِْسَحاقُ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، فَقَْد أَْخطَأَ

  سلمى بنت قيس األنصاري ١١٨٣

لَى ْبُن ُعبَْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َعْن َرُجلٍ ِمَن اَألْنصَارِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْع -٣٤٠٤
أَتَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَُبايُِعُه ِفي نِْسَوٍة ِمَن اَألْنصَارِ ، فَكَانَ ِفيَما أََخذَ َعلَْيَنا ، أَنْ : َعْن أُمِِّه َسلَْمى قَالَْت 

َواللَِّه لَْو َرَجْعَنا إِلَى َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَسَأَلَْناُه ، َما ِغشُّ : أَْزوَاَجكُنَّ ، فَلَمَّا اْنَصَرفَْنا ، قُلَْنا  ال َتُغشَّنَّ
  .ال ُتحَابَِني ، أَْو ال ُتَهاِديَن بَِماِلِه ، غَْيرَُه: أَزَْواجَِنا ؟ فَقَالَ 

رََواُه َسلََمةُ ْبُن الْفَْضلِ ، َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َسِليِط ْبنِ أَيُّوَب ، َعْن أُمِّ الَْحكَمِ ، َعْن َسلَْمى َو: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 
  بِْنِت قَْيسٍ

  أم مالك األنصارية ١١٨٤

طَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ جَْعَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن َع -٣٤٠٥
َجاَءْت أُمُّ َماِلٍك ، بُِعكٍَّة ، ِمْن َسْمنٍ إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه : َرُجلٍ َحدَّثَُه ، َعْن أُمِّ َماِلٍك األَْنَصارِيَِّة قَالَْت 

الال ، فََعَصَرَها ، ثُمَّ َدفََعَها إِلَْيَها ، فََرفََعتَْها ، فَإِذَا ِهَي َمْملُوَءةٌ ، فَأََتِت وسلم ، فَأََمَر َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِ
َردَْدَت إِلَيَّ : َوَما ذَاَك َيا أُمَّ َماِلٍك ؟ قَالَْت : نََزلَ ِفيَّ َشْيٌء َيا َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ : النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَْت 

: َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ ، لَقَْد َعصَْرُتَها َحتَّى اسَْتْحيَْيُت ، فَقَالَ : فََدَعا بِالال ، فََسأَلَُه َعْن ذَِلَك ، فَقَالَ : ي قَالَْت َهِديَِّت
ُسْبَحانَ اِهللا َعْشًرا ، : قُولَ ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصالٍة َهنِيئًا لَِك َيا أُمَّ َماِلٍك ، َهِذهِ َبَركَةٌ ، َواللَُّه َعجَّلَ ثََوابََها ، ثُمَّ َعلََّمَها أَنْ َت

  َوالَْحْمُد ِللَِّه َعشًْرا ، َواللَُّه أَكَْبُر َعْشرًا

  امرأة من بين َعْبد األشهل ١١٨٥

ِهللا ْبنِ َيزِيَد ، َعنِ اْمَرأٍَة ِمْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِعيَسى ، َعْن ُموَسى ْبنِ َعْبِد ا -٣٤٠٦
فََبْعَدَها طَرِيٌق : ًرا قَالَ َبنِي َعْبدِ اَألشَْهلِ ، أَنََّها سَأَلَِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّ َبْينِي َوَبْيَن الَْمْسجِِد طَرِيقًا ، قَِذ

  فََهِذهِ بَِهذِِه: نََعْم قَالَ : َنِظيٌف قَالَْت 

  رأة من املبايعاتام ١١٨٦

اُك ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد ُدحَْيٌم َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، أَْخبََرنِي الضَّحَّ -٣٤٠٧
ِه ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، َعنِ امَْرأَ َجاَءَنا َرُسولُ اِهللا صلى : ٍة ِمَن الُْمبَايَِعاِت ، أَنََّها قَالَْت َعْن َعمِّ

الَْوُضوُء ، فََتَوضَّأَ ، ثُمَّ أَقَْبلَ  اهللا عليه وسلم ، ِفي بَنِي َسِلَمةَ ، فَقَرَّْبَنا إِلَْيِه طََعاًما ، فَأَكَلَ َوَمَعُه أَْصحَاُبُه ، ثُمَّ قُرَِّب إِلَْيِه



إِسَْباغُ الُْوُضوِء َعلَى الَْمكَارِِه ، َوكَثَْرةُ : َبلَى قَالَ : أَال أُْخبِرُكُْم بُِمكَفَِّراتِ الَْخطَاَيا ؟ قَالُوا : ، ثُمَّ قَالَ  َعلَى أَْصَحابِِه
  الُْخطَى إِلَى الَْمَساجِِد ، َواْنِتظَارُ الصَّالِة َبْعَد الصَّالِة

  قتيلة بنت صيفي اجلهنية ١١٨٧

َعْبِد اِهللا ْبنِ َيسَارٍ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ ، َعْن َمْعَبِد ْبنِ خَاِلٍد ، َعْن -٣٤٠٨
نِْعَم الْقَْوُم أَنُْتْم َيا ُمحَمَُّد ، : عليه وسلم ، فَقَالَ  َجاَء حَْبٌر إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا: َعْن قَُتْيلَةَ بِْنِت َصْيِفيٍّ الُْجَهنِيَِّة قَالَْت 

فَأَمَْهلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : وَالْكَْعَبِة إِذَا َحلَفُْتْم قَالَ : َتقُولُونَ : َوَما ذَاَك ؟ قَالَ : لَْوال أَنَّكُْم ُتْشرِكُونَ قَالَ 
نِْعمَ الْقَْوُم أَْنُتْم ، لَْوال أَنَّكُْم َتْجَعلُونَ ِللَِّه نِدا قَالَ : َوَربِّ الْكَْعَبِة ، فَقَالَ : ُتْم ، فَقُولُوا إِذَا َحلَفْ: وسلم َشيْئًا ، ثُمَّ قَالَ 

َمْن قَالَ : الَ فَأَْمَهلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ قَ: َما َشاَء اللَُّه ، َوِشئَْت قَالَ : َتقُولُونَ : َوَما ذَاَك ؟ قَالَ : 
  ثُمَّ ِشئَْت: َما َشاَء اللَُّه ، فَلَْيقُلْ : 

  أم صبية اجلهنية ١١٨٨

َسِمْعُت أُمَّ ُصَبيَّةَ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َخرَُّبوذَ قَالَ  -٣٤٠٩
  اْخَتلَفَْت َيِدي وََيُد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِفي الُْوُضوِء ِمْن إَِناٍء وَاِحٍد: ولُ الُْجَهنِيَّةَ ، َتقُ

فْصٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْشكَابٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَهزِّمٍ ، َعْن أَبِي َح -٣٤١٠
  اْخَتلَفَْت َيِدي َوَيدُ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ِفي إَِناٍء َواِحٍد ، ِفي الُْوُضوِء: ، َعْن أُمِّ ُصَبيَّةَ قَالَْت النُّْعَماِن 

  الصماء بنت بسر ١١٨٩

، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن يَزِيَد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ  -٣٤١١
ال َتُصوُموا َيْومَ : ولُ َمْعَدانَ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُبْسرٍ ، َعْن أُْخِتهِ الصَّمَّاِء ، أَنََّها َسِمَعِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُ

  نْ لَْم َيجِْد أََحُدكُمْ إِال ِلَحاَء َشجََرٍة ، فَلَْيقِْضْمُهالسَّْبِت ، إِال ِفيَما افْتُرَِض َعلَْيكُْم ، فَإِ

  ومن قال عن خالته الصماء
ِديُّ ، َعنِ الْفَْضلِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن َرْوحٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثَنِي الزُّبَْي -٣٤١٢
ال : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ةَ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُبْسرٍ ، َعْن َخالَِتِه الصَّمَّاِء قَالَْت ْبنِ فََضالَ

  َتُصومُوا َيْوَم السَّْبِت ، إِال ِفيَما افْتُرَِض َعلَْيكُْم

  ومن قال عن َعْبد اهللا بن بسر عن أمه
انَ ، لُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثَنِي خَاِلدُ ْبُن َمْعَدَحدَّثََنا إِْسَماعِي -٣٤١٣

َم السَّْبِت ، ال َتُصوُموا َيْو: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُبْسرٍ ، َعْن أُمِِّه قَالَْت 
  ْنُهإِال ِفيَما افْتُرَِض َعلَْيكُْم ، وَإِنْ لَْم َيجِْد أََحُدكُمْ إِال ِلَحاَء َشجََرٍة ، أَْو ُعوَد ِعَنبٍ ، فَلَْيْمَتِضغْ ِم

  أم سليم بنت أيب حكيم ١١٩



بن أيب ليلى عن َعْبد الكرمي عن  َحدَّثََنا أَُبو بكر َحدَّثََنا أمحد بن َعْبد اهللا وهو ابن يونس عن أيب شهاب عن -٣٤١٤
  أم سليم بنت أيب حكيم أهنا قالت أدركت القواعد وهن يصلني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفرائض

  السوداء ١١٩١

أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ : وَْداِء قَالَْت َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق ، َحدَّثَْتَنا نَاِئلَةُ ، َعْن أُمِّ َعاِصمٍ ، َعنِ السَّ -٣٤١٥
  اْنطَِلِقي ، فَاْخَتضِبِي ، ثُمَّ َتَعالَْي حَتَّى أَُبايَِعِك: صلى اهللا عليه وسلم ، ألَُبايَِعُه ، فَقَالَ 

  سالمة بنت احلر ١١٩٢

َعِقيلَةُ ، َعْن َسالَمةَ أُْخِت خََرَشةَ ْبنِ : ةٍ ُيقَالُ لََها َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أُمِّ غَُرابٍ ، َعنِ اْمَرأَ -٣٤١٦
يَأِْتي َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ ، َيقُوُمونَ َساَعةً ، ال َيجِدُونَ : َسِمُعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : الُْحرِّ قَالَْت 
  إَِماًما َيُؤمُّ بِهِْم

: الَْت ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ ، َعْن أُمِّ غَُرابٍ َمْوالٍة ِلبَنِي فََزاَرةَ قََحدَّثََنا ِهَشاُم  -٣٤١٧
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى : قَالَْت  َسالَمةُ بِْنُت الُْحرِّ: َحدَّثَْتنِي َعِقيلَةُ امَْرأَةٌ ِمْن بَنِي فََزاَرةَ ، َعنِ امَْرأٍَة ِمنُْهْم ، ُيقَالُ لََها 

  إِنَّ ِمْن ِشرَارِ النَّاسِ ، أَنْ يََتَدافَعَ أَْهلُ الَْمْسجِِد ، ال َيجُِدونَ إَِماًما ُيصَلِّي بِهِْم: اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  َحدَّثََنا َعْبد الرزاق عن أبيه قال يتدافع قوم اإلمامة فخسف هبم -٣٤١٨

  بن َعْبد اهللا بن حرملةخالة خالد  ١١٩٣

: ةَ ، َعْن َخالَِتِه قَالَْت َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن خَاِلِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َحْرَملَ -٣٤١٩
ال َعُدوَّ ، َوال : إِنَّكُْم َتقُولُونَ : ْن لَْدغِ َعقَْربٍ ، فَقَالَ َخطََبَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َوُهَو َعاِصبٌ أُْصُبَعُه ِم

الشِّعَاِف ِمْن كُلِّ َتزَالُونَ ُتقَاِتلُونَ َعُدوا ، حَتَّى ُتقَاِتلُوا يَأُْجوَج َومَأُْجوَج عَِراضَ الُْوُجوِه ، ِصغَاَر الُْعُيوِن ، ُصْهَب 
  َهُهُم الَْمَجانُّ الُْمطَْرقَةَُحَدبٍ ، َيْنِسلُونَ ، كَأَنَّ ُوُجو

  عمرة بنت رواحة ١١٩٤

: ُد ْبُن النُّْعَماِن قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ غُْنَدٌر ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُمحَمَّ -٣٤٢٠
َعنِ اْمَرأٍَة ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ ، َعْن أُْخِت عَْبِد اِهللا ْبنِ َروَاَحةَ ، َعنِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا َسِمْعُت طَلَْحةَ الَْياِميَّ ُيَحدِّثُ ، 

  َوَجَب الْخُُروُج َعلَى كُلِّ ذَاِت نِطَاقٍ: عليه وسلم قَالَ 

األَْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ اِهللا  -٣٤٢١
: اهللا عليه وسلم قَالَ  َعْن طَلَْحةَ ، َعنِ اْمَرأٍَة ِمْن َعْبِد الْقَْيسِ ، َعْن أُْخِت َعْبِد اِهللا ْبنِ رََواَحةَ َعْمَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى

  ذَاِت نِطَاقٍ َوَجَب الُْخُروُج َعلَى كُلِّ



َحدَّثََنا أَُبو بكر بن أيب شيبة َحدَّثََنا حفص عن احلسن بن عبيد اهللا عن طلحة اليامي قال قال أَُبو بكر  -٣٤٢٢
  الصديق حق على كل ذات نطاق اخلروج إىل العيدين

  سالمة بنت معقل ١١٩٥

َنا عَْبُد اهللاِ ْبُن ُمَحمٍَّد النُّفَيِْليُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلَْوانِيُّ ، َحدَّثَ -٣٤٢٣
ِمْن َخارَِجةَ قَْيسِ ْبنِ  ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َعْن َخطَّابِ ْبنِ صَاِلحٍ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن أُمِِّه ، َعْن َسالَمةَ بِْنِت َمعِْقلٍ امَْرأٍَة

لَُه َعْبدَ قَِدَم بِي َعمِّي ِفي الَْجاِهِليَِّة ، فََباَعنِي ِمْن ُحبَابِ ْبنِ َعْمرٍو أَِخي أَبِي الُْيْسرِ ْبنِ َعْمرٍو ، فََولََدْت : لَْت َعْيالنَ قَا
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اآلنَ وَاللَِّه ُتَباِعَني ِفي َدْينِِه ، فَ: الرَّْحَمنِ ْبَن الُْحبَابِ ، ثُمَّ َهلََك ، فَقَالَِت امَْرأَُتُه 

  أَُبو الُْيْسرِ ، فََبَعثَ إِلَْيِه ، أَْعِتقُوَها ،: َمْن َوِلَي الُْحبَاَب ؟ فَقَالَ أَُخوُه : 

َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم  فَإِذَا َبلََغكُْم أَنَُّه قَِدَم َعلَيَّ َرِقيٌق ، فَأُْتونِي أُعَوِّْضكُْم ِمْنَها ، فَأَْعَتقُونِي ، َوقَِدَم َعلَى
فَِمْنُه أَنَّ أُمَّ الَْولَدِ ال ُتْعَتُق بَِمْوتِ َسيِّدَِها ، فَالَ َتكُونُ ُحرَّةً : َرِقيٌق ، فََعوََّضُهْم مِنِّي غُالًما قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

ِة السَّيِِّد ، إِال أَنْ َيْحُدثُ لََها ِعْتٌق ، َوال َنصِيُب َولَِدَها مِْنَها يُوجُِب ِعْتقََها ، َألنَّ إِال ِمْن َنصِيبِ َولَدَِها ، َوأَنََّها أََمةٌ لَِوَرثَ
  َعْبَد الرَّْحَمنِ أََحُد َمْن َورِثَهَا

  أم سامل األشجعية ١١٩٦

، َعْن سفيان ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َرُجلٍ  َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ -٣٤٢٤
َما أَْحسََنَها إِنْ لَْم َيكُنْ : ، َعْن أُمِّ َساِلمٍ اَألْشَجِعيَِّة ، أَنَّ َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، أََتاَها َوِهَي ِفي قُبٍَّة ، فَقَالَ 

  افََجَعلُْت أََتَتبَُّعَه: َمْيَتةٌ قَالَ 

  اجلهدمة امرأة بشري بن اخلصاصية ١١٩٧

أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعِليٍّ  َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َحْربٍ اللَّيِْثيُّ ، َحدَّثََنا َعْونُ ْبُن كَْهَمسٍ ، َعْن -٣٤٢٥
َيادُ ْبُن لَِقيٍط السَّدُوِسيُّ ، َعنِ الْجَْهَدَمِة امَْرأَِة َبِشريِ ْبنِ الَْخصَاِصَيِة قَالَتِ َسِمْعُت َيْحَيى ْبَن أَبِي َحيَّةَ ، أَْخبََرنِي إِ: قَالَ 

 ِمْن ِحنَّاٍء ، اْنتََهْيَنا إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ِعْندَ َصالِة الظُّْهرِ ، فَخََرَج إِلَى الصَّالِة ، وَبِرَأِْسِه رَْدٌع: 
أَال َتحَْمُد : ِه ، فَقَالَ ثُمَّ اْنَصَرَف ، فَقَاَم إِلَْيِه َبِشُري ْبُن الَْخصَاِصَيِة ، ُمْشَتٍك إِلَْيِه َعْن َنأْيِِه ، وَاْنِقطَاِعِه َعْن قَْوِم فََصلَّى ،

َها الْنكَفَأَِت اَألْرُض بِأَْهلَِها ، فََهدَاَك اللَُّه إِلَى اللََّه الَِّذي أََخذَ بَِسْمِعَك َوَبصَرَِك ِمْن َربِيَعةَ الْفََرسِ ، الَِّذي َيْزُعُم أَنَّ لَْوال
َسَبقُْتْم خَْيًرا كَثًِريا ثَالثًا : ثُمَّ أََخذَ بَِيِدِه فَاْنطَلََق بِِه إِلَى الَْمقَابِرِ ، فَقَاَم َعلَى قُُبورِ الُْمْشرِِكَني ، فَقَالَ : اِإلْسالمِ ؟ قَالَ 
  َسَبَق َهُؤالِء شَرا كَِثًريا قَالََها ثَالثًا: َعلَى قُُبورِ الُْمْسِلِمَني ، فَقَالَ  قَالََها ، ثُمَّ قَاَم بِِه

  ليلى امرأة بشري بن اخلصاصية ١١٩٨

َبا إَِياِد ْبنِ لَِقيطٍ َسِمْعُت أَ: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن إِيَاٍد قَالَ  -٣٤٢٦
َسِمْعُت لَْيلَى امَْرأَةَ َبِشريِ ْبنِ الَْخصَاِصَيِة ، َوَرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َسمَّاهُ : السَّدُوِسيَّ ، َوُهَو ُيَحدِّثُ قَالَ 



، ال أُكَلُِّم أََحًدا ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه  َبشًِريا ، أَنَُّه َسأَلَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَُصوُم َيْوَم الُْجُمَعِة: 
الَْمْعرُوِف َوَتنَْهى َعنِ ال َتُصْم َيْوَم الُْجُمَعِة ، إِال ِفي أَيَّامٍ ُهَو أََحُدَها ، أَْو ِفي شَْهرٍ ، َوأَمَّا أَنْ ال ُتكَلَِّم ، فََتأُْمُر بِ: وسلم 

  كَُتالْمُْنكَرِ َخْيٌر ِمْن أَنْ َتْس

  عمرية بنت مسعود ١١٩٩

 ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ َمْحُموِد -٣٤٢٧
أَنََّها َدَخلَْت َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى : َريةَ بِْنَت َمْسُعوٍد ، أَْخبََرْتُه َمْسلََمةَ ، أَْخبََرنِي أَُبو َجْعفَرِ ْبُن َمْحُموٍد ، أَنَّ َجدََّتُه َعِم

غَ لَُهنَّ قَدِيَدةً ، ثُمَّ اهللا عليه وسلم ، وَأََخواُتَها ، َوُهنَّ َخْمٌس ُيَبايِْعَنُه ، فََباَيْعَنُه ، فََوَجْدَنُه َوُهَو َيأْكُلُ قَدِيًدا ، فََمَض
  يَدةَ ، فََتقَسَّْمَنَها ، فََمَضَغتَْها كُلُّ وَاِحَدٍة مِْنُهنََّناَولَُهنَّ الْقَِد

  ثويلة بنت أسلم ١٢

َحدَّثََنا ُمَحمد بن سنان بن يزيد َحدَّثََنا إسحاق بن إدريس َحدَّثََنا إبراهيم بن جعفر عن جعفر بن حممود  -٣٤٢٨
  ر يف مسجد بين حارثةعن جدته أم أبيه ثويلة بنت أسلم أهنا قالت صلينا الظهر أو العص

  أم عامر بن واثلة ١٢٠١

َرأَْيُت :  قَالَ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا شَْيَبانُ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ -٣٤٢٩
إِنَّ ِمنَ : أَْنَسى ِشدَّةَ َبيَاضِ َوْجهِِه ، َمَع ِشدَّةِ َسَوادِ َشْعرِِه قَالَ  َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ ، فََما

َمْن َهذَا ؟ فَقَالَْت : فَقُلُْت ألُمِّي : الرَِّجالِ َمْن ُهَو أَطَْولُ ِمْنُه ، َوِمْنُهْم َمْن ُهَو أَقَْصُر ِمْنُه ، يَْمِشي َويَْمُشونَ َحْولَُه قَالَ 
  ال أَْحفَظُُه: َيا أََبا الطُّفَْيلِ ، َما كَانَ ِثيَاُبُه ؟ قَالَ : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلُْت  َهذَا َرُسولُ: 

  خالة السائب بن يزيد ١٢٠٢

َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ يَزِيدَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َعنِ الُْجَعْيدِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ،  -٣٤٣٠
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ اْبَن أُخِْتي َوجٌِع ، فََمَسَح رَأِْسي : ذََهَبْت بِي خَالَِتي إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَْت : قَالَ 

  فََدَعا ِلي بِالَْبَركَِة ، َوَتَوضَّأَ ، فََشرِْبُت ِمْن َوضُوئِِه
َيزِيَد ، َنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعمَّْن َسِمَع السَّاِئَب ْبَن َحدَّثَ -٣٤٣١
  َر َنْحوَُهذََهَبتْ بِي َخالَِتي ، إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِفي ِغلَْماٍن لَُه ، فََدَخلَْنا َعلَْيِه ، فَذَكَ: َيقُولُ 

  سلمى امرأة أيب رافع ١٢٠٣

نِ اْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َع -٣٤٣٢
قَالَتْ َسلَْمى َمْوالةُ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، امَْرأَةُ أَبِي :  َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت

  إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، أََمرَ الُْمْسِلِمَني إِذَا خََرَج ِمْن أََحدٍ رِيٌح أَنْ َيَتَوضَّأَ: َراِفعٍ 



َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراِهيَم ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق ،  َحدَّثََنا احلسن بن علي ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن -٣٤٣٣
  َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعْن َسلَْمى ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َنحْوَُه

الْمُقَدَِّميُّ ، َحدَّثََنا الْفُضَْيلُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثَنِي فَاِئٌد مَْولَى ُعبَْيِد اِهللا ْبنِ َعِليِّ ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي َبكْرٍ -٣٤٣٤
بِي َراِفعٍ بَِشاٍة ، ثَ إِلَى أَأَبِي َراِفعٍ ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اِهللا ، أَنَّ َجدََّتُه َسلَْمى أَْخبََرْتُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، بََع

لَِقَيُه النَّبِيُّ صلى اهللا َوذَِلَك ِفي َيْومِ الَْخْنَدقِ ، ِفيَما أَْعلَُم ، فََصالَها أَُبو َراِفعٍ ، َوَجَعلََها ِفي ِمكَْتلٍ ، َولَْيَس ُخْبٌز ، فَ
  ي َمَعَك ، فََوَضَعُه ،َيا أََبا َراِفعٍ ، َضعِ الَِّذ: عليه وسلم َراجًِعا ِمَن الَْخْنَدقِ ، فَقَالَ 

َيا أََبا َراِفعٍ ، َناوِلْنِي الذِّرَاَع ، : َناوِلْنِي الذِّرَاَع ، فََناَولُْتُه ، ثُمَّ قَالَ : َناوِلْنِي الذِّرَاَع ، فََناَولُْتُه ، ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ قَالَ 
لَْو َسكَتَّ لََناَولَْتنِي َما سَأَلُْتَك ، َوإِنََّها ُصنَِعْت لَِرُسولِ اهللاِ : فَقَالَ  َيا َرُسولَ اِهللا ، َهلْ ِللشَّاِة غَْيُر ِذَراَعْينِ ؟: فَقُلُْت 

ليه وسلم أَعْرَابِيٌّ ، صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَكَلََها َوَمَعُه َناٌس ِمْن أَْصَحابِِه ، َوَبِقَي ِمْنَها قَِليلٌ ، فََمرَّ بِالنَّبِيِّ صلى اهللا ع
َسمِّ اِهللا ، َوُخذْ : ضَْعَها ، فََوَضَعَها ، ثُمَّ قَالَ : ْعرَابِيُّ ، فَأَكَلََها بَِيِدِه ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم فَأََخذََها اَأل

  فََشبَِع ِمْنَها ، َوفََضلَْت فَْضلَةٌ: ِمْن أَْدَناَها َتْشَبْع قَالَ 

  بريرة موالة عائشة ١٢٠٤

َيزِيدَ ْبنِ مَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ ْبُن َعْبِد الَْمجِيِد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َعْن َحدَّثََنا ُمَح -٤٣٥٠
مٍ ، فَأَْهَدْيُتُه ِلعَاِئَشةَ ، ُتُصدَِّق َعلَيَّ بِلَْح: كَانَ ِفي ثَالٍث ِمَن السُّنَِّة : ُروَمانَ ، َعْن عروة ، َعْن َبرِيَرةَ ، أَنََّها قَالَْت 

لَْحٌم ُتُصدَِّق َعلَى بَرِيَرةَ ، فَأَْهَدْتهُ : َما َهذَا اللَّْحُم ؟ فَقَالَْت : فَأَْبقَْتُه ، فََدَخلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
إِنْ َشاُءوا أَْهلُِك ، : َوكَاَتْبُت َعلَى ِتْسعِ أََواقٍ ، فَقَالَْت َعاِئَشةُ : الَْت ُهَو َعلَى َبرِيَرةَ َصَدقَةٌ ، َولََنا َهِديَّةٌ قَ: لََنا ، فَقَالَ 

ال إِال أَنْ َتْشَترِِطي لَُهُم الَْوالَء ، فَذَكََرْت ذَِلَك ِللنَّبِيِّ صلى : إِنَُّهْم َيقُولُونَ : َعَدْدُت لَُهْم ثَمََنِك َعدَّةً وَاِحَدةً ؟ فَقَالَْت 
  َوأَْعَتقْتنِي َوكَانَ ِلي الِْخَياُر: اْشتَرِيَها َواشَْترِِطي ، فَإِنَّ الَْوالَء ِلَمْن أَْعَتَق قَالَْت : وسلم ، فَقَالَ  اهللا عليه

، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ  َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا أَُبو أَيُّوَب الْغَْيالنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر -٣٤٣٦
كَانَ ِفيَّ ثَالثُ ُسَننٍ ، كَاَتَبنِي أَْهِلي َعلَى اثَْنَتْي َعشَْرةَ أُوِقيَّةً ، فَأََتْيُت عَاِئَشةَ : الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َبرِيَرةَ قَالَْت 
  أَْسَتعِيُنَها َعلَى ُمكَاَتبَِتي ، فَذَكََر َنْحوَُه

  وقد قالوا هبزينة رزينة ١٢٠٥

َحدَّثَْتنِي : ةُ قَالَْت َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثَتْنِي ُعلَْيلَةُ بِْنُت الْكَُمْيِت الْعََتِكيَّ -٣٤٣٧
صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ ِفي َصْومِ َعاشُوَراَء ؟ فَقَالَْت  َما كَانَ َرُسولُ اِهللا: سَأَلُْت َرزِيَنةَ : أُمِّي ، َعْن أََمِة اِهللا قَالَْت 

ال تُْرِضُعوُهْم إِلَى : َيقُولُ إِنَُّه كَانَ َيُصوُمُه ، َوَيأُْمُر بِِصَياِمِه ، َوإِنْ كَانَ لََيْدُعو ُرضََّع فَاِطَمةَ فََيْتفُلُ ِفي أَفَْواهِهِْم ، َو: 
  اللَّْيلِ

َرأَتْ َسْوَدةُ َعاِئَشةَ ، َوِعْنَدَها حَفَْصةُ ، فََجاَءْت َوَعلَْيَها ِدْرٌع ، َوِخَمارُ َصبَِرٍة ، َوقَدْ : قَالَْت  َوَعْن َرزِيَنةَ -٣٤٣٨
َيا أُمَّ الُْمْؤِمنِنيَ : َواِحًدا ِمْن ذَا الَْجانِبِ ، َواآلَخَر ِمْن ذَا الَْجانِبِ ، فَقَالَْت َحفَْصةُ ِلَعاِئَشةَ : َنقَطَْت ُنقْطََتْينِ ِمْن َزْعفََراٍن 



الَْغيَْرةُ ، فَقَالَتْ  ، َيْدُخلُ َعلَْيِك َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اآلنَ ، وََهِذِه ُمتََزيَِّنةٌ ، وََنْحُن قَْشفََتاِن ، فَأَْدَركَْتُهُم
َواْسَتْضَحكَْنا ، فََدَخلَ : َخلَْت ِخَباًء كَانَ ِلَوقُوِدِهْم قَالَْت َخَرجَ الدَّجَّالُ ، َوكَاَنتِ اْمرَأَةً طَوِيلَةً ، فََد: َحفَْصةُ ِلعَاِئَشةَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، َخَرجَ الدَّجَّالُ ، : َما لَِك ؟ فَقَالَْت : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَإِذَا َسْوَدةُ َتْنَتِفُض ، فَقَالَ 
َيدَِها ، َوأَخَْرَجَها ، َوَجَعلَ َيْنفُُض بِكُمِّ قَِميِصِه َعْن َوْجهَِها ، َوَعْن ِخَمارَِها ، أَثََر ال ، َوُهَو َخارٌِج ، فَأََخذَ بِ: فَقَالَ 

  الدَُّخاِن ، وََنْسَج الَْعْنكَبُوِت

  ميمونة بن سعد ١٢٠٦

ٍد الُْمحَارِبِيُّ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َعْن أَيُّوَب َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمحَمَّ -٣٤٣٩
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : ْبنِ َخاِلٍد ، َعْن َمْيُموَنةَ بِْنِت سَْعٍد ، َوكَاَنْت َتْخُدُم النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَْت 

  لَِها ، كَالظُّلَْمِة َيْوَم الْقَِياَمِة ، ال ُنورَ لَهَاالرَّاِفلَةُ ِفي الزِّيَنِة ِفي غَْيرِ أَْه: وسلم 

 ْبنِ َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن ُموَسى ، َعْن َعْبَدةَ ، َعْن أَيُّوَب -٣٤٤٠
َما ِمَن اْمَرأٍَة َتخُْرُج ِفي شُْهَرٍة ِمَن الطِّيبِ ، فََيْنظُُر : صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َعْن َمْيُموَنةَ بِْنِت َسْعٍد ، َعنِ النَّبِيِّ 

  الرَِّجالُ إِلَْيَها ، إِال لَْم َتَزلْ ِفي َسَخِط اِهللا ، َحتَّى َتْرجَِع إِلَى َبْيتِهَا

دَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن زَْيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي يَزِيَد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َح -٣٤٤١
َنْعلَْينِ أَُجاِهُد ِفيهَِما َخْيٌر ، ِمْن : َمْيُموَنةَ بِْنِت سَْعٍد ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، ُسِئلَ َعْن أَْوالِد الزَِّنا ، فَقَالَ 

  ِعْتقِ َولَِد الزِّنَا
  قَدْ أَفْطَرَا: َوإِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، ُسِئلَ َعْن َرُجلٍ قَبَّلَ اْمَرأَةً َوُهَما َصاِئَماِن ، فَقَالَ  -٣٤٤٢

  خولة خادمة النيب صلى اهللا عليه وسلم ١٢٠٧

  وهي جدة جعفر بن َسعِيد القرشي
: َنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن َسعِيٍد الْقَُرِشيُّ اَألْعَوُر قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَ -٣٤٤٣

ْحَت السَّرِيرِ ، فََمكَثَ َحدَّثَْتنِي أُمِّي ، َعْن أُمَِّها ، َوكَاَنْت َخاِدَمةَ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّ َجرًْوا ، َدَخلَ َبيَْتَنا َت
َيا خَْولَةُ ، َما َحَدثَ ِفي بَْيِت نَبِيِّ اِهللا جِبْرِيلُ ، ال َيأِْتيَنا ، فََما َحَدثَ ِفي : أَيَّامٍ ، ال َينْزِلُ َعلَْيِه الَْوْحُي ، فَقَالَ أَْرَبَعةَ 

ِمَن الَْيْومِ ، فَأََخذَ ُبْرَدةً ،  َيا َرسُولَ اِهللا ، َما أََتى َعلَْيَنا َيْوٌم َخْيٌر: َبْيِت َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَْت 
  فَلَبَِسَها ،

يِّئُُه ، َهيَّأِْت الَْبْيَت َوكََنْسِتِه ، فَأَْهَوْيُت بِالِْمكَْنَسِة َتْحتَ َسرِيرِِه ، فَإِذَا َشْيٌء ثَقِيلٌ ، فَلَْم أََزلْ أَُه: ثُمَّ خََرَج ، فَقَالَتْ ِلي 
، فَأََخذُْتهُ بَِيِدي ، فَأَلْقَْيُتُه َخلَْف الدَّارِ ، َوَجاَء َنبِيُّ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ُترَْعُد ِلْحَيُتُه ، َحتَّى َبَدا ِلي الَْجْرُو َميًِّتا 

اللَّْيلِ إِذَا َسَجى ، إِلَى َوالضَُّحى َو: َيا خَْولَةُ ، دَثِّرِينِي فَأُنْزِلَ َعلَْيِه : َوكَانَ إِذَا َنَزلَ َعلَْيِه ، اسَْتْبطََنْتُه الرِّْعَدةُ ، فَقَالَ 
  فََتْرَضى ، فَقَاَم ِمْن َنْوِمِه ، فََوَضْعُت لَُه َماًء ، فََتطَهََّر َولَبَِس بُْرَدتَُه: قَْوِلِه 

  أمة اهللا خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم ١٢٠٨



َحدَّثَتْنِي أُمِّي : دَّثََنا ُعلَْيلَةُ بِْنُت الْكُمَْيِت الْعََتِكيَّةُ قَالَْت َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى ، َح -٣٤٤٤
ْيظَةَ ، َوالنَِّضريِ ، ، َعْن أََمِة اِهللا َخاِدمِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، سََبى َصِفيَّةَ َيْوَم قَُر

  َهَرَها َرزِيَنةَ ، أُمَّ أََمةِ اللَِّهَوأَْعَتقََها ، َوأَْم

  أم مسعود بن احلكم ١٢٠٩

َعْبِد اِهللا َحدَّثَهُ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الْحَارِِث ، أَنَّ ُبكَْيَر ْبَن -٣٤٤٥
َمرَّ بَِنا َراِكٌب ، وََنْحُن َمَع َرسُولِ اِهللا : ثَُه ، أَنَّ َمْسُعوَد ْبَن الَْحكَمِ َحدَّثَُه ، َعْن أُمِِّه قَالَْت ، أَنَّ ُسلَْيَمانَ ْبَن َيسَارٍ َحدَّ

َعِليُّ ْبُن أَبِي ُهَو : ال َتُصوُموا َهِذِه اَأليَّاَم ، فَإِنََّها أَيَّاُم أَكْلٍ َوشُْربٍ قَالَْت أُخِْتي : صلى اهللا عليه وسلم بِمًِنى ، ُيَناِدي 
  َبلْ ُهَو فُالنُ ْبُن فُالٍن: طَاِلبٍ ؟ فَقُلُْت أَنا 

َحِكيمِ ْبنِ َعبَّادِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َحكِيمِ ْبنِ -٣٤٤٦
كَأَنِّي أَنْظُُر إِلَى َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، َعلَى َبْغلَِة َرسُولِ اِهللا صلى : ِد ْبنِ الَْحكَمِ ، َعْن أُمِِّه قَالَْت ْبنِ ُحَنْيٍف ، َعْن َمْسُعو

: يه وسلم قَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عل: اهللا عليه وسلم ، الشَّْهَباِء ِفي ِشْعبِ األَْنصَارِ ، َوُهَو َيقُولُ 
  أَيَّاُم مًِنى: إِنََّها أَيَّاُم أَكْلٍ َوشُْربٍ ، َيقُولُ 

  أميمة موالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ١٢١

اٍن أَُبو فَْرَوةَ ، ُن ِسَنَحدَّثََنا أَُبو َسِعيٍد عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْب -٣٤٤٧
كُْنتُ : لم قَالَْت َحدَّثَنِي أَُبو َيحَْيى الْكَالِعيُّ ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َعْن أَُمْيَمةَ َمْوالِة َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وس

َيا َرسُولَ اِهللا ، أَْوِصنِي بَِوِصيَّةٍ أَْحفَظَُها َعْنَك ، :  أَُوضِّئُُه ذَاتَ َيْومٍ ، أُفْرِغُ َعلَْيِه ِمَن الَْماِء ، إِذْ َجاَءُه َرُجلٌ ، فَقَالَ
ال ُتْشرِْك بِاللَِّه ، َوإِنْ قُطِّْعَت ، َوُحرِّقَْت ، َوال َتْشَرَبنَّ َخمًْرا ، فَإِنََّها رَأُْس كُلِّ َخِطيئَةٍ : فَإِنِّي أُرِيُد اللُّحُوَق بِأَْهِلي قَالَ 

 َيْوَم ُمَتعَمًِّدا ، فََمْن َتَرَك َصالةً ُمَتَعمًِّدا ، فَقَْد بَرِئَْت ِمْنُه ِذمَّةُ اِهللا ، َوِذمَّةُ َرُسوِلِه ، َوال َتفُرَّنَّ، َوال َتْتُركَنَّ َصالةً 
ال تَْزَدْد ِفي ُتُخومِ اَألْرضِ ، الزَّْحِف ، فََمْن فَرَّ َيْوَم َزْحٍف ، فَقَْد َباَء بَِغَضبٍ ِمَن اِهللا ، َوَمأَْواهُ َجهَنَُّم َوبِئَْس الَْمِصُري ، َو
 َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوأَْنِفْق َعلَى فَإِنَُّه َمنِ اْزدَاَد ِفي ُتُخومِ أَْرِضِه ، يَأِْت بِِه َعلَى ُعُنِقِه ، أَْو َرقََبِتِه ، ِمْن ِمقْدَارِ َسْبعِ أَرَاِضَني

  .، َوأَخِفُْهْم ِفي اِهللا أَْهِلَك ِمْن طَْوِلَك ، َوال َتْرفَْع َعَصاَك َعنُْهْم
  أَُبو َيْحَيى الْكَالِعيُّ ُهَو ُسلَْيُم ْبُن َعامِرٍ: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  ميمونة موالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ١٢١١

ُد ْبُن الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن َصَدقَةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا رَوَّا -٣٤٤٨
:  عليه وسلم قَالَ ، َعْن ثَْورِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن زَِياِد ْبنِ أَبِي سَْوَدةَ ، َعْن أَِخيِه ، َعْن َمْيُموَنةَ َمْوالِة َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا

أَْرُض الَْمْحَشرِ وَالَْمْنَشرِ ، ائُْتوُه فََصلُّوا ِفيِه ، فَإِنَّ َصالةً ِفيهِ : قِْدسِ ، فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، أَفِْتَنا ِفي بَْيِت الَْم: قُلُْت 
ْسَرُج ِفيِه ، فَلُْيْهِد إِلَْيِه زَْيًتا ُي: َيا َرُسولَ اِهللا ، فََمْن لَْم َيْسَتِطْع أَنْ َيأِْتَيُه ، أَْو يََتَحمَّلَ إِلَْيِه ؟ قَالَ : كَأَلِْف َصالٍة ، قُلُْت 

  فَإِنَُّه َمْن أَْهَدى إِلَْيِه َزْيًتا ، كَانَ كََمْن َصلَّى ِفيِه



  ميمونة ومل تنسب ١٢١٢

ْمَرةَ ، أَُميَّةَ بِْنِت َع َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ يَزِيَد ، َعْن -٣٤٤٩
إِنََّها ِحَجاٌب َعنِ النَّارِ ، ِلَمنِ اْحَتسََبَها ، َيْبتَِغي بَِها : َيا َرسُولَ اِهللا ، أَفِْتَنا َعنِ الصََّدقَِة قَالَ : َعْن َمْيُموَنةَ أَنََّها قَالَْت 

: َمةٌ َجاِهِليَّةٌ ، َوقَْد أَغَْنى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْنَها قَالَْت طُْع: أَفِْتَنا َيا َرُسولَ اِهللا ، ِفي ثََمنِ الْكَلْبِ قَالَ : َوْجَه اِهللا قَالَْت 
ِمْن أَثَرِ الَْبْولِ ، فََمْن أَصَاَبُه بَْولٌ فَلَْيْغِسلُْه بَِماٍء ، فََمْن لَْم َيجِْد َماًء ، فَلَْيْمَسْحهُ : َوأَفِْتَنا َعْن َعذَابِ الْقَْبرِ ، فَقَالَ 

  بُِترَابٍ طَّيِّبٍ

  أم طارق موالة سعد ١٢١٣

الرَّْحَمنِ ،  َحدَّثََنا الُْمَسيَُّب ْبُن وَاِضحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الْفَزَارِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ َعْبِد -٣٤٥٠
فَاْسَتأْذَنَ مَِراًرا ، فَلَْم ُيَردَّ َعلَْيِه ، فََرَجعَ أََتى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : َعْن أُمِّ طَارِقٍ َمْوالةِ َسْعٍد قَالَْت 

ائِْتي النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَقْرِِئيِه السَّالَم ، َوأَْعِلِميِه أَنَّا إِنََّما : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ سَْعٌد 
  أَْمَسكَْنا َعْنُه ، ِليَزِيَدنَا

َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ : ا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَاْبُن ُنَمْيرٍ ، قَاال َحدَّثََن -٣٤٥١
، فَاسَْتأْذَنَ ، فََسكَتَ َسْعدٌ  َجاَء النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى سَْعٍد: َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أُمِّ طَارِقٍ َمْوالِة َسْعٍد قَالَْت 

ِه ، أَنَّهُ لَْم َيْمنَْعَنا ، ثُمَّ َعاَد فََسكََت ، ثُمَّ َعاَد فََسكََت سَْعٌد ، فَاْنَصَرَف النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَْرَسلَنِي سَْعٌد إِلَْي
ِمْعُت َصوًْتا َعلَى الْبَابِ َيْسَتأِْذنُ ، َوال أََرى َشْيئًا ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى أَنْ َنأْذَنَ لََك ، إِال أَنَّا أَرَْدَنا أَنْ َتزِيدََنا ، فََس

َنَعْم قَالَ : ال مَْرَحًبا ، َوال أَْهال ، أَتُْهِديَن إِلَى أَْهلِ قَُباَء ؟ قَالَْت : أََنا أُمُّ ِملَْدمٍ قَالَ : َمْن أَْنَت ؟ قَالَْت : اهللا عليه وسلم 
  َهبِي إِلَيْهِْمفَاذْ: 

  أمة امرأة الزُّبَري ١٢١٤

َسِمْعُت الَْجرَّاَح ْبَن الضَّحَّاِك ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو َسِعيدٍ اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن ُسلَْيَمانَ الرَّازِيُّ قَالَ  -٣٤٥٢
كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيأُْمرَُنا إِذَا ُحمَّ الزَُّبْيُر ، أَنْ نَُرشَّ  :كَُرْيبِ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َعْن أََمِة اْمَرأَِة الزَُّبْيرِ قَالَْت 

  الَْماَء الَْبارَِد َعلَْيِه

  أم ولد لشيبة ١٢١٥

َرةَ ، َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم ، َعْن ُبدَْيلِ ْبنِ َمْيَس -٣٤٥٣
ال ُيقْطَعُ : رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيْسَعى َبْيَن الصَّفَا َوالْمَْرَوِة ، َوُهَو َيقُولُ : َعْن أُمِّ َولٍَد ِلَشْيَبةَ قَالَْت 

  اَألْبطَُح إِال َشدا

  متلك ١٢١٦



ُموَسى ، َحدَّثََنا ِمْهَرانُ ْبُن أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعنِ الُْمثَنَّى ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن  -٣٤٥٤
سلم ، َوأََنا َنظَْرُت إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه و: َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ َحكِيمٍ ، َعْن َصِفيَّةَ بِْنتِ َشْيَبةَ ، َعْن َتْمِلَك قَالَْت 

  ُم السَّْعَي ، فَاْسَعوْاِفي غُْرفٍَة ِلي ، َوُهَو َبْيَن الصَّفَا وَالَْمْرَوِة ، َوُهَو َيقُولُ َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّ اللََّه كََتَب َعلَْيكُ

  روضة ١٢١٧

ةَ اَألْنَصارِيُّ أَُبو َصاِلحٍ ، َحدَّثَْتنِي َشْيَبةُ بِْنتُ اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْجلِيلِ ْبُن الْحَارِِث ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَب -٣٤٥٥
كُْنُت َوِصيفَةً الْمَرأٍَة ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة ، فَلَمَّا َهاَجَر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : َحدَّثَتْنِي رَْوَضةُ قَالَْت : َعمَّةُ أُمِّي قَالَْت 

َيا رَْوَضةُ ، قُوِمي َعلَى بَابِ الدَّارِ ، فَإِذَا َمرَّ َهذَا الرَُّجلُ فَأَْعِلِمينِي َتعْنِي : الَْمِديَنِة قَالَْت ِلي مَْوالِتي  وسلم ِمْن َمكَّةَ إِلَى
، فَأََخذُْت بِرِدَاِئِه ،  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُْمُت َعلَى َبابِ الدَّارِ ، فَإِذَا ُهَو قَْد َمرَّ َوَمَعُه َنفٌَر ِمْن أَْصحَابِِه

َيا َهِذِه ، قَْد َجاَء َهذَا : َوَمَسَح بَِيِدِه َعلَى رَأِْسي ، فَقُلُْت ِلَمْوالِتي : وَأَظُنَُّها قَالَْت : فََتَبسََّم ِفي َوْجهِي قَالَْت َشْيَبةُ 
: َوَحدَّثَْتنِي َشْيَبةُ قَالَْت : َض َعلَْيهُِم اِإلْسالَم ، فَأَْسلَُموا قَالَ الرَُّجلُ ، فََخَرَجْت َمْوالِتي َوَمْن كَانَ َمَعَها ِفي الدَّارِ ، فََعَر

قَالَ : كَاَنْت رَْوَضةُ ِفي الدَّارِ ِفي َبنِي ُسلَْيمٍ قَالَ أَُبو َبكْرٍ : َوَحدَّثَْتَنا َشْيَبةُ قَالَْت : كُْنُت أَجِْلُس إِلَى َمطَرٍ الَْورَّاقِ قَالَ 
  أَكْثَُر ِمْن ِمائٍَة َوِعْشرِيَن َسنَةً: أََتى َعلَى َشْيَبةَ ، أَكَْرُه أَنْ أَقُولَ : ِليلِ ْبُن الَْحارِِث ِلي َعْبُد الَْج

  أنيسة بنت عدي ١٢١٨

ا َسعِيُد ْبُن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َجنَابٍ ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََن -٣٤٥٦
َيا َرسُولَ اِهللا ، :  الَْبلَوِيُّ ، َعْن َجدَِّتِه أَُنْيَسةَ بِْنِت َعِديٍّ ، أَنََّها َجاَءْت إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَْت

ُه ، فَآَنَس بِقُْربِِه ، فَأَِذنَ لََها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ابْنِي َعْبُد اِهللا ْبُن َسلََمةَ ، قُِتلَ َيْوَم أُُحٍد ، أَْحَبْبتُ أَنْ أَْنقُلَ
ُهَما النَّاُس ، فََنظََر إِلَْيَها ِفي َنقِْلِه ، فََعَدلَْتُه بِالُْمَجذَّرِ ْبنِ زَِياٍد ، َعلَى نَاِضحٍ لََها ِفي َعَباَءٍة ، فََمرَّْت بِهَِما ، فََعجِبَ لَ

سَوَّى َبيَْنُهَما َعَملُُهَما ، َوكَانَ َعْبُد اِهللا َرُجال ثَِقيال ، َجِسيًما ، َوكَانَ :  عليه وسلم ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا
  فَالَ َتَرى ُمَجذًَّرا َيفْرِي ِفَرى أَطَْعَن بِالَْحْرَبةِ َحتَّى ُتثَنَّى: الُْمَجذَُّر قَِليلَ اللَّْحمِ ، فَعَرَِق َوُهَو َيقُولُ 

  نت أيب احلكم الغفاريب ١٢١٩

مٍ ، َعْن أُمِِّه َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُسَحْي -٣٤٥٨
إِنَّ الرَُّجلَ لََيْدُنو ِمَن الَْجنَِّة ، : سلم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه و: بِْنِت أَبِي الَْحكَمِ الْغِفَارِيِّ قَالَْت 

  َحتَّى َما َيكُونُ بَْيَنُه َوَبيَْنَها ِذَراٌع ، فَيََتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ، فََيَتَباَعُد ِمْنَها أََبْعَد ِمْن َصْنَعاَء

  أم كلثوم ١٢٢

لَمَّا : ْسِلُم ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ ، َعْن أُمِِّه أُمِّ كُلْثُومٍ قَالَْت َحدَّثََنا الصَّلُْت ْبُن َمْسُعوٍد ، َحدَّثََنا ُم -٣٤٥٩
إِنِّي قَدْ أَْهَدْيتُ : َتَزوََّج َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيعْنِي بِأُمِّ َسلََمةَ ، فَقَالَ لََها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ْيُت إِلَْيِه ، إِال اِشيِّ ، أَوَاقٍ ِمْن َمَسٍك ، َوُحلٍَّة ، وَإِنِّي ال أَُراُه إِال َوقَْد مَاَت ، َوال أََرى الَْهِديَّةَ الَِّتي قَدْ أَْهَدإِلَى النََّج
 عليه وسلم ، ُردَّْت إِلَْيِه الَْهِديَّةُ فَكَانَ كََما قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا: َسُتَردُّ إِلَيَّ ، فَإِذَا رُدَّْت إِلَيَّ ، فَهَِي لَِك قَالَْت 



 َسلََمةَ ، َوأَْعطَاَها فَلَمَّا ُردَّْت إِلَْيِه ، أَْعطَى كُلَّ اْمرَأٍَة ِمْن نِسَاِئِه ُوِقيَّةً ِمْن ذَِلَك الَْمَسِك ، َوأَعْطَى سَاِئَرُه أُمَّ: قَالَْت 
  الُْحلَّةَ

  امرأة من بين أسد ١٢٢١

حِ ْبنِ ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َضْمَضمِ ْبنِ ُزْرَعةَ ، َعْن ُشَرْيَحدَّثََنا  -٣٤٦٠
اْمرَأَِة َرسُولِ اِهللا صلى اهللا كُْنُت ِعْندَ َزيَْنَب : ُعَبْيٍد ، َعْن ُحَرْيِث ْبنِ األََبحِّ السَّلِيِحيِّ ، أَنَّ امَْرأَةً ِمْن َبنِي أََسٍد قَالَْت 

اهللا عليه وسلم ، فَلَمَّا عليه وسلم ، َوِهَي َتصُْبغُ ِثيَاَبَها بِالَْمْغَرِة ، فََبْيَنَما َنْحُن كَذَِلَك ، إِذْ طَلََع َعلَْيَنا َرسُولُ اِهللا صلى 
أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، قَْد كَرَِه َما أَْحَدثَْت ، َرأَى الَْمْغَرةَ ، َرَجَع ، فَلَمَّا رَأَْت ذَِلكَ َزيَْنُب ، َعِلَمْت 

لَمَّا لَْم َيَر َشيْئًا فََغَسلَْت ِثَياَبَها ، َووَاَرْت كُلَّ ُحْمَرٍة ، ثُمَّ َرَجعَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فََرَجَع ، فَاطَّلََع ، فَ
  َدَخلَ

  تويلة بنت أسلم ١٢٢٢

وِد ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ َمْحُمَحدَّ -٣٤٦١
َن الْمَُبايِعَاِت ، أَنَُّهنَّ لَبَِمقَاِمهِنَّ ُيَصلَِّني ِفي َمْسلََمةَ الَْحارِثُ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ أَبِيِه تَُوْيلَةَ بِْنِت أَْسلََم ، َوِهَي ِم

إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، قَِد اْسَتقَْبلَ الَْبْيَت الَْحَراَم ، أَوِ : َبنِي َحارِثَةَ ، فَقَالَ َعبَّاُد ْبُن بِْشرِ ْبنِ ِقيظَي 
  كَانَ النَِّساِء ، وَالنَِّساُء َمكَانَ الرِّجَالِ ، فََصلَُّوا السَّْجَدَتْينِ الَْباِقَيَتْينِ َنْحَو الْكَْعبَِةفََتحَوَّلَ الرَِّجالُ َم: الْكَْعَبةَ قَالَ 

  جدة أيب السائب ١٢٢٣

ِليِّ ْبنِ أَبِي السَّاِئبِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن زَْيِد ْبنِ َع -٣٤٦٢
  أَقْطَعََها بِئًْرا بِالَْعِقيقِ: َجدَِّتِه ، َوكَاَنْت ِمَن الْمَُهاجَِراِت ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أم ليلى ١٢٢٤

عت أمي محادة بنت عَْبد َحدَّثََنا الفضل بن سهل َحدَّثََنا أَُبو ذر حازم بن أمحد بن أيب عروة الغفاري قال مس -٣٤٦٣
الرمحن تقول مسعت عميت تقول كانت أم ليلى تصبغ ثياب مخارها ودرعها وملحفتها يف كل شهر وختضب يديها 
ورجليها غمسا قالت على هذا بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانت يف يديها مسكتني من ذهب كانوا 

  يرون أهنا من الفيء

  رافع صاحب الصاعنيعمرية بنت سهل بن  ١٢٢٥

َحدَّثََنا سَِعيدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َجنَابٍ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ،  -٣٤٦٤
نِ َراِفعٍ َصاِحبِ الصَّاَعْينِ الَِّذي لََمَزُه الُْمَناِفقُونَ ، أَنَّهُ ْبُن ُعثَْمانَ الَْبلَوِيُّ ، َعْن َجدَِّتِه ، أَنَّ أُمََّها َعِمَريةَ بِْنتَ سَْهلِ ْب

إِنَّ : ْينِ ، ثُمَّ قَالَ َخَرَج بَِزكَاِتهِ َصاًعا ِمْن َتْمرٍ ، َواْبَنُتُه َعِمَريةُ ، َحتَّى أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََصبَّ الصَّاَع



أَنْ َتْدُعَو اللََّه ِلي َولََها بِالَْبَركَِة ، َوَتْمَسَح رَأَْسَها ، فَإِنَّ لَْيَس ِلي َولٌَد غَْيرََها ، : َوَما ِهَي ؟ قَالَْت : ِلي إِلَْيكَ َحاَجةً قَالَ 
اهللا عليه وسلم ، فََوَضَع َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيَدُه َعلَيَّ ، فَأَقَْسَم بِاللَِّه لَكأَنَّ َبْرَد ، كَفِّ َرسُولِ اِهللا صلى 

  َعلَى كَبِِدي َبْعُد

  ميمونة بنت كردم ١٢٢٦

َحدَّثَْتنِي َعمَِّتي َسارَّةُ بِْنتُ : َحدَّثََنا الْجَرَّاحُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا أَُبو قَُتْيَبةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيَد ْبنِ َضبَّةَ قَالَ  -٣٤٦٥
رَأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َوكَاَنْت أُْصُبُعُه الَِّتي َتِلي اِإلبَْهاَم ، لََها : ِت كَْرَدمٍ قَالَْت ِمقَْسمٍ ، َعْن َمْيُموَنةَ بِْن

  فَْضلٌ ِفي الطَّْولِ َعلَى اِإلْبَهامِ يَْعنِي ِمَن الرِّْجلِ

  بقرية امرأة القعقاع بن أيب حدرد ١٢٢٧

انَ أَُبو َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم الرَّازِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُسلَْيَم -٣٤٦٦
ولَ اهللاِ إِنِّي لَجَاِلَسةٌ ِفي َصفِّ النَِّساِء ، فََسِمْعُت َرُس: ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن َبِقَريةَ اْمَرأَِة الْقَْعقَاعِ قَالَْت 

َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِذَا َسِمعُْتْم بَِخْسٍف َها ُهَنا قَرِيًبا ، فَقَدْ : صلى اهللا عليه وسلم َيْخطُُب ، َوُهَو ُيِشُري بَِيِدِه الُْيسَْرى 
  أَقَْبلَِت السَّاعَةُ

  أم خارجة بن زيد امرأة زيد بن ثابت ١٢٢٨

يلَ ، َحدَّثََنا َمكِّيُّ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن أَبِي زِيَاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماِع -٣٤٦٧
اهللا عليه وسلم ِفي َحائِطٍ أََتْيَنا َرسُولَ اِهللا صلى : َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي رَبِيَعةَ ، َحدَّثَتْنِي أُمُّ خَارَِجةَ اْمَرأَةُ زَْيِد ْبنِ ثَابٍِت قَالَْت 

أَوَّلُ َما َيطْلُُع َعلَْيكُْم ، فَُهَو َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة ، وَلَْيَس أََحٌد مِنَّا إِال َوُهَو َيَتمَنَّى أَنْ : ، َوَمَعُه أَْصَحاُبُه ، إِذْ قَالَ 
َنا ِحسا ، فََرفَْعَنا أَْبَصاَرَنا َعلَْيِه ، َنْنظُُر َمْن ُهَو ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َيكُونَ َوَراَء الْحَاِئِط ، فََبْيَنا َنْحُن كَذَِلَك ، إِذْ َسِمْع

  َعَسى أَنْ َيكُونَ َعِليا ، فََدَخلَ َعِليٌّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه: صلى اهللا عليه وسلم 

  ريطة أم ولد عَْبد اهللا بن مسعود ١٢٢٩

َماعِيلَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي أَُوْيسٍ ، أَْخبََرنِي اْبُن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْس -٣٤٦٨
ٍد ، َوأَمَّ وَلَِدِه ،  ْبنِ َمْسُعوالزَُّبْيرِ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعْن َرْيطَةَ يَْعنِي اْمَرأَةَ عَْبِد اِهللا

: ِمْن ثََمنِ َصْنَعِتَها ، فَقَالَْت َوكَاَنِت امَْرأَةً َصَناًعا ، َولَْيَس لَِعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد مَالٌ ، َوكَاَنتْ ُتْنِفُق َعلَْيِه ، َوَعلَى َولَِدِه 
َوَما أُِحبُّ إِنْ لَْم َيكُْن لَِك ِفي : يُع أَنْ أََتَصدََّق َمَعكُمْ بَِشْيٍء ، فَقَالَ َواللَِّه لَقَدْ َشَغلَْتنِي أَْنَت َعنِ الصََّدقَِة ، فََما أَْستَِط

َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي اْمَرأَةٌ : ذَِلَك أَجَْراِن ، َتفَْعِلي ، فَسَأَلَْت َرُسولَ اللََّه صلى اهللا عليه وسلم ، ِهَي َوُهَو ، فَقَالَْت 
َصْنَعٍة أَبِيُع  ةِ ِمنَْها ، َولَْيَس ِلي ، َوال ِلَزْوجِي ، َوال لَِولَِدي َشْيٌء ، فََشَغلُونِي ، فَالَ أََتَصدَُّق ، فََهلْ ِلي ِفي النَّفَقَذَاتُ 

  ي َعلَْيهِْملَِك ِفي ذَِلَك أَْجُر َما أَْنفَقِْت َعلَْيهِْم ، فَأَْنفِِق: َعلَْيهِْم ِمْن أَْجرٍ ؟ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ليلى بنت أيب حثمة امرأة عامر بن ربيعة ١٢٣



َحدَّثََنا ُمَحمد بن حيىي الباهلي َحدَّثََنا يعقوب بن ُمحَمد َحدَّثََنا عمر بن سليمان بن أيب حثمة عن أبيه عن  -٣٤٦٩
صلى اهللا عليه وسلم  الشفاء بن َعْبد اهللا عن ليلى بنت أيب حثمة قالت ملا اجتمعوا على اخلروج جاءنا رسول اهللا

فقال إن مصعب بن عمري قد حبسته أمه وهو يريد اخلروج الليلة فإذا رقدوا قال عامر بن ربيعة فنحن ننتظره وال 
نغلق بابا دونه فلما هدأت الرجل جاءنا مصعب بن عمري فبات عندنا وظل يومه حىت إذا كان الليل خرج متسلال 

  ه قال وهم ميشون على أقدامهم وأنا على بعري لناووعدناه فلحقه فيه وأدركناه فاصطحبنا

وكان مصعب بن عمري رقيق البشر ليس بصاحب رجله ولقد رأيت رجليه يقطران دما من الرقة فرأيت عامر خلع 
حذاءه فأعطاها حىت انتهينا إىل السفينة فنجد سفينة قد محلت ذرة وفرغت ما فيها جاءت من مور فتكارينا إىل مور 

من مور إىل احلبشة ولقد كنت أرى عامر بن ربيعة يرق على مصعب بن عمري رقة ما يرقها على ولده وما مث تكارينا 
معه دينار وال درهم وكان معنا مخسة عشر دينارا قال بن أيب عاصم وروى الزُّْهرِّي عن َعْبد اهللا بن عامر بن ربيعة 

  عن أبيه قال أول ظعينة قدمت املدينة ليلى

  احلارث بن شجنةحليمة بنت  ١٢٣١

، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو أَيُّوُب ُسلَْيَمانُ ْبُن ِعَياضٍ  -٣٤٧٠
أَقَْبلُْت إِلَى : َنةَ ، َعْن َعمَِّتهَِما َحِليَمةَ قَالَْت إِْسَماعِيلُ ، َوُمَحمٌَّد ، اْبًنا عَْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْهْيثَمِ ْبنِ الْحَارِِث ْبنِ ِشْج

 َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه َمكَّةَ ، َوثَْدَياَي قَلَّ لََبُنَها ، َوإِنِّي لََعلَى أََتاٍن قَْد أَضَرَّْت بِالرَّكْبِ ، فََدَخلَْنا َمكَّةَ ، فَأََخذُْت
هُ ُه ، فَأََخذَ ثَدْيِي َيِدرُّ َعلَْيِه ، َحتَّى َمجَّ اللََّبَن ، وَالثَّْدُي اآلَخُر ، َبَداٌء َما ِفيِه َشْيٌء ، فَحَوَّلُْتوسلم ، فَلَمَّا أََخذُْتُه ، أَْرَضْعُت

فََضرَّْت أََتانِي بِالرَّكْبِ ، ِممَّا  ، إِلَى الثَّْديِ اآلَخرِ ، فَأَْرَضْعُتُه بِِه ، فََدرَّ الثَّانِي ، حَتَّى َمَأل ثَِيابِي َوِدْرِعي لََبًنا ، ثُمَّ خََرْجَنا
  َيا بِْنَت أَبِي كَْبَشةَ ، قَدْ أَْتَعبِْتنَا: َتقَدَّمَُهْم ، فَُهْم َيقُولُونَ 

  أم احلارث بنت عياش بن أيب ربيعة ١٢٣٢

جٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َحبَّانَ ، عن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن إِْسَحاَق ، َعنِ اْبنِ ُجرَْي -٣٤٧١
أَنََّها رَأَْت ُبدَْيلَ ْبَن َوْرقَاَء ، َيطُوُف َعلَى َجَملٍ أَْوَرَق َعلَى أَْهلِ الَْمنَازِلِ بِمًِنى ، : أم الَْحارِِث بِْنِت َعيَّاشِ ْبنِ أَبِي َربِيَعةَ 

  وسلم ، يَْنَهاكُْم أَنْ َتُصومُوا َهِذِه األَيَّاَم ، فَإِنََّها أَيَّاُم أَكْلٍ َوُشْربٍ إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه: َيقُولُ 

  أم عياش خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ١٢٣٣

َحدَّثََنا هدبة َحدَّثََنا َعْبد الواحد بن صفوان َحدَّثََنا أيب عن أمه عن جدته أم عياش وكانت خادم النيب صلى  -٣٤٧٢
عليه وسلم بعثها مع ابنته إىل عثمان َرِضَي اهللا تعاىل عنهما قالت كنت أنبذ لعثمان غدوة فيشربه عشية وأنبذ  اهللا

  عشية فيشربه غدوة وسألين ذات يوم فقال أختلطي فيه شيئا فقلت نعم قال فال تعودي

  أم كبشة العذرية ١٢٣٤



ُحَمْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َصاِلحٍ ، َعنِ اَألْسَوِد ْبنِ قَْيسٍ  قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ َحدَّثََنا -٣٤٧٣
 َيا َرُسولَ اِهللا ، ائْذَنْ ِلي: َحدَّثَنِي َسِعيدُ ْبُن َعْمرٍو الْقَُرِشيُّ ، أَنَّ أُمَّ كَْبَشةَ اْمرَأَةً ِمْن ُعذَْرةَ ، ُعذَْرةَ قَُضاَعةَ قَالَْت : قَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، ائْذَنْ ِلي لَْيَس أُرِيدُ أَنْ أُقَاِتلَ ، إِنََّما أُرِيُد أَنْ أَُداوَِي : ال ، فَقُلُْت : أَنْ أَخُْرَج ِفي جَْيشِ كَذَا َوكَذَا قَالَ 
  َرَجْت ألَِذْنُت لَِك ، َولَِكنِ اْجِلِسيفُالَنةُ َخ: لَْوال أَنْ َتكُونَ ُسنَّةً ، فَُيقَالُ : الْجَْرَحى ، وَأَْسِقَي الَْمرِيَض قَالَ 

  أم احلكم ١٢٣٥

لُ ْبُن َحَسنِ ْبنِ قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ َوثًَنا زَْيُد ْبُن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا َعيَّاُش ْبُن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا الْفَْض -٣٤٧٤
َحدَّثَْتنِي أُمِّي أُمُّ الَْحكَمِ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه : ثَنِي ابن أُمِّ الَْحكَمِ قَالَ َحدَّ: َعْمرِو ْبنِ أَُميَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ 

ةَ ، فَذََهَبْت إِلَى وسلم ، قَِدَم ِمْن َبْعضِ غََزَواِتِه ، َوقَْد أَصَاَب َرِقيقًا ، فَذََهَبْت ِهَي وَأُْخُتَها ، َحتَّى َدَخلََتا َعلَى فَاِطَم
:  عليه وسلم سُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَسَأَلَْتُه أَنْ ُيْخِدَمُهنَّ ، َوَشكَْيَن إِلَْيِه َحاَجةً ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللاَر

  َسَبقَكُْم َيَتاَمى أَْهلِ َبْدرٍ ، أَْو أََياَمى أَْهلِ َبْدرٍ

  سالمة ١٢٣٥

َمرَّ بِي : ِليٍّ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َداوَد ، َعْن أُمِّ َداوَد الَْوابِِشيَِّة ، َعْن َسالَمةَ قَالَْت قَالَ أَُبو َعْمرٍو َنْصرُ ْبُن َع -٢٤٧٥
هُ أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِال اللَّ: بَِم َتْشَهِديَن ؟ فَقُلُْت : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وَأََنا أَْرَعى غََنًما َألْهِلي ، فَقَالَ 

  َوأَْنتَ َرسُولُ اِهللا ، فََتَبسَّمَ ضَاِحكًا

  أم الضحاك بنت مسعود احلارثية ١٢٣٦

َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبدِ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َعْبِد الْكَرِميِ ، َحدَّثََنا َرُجلٌ ، قَْد َسمَّاُه ِلي قَالَ  -٣٤٧٦
قَالَ َرسُولُ اِهللا : الزُّهْرِيَّ ُيْخبُِر ، َعْن َحَرامِ ْبنِ ُمَحيَِّصةَ ، َعْن أُمِّ الضَّحَّاِك بِْنِت َمْسُعوٍد الَْحارِِثيَِّة قَالَْت  الْعَزِيزِ ، َسِمَع

  ال َتْحِقَرنَّ َجاَرةٌ ِلَجاَرِتَها َولَْو ِفْرِسَن َشاٍة: صلى اهللا عليه وسلم 

 ْبِد الرَّحِيمِ ، َحدَّثََنا كَِثريُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثَنِي َيزِيُد الَْمدِينِيُّ ، َحدَّثَنِي َرُجلٌ ِمْن بَنِي حَارِثَةََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َع -٣٤٧٧
لَمَّا خََرَج : قَالَْت  عَْبُد اهللاِ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ ، أَنَّ أُمَّ الضَّحَّاِك بِْنَت َمْسُعوٍد: ، ُيقَالُ لَُه 

إِنِّي : ةُ ، فَقَالَْت َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى َخْيَبَر ، َخَرَج َمَعُه ِمْن قَْوِمَنا ، ِمْنُهْم أََخَواَها ُحوَيَِّصةُ ، َوُمحَيَِّص
الَْماَء ، َوأُِقيُم َعلَى جَْرَحاكُْم ، َوَمَعَها امَْرأَةٌ أُْخَرى ِمنُْهمْ  أُْسقِيكُُم: أَْيَن َتْخُرُج َمَعَنا ؟ فَقَالَْت : َخارَِجةٌ َمَعكُْم ، قَالُوا 

  ، فََضَرَب لَُهَما َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِسَْهمٍ

  فاطمة اخلزاعية ١٢٣٧

ةُ ْبُن َعْبِد الْوَاِحدِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َسعِيِد ْبنِ َحدَّثََنا َعْنَبَس: َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َساِلمٍ الْقَزَّاُز قَالَ  -٣٤٧٨
 الْخَُزاِعيَِّة ، أَنّ النَّبِيَّ الَْعاصِ ْبنِ أَُميَّةَ ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ أَبِي اَألْخَضرِ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ِهْنَد بِْنِت الَْحارِِث ، َوفَاِطَمةَ



بَِخْيرٍ ، َوقَْد َبرَِحْت : كَْيفَ َنجُِدِك ؟ فَقَالَْت : ى اْمرَأٍَة ِمَن األَْنصَارِ ، َيُعوُدَها ، فَقَالَ صلى اهللا عليه وسلم ، َدَخلَ َعلَ
  اْصبِرِي ، فَإِنََّها ُتذِْهُب ِمْن َخَبِث اإلِْنَساِن ، كََما ُتذِْهُب النَّاُر ِمْن َوَسخِ الَْحدِيِد: بِي أُمُّ ِملَْدمٍ ، فَقَالَ 

  بنت أيب الصلت أخت أمية فارعة ١٢٣٨

َنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحدَّثََنا كَْهلٌ ِمْن أَْصَحابِ الَْحِديِث ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َهانٍِئ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثَ -٣٤٧٩
ةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن فَارَِعةَ بِْنِت أَبِي الصَّلِْت ، أَنََّها إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَب

كَانَ قَِدَمْت َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، بَْعَد فَْتحِ الطَّاِئِف ، َوكَاَنْت ذَاَت لُبٍّ ، َوَعقْلٍ ، َوَجَمالٍ ، َو
أََتْحفَِظنيَ : فَقَالَ ِلي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ، فَقَالَِت الْفَارَِعةُ  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِها ُمْعجًَبا

  َنَعْم ، َوأَْعَجُب ِمْن ذَِلَك ، كَانَ إِذَا كَانَ اللَّْيلُ ، فَذَكََر ِقصَّةً طَوِيلَةً: ِمْن ِشْعرِ أَخِيِك ؟ قَالَْت 

  ُملَْيكة ١٢٣٩

كََتبَ إِلَيَّ َحْمَزةُ : ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ قَالَ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ  -٣٤٨٠
نََّها َسِمَعْت َرُسولَ اهللاِ ُه ، أَْبُن َعْبِد الَْواِحِد ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحلَْحلَةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، أَنَّ ُملَْيكَةَ أَْخبََرْت

  إِذَا َسِمْعُتْم بِقَْومٍ قَْد ُخِسَف بِهِْم ، فَقَْد أَظَلَِّت السَّاعَةُ: صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

  بروع بنت واشق ١٢٤

ةُ ْبُن خَاِلٍد ، َعنِ الْمُثَنَّى ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارِ ، َحدَّثََنا َصَدقَ -٣٤٨١
أَنََّها َنكََحْت َرُجال ، َوفَوَّْضُت إِلَْيِه ، فَُتُوفَِّي قَْبلَ أَنْ : ُشَعْيبٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيِّبِ ، َعْن َبْرَوَع بِْنِت َواِشقٍ 

  .عليه وسلم بَِصدَاقِ نَِسائَِهاَيْجَمَعَها ، فَقََضى لََها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا 
  كُْنُت ال أَكُْتُب َعْن ِهَشامٍ ِمْن أََحاِديِث الضَُّعفَاِء ، مِثْلَ الْمُثَنَّى ، َوغَْيرِِه: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  فاطمة بنت أيب حبيش ١٢٤١

ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا لَْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َحدَّثَنِي َيزِيُد ْبُن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ أَِخي َحْزمٍ ، َحدَّثََنا بِْشُر -٣٤٨٢
َمةَ بِْنَت أَبِي ُحبَْيشٍ َحدَّثَْتُه ، َحبِيبٍ ، َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعنِ الُْمْنِذرِ ْبنِ الُْمِغَريِة ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزُّبَْيرِ ، أَنَّ فَاِط

إِنََّما ذَِلكَ : تِ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََشكَتْ إِلَْيِه الدََّم ، فَقَالَ لََها َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنََّها أََت
  قَْرِء إِلَى الْقَْرِءالِْعْرٌق ، فَاْنظُرِي إِذَا أََتى قُْرُؤِك ، فَالَ ُتَصلِّي ، فَإِذَا َمرَّ الْقَْرُء ، فََتطَهَّرِي ، ثُمَّ صَلِّي َما َبْيَن 

ْن عروة ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َع -٣٤٨٣
إِذَا كَانَ َدُم الَْحْيضٍ ، فَإِنَّهُ : يُّ صلى اهللا عليه وسلم فَاِطَمةَ بِْنِت أَبِي حَُبْيشٍ ، أَنََّها كَاَنْت ُتسَْتحَاُض ، فَقَالَ لََها النَّبِ

  .َدٌم أَْسَوُد ، ُيعَْرُف ، فَإِذَا كَانَ ذَِلَك ، فَأَْمِسِكي َعنِ الصَّالِة ، َوإِذَا كَانَ اآلَخُر ، فََتَوضَِّئي َوَصلِّي
  ْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َهكَذَا ِمْن ِكَتابِِهَحدَّثََنا بِِه ا: قَالَ أَُبو ُموَسى : قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 



وة ، َعْن َوَحدَّثََنا أَْيًضا أَُبو ُموَسى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَمَر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن عر -٣٤٨٤
إِنَّ َدَم الَْحْيَضِة َدمٌ : ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َعاِئَشةَ ، أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت أَبِي ُحبَْيشٍ ، كَاَنْت ُتْسَتَحاُض

  إِنََّما ُهَو ِعْرٌقأَْسَوُد ، يُْعَرُف ، فَإِذَا كَانَ ذَِلَك ، فَأَْمِسِكي َعنِ الصَّالِة ، فَإِذَا كَانَ اآلَخُر ، فََتَوضَِّئي ، َوَصلِّي ، فَ

  ةعاتكة بنت خالد أم معبد اخلزاعي ١٢٤٢

امِ ْبنِ ُحبَْيشِ ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُشْعَبةَ ، َحدَّثََنا حَِزاُم ْبُن ِهَش -٣٤٨٥
أُمِّ َمْعَبٍد وَاْسُمَها َعاِتكَةُ بِْنُت خَاِلٍد الُْخَزاِعيَّةُ  َخاِلِد ْبنِ ُخلَْيدِ ْبنِ َربِيَعةَ الُْخَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َجدِِّه ، َعْن أُْخِتِه

كْرٍ الصِّدِّيقُ لَمَّا أَنْ هَاَجَر َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َمكَّةَ ، َوَخَرَج ِمْنَها ُيرِيُد الَْمدِيَنةَ ، َوَمَعُه أَُبو َب: قَالَْت 
وَأََنا َعاِمُر ْبُن فَُهيَْرةَ ، َوَعْبُد اِهللا ْبُن اُألَرْيِقطِ اللَّيِْثيُّ دَِليلُُهْم ، فََمرُّوا بَِنا ، فََدَخلُوا َخْيَمِتي : ُه َوَمْولًى َألبِي َبكْرٍ ، يُقَالُ لَ

لَْيهِْم بَِشاٍة ذَاتِ لََبنٍ ، فََردََّها ، أَال َهلْ ِمْن لَْحمٍ ، فََبعَثُْت إِ: ُمْخَتبِئَةٌ بِِفَناِء َخْيمَِتي ، أَسِْقي ، َوأُطِْعُم الَْمارِّيَن ، فَقَالَ 
ال َواللَِّه : إِنََّما َردَْدَنا الشَّاةَ َألنََّها ذَاُت لََبنٍ ، فََهلْ ِعْنَدِك ِمْن َتْمرٍ ؟ فَقُلُْت : َوَبَعثُْت إِلَْيِه بِعََناقِ َجذَعٍة ، فَقَبِلََها ، َوقَالَ 

  ، َما َجاَوزُْتْم َخْيمَِتي ،، َولَْو كَانَ ِعْنِدي َما َتطْلُُبونَ 

َما َهِذِه الشَّاةُ َيا أُمَّ َمْعَبٍد ؟ : َوكَاُنوا ُمْرِمِلَني ، َمْجُهوِديَن ، فََنظََر النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَإِذَا َشاةٌ بِالْفَِناِء ، فَقَالَ 
: َتأْذَنَِني لََنا أَنْ َنْدُنَو ِمْنَها َوَنْحِلُب ؟ قُلُْت : ا لََبٌن ، َوال لَْحٌم قَالَ َشاةٌ َخلَّفََها الرَّاِعي ِمَن الَْجْهِد ، لَْيَس بَِه: فَقُلُْت 

َيِدِه ، َضْرَعَها ، َنَعْم ، إِنْ َرأَْيَت بَِها ِحالًبا ، بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي ، فََدَعا بَِها َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فََمَسَح بِ
اٍء لََنا ، إِذَا َمْألَناهُ اِهللا ، َوَدَعا َربَُّه ، فََتفاجَّْت ، َوَدرَّْت ، َواْجَتَرْت ، َوكُلِّفَْت ، ثُمَّ َدَعا بِاِإلَناِء ، فَأَتَْيُتُه بِإَِنبِْسمِ : َوقَالَ 

مَّ َسقَى أََبا َبكْرٍ ، ثُمَّ َرُجال َرُجال ِممَّْن ُيرْبُِض الرَّْهطَ ، فََحلََب ِمْنَها ، َحتَّى اْمَتَأل ، َوَتَدفََّق ، فََسقَانِي حَتَّى ُروِيُت ، ثُ
َماِء َعلَى اِإلْسالمِ ، ثُمَّ َمَعُه ، ثُمَّ شَرَِب النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ اْرَتَحلَ وَارَْتَحلَ أَْصَحاُبُه َعنَّا ، َوبَاَيَعُه أَْهلُ الْ

  ا لََنا ِعَجافًا ،َجاَء َزْوجِي ِمَن الرَّْعيِ ، َيسُوُق أَْعنًُز

: صِِفيِه ِلي ، قُلُْت : الَ فَقَرَّْبُت إِلَى زَْوجِي اللََّبَن ، َوأَْخَبْرُتهُ َخَبَر النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، وَأَْخبَْرُتُه بَِبَركَِتِه ، فَقَ
اًما ، وَلَْيَس َنحِيال ، َوال ُمْدِلًما ، َوال ُمطَْهًما ، أَْبَيُض ، َنَعْم ، َرُجلٌ ظَاِهُر الَْوَضاَءِة ، أَبْلَُج الَْوْجِه ، َحَسُن الُْخلُقِ ، َبسَّ

قََمرٍ ، كَثُّ اللِّْحَيِة ، َوِسيمٍ ، ثَِقيلٌ ، أَْدَعُج الَْعيَْنْينِ ، أَْهَدُب اَألْشفَارِ ، ُمْنَعِطٌف ، َجهُِري الصَّْوِت ، كَأَنَّ ُعُنقَُه َسطُْح 
،  ونٌ ، إِذَا َتكَلََّم َعالُه الَْبَهاُء ، َوإِذَا َسكََت فََعلَْيِه الَْوقَاُر ، أَْجَملُ النَّاسِ ، وَأَْبهَاُه ِمْن َبِعيٍدأََزجُّ الْحََواجِبِ ، َمقُْر

ظُْم الدَّرِّ ،  َنَوأَْحلَى النَّاسِ ، وَأَْحَسُنُه ِمْن قَرِيبٍ ، َشهِيُّ الَْمْنِطقِ ، فَْصلٌ ، ال فُُضولٌ ، َوال َهذَْرَمةٌ ، إِذَا َتكَلََّم
أَطْرَاُه ، أَْحَسنُُهْم َمْنظًَرا َوالْمَْرَجاِن ، ال نَْزَر ، َوال نُقَْصانَ ، َرُجلٌ فَْوَق الرَّْبَعِة ، غُْصٌن َبْيَن غُْصَنْينِ ، أَْنظُُر الثَّالثَِة ، َو

،  

ُتوا ، َوإِذَا قَاَم قَاُموا حَْولَُه ، َوإِذَا أََمَر بِأَْمرِ اْبَتَدُروُه ِفيَما َيأُْمرُْهْم َوأََتمُُّهْم جِْسًما ، إِذَا جَلََس َحفَْوا بِِه ، َوإِذَا َتكَلَّمَ أَْنِص
َهرُ النَّاسِ ُخلُقًا ، ، َمْحفُوٌد ، َمْحُشوٌد ، َيْحُسُدُه قَْوُمُه ِلَما اللَُّه ُنوَرُه ، ال عَابَِس ، َوال َيْعَتِدَي َعلَى أََحٍد بَِشرٍّ ، أَطْ

َهذَا وَاللَِّه صَاِحُب قُرَْيشٍ الَِّذي ذُِكرَ لََنا ِمْن أَْمرِِه ، كَْيتَ : ُهْم ُعوًدا ، صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ ِلي زَْوجِي َوأَكَْرُم
إِنْ َشاَء اللَُّه ، ثُمَّ َسِمعُوا ، َوكَْيَت بَِمكَّةَ ، َولَقَْد َهَمْمُت أَنْ آِتَيُه ، فَأَْصَحَبُه ، َوَألفَْعلَنَّ إِنْ َوَجْدُت إِلَى ذَِلَك َسبِيال 

 النَّاسِ َخْيَر جََزاِئهِ بَِمكَّةَ صَْوًتا َعالًِيا ، َيْسَمُعونَ الصَّْوَت ، َوال َيَرْونَ َمْن َصاِحُبُه ، َوال َيَرْونَ َشْخَصُه َجَزى اللَُّه َربُّ



ى َواهَْتَدْت بِِه فَقَْد فَاَز َمْن أَْمَسى َرِفيَق ُمَحمَِّد فََيالَ قَُصيٍّ َما َزَوى اللَُّه َرِفيقَْينِ َحال َخْيَمَتيْ أُمِّ َمْعَبِد ُهَما َنَزالَها بِالُْهَد
اِتَها ْرَصِد َسلُوا أُخَْتكُْم َعْن َشَعْنكُْم بِِه ِمْن ِفَعالٍ ال ُيجَاَرى َوسُْؤَدِد ِلَيْهنِ َبنِي كَْعبٍ َمقَاُم فََتاتِهِْم َوَملَْبثَُها ِللُْمْؤِمنَِني بَِم
شَّاِة ُمزْبِِد فََغاَدرََها َرْهًنا لَدَْيَها َوإِنَاِئَها فَإِنَّكُمْ إِنْ َتسْأَلُوا الشَّاةَ َتشَْهِد َدَعاَها بَِشاٍة حَاِئلٍ فََتَحلََّبت َعلَْيِه َصرًِحيا َضرَّةُ ال

  ِلحَاِلبٍ ُيَردُِّدَها ِفي َمْصَدرٍ

لَقَْد َخاَب قَْوٌم زَالَ َعْنُهْم َنبِيُُّهْم َوقُدَِّس َمْن يْسرِي : ابٍِت َهِذِه اَألبَْياَت ، فَأَْنَشأَ َيقُولُ ثُمَّ َمْورِِد ، فََسِمعَ َحسَّانُ ْبُن ثَ
رَبُُّهْم وَأَْرَشَدُهْم َمْن  َد الضَّاللَِةإِلَيْهِْم َوَيفَْتِدي َتَرحَّلَ َعْن قَْومٍ فََضلَّْت ُعقُولُُهْم َوَحلَّ َعلَى قَْومٍ بُِنورٍ ُمَجدَِّد َهَداُهْم بِهِ َبْع
ِمْنُه َعلَى أَْهلِ يَثْرِبٍ رِكَابُ  َيْتَبعِ الَْحقَّ َيْرُشِد َوَهلْ َيْسَتوِي ُضاللُ قَْومٍ َتَسفَّهُوا َعَماَيتَُهْم َهاٍد لَُه كُلُّ ُمْهَتٍد َوقَْد َنَزلَْت

ى النَّاُس حَْولَُه َوَيْتلُو ِكتَاَب اِهللا ِفي كُلِّ َمشَْهِد فَإِنْ قَالَ ِفي َيْومٍ َمقَالَةَ ُهًدى َحلَّْت َعلَْيهِْم َبأَسَْعِد نَبِيٌّ َيَرى َما ال َيَر
قَاُم َيسَْعِد َوَبْهنِ بَنِي كَْعبٍ َم غَاِئبٍ فََتْصِديقَُها ِفي الَْيْومِ أَْو ِفي غَِد ِلَيْهنِ أََبا َبكْرٍ َسَعاَدةُ َجدِّهِ بُِصْحَبِتِه َمْن ُيْسِعِد اللَُّه

  فََتاِتهِْم َوَمقَْعُدَها ِللُْمْؤِمنَِني بِمَْرَصِد

  وأم معبد من ولد كعب بن َعْمرو بن حارثة ١٢٤٣

 بِيِه ، َعْن َجدِِّه ،َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ِحَزاُم ْبُن ِهَشامٍ ، َعْن أَ -٣٤٨٦
أَْرَجَع َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا : َعْن أُمِّ َمْعَبٍد ، أَنََّها أَْرَسلَْت إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِشاٍة ، فََردََّها ، فَقَالَْت 

  .بَِعنَاقٍ َوَجذََعٍة ، فَقَبِلََهاال ، َولَِكنَّهُ َرأَى ِفيَها لََبًنا ، فََردََّها ، فَأَْرَسلَْنا إِلَْيهِ : عليه وسلم الشَّاةَ ؟ فَقَالَ 
  َحدَّثَنِي ِمْن ِكَناَنةَ َسَنةَ ثََماٍن وَثَالثَِني: قَالَ اْبُن أَبِي عَاِصمٍ 

  أم املنذر ١٢٤٤

اَق ُيَحدِّثُ ، َعْن َسِمْعُت اْبَن إِْسَح: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ  -٣٤٨٧
كُْنُت ِفيَمْن َباَيَع َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَكَانَ ِفيَما : َرُجلٍ ، ِمَن األَْنَصارِ ، َعْن أُمِِّه ، َعْن أُمِّ الُْمْنِذرِ قَالَْت 

لَْن َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َعْن ِغشِّكُنَّ َس: أَنْ ال نَُغشَّ أَزَْواَجَنا ، فَلَمَّا اْنَصَرفَْنا ، قُلُْت : أََخذَ َعلَْيَنا 
أَنْ تَأُْخذَ إِْحَداكُنَّ َمالَ زَْوجَِها ، فَُتَحابَِي بِِه غَْيَرُه ، : أَزَْواَجكُنَّ ، فََرَجْعُت ، َوَرجََعْت َمِعَي امَْرأَةٌ ، فَسَأَلَْناُه ، فَقَالَ 

  َولََها َحِديثٌ ِفي الَْحِميَِّة

  موس بنت النعمانالش ١٢٤٥

َعاِمرٍ ، َعْن قَالَ أَُبو َيحَْيى ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الرَّحِيمِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ سَُوْيِد ْبنِ  -٣٤٨٨
صلى اهللا عليه وسلم ، َيبْنِي َمْسجَِد قَُباَء ،  رَأَْيُت َرُسولَ اِهللا: ُعْتَبةَ ْبنِ َوِديَعةَ ، َعنِ الشَّمُوسِ بِْنتِ النُّْعَماِن قَالَْت 

: َيا َرسُولَ اِهللا ، أَْعِطنِي أَْحِملُُه َعْنَك قَالَ : فََرأَْيُتُه أََخذَ َحَجًرا ، فَصََهَدُه إِلَى َبطْنِِه ، فََجاَء بَْعُض أَْصَحابِِه ، فَقَالَ 
  اذَْهْب فَُخذْ ِمثْلَُه

  ويعمة العاص بن َعْمرو الطفا ١٢٤٦



، َحدَّثََنا الْعَاُص ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الرَّحِيمِ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا َتمَّاُم ْبُن بَزِيعٍ أَُبو سَْهلٍ -٣٤٨٩
َيا َرسُولَ : النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَْت َعْمرٍو الطُّفَاوِيُّ ، َعْن َعمَِّتِه ، أَنََّها َدَخلَْت َمَع أُنَاسٍ ِمْن قَْوِمِه ، َعلَى 

  إِيَّاَك َوَما َيُسوُء اُألذُنَ: اِهللا ، َحدِّثْنِي َحدِيثًا ُيَنفِّعُنِي اللَُّه بِِه قَالَ 

  أَُنْيَسةَ بِْنِت ُخَبْيبٍ -١٢٤٧

ْنُصورٍ يَْعنِي اْبَن َزاذَانَ ، َعْن ُخَبْيبِ ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن َم -٣٤٩٠
إِذَا أَذَّنَ اْبُن أُمِّ َمكُْتومٍ ، فَكُلُوا ، وَاشَْرُبوا ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعمَِّتِه أَُنْيَسةَ بِْنِت خَُبْيبٍ قَالَْت 

َيا بِاللُ ، : الَ َتأْكُلُوا ، َوال َتشَْرُبوا ، فَإِنْ كَاَنتِ الْمَْرأَةُ ِمنَّا َيْبقَى َعلَْيَها َشْيٌء ِمْن ُسُحورَِها ، َتقُولُ َوإِذَا أَذَّنَ بِاللٌ ، فَ
  َتَمهَّلْ َحتَّى أَفُْرغَ ِمْن ُسُحورِي

  مرضية ١٢٤٨

شد َحدَّثََنا ُمَحمد بن محران َحدَّثََنا َعْبد اهللا بن َحدَّثََنا َعْمرو بن بشر أَُبو حفص الصرييف َحدَّثََنا حيىي بن را -٣٤٩١
حبيب عن أم سليمان عن أمها مرضية قالت إين أراكم تنكرون شيئا رأيته يصنع على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وسلم رأيت امليت يتبع على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجملمر

  ِقيلة بنت خمرمة -١٢٤٩

تْنِي َجدَّتَاْي ُدحَْيَبةُ ، ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َحسَّانَ الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََحدَّ -٣٤٩٢
َصلَّى بَِنا َرُسولُ اهللاِ : بطوله قَالَْت َوَصِفيَّةُ اْبَنَتا ُعلَْيَبةَ ، َعْن َربِيَبِتهَِما ، َوَجدَِّة أبيهما قيلة بنت خمرمة ، ذكر احلديث 

   ظُلَْمِة اللَّْيلِصلى اهللا عليه وسلم الْفَْجَر ، ِحَني َشقَّ ، َوالنُُّجوُم مَُتشابِكَةٌ ِفي السََّماِء ، َوالرِّجَالُ ال َتكَاُد تََعاَرُف ِمْن

  َعْمَرةَ بِْنِت َحزْمٍ -١٢٥

ْبنِ َعْسكَرٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ثَابٍِت َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسْهلِ  -٣٤٩٣
يَّ صلى اهللا عليه َعلَتِ النَّبِالْبَُنانِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، َعْن َعْمَرةَ بِْنِت َحْزمٍ ؛ أَنََّها َج

ْهَر ، فَقَدََّمْت إِلَْيِه وسلم ، ِفي صَْورِ َنْخلٍ ُملْتٍف ، كََنَسْتُه ، َوَرشَّْتُه ، وَذََبَحْت لَُه َشاةً ، فَأَكَلََها ، َوَتَوضَّأَ َوَصلَّى الظُّ
  .ِمْن لَْحِمَها ، فََصلَّى الَْعْصَر َولَمْ َيتََوضَّأْ
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