
لكتاب  يعلى: ا   مسند أيب 
لتميمي : املؤلف  يعلى املوصلي ا و  أب ملثىن  بن ا بن علي   أمحد 

  مسند أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه

أخربنا احلافظ أبو القاسم زاهر بن طاهر بن حممد الشحامي قراءة عليه أخربنا أبو سعد حممد بن عبد الرمحن  - ١
أخربنا اإلمام أبو : مد بن أمحد بن محدان احلريي الفقيه قراءة عليه قال أخربنا أبوعمرو حم: بن حممد اجلنزروذي قال 

حدثنا علي بن اجلعد حدثنا قيس بن : يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي باملوصل سنة ست وثالث مئة قال 
إذا مسعت من  كنت: الربيع حدثنا عثمان بن املغرية عن علي بن ربيعة عن أمساء بن احلكم الفزاري عن علي قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا نفعين اهللا مبا شاء منه وإذا حدثين غريي مل أصدقه إال أن حيلف فإذا حلف 
  صدقته 

ما من مسلم يذنب ذنبا مث يتوضأ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وحدثين أبو بكر وصدق أبو بكر قال 
  فر له ويصلي ركعتني ويستغفر اهللا إال غ

حدثنا أبو خثيمة حدثنا بشر بن عمر الزهراين حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن  - ٢
  احلدثان 

أنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو بكر : عن عمر قال : 
ب أنت مرياثك من ابن أخيك ويطلب هذا مرياث امرأته من أبيها تطل -يعين العباس و عليا  -فجئت أنت وهذا 

  ال نورث ما تركنا صدقة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقال أبو بكر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن عمر حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك عن الزهري عن مالك بن أوس بن احلدثان ع - ٣
  ال نورث ما تركنا صدقة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب بكر قال : بن اخلطاب 

حدثنا احلارث بن سريج أبو عمر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن  - ٤
عليه وهو على سرير ليف مسند ظهره إىل أرسل إيل عمر بعدما متع النهار فأذن يل فدخلت : احلدثان أنه حدثه قال 

يا مال إنه قد دف دافة من قومك وقد أمرت هلم مبال فخذه فاقسمه : رماله متكئ على وسادة من أدم فقال يل 
مث : خذه فاقسمه فيهم قال : يا أمري املؤمنني مايل على ذلك من قوة فلو أمرت به غريي فقال : بينهم فقلت له 
نعم : مري املؤمنني هل لك يف عثمان بن عفان و عبد الرمحن بن عوف و الزبري و سعد ؟ قال ياأ: جاءه يرفأ فقال 

فدخال و العباس يقول : نعم قال : ياأمري املؤمنني هل لك يف علي و العباس ؟ قال : فأذن هلم فدخلوا مث جاءه فقال 
يا أمري املؤمنني اقض بينهما : قال القوم ف -وذكر كالما شديدا : ياأمري املؤمنني اقض بيين وبني هذا قال سفيان 

أنشدكم باهللا الذي بإذنه تقوم السموات واألرض أتعلمون أن : وأرح كل واحد منهما من صاحبه فقال هلم عمر 
أن اهللا خص رسوله : نعم فقال عمر : ال نورث ما تركنا صدقة ؟ قالوا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ما أفاء اهللا على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من { م خباصة مل خيص هبا أحدا غريه مث قرأ اآلية صلى اهللا عليه و سل



فقسم رسول اهللا : وال أدري قرأ اآلية اليت بعدها أم ال قال : قال سفيان ]  ٦: احلشر [ اآلية } خيل وال ركاب 
ليكم وال أحرزها دونكم فكان رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينكم أموال بين النضري فواهللا ما استأثر ع

: عليه و سلم يأخد منه نفقته ونفقة عياله لسنته وجيعل ما فضل يف الكراع والسالح عدة يف سبيل اهللا مث قال هلم 
: نعم مث نشد عليا و العباس مبا نشد القوم به : أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء واألرض أتعلمون ذلك ؟ قالوا 

فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان أبو بكر ويل رسول اهللا صلى اهللا : نعم قال : تعلمان ذلك ؟ قاال أ
: عليه و سلم فجئت يا عباس تطلب مرياثك من ابن أخيك وجاء علي يطلب مرياث امرأته من أبيها فقال أبو بكر 

صدقة فرأيتماين واهللا يعلم أنه مضى بارا راشدا تابعا للحق  ال نورث ما تركنا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وويل أيب بكر فرأيتماين واهللا يعلم أين صادق بار : فلما تويف أبو بكر فقلت 

كما على أن إن شئتما دفعتها إلي: راشد تابع للحق فجئتماين وأمركما واحد فسألتماين أن أدفعها إليكم فقلت 
: عليكما عهد اهللا أن تعمال فيها بالذي كان يعمل فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذمتاها بذلك فقال هلما 

مث جئتماين ألقضي بينكما واهللا ال أقضي بينكما بغري ذلك حىت تقوم الساعة فإن عجزمتا : نعم قال : أكذاك ؟ قاال 
  فرداها إيل 

مد بن حيان أخربنا عبد الصمد بن عبد الوارث أخربنا عبد العزيز األندراوردي عن زيد حدتنا موسى بن حم - ٥
إن هذا : ما تصنع يا خليفة رسول اهللا ؟ فقال : أن عمر اطلع على أيب بكر وهو ميد لسانه فقال : بن أسلم عن أبيه 

  إال وهو يشكو ذرب اللسان ليس شيء من اجلسد : أوردين املوارد إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أنه مسع أباه حيدث أن عمر ملا تأميت حفصة من : حدثنا سويد أخربنا الوليد بن حممد عن الزهري حدثين سامل  - ٦
  ابن حذافة 
قد بدا يل أن ال : سأنظر يف أمري فلبثت ليايل مث لقيين فقال : لقيت عثمان فعرضت عليه حفصة قال : قال عمر 

أنكحك حفصة فلم يرجع إيل شيئا فكنت عليه أوجد مين على : فلقيت أبا بكر فقلت : ال عمر أتزوج يومي هذا ق
لعلك وجدت : عثمان فلبثت ليايل مث خطبها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنكحته إياها فلقيين أبو بكر فقال 

كنت علمت أن رسول اهللا صلى  مل مينعين أن أرجع إليك إال أنين: نعم قال : علي حني عرضت علي حفصة ؟ قال 
  اهللا عليه و سلم ذكرها فلم أكن ألفشي سر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولو تركها قبلتها 

تزوج : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال عمر فشكوت عثمان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  زوجه النيب صلى اهللا عليه و سلم ابنته حفصة خري من عثمان ويزوج عثمان خريا من حفصة ف

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه : حدثنا أبو خثيمة أخربنا يعقوب بن إبراهيم أخربنا أيب عن صاحل عن ابن شهاب أخربنا سامل بن عبد اهللا  - ٧
ن من أصحاب مسع عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب حني تأميت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكا

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة بنت عمر : قال عمر 

قد بدا يل أن ال أتزوج : سأنظر يف أمري فلبثت ليايل مث لقيين فقال : إن شئت أنكحتك حفصة فقال : قلت : قال 
وجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم إن شئت ز: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت له : يومي هذا قال عمر 



يرجع إيل شيئا فكنت عليه أوجد مين على عثمان فلبثت أياما مث خطبها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنكحتها 
نعم قال : قلت : لعلك وجدت علي حني عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال : إياه فلقيين أبو بكر فقال 

أرجع إليك فيماعرضت علي إال أين قد كنت علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد فأنه مل مينعين أن : 
  ذكرها فلم أكن أفشي سر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولو تركها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقبلتها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ي حدثنا سليم بن حيان عن قتادة عن محيد بن عبد الرمحن حدثنا أبو خثيمة حدثنا عبد الرمحن بن مهد - ٨
إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قام فينا عام أول : إن أبا بكر قام خطيبا فقال : أن عمر بن اخلطاب قال : احلمريي 

الكذب إنه مل يقسم بني الناس شيء أفضل من املعافاة بعد اليقني أال إن الصدق والرب يف اجلنة أال وإن : فقال 
  والفجور يف النار 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد السالم عن عبد اهللا بن بشر عن الزهري عن سعيد بن : حدثنا مسروق بن املرزبان الكويف قال  - ٩
ن ملا قبض النيب صلى اهللا عليه و سلم وسوس ناس من أصحابه فكنت فيم: املسيب عن عثمان بن عفان قال 

سلم عليك : فجاءنا فقال يل : فمر عمر علي فسلم علي فلم أرد عليه فشكاين إىل أيب بكر قال : وسوس قال 
قبض رسول اهللا : ومل ؟ قلت : ما علمت بتسليمه وإين عن ذاك يف شغل قال : قلت : قال ! أخوك فلم ترد عليه 

بأيب : قلت : فقمت إليه فاعتنقته قال : ألته قال فقد س: صلى اهللا عليه و سلم ومل أسأله عن جناة هذا األمر قال 
  : قد سألته فقال : أنت وأمي أنت أحق بذلك قال 

  من قبل الكلمة اليت عرضتها على عمي فهي له جناة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ن األنصار من حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن صاحل عن ابن شهاب حدثين رجل م - ١٠
أن رجاال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني : أهل الفقه غري متهم أنه مسع عثمان بن عفان حيدث 

فكنت منهم فبينا أنا : تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حزنوا عليه حىت كاد بعضهم أن يوسوس فقال عثمان 
علي فلم أشعر أنه مر وال سلم فانطلق عمر حىت دخل على أيب جالس يف ظل أطم مر علي عمر بن اخلطاب فسلم 

يف والية  -مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السالم فأقبل أبوبكر و عمر ! أال أعجبك : بكر فقال 
جاءين أخوك عمر فزعم أنه مرعليك فسلم فلم ترد عليه السالم : حىت أتيا فسلما مجيعا مث قال أبوبكر  -أيب بكر 

واهللا : فقلت : بلى ولكنها عبيتكم يا بين أمية قال عثمان : ما فعلت قال عمر : فما الذي محلك على ذلك ؟ فقلت 
: قلت : صدق عثمان وقد شغلك عن ذلك أمر ؟ قال : أبوبكر : فقال : ما شعرت بأنك مررت وال سلمت قال 

عليه و سلم قبل أن أسأله عن جناة هذا األمر قال  توىف اهللا نبيه صلى اهللا: قلت : فماهو ؟ قال عثمان : أجل قال 
يارسول اهللا : قلت : بأيب أنت وأمي أنت أحق هبا فقال أبوبكر : فقلت : قد سألته عن ذلك قال عثمان : أبوبكر 

من قبل مين الكلمة اليت عرضت على عمي فردها فهي : ما جناة هذا األمر ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  اة له جن

  إسناده ضعيف جلهالة شيخ الزهري : قال حسني سليم أسد 



حدثنا عبد الواحد بن غياث أبو حبر حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن املغرية عن علي بن ربيعة األسدي عن  - ١١
 كنت امرأ إذا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا نفعين: قال علي : أمساء بن احلكم الفزاري قال 

وصدق  -اهللا مبا شاء أن ينفعين وإذا حدثين أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف يل صدقته وأنه حدثين أبوبكر 
أميا عبد أذنب ذنبا فتوضأ فأحسن الوضوء مث قام فصلى : أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  -أبوبكر 

  ]  ١٣٤: آل عمران [ } فاحشة أو ظلموا أنفسهم  والذين إذا فعلوا{ مث استغفر اهللا إال غفرله مث قرأ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبوخيثمة حدثنا وكيع بن اجلراح حدثنا مسعر و سفيان عن عثمان بن املغرية الثقفي عن علي بن  - ١٢
ى اهللا عليه و سلم كنت إذا مسعت من رسول اهللا صل: ربيعة الواليب عن أمساء بن احلكم الفزاري عن علي قال 

وصدق  -حديثا نفعين اهللا مبا شاء منه وإذا حدثين عنه غريه استحلفته فإذا حلف يل صدقته وإن أبا بكر حدثين 
: قال مسعر  -ما من أحد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء : أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  -أبوبكر 

   يستغفر إال غفر له يصلي ركعتني مث: قال سفيان  -مث يصلي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: مسعت عثمان بن املغرية الثقفي قال : حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا غندر حدثنا شعبة قال  - ١٣
كنت إذا مسعت من رسول : مسعت علي بن ربيعة عن رجل من بين فزارة يقال له أمساء عن علي بن أيب طالب قال 

عن النيب صلى  -وصدق أبوبكر  - صلى اهللا عليه و سلم شيئا نفعين اهللا مبا شاء أن ينفعين منه فحدثين أبوبكر اهللا
يذنب ذنبا مث يتوضأ مث يصلي ركعتني مث  -مسلم : أحسبه قال : قال شعبة  -اهللا عليه و سلم قال ما من عبد 

  يستغفر اهللا لذلك الذنب إال غفر له 
والذين إذا فعلوا فاحشة { ]  ١٢٢: النساء [ } من يعمل سوءا جيز به { : ى هاتني األيتني وقرأ إحد: قال شعبة 

  ]  ١٣٤: آل عمران [ } أو ظلموا أنفسهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت علي بن : حدثنا به أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا شعبة عن عثمان بن املغرية قال  - ١٤
  عة رجال من بين أسد حيدث عن أمساء او ابن أمساء من بين فزارة ربي

كنت إذا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا نفعين اهللا مبا شاء أن ينفعين منه : قال : عن علي قال 
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مث ذكر حنوه  -وصدق أبو بكر  -وحدثين أبو بكر 
  إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س

حدثنا عبيد اهللا بن عمر اجلشمي حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا سفيان بن سعيد الثوري حدثنا عثمان بن املغرية  - ١٥
وحدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا حممد بن عبد اهللا بن الزبري حدثنا سفيان عن عثمان بن املغرية عن علي : الثقفي قال 

كنت إذا حدثت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا : احلكم الفزاري عن علي قال  بن ربيعة عن أمساء بن
ليس : أنه صلى اهللا عليه و سلم قال  -وصدق أبو بكر  -استحلفت صاحبه فإذا حلف يل صدقته فحدثين أبوبكر 

  من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتني ويستغفر اهللا إال غفر له 
  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد



حدثنا عاصم بن أيب النجود : حدثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة : حدثنا أبو كريب حممد بن العالء  - ١٦
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بني أيب بكر و عمر و عبد اهللا يصلي فافتتح سورة : عن زر عن عبد اهللا 

من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه قراءة ابن : عليه و سلم النساء فسنح هلا فقال رسول اهللا صلى اهللا 
اللهم إين : سل تعطه سل تعطه فقال فيما يسأل : أم عبد مث سأل فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

فأتى عمر عبد اهللا  أسألك إميانا ال يرتد ونعيما ال ينفذ ومرافقة نبيناحممد صلى اهللا عليه و سلم يف أعلى جنة اخللد
  إن فعلت إنك لسباق باخلري : ليبشره فوجد أبا بكر خارجا قد سبقه فقال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كنت يف : حدثنا أبو كريب حدثنا حيىي بن آدم عن أيب بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد اهللا قال  - ١٧
سلم ومعه أبو بكر و عمر فسحلت سورة النساء فقرأهتا فلما  املسجد أصلي فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و

فرغت جلست فبدأت الثناء على اهللا والصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم مث دعوت لنفسي فقال رسول اهللا 
: من أحب أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه كما يقرأ ابن أم عبد قال : سل تعط مث قال : صلى اهللا عليه و سلم 

نعم اللهم إين أسألك إميانا ال يرتد : هل حتفظ مما كنت تدعو شيئا ؟ قلت : ت إىل منزيل فأتاين أبو بكر فقال فرجع
ونعيما ال ينفذ ومرافقة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم يف أعلى جنة اخللد فأتى عمر عبد اهللا ليبشره فوجد أبا بكر 

  ري إن فعلت إنك لسباق باخل: خارجا قد سبقه فقال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن زياد بن أيب زياد اجلصاص عن علي بن زيد عن : حدثنا سريج بن يونس  - ١٨
رمحك اهللا : ال متر يب على ابن الزبري فغفل الغالم فمر به فرفع رأسه فرآه فقال : قال ابن عمر لغالمه : جماهد قال 

ما قواما وصوال للرحم أما واهللا إين ألرجو مع مساوىء ما قد عملت من الذنوب أن ال يعذبك ما علمتك إال صوا
  : مث التفت إيل فقال : قال جماهد 

]  ١٢٣ \النساء [ } من يعمل سوءا جيز به { : حدثين أبو بكرالصديق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  يف الدنيا 

  عيف إسناده ض: قال حسني سليم أسد 

عن أيب بكر الصديق : حدثنا احلسن بن شبيب حدثنا هشيم حدثنا كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر  - ١٩
من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له : يا رسول اهللا ما جناة هذا األمر الذي حنن فيه ؟ قال : قلت : قال 

  فهو له جناة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو سعيد القواريري حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سفيان بن حسني عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا  - ٢٠
ملا تأميت حفصة وكانت حتت خنيس بن حذافة أتى عمر أبا بكر فعرضها عليه : عن ابن عمر قال : بن عمر 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد  مايل يف النساء من حاجة فإذا: فسكت فأتى عثمان فعرضها عليه فقال عثمان 
إين كنت عرضت عليك حفصة فسكت فألنا كنت عليك أشد غضبا مين على : خطبها فزوجها فلقي أبا بكر فقال 

  إنه قد كان من أمرها ذكر ولكنه كان سرا فكرهت أن أفضي السر : عثمان وقد ردين قال أبو بكر 



مسعت عبد اهللا : ثنا موسى بن عبيدة حدثين موىل ابن سباع قال حدثنا أبو خثيمة حدثنا روح بن عبادة حد - ٢١
من { : كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنزلت هذه اآلية : بن عمر حيدث عن أيب بكر الصديق قال 

: سلم  فقال النيب صلى اهللا عليه و]  ١٢٣: النساء [ } يعمل سوءا جيز به وال جيد له من دون اهللا وليا وال نصريا 
فال أعلم إال وأين وجدت : فأقرأنيها قال : بلى يارسول اهللا قال : يا أبا بكر أال أقرئك آية أنزلت علي ؟ قلت 

أما أنت يا أبكر وأصحابك : إنقصاما يف ظهري حىت متطأت هلا يف ظهري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وليست لكم ذنوب وأما اآلخرون فيجمع ذلك هلم حىت جيزوا به املؤمنون فتجزون بذلك يف الدنيا حىت تلقوا اهللا 

  يوم القيامة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا جعفر بن مهران السباك حدثنا عبد األعلى عبد األعلى بن األعلى السامي عن حممد بن إسحاق قال  - ٢٢
وا أن حيفروا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وكان أبو عبيدة ملا أراد: عن ابن عباس قال : حدثين بن عبد اهللا عن عكرمة 

ألهل مكة وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي كان حيفر ألهل املدينة وكان يلحد  -حيفر  -بن اجلراح يضرح 
اذهب إىل أيب عبيدة ولآلخر اذهب إىل أيب طلحة اللهم خر لرسولك فوجد : فدعا العباس رجلني فقال ألحدمها 

 طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول اهللا فلما فرغ من جهاز رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم صاحب أيب
بل يدفن : ندفنه يف مسجده وقال قائل : الثالثاء وضع على سريره وقد كان املسلمون اختلفوا يف دفنه فقال قائل 

ما قبض نيب إال دفن حيث قبض : م يقول إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: مع أصحابه فقال أبو بكر 
فرفع فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي تويف فيه فحفر له حتته مث دعي الناس على رسول اهللا صلى اهللا 

الرجال حىت إذا فرغ منهم أدخل النساء حىت إذا فرغ من النساء أدخل الصبيان : عليه و سلم يصلون عليه أرساال 
لى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحد فدفن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أوسط الليل ومل يؤم الناس ع

  ليلة األربعاء 

حدثين حسني بن عبد اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن حممد بن إسحاق قال  - ٢٣
  ما قبض نيب إال دفن حيث يقبض : إين مسعته يقول : عن أيب بكر قال : عن عكرمة عن ابن عباس 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا اجلراح بن خملد البصري أبو عبد اهللا حدثنا موسى بن داود حدثنا حسام بن مصك  - ٢٤
  وضأ عن أيب بكر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنس كتفا مث صلى ومل يت: عن حممد بن سريين عن ابن عباس 

  إسناده ضعيف ولكن منت احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

ثنا حممد بن موسى الطوسي حدثنا أبو أمحد الزبريي حدثنا عبد السالم بن حرب عن عطاء بن السائب عن  - ٢٥
عليه جاءت امرأة أيب هلب إىل النيب صلى اهللا } تبت يدا أيب هلب { ملا نزلت : عن ابن عباس قال : سعيد بن جبري 

: يا رسول اهللا إهنا امرأة بذيئة وأخاف أن تؤذيك فلو قمت ؟ قال : و سلم ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال 
أنت عندي مصدق : ما يقول الشعر قالت : يا أبا بكر صاحبك هجاين قال : إهنا لن تراين فجاءت فقالت 

  رين منها جبناحيه مل يزل ملك يست: قال ! يارسول اهللا مل ترك : وانصرفت قلت 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن محاد حدثنا أبو عوانة عن سليمان األعمش عن إمساعيل بن رجاء عن عمري  - ٢٦
ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واستخلف أبو بكر خاصم العباس : عن ابن عباس قال : موىل العباس 

شيء تركه رسول اهللا صلى اهللا : أشياء تركها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أيب بكر فقال أبو بكر  عليا يف
  عليه و سلم فلم حيركه فال أحركه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن :  حدثنا القواريري حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أيب عائشة عن عبيد اهللا بن عبد اهللا - ٢٧
  أن أبا بكر قبل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو ميت : ابن عباس و عائشة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد يعين ابن عبد اهللا عن خالد يعين احلذاء عن يوسف أيب يعقوب عن حممد بن  - ٢٨
  : حاطب أو احلارث قال 

أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وما ذاك ؟ قال : طاملا حرص على االمارة قلت : ذكر ابن الزبري فقال : 
اقطعوه مث جيء به بعد ذلك إىل أيب بكر قد سرق وقد قطعت قوائمه فقال : إنه سرق قال : بلص فأمر بقتله فقيل 

قتلك فإنه كان أعلم بك فأمر أبو بكر ما أجد لك شيئا إال ما قضى فيك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم أمر ب
  أمروين عليكم فأمرناه علينا فانطلقنا به إىل البقيع فقتلناه : بقتله أغيلمة من أبناء املهاجرين أنا فيهم قال ابن الزبري 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بد اهللا بن عمرو بن عن ع: حدثنا غسان بن الربيع عن ليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري  - ٢٩
  العاص عن أيب بكر 

حدثين يزيد بن أيب حبيب عن : وحدثنا زهري بن حرب حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الليث بن سعد قال  - ٣٠
  : قال : أيب اخلري عن عبد اهللا بن عمرو عن أيب بكر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا الليث عن : حدثنا هشام بن عبد امللك و عاصم بن علي قاال و حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري  - ٣١
  يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عبد اهللا بن عمرو 

أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علمين دعاء أدعو به يف صاليت  -واللفظ حلديث غسان  -عن أيب بكر 
وال يغفر الذنوب إال  -يث القواريري وحده عن عاصم كبريا ويف حد -اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا : قال 

  أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم 
  عن عبد اهللا بن عمرو ومل جياوز به : عن أيب بكر الصديق وقال عمرو بن احلارث : قال الليث : قال أبو يعلى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هارون بن معروف حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب  حدثنا - ٣٢
يا : إن أبا بكر الصديق قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اخلري أنه مسع عبد اهللا بن عمرو بن العاص يقول 



إين ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفر الذنوب اللهم : قل : رسول اهللا علمين دعاء أدعو به يف صاليت ويف بييت قال 
  إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا روح حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن : حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن و أمحد بن ابراهيم الدورقي قاال  - ٣٣
حدثنا رسول : عن أيب بكرالصديق ويف حديث أيب موسى قال : ملغرية بن سبيع عن عمرو بن حريث أيب التياح عن ا

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن الدجال خيرج من أرض قبل املشرق يقال هلا خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم اجملان 
  املطرقة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين الفزاري يعين أبا إسحاق عن عبد اهللا بن : بن عبد اهللا حدثنا أبو أسامة  حدثنا أبو موسى هارون - ٣٤
  شوذب 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

وحدثنا الدورقي حدثنا ابن أيب غنية خنت أيب إسحاق حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد اهللا بن شوذب عن  - ٣٥
  : قال : يث عن أيب بكر أيب التياح عن املغرية بن سبيع عن عمرو بن حر

وحدثنا الدورقي حدثنا حممد بن كثري عن ابن شوذب عن أيب التياح عن املغرية بن سبيع عن عمرو بن  - ٣٦
أيها الناس إين مل آلكم نصحا مسعت رسول اهللا صلى : عن أيب بكر الصديق أنه مرض فلما كشر عنه قال : حريث 

  رض باملشرق يقال هلا خراسان يتبعه قوم كأن وجوههم اجملان خيرج الدجال من أ: اهللا عليه و سلم يقول 
  واللفظ حلديث ابن كثري ومل يتمه هارون كما أمته الدورقي 

أرسلت فاطمة : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن فضيل عن الوليد بن مجيع عن أيب الطفيل قال  - ٣٧
ال : صلى اهللا عليه و سلم ؟ أنت ورثت رسول اهللا أم أهله ؟ قال ما لك يا خليفة رسول اهللا : إىل أيب بكر فقالت 

إن اهللا إذا أطعم نبيا طعمة : إين مسعته يقول : فما بال سهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : بل أهله قالت 
  مث قبضه إليه جعله للذي يقوم بعده 

  ا مسعته من رسول اهللا أنت وم: أن أرده على املسلمني قالت  -أنا بعده  -فرأيت 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا القواريري حدثنا أبو أمحد الزبريي عن عمر بن سعيد بن أيب حسني عن ابن أيب مليكة عن عقبة بن  - ٣٨
علي  خرجت مع أيب بكر الصديق من صالة العصر بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بليال و: احلارث قال 

وا بأيب شبيه : ميشي إىل جنبه فمر باحلسن بن علي وهو يلعب مع الغلمان فاحتمله أبو بكر على عاتقه وجعل يقول 
  و علي يضحك : قال ! النيب ليس شبيه بعلي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ن ابن أيب مليكة عن حدثنا زهري بن حرب حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن أيب حسني ع - ٣٩
يا بأيب شبيه النيب ليس شبيه بعلي و علي معه : رأيت أبا بكر حيمل احلسن بن علي ويقول : عقبة بن احلارث قال 

  يبتسم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن حدثنا عباد بن موسى اخلتلي حدثنا إمساعيل بن جعفر عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرمحن  - ٤٠
كنت عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتاه ماعز بن مالك فاعترف بالزىن فرده : عن أيب بكر الصديق قال : أبزى 

إن عدت الرابعة رمجك فعاد الرابعة فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم : مث عاد الثانية فرده مث عاد الثالثة فرده فقلت 
  إال خريا فأمر برمجه ال نعلم : حببسه مث أرسل فسأل عنه قالوا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا موسى بن حيان حدثنا أبو أمحد الكويف الزبريي حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرمحن بن  - ٤١
  عن أيب بكر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رد ماعز بن مالك أربع مرات : أبزى 

  ضعيف إسناده : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا عبد اهللا بن املبارك حدثنا معمر عن الزهري  - ٤٢
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زمن احلديبية يف : عن عروة عن املسور بن خمرمة و مروان بن احلكم قاال 
يفة قلد النيب صلى اهللا عليه و سلم اهلدي وأشعره وأحرم بضع عشرة مئة من أصحابه حىت إذا كانوا بذي احلل

  إين أرى أوجها خليقا أن يفروا ويدعوك : بالعمرة فجاء عروة بن مسعود الثقفي قال 
  ! مص بظر الالت أحنن نفر وندعه ؟ : فقال أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أيب عن صاحل عن ابن شهاب أخربين عروة بن الزبري  حدثنا زهري بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم - ٤٣
أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربته أن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سألت أبا بكر 

: ل هلا أبو بكر بعد وفاة رسول اهللا أن يقسم هلا مرياثها مما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مما أفاء اهللا عليه فقا
  ال نورث ما تركنا صدقة : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا ابن أيب الوزير حدثنا زنفل العريف : حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي و موسى بن حممد بن حيان قاال  - ٤٤
كان النيب صلى اهللا : عائشة عن أيب بكر ويف حديث موسى بن حيان ينزل عرفة حدثنا عبد اهللا بن أيب مليكة عن 

  اللهم خر يل واختر يل : عليه و سلم إذا أراد األمر يقول 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو موسى اهلروي إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الرمحن بن أيب بكر عن ابن أيب  - ٤٥
  اختلفوا يف دفن النيب صلى اهللا عليه و سلم حني قبض : قالت : عائشة  مليكة عن



ادفنوه : ال يقبض النيب إال يف أحب األمكنة إليه فقال : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : فقال أبو بكر 
  حيث قبض 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عبد اجمليد احلنفي حدثنا موسى بن مطري حدثين أيب عن عائشة حدثنا موسى بن حيان حدثنا عبيد اهللا بن  - ٤٦
جاء رجل من املشركني حىت استقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعورته يبول : حدثين أبو بكر قال : قالت 
  لو رآنا مل يستقبلنا بعورته يعين ومها يف الغار : أليس الرجل يرانا ؟ قال : يا رسول اهللا : قلت 

  إسناده واه :  سليم أسد قال حسني

حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن احلسن بن أيب احلسن املخزومي حدثنا سليمان بن بالل عن عبد احلكيم بن  - ٤٧
أن عبد اهللا بن أيب بكر ملا تويف بكي عليه : عبد اهللا بن أيب فروة عن يعقوب بن عتبة عن عروة بن الزبري عن عائشة 

إين أعتذر إليكم من شأن أوالء إهنن حديثات عهد جباهلية مسعت رسول اهللا صلى : ل فقال فخرج أبو بكر إىل الرجا
  إن امليت ينضح عليه احلميم ببكاء احلي : اهللا عليه و سلم يقول 
  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

أن : بابنوس عن عائشة حدثنا القواريري حدثنا مرحوم بن عبد العزيز حدثنا أبو عمران اجلوين عن يزيد بن  - ٤٨
: أبا بكر دخل على النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد وفاته فوضع فمه بني عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال 

  وانبياه واخلياله واصفياه 

أن أبا بكر قام مقام : حدثنا كامل بن طلحة حدثنا ابن هليعة حدثنا أبو األسود عن عروة عن عائشة أو أمساء  - ٤٩
إين مسعت : هللا صلى اهللا عليه و سلم من العام املقبل الذي تويف فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول ا

إين مسعت نبيكم صلى : نبيكم صلى اهللا عليه و سلم بالصيف عام األول يف مثل مقامي هذا مث فاضت عيناه مث قال 
إين مسعت نبيكم صلى اهللا عليه و : ت عيناه مث قال اهللا عليه و سلم يف الصيف عام األول يف مثل مقامي مث فاض

إين مسعت نبيكم عليه السالم يف مثل مقامي : سلم يف الصيف عام األول يف مثل مقامي هذا مث فاضت عيناه مث قال 
  سلوا اهللا العفو والعافية واملعافاة يف الدنيا واآلخرة : هذا يقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها : ثنا القواريري حدثنا غندر حدثنا معمر حدثنا ابن شهاب عن عروة حد - ٥٠
  دعهن فإن لكل قوم عيدا : وعندها جاريتان تضربان بدفني فانتهرمها أبو بكر فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يبة حدثنا حممد بن عمر األسلمي حدثنا الضحاك بن عثمان عن حبيب موىل عروة حدثنا أبو بكر بن أيب ش - ٥١
ياأبه تصلي يف ثوب واحد وثيابك : رأيت أيب يصلي يف ثوب واحد فقلت : مسعت أمساء بنت أيب بكر قالت : قال 

  د يا بنيه إن آخر صالة صالها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلفي يف ثوب واح: موضوعة ؟ فقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو موسى إسحاق بن إبراهيم اهلروي حدثنا سفيان عن الوليد بن كثري عن ابن تدرس موىل حكيم بن  - ٥٢
ما أشد ما رأيت املشركني بلغوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أمساء بنت أيب بكر أهنم قالوا هلا : حزام 

املشركون قعدوا يف املسجد يتذاكرون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما يقول يف آهلتهم فبيناهم  كان: ؟ فقالت 
أدرك صاحبك : كذلك إذ أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقاموا إليه بأمجعهم فأتى الصريخ إىل أيب بكر فقيل 

قتلون رجال أن يقول ريب اهللا وقد جاءكم بالبينات أت{ : ويلكم : فخرج من عندنا وإن له لغدائر أربعا وهو يقول : 
فرجع إلينا : فلهوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأقبلوا على أيب بكر قالت ]  ٢٨: غافر [ ؟ } من ربكم 

  تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام : أبو بكر فجعل ال ميس شيئا من غدائره إال جاء معه وهو يقول 

} تبت يدا أيب هلب { ملا نزلت : عن أمساء قالت : ى حدثنا سفيان عن الوليد عن ابن تدرس حدثنا أبو موس - ٥٣
الشك من أيب  -مذمم أبينا أو أتينا : جاءت العوراء أم مجيل وهلا ولولة ويف يدها فهر وهى تقول ]  ١: املسد [ 

 -أو قال معه  -أبوبكر إىل جنبه ودينه قلينا وأمره عصينا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس و  -موسى 
وإذا قرأت { : إهنا لن تراين وقرأ قرآنا اعتصم به : لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك فقال : فقال أبوبكر : قال 

فجاءت : قال ]  ٤٥أية  -سورة اإلسراء [ } القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون باآلخرة حجابا مستورا 
فقالت يا أبا بكر بلغين أن صاحبك هجاين قال أبو بكر : ر ومل تر النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت قامت على أبوبك

  قد علمت قريش أين بنت سيدها : ال ورب هذا البيت ما هجاك فانصرفت وهي تقول : 

أبيه حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك بن أنس عن عبد الرمحن بن القاسم عن  - ٥٤
مرها فلتغتسل : فسأل أبو بكر النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : عن أمساء بنت عميس أهنا نفست بذي احلليفة 

  ولتهل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرمحن بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الكليب عن سلمة بن السالب عن أيب  - ٥٥
أين تريد ؟ : جت خبلخالني أبيعهما وكان أهلنا قد احتاجوا إىل نفقة فرأيت أبا بكر الصديق فقال خر: رافع قال 

وأنا قد خرجت بدريهمات أريد هبا فضة : احتاج أهلنا إىل نفقة فأردت بيع هذين اخللخالني قال : قلت : قال 
خاالن على الدراهم شيئا فدعا فوضع اخللخالني يف كفة ووضع الدراهم يف كفة فرجح اخلل: أجود منها قال 

إنك إن تتركه فإن اهللا ال يتركه مسعت رسول اهللا صلى اهللا : سبحان اهللا هو لك هو لك قال : فقلت : مبقراض قال 
  الذهب بالذهب مثال مبثل والفضة بالفضة مثال مبثل الزائد واملزداد يف النار : عليه و سلم يقول 

  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو موسى إسحاق بن إبراهيم اهلروي حدثنا النضر بن مشيل حدثنا أبو نعامة حدثنا الرباء بن نوفل عن  - ٥٦
أصبح الرسول صلى اهللا عليه سلم ذات يوم فصلى الغداة : عن أيب بكر الصديق قال : واالن العدوي عن حذيفة 

ه و سلم مث جلس مكانه حىت صلى األوىل مث جلس حىت إذا كان من الضحى ضحك رسول اهللا صلى اهللا علي
سل رسول اهللا : والعصر واملغرب كل ذلك ال يتكلم حىت صلى العشاء اآلخرة مث قام إىل اهله فقال الناس أليب بكر 

نعم عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا : صلى اهللا عليه و سلم ما شأنه صنع اليوم شيئا مل يصنعه قط ؟ فقال 
ولون واآلخرون يف صعيد واحد ففظع الناس بذلك فانطلقوا إىل آدم والعرق يكاد يلجمهم واآلخرة فجمع األ



لقد لقيت مثل الذي لقيتم انطلقوا إىل أبيكم : يا آدم أنت أبو البشر اصطفاك اهللا اشفع لنا إىل ربك فقال : فقالوا 
فينطلقون إىل : قال ) } على العاملني إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران { ( بعد أبيكم إىل نوح 

اشفع لنا إىل ربك أنت اصطفاك اهللا واستجاب لك يف دعائك فلم يدع على األرض من الكافرين : نوح فيقولون 
ليس ذاكم عندي ولكن : موسى : ديارا فيقول ليس ذاكم عندي انطلقوا إىل موسى فإن اهللا كلمه تكليما فيقول 

ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا : يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى فيقول عيسى  انطلقوا إىل عيسى فإنه كان
فينطلق : إىل سيد ولد آدم فإنه أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة انطلقوا إىل حممد يشفع لكم إىل ربكم قال 

به جربيل فخر ساجدا قدرمجعة  فينطلق: ائذن له وبشره باجلنة قال : فينادى جربيل قال فيأيت جربيل ربه فيقول اهللا 
يا حممد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع قال فريفع رأسه فإذا نظر ربه خر ساجدا قدر مجعة : مث يقول اهللا 

فيأخذ جربيل بضبعيه : ويقع ساجدا قال : يا حممد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع قال : أخرى فيقول اهللا 
أي رب جعلتين سيد ولد آدم وال فخر : فيقول : شيئا مل يفتحه على بشر قط قال  فيفتح اهللا عليه من الدعاء: قال 

: مث يقال : وأول من تنشق عنه األرض يوم القيامة وال فخر حىت إنه لريد علي احلوض أكثر ما بني صنعاء وأيلة قال 
لسالم معه العصابة والنيب معه فيجيء النيب عليه ا: ادعوا األنبياء قال : مث يقال : ادعوا الصدقني فيشفعون قال 

فإذا فرغت : فيشفعون ملن أرادوا قال : ادعوا الشهداء قال : مث يقال : اخلمسة والستة والنيب ليس معه أحد قال 
فيدخلون اجلنة : أنا أرحم الرامحني ادخلوا جنيت من كان ال يشرك يب شيئا قال : يقول تبارك وتعاىل : الشهداء قال 
هل عملت خريا : فيجدون يف النار رجال فيقال له : نظروا إىل النار هل مث أحد عمل خريا قط قال ا: مث يقول اهللا 

امسحا لعبدي مساحه إىل عبيدي مث خيرج من النار : فيقول اهللا : ال غري أين كنت أسامح يف البيع قال : قط ؟ قال 
قد أمرت ولدي إذا أنا مت فأحرقوين مث  ال غري أين: هل عملت خريا قط ؟ فيقول : قال ورجل آخر فيقول اهللا 

: مل فعلت ذلك ؟ قال : فقال اهللا : اطحنوين حىت إذا صرت مثل الكحل اذهبوا يب إىل البحر فاذروين يف الريح قال 
أتسخر يب وأنت : فيقول : انظروا إىل ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشر أمثاله قال : فيقول : من خمافتك قال 
  لذي ضحكت منه بالضحى امللك ؟ وذلك ا

حدثنا زهري حدثنا إبراهيم أبو إسحاق البناين حدثنا النضر بن مشيل حدثنا أبو نعامة حدثنا أبو هنيدة الرباء  - ٥٧
  بن نوفل عن واالن العدوي عن حذيفة بن اليمان 

  أو قريبا منه أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم مث ذكر حنو هذا احلديث : عن أيب بكر قال : 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أم جعلوا هللا شركاء { : يف قوله تعاىل : حدثنا اسحاق بن إبراهيم حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج  - ٥٨
  أخربين ليث بن أيب سليم عن أيب حممد عن حذيفة ]  ١٦: الرعد [ } خلقوا كخلقه 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - عليه السالم وإما أخربه أبو بكر إما حضر ذلك حذيفة من النيب -عن أيب بكر 
يا رسول اهللا وهل الشرك إال ما عبد من دون اهللا أو ما دعي : قلنا : الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل قال : قال 

ك بقول ثكلتك أمك ياصديق الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل أال أخرب: قال  -شك عبد امللك  -مع اهللا ؟ 
: تقول كل يوم ثالث مرات : بلى يا رسول اهللا قال : قلت : قال  -أو صغريه وكبريه  -يذهب صغاره وكباره 

أعطاين اهللا وفالن والند أن : اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك ملا ال أعلم والشرك أن يقول 



  لوال فالن لقتلين فالن : يقول اإلنسان 
  إسناده ضعيف : سليم أسد قال حسني 

حدثنا عمرو بن احلصني حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن ليث بن أيب سليم عن أيب حممد عن معقل بن يسار  - ٥٩
  : حدثين أبو بكر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا ليث : لم و فهد قاال وحدثنا موسى بن حممد بن حيان وحدثنا روح بن أس - ٦٠
حدثين أبو بكر عن : شهدت النيب صلى اهللا عليه و سلم مع أيب بكر أو قال : عن أيب حممد عن معقل بن يسار قال 
أال أدلك على ما يذهب عنك : الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل مث قال : النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما ال أعلم :  ذلك وكبريه ؟ قل صغري
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا ليث : حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا روح بن أسلم و فهد قاال  - ٦١
حدثين أبو بكر عن : صلى اهللا عليه و سلم مع أيب بكر أو قال  شهدت النيب: عن أيب حممد عن معقل بن يسار قال 
وهل الشرك إال من دعا : الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل فقال أبو بكر : النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

أال أدلك  :الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل مث قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مع اهللا إهلا آخر ؟ فقال 
  اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما ال أعلم : على ما يذهب عنك صغري ذلك وكبريه ؟ قل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب بكر الصديق : حدثنا سريج حدثنا مروان بن معاوية حدثنا جعفر بن الزبري عن القاسم عن أيب أمامة  - ٦٢
يارسول اهللا إين أعلم أنك : اللهم طعنا وطاعونا قلت : ع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الغار فقال كنت م: قال 

  ذرب كالدمل إن طالت بك حياة ستراه : قد سألت منايا أمتك فهذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

نا إبرهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدث - ٦٣
أرسل إيل أبو بكر مقتل أهل اليمامة فجئت فإذا عمر عنده فذكر حنوا من حديث العمري وزاد فيه بعد : ثابت قال 

قال الرهط التابوه و: فاختلفوا يومئذ يف التابوت فقال زيد : قال ابن شهاب : فاحلقتها قال : قول زيد بن ثابت 
وكان : اكتبوه يف التابوت بلسان قريش قال ابن شهاب : التابوت فرفعوا اختالفهم إىل عثمان فقال : القرشيون 

  ابن مسعود قد كره أن ويل زيد نسخ املصاحف 
يامعشر املسلمني أعزل عن كتاب اهللا ويوالها : وحدثين عبيد اهللا بن عبد اهللا أن عبد اهللا قال : قال ابن شهاب 

يا أهل العراق : فلذلك قال عبد اهللا : رجل واهللا لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر ؟ يريد زيد بن ثابت قال 
) } ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة { : ( أو يا أهل الكوفة غلوا املصاحف اليت عندكم واكتموها فإن اهللا يقول 

  ]  ١٦١آية  -آل عمران [ 



  ه كره هذا من مقالته رجال كانوا من أفاضل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبلغين أن: قال ابن شهاب 
  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

حدثنا القواريري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد بن السباق أن  - ٦٤
إن القتل : إن عمر أتاين فقال : إذا عمر بن اخلطاب عنده فقال أرسل أبو بكر مقتل أهل اليمامة ف: زيدا حدثه قال 

قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة وإين ألخشى أن يستحر بالقراء يف املواطن كلها فيذهب قرآن كثري وإنين أرى 
سلم ؟ فقال  كيف أفعل شيئا مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قلت لعمر : أن تأمر جبمع القرآن قال أبو بكر 

هو واهللا خري فلم يزل عمر بن اخلطاب يراجعين حىت شرح اهللا صدري للذي شرح له صدر عمر ورأيت فيه : عمر 
إنك شاب عاقل وال نتهمك وقد كنت تكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال أبو بكر : الذي رآه قال زيد 

: قلت : ين نقل جبل من اجلبال ما كان أثقل علي من ذاك قال فو اهللا لو كلفو: الوحي فتتبع القرآن فامجعه قال 
هو واهللا خري فلم يزل يراجعين يف : كيف تفعلون شيئا مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فقال أبو بكر 

ذلك أبو بكر و عمر حىت شرح اهللا صدري للذي شرح له صدر أبو بكر و عمر فتتبعت القرآن أمجعه من الرقاع 
لقد { : ( والسعف واحلجارة والرقاق ومن صدور الرجال فوجدت يف آخر سورة التوبة براءة مع خزمية بن ثابت 

  ]  ١٢٨التوبة آية [ إىل آخر اآلية ) } جاءكم رسول من أنفسكم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عبيد ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثنا أبو خثيمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن ابن شهاب  - ٦٥
إنك رجل شاب عاقل وال نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و : أن أبا بكر قال : حدثه 

  سلم فتتبع القرآن فامجعه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أن أبا بكر حدثه قال : عن أنس  حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عفان بن مسلم حدثنا مهام حدثنا ثابت - ٦٦
: فقال : لو أن أحدهم ينظر إىل حتت قدميه ألبصرنا حتت قدميه قال : قلت للنيب صلى اهللا عليه و سلم وحنن بالغار 

  يا أبا بكر ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما ؟ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نظرت إىل : أن أبا بكر حدثه قال : ا مهام عن ثابت حدثنا أنس حدثنا أبو خثيمة حدثنا حبان بن هالل حدثن - ٦٧
يا رسول اهللا لو أن أحدهم نظر إىل قدميه أبصرنا حتت قدميه : أقدام املشركني على رؤوسنا وحنن يف الغار فقلت 

  يا أبا بكر ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما ؟ : فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن عاصم الكاليب حدثنا : د بن إمساعيل بن أيب مسينة البصري و حممد بن املثىن قاال حدثنا حمم - ٦٨
أمل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال عمر أليب بكر يف الردة : عمران عن معمر عن الزهري عن أنس قال 

عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم ال إله إال اهللا فإذا قالوها : أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا : 
إمنا : ويف حديث ابن أيب مسينة قال أبو بكر :  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : على اهللا ؟ فقال أبو بكر 



أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فلما رأيت أبا بكر قد عزم على ذلك : لزكاة واهللا لو منعوين عقاال لقاتلتهم عليه حىت تلحق نفسي باهللا قال عمر ا

  علمت أنه احلق 

قال أبو : حدثنا أبو خثيمة حدثنا عمرو بن عاصم الكاليب حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت عن أنس قال  - ٦٩
انطلق بنا إىل أم أمين نزورها كما كان رسول اهللا صلى اهللا : ه و سلم لعمر بكر بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا علي

ما أبكي أن : مايبكيك ؟ ما عند اهللا خري لرسوله قال فقالت : عليه و سلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقاال هلا 
فهيجتهما على البكاء : ل ال أكون أعلم أن ما عند اهللا خري لرسوله ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء قا

  فجعال يبكيان معها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن أبا بكر دخل على : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا زائدة بن أيب الرقاد حدثين زياد النمريي عن أنس  - ٧٠
يا رسول اهللا : اك كئيبا ؟ قال ما يل أر: النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو كئيب فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم 

قد فعلت يا رسول اهللا : فهال لقنته ال إله إال اهللا ؟ قال : كنت عند ابن عم يل البارحة فالن وهو يكيد بنفسه قال 
هي أهدم : يا رسول اهللا كيف هي لألحياء ؟ قال : وجبت له اجلنة قال أبو بكر : نعم قال : فقاهلا ؟ قال : قال 

  لذنوهبم  لذنوهبم هي أهدم
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري أخربين بن  - ٧١
: فأتيته فإذا عمر عنده فقال أبو بكر : أن أبا بكر أرسل إليه مقتل أهل اليمامة قال : السباق أخربين زيد بن ثابت 

فأنا أخشى  -شك أبو يعلى  -أو الناس  -إن القتل قد استحر بأهل اليمامة من قراء القرآن : اين فقال إن عمر أت
: أن يستحر القتل يف املواطن كلها فيذهب كثري من القرآن ال يوعى وإين أرى أن تأمر جبمع القرآن قلت لعمر 

خري فلم يزل يراجعين يف  -واهللا  -هو : ر كيف أفعل شيئا مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فقال عم
: و عمر عنده جالس ال يتكلم فقال أبو بكر : فقال زيد : ذلك حىت شرح اهللا صدري ورأيت فيه الذي رأى عمر 

: إنك شاب عاقل وال نتهمك وكنت تكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاتبع القرآن فامجعه قال زيد 
كيف تفعلون شيئا مل : نقل جبل من اجلبال ما كان أثقل علي مما أمرين به من مجع القرآن فقلت فو اهللا لو كلفوين 

خري فلم يزل يراجعين حىت شرح اهللا صدري بالذي  -واهللا  -هو : يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال 
ور الرجال حىت وجدت آخر شرح به صدر أيب بكر و عمر فجمعت القرآن أتتبعه من الرقاع و األكتاف وصد

التوبة [ إىل آخر اآلية } لقد جاءكم رسول من أنفسكم { سورة التوبة مع خزمية األنصاري مل أجدها مع أحد غريه 
فكانت املصاحف اليت مجعنا فيها القرآن عند أيب بكر حياته حىت توفاه اهللا مث عند عمر حىت توفاه اهللا مث ]  ١٢٨آية 

  عند حفصة 
  إسناه صحيح : يم أسد قال حسني سل

مسعت مالك : حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا عمر بن علي حدثنا عبد الرمحن بن زياد بن أنعم قال  - ٧٢
: أو قال  -قدم عقبة بن عامر على معاوية وهو بإيلياء فلم يلبث أن خرج فطلب فلم يوجد : بن قيس حيدث قال 



جئنا لنحدث بك : ما جاء بكم ؟ قالوا : فقال : يصلي برباز من األرض قال فاتبعناه فإذا هو  -طلبناه فلم جنده 
فعندي جائزتكم كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر وكان على كل : عهدا أو نقضي من حقك قال 

 عليه و سلم فروحت اإلبل فانتهيت إىل النيب صلى اهللا: رجل منا رعاية اإلبل يوما فكان يومي الذي أرعى فيه قال 
من توضأ فأحسن : فأمهلت اإلبل وتوجهت حنوه فانتهيت إليه وهو يقول : وقد أطاف به أصحابه وهو حيدث قال 

فضرب رجل على : قال : اهللا أكرب : الوضوء مث صلى ركعتني يريد هبما وجه اهللا غفر اهللا له ما كان قبلهما فقلت 
قال رسول اهللا صلى : ماكان قبلها ؟ قال : قلت ! ا كان قبلها أفضل كتفي فالتفت فإذا أبو بكر قال يا ابن عامر م

  من شهد أن ال إله إال اهللا يصدق قلبه لسانه دخل من أي أبواب اجلنة شاء : اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بن دارم حدثنا عبد اهللا بن بسر حدثين عبد اهللا : حدثنا عمرو بن مالك حدثنا جارية بن هرم الفقيمي يقول  - ٧٣
قال رسول اهللا صلى : عن أيب بكر الصديق قال : مسعت أبا كبشة األمناري وكان له صحبة حيدث : قال : احلرباين 

  من كذب علي متعمدا أو رد شيئا أمرت به فليتبوأ بيتا يف جهنم : اهللا عليه و سلم 
  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

د بن عمر الوكيعي حدثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة عن عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة حدثنا أمح - ٧٤
قد علمتم ما قام به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام األول مث بكى مث : قام أبو بكر على املنرب فقال : قال 

  ا شيئا أفضل من العفو والعافية فسلومها اهللا إن الناس مل يعطوا يف هذه الدني: أعادها مث بكى مث أعادها مث بكى قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق بن إمساعيل الطالقاين حدثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة عن عاصم بن أيب النجود عن  - ٧٥
رسول اهللا صلى اهللا عليه إن : قام أبو بكر الصديق على املنرب فخطب فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال : أيب صاحل قال 

سلوا اهللا العفو : مث بكى فقال : و سلم قام فينا عام األول على هذا املنرب يف مثل هذا اليوم يف مثل هذا الشهر قال 
  والعافية 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن أبا : ف عن أيب هريرة حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا فليح عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن بن عو - ٧٦
بكر بعث يف احلجة اليت أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليها قبل حجة الوداع يف يوم النحر يف رهط يؤذن 

  يف الناس أن ال حيج بعد العام مشرك وال يطوفن بالبيت عريان 
  أخرجه البخاري : قال حسني سليم أسد 

د الرمحن بن مهدي حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عب - ٧٧
اللهم : قل : يا رسول اهللا علمين كلمات أقوهلا إذا أصبحت وإذا أمسيت قال : أن أبا بكر قال : عن أيب هريرة 

 فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت رب كل شيء ومليكه ال إله إال أنت أعوذ بك من شر نفسي
  وشر الشيطان وشركه قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أويت إىل فراشك 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



حدثين أبو بكر : حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا احملاريب حدثنا حيىي بن عبيد اهللا عن أبيه عن أبو هريرة قال  - ٧٨
ال واهللا ما عندنا عشاء فاضطجعت : ندكم عشاء ؟ قالوا هل ع: فاتين العشاء ذات ليلة فأتيت أهلي فقلت : قال 

لو خرجت إىل املسجد فصليت وتعللت حىت أصبح فخرجت إىل : على فراشي فلم يأتين النوم من اجلوع فقلت 
من هذا ؟ : املسجد فصليت ما شاء اهللا مث تساندت إىل ناحية املسجد كذلك إذ طلع علي عمر بن اخلطاب فقال 

واهللا ما أخرجين إال الذي أخرجك : ما أخرجك هذه الساعة ؟ فقصصت عليه القصة فقال : فقال أبو بكر : قلت 
من هذا ؟ فبادرين : فجلس إىل جنيب فبينما حنن كذلك إذ خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنكرنا فقال 

خرجت فدخلت املسجد فرأيت : ر ما أخرجكما هذه الساعة ؟ فقال عم: هذا أبو بكر و عمر فقال : عمر فقال 
وأنا : أبو بكر فقلت ما أخرجك هذه الساعة ؟ فذكر الذي كان فقلت : من هذا ؟ فقال : سواد أيب بكر فقلت 

وأنا واهللا ما أخرجين إال الذي أخرجكما : واهللا ما أخرجين إال الذي أخرجك فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
اهليثم بن التيهان فلعلنا جند عنده شيئا يطعمنا فخرجنا منشي فانتهينا إلىاحلائط يف القمر فانطلقوا بنا إىل الواقفي أيب 
هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر و عمر ففتحت : من هذا ؟ فقال عمر : فقرعنا الباب فقالت املرأة 

ذهب يستعذب لنا من املاء من حش بين : أين زوجك ؟ قالت : لنا فدخلنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
: فجاء حيمل قربة حىت أتى هبا خنلة فعلقها على كرنافة من كرانيفها مث أقبل علينا فقال : حارثة اآلن يأتيكم قال 

مرحبا وأهال ما زار الناس أحد قط مثل من زارين مث قطع لناعذقا فأتانا به فجعلنا ننتقي منه يف القمر فنأكل مث أخذ 
إياك وذوات الدر فأخذ : إياك واحللوب أو قال : فجال يف الغنم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  الشفرة

شاة فذحبها وسلخها وقال المرأتة فطبخت وخبزت وجعل يقطع يف القدر من اللحم فأوقد حتتها حىت بلغ اللحم 
أيدينا فأكلنا حىت شبعنا مث قام إىل القربة وقد  واخلبز فثرد مث غرف عليه من املرق واللحم مث أتانا به فوضعه بني

سفعتها الريح فربد فصب يف اإلناء مث ناول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فشرب مث ناول أبا بكر فشرب مث ناول 
عمر فشرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلمد هللا خرجنا مل خيرجنا إال اجلوع مث رجعنا وقد أصبنا هذا 

ال يا رسول اهللا : مالك خادم يسقيك من املاء ؟ قال : سألن عن هذا يوم القيامة هذا من النعيم مث قال للواقفي لت
ما جاء بك ؟ : إذا أتانا سيب فأتنا حىت نأمر لك خبادم فلم يلبث إال يسريا حىت أتاه سيب فأتاه الواقفي فقال : قال 
خذ : كن أنت الذي خيتار يل قال : هذا سيب فقم فاختر منهم قال : يا رسول اهللا موعدك الذي وعدتين قال : قال 

فأي شيء : ما هذا ؟ فقص عليها القصة فقالت : فأخذه فانطلق به إىل امرأته فقالت : هذا الغالم وأحسن إليه قال 
ما : ل أحسن إليه فأحسن إليه قا: أحسنت قد قال لك : كن أنت الذي خيتار يل قالت : قلت له : قلت له ؟ قال 

  فهو حر لوجه اهللا : أن تعتقه قال : اإلحسان إليه ؟ قالت 
  إسناده ضعيف وأخرجه مسلم يف األشربة وأخرجه البخاري يف األدب املفرد : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونس يعين ابن عبيد عن محيد بن هالل عن عبد اهللا بن  - ٧٩
بينا أبوبكر يف عمله فغضب على رجل من املسلمني فاشتد غضبه عليه جدا فلما رأيت : أيب برزة قال  مطرف عن
يا خليفة رسول اهللا أضرب عنقه ؟ فلما ذكرت القتل أضرب عن ذاك احلديث أمجع إىل غري ذلك من : ذلك قلت 

: قلت : ونسيت الذي قلت قال : قال  يا أبا برزة ما قلت ؟: النحو فلما تفرقنا أرسل إيل أبوبكر بعد ذلك فقال 
أرأيت حني رأيتين غضبت على الرجل فقلت : ال واهللا قال : وما تذكر ما قلت ؟ قلت : وما قلت ذكرنيه ؟ قال 

: نعم واهللا واآلن إن أمرتين فعلت : أضرب عنقه يا خليفة رسول اهللا أما تذكر ذاك ؟ أو كنت فاعال ذلك ؟ قال 



  واهللا ما هي ألحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - أو ويلك -وحيك : فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا هاشم بن احلارث حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن عمرو بن مرة عن أيب نصر عن  - ٨٠
يا : نه يومئذ فقال له أبو برزة غضب أبوبكر على رجل غضبا شديدا مل ير أشد غضبا م: أيب برزة األسلمي قال 

ثكلتك : وخرج أبو برزة مث أرسل إليه فقال : فكأهنا نار طفيت قال : خليفة رسول اهللا مرين فأضرب عنقه قال 
ثكلتك أمك أبا برزة إهنا مل تكن ألحد بعد : واهللا لئن أمرتين بقتله ألقتلنه قال : قلت : ما قلت ؟ قال ! أمك 

  يه و سلم رسول اهللا صلى اهللا عل
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا شعبة عن توبة العنربي عن عبد اهللا بن قدامة عن أيب برزة  - ٨١
ليس ألحد إال لرسول اهللا : فانتهرين أبو بكر وقال : فكدت أقتله قال : أغلظ رجل أليب بكر قال : األسلمي قال 

  اهللا عليه و سلم  صلى
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أبا السوار عبد : حدثنا زهري بن حرب حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة أخربين توبة العنربي قال  - ٨٢
ال ليست : فقلت أال أضرب عنقه يا خليفة رسول اهللا ؟ قال : أن رجال سب أبا بكر قال : اهللا حيدث عن أيب برزة 

  د بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألح
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن معني حدثنا أبوعبيدة احلداد عن عبد الواحد بن زيد عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن  - ٨٣
  حبرام  ال يدخل اجلنة جسد غذي: عن أيب بكر الصديق أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : زيد بن أرقم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا أبو داوود حدثنا عبد الواحد بن زيد عن أسلم عن مرة عن زيد بن  - ٨٤
  ال يدخل اجلنة جسد غذي حبرام : مسعت أبا بكر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : أرقم قال 

  ف إسناده ضعي: قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن إمساعيل بن علي الوساوسي حدثنا زيد بن احلباب العكلي عن عبد الرمحن بن سليمان بن  - ٨٥
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب بكر قال : الغسيل عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد اهللا 

م العوج وتدفع ميتة السوء وتقع من اجلائع موقعها من اتقوا النار ولو بشق مترة فإهنا تقي: على أعواد املنرب يقول 
  الشبعان 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا إسحاق بن امساعيل الطالقاين حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا زهري بن حممد عن عبد اهللا بن حممد بن  - ٨٦
مسعت : عت أبا بكر الصديق يقول على املنرب مس: عقيل عن معاذ بن رفاعه بن رافع األنصاري عن أبيه رفاعة قال 

: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبكى أبو بكر حني ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث سري عنه مث قال 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبكى أبو بكر حني ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث سري عنه مث 

سلوا اهللا العفو والعافية واليقني يف : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا القيظ عام األول يقول مسعت رسو: قال 
  اآلخرة واألوىل 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو عامر عبد امللك بن عمرو العقدي حدثنا زهري عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن  - ٨٧
مسعت أبا بكر الصديق على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  :معاذ بن رفاعة بن رافع األنصاري عن أبيه قال 

فبكى أبو بكر حني ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : يقول 
 العفو سلوا اهللا: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف مثل هذا القيظ عام األول : سري عنه مث قال 

  والعافية واليقني يف اآلخره واألوىل 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا زيد بن احلباب عن موسى بن عبيدة حدثين هود بن عطاء عن أنس بن  - ٨٨
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ضرب املصلني : قال أبو بكر : مالك قال 

: عن أيب بكر قال : وسى بن عبيدة عن هود بن عطاء عن أنس حدثنا عمرو بن الضحاك حدثنا أيب عن م - ٨٩
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ضرب املصلني 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن : حدثنا حممد بن الفرج حدثنا حممد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة أخربين هود بن عطاء  - ٩٠
د رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل يعجبنا تعبده واجتهاده فذكرناه لرسول اهللا صلى كان يف عه: مالك قال 

: ها هو ذا قال : اهللا عليه و سلم بامسه فلم يعرفه ووصفناه بصفته فلم يعرفه فبينما حنن نذكره إذ طلع الرجل قلنا 
م ومل يسلم فقال له رسول اهللا إنكم لتخربوين عن رجل إن على وجهه سفعة من الشيطان فأقبل حىت وقف عليه

ما يف القوم أحد أفضل مين أو أخريمين ؟ : أنشدتك باهللا هل قلت حني وقفت على اجمللس : صلى اهللا عليه و سلم 
أنا : أبو بكر : من يقتل الرجل ؟ فقال : اللهم نعم مث دخل يصلي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال ! 

سبحان اهللا أقتل رجال يصلي وقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : يصلي فقال  فدخل عليه فوجده قائما
كرهت أن أقتله وهو يصلي وقد : ما فعلت ؟ قال : قتل املصلني ؟ فخرج فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ضل مين فخرج فقال أبو بكر أف: أنا فدخل فوجده واضعا وجهه فقال عمر : هنيت عن قتل املصلني قال عمر 
: مه ؟ قال وجدته واضعا وجهه فكرهت أن أقتله فقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم 

فدخل علي فوجده قد خرج فرجع إىل رسول اهللا : أنت إن أدركته قال : أنا قال : من يقتل الرجل ؟ فقال علي 
لو قتل ما اختلف يف أميت رجالن كان أوهلم : ته قد خرج قال وجد: مه ؟ قال : صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  وآخرهم قال موسى مسعت حممد بن كعب يقول هو الذي قتله علي ذا الثدية 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب حدثين إبراهيم بن سعد عن  - ٩١
أرسل إيل أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن : لزهري عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت حدثه قال ا

إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإين أخشى أن : إن عمر أتاين فقال : اخلطاب عنده فقال أبو بكر 
كيف أفعل : قلت : وإين أرى أن تأمر فيجمع قال يستحر القتل بقراء القرآن يف املواطن فيذهب كثري من القرآن 

هو واهللا خري فلم يزل يراجعين يف ذلك إىل أن : فقال عمر : شيئا مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال 
إنك فىت شاب عاقل ال : قال أبو بكر : شرح اهللا لذلك صدري ورأيت يف ذلك الذي رأى عمر قال زيد بن ثابت 

واهللا لو كلفين نقل جبل : كنت تكتب الوحي للنيب صلى اهللا عليه و سلم فتتبع القرآن فامجعه قال زيد  نتهمك وقد
كيف تفعلون شيئا مل يفعله رسول اهللا : قلت : من اجلبال ما كان أثقل علي من الذي أمرين به من مجع القرآن قال 

حىت شرح اهللا صدري للذي شرح له صدر أيب بكر و هو واهللا خري فلم يزل يراجعين : صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال 
عمر ورأيت يف ذلك الذي رأيا فتتبعت القرآن أمجعه من الرقاع واللخاف والعسب وصدور الرجال حىت فقدت 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم { آخر سورة التوبة فوجدهتا مع خزمية بن ثابت األنصاري 
إىل خامتة براءة وكانت الصحف عند أيب بكر حياته ]  ١٢٨: التوبة آية [ } وف رحيم حريص عليكم باملؤمنني رؤ

  حىت توفاه اهللا مث عند عمر حىت توفاه اهللا مث عند حفصة 
  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حذيفة أن : حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة العمري حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك  - ٩٢
بن اليمان قدم على عثمان بن عفان فكان يغازي أهل الشام يف فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع 

يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب : حذيفة اختالفهم يف القراءة فقال حذيفة لعثمان 
سلي إلينا بالصحف ننسخها يف املصاحف مث نردها إليك اختالف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إىل حفصة أن أر

فأرسلت هبا حفصة إىل عثمان فأمر عثمان زيد بن ثابت و عبد اهللا بن الزبري و سعيد بن العاص و عبد الرمحن بن 
إذا أنتم اختلفتم و زيد بن ثابت يف شيء : احلارث بن هشام ينسخوهنا يف املصاحف وقال للرهط القرشيني الثالثة 

القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإمنا نزل بلساهنم ففعلوا حىت إذا نسخت الصحف رد عثمان الصحف إىل حفصة  من
وأرسل إىل كل أفق مبصحف مما نسخوا وأمر مبا سواه مما فيه القرآن يف كل صحيفة ومصحف أن ميحا أو حيرق قال 

فقدت آية من سورة : زيد بن ثابت يقول فأخربين خارجة ابن زيد بن ثابت أنه مسع : قال الزهري : إبراهيم 
األحزاب حني نسخت املصاحف وقد كنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرؤها فالتمستها فوجدهتا عند 

]  ٢٣: سورة األحزاب آية [ } من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه { خزمية بن ثابت األنصاري 
  ف فأحلقتها يف سورهتا يف املصح

عن أيب : حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا عبد الصمد حدثنا صدقة بن موسى حدثنا فرقد عن مرة  - ٩٣
ال يدخل اجلنة خب وال سىيء امللكة وإن أول من يقرع باب اجلنة : بكر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  اململوك واململوكة إذا أحسنا عبادة رهبما ونصحا لسيدمها 
  إسناده ضعيف : حسني سليم أسد  قال



حدثنا زهري بن حرب حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغرية بن مسلم أيب سلمة عن فرقد السبخي عن  - ٩٤
: فقال رجل : ال يدخا اجلنة سيئ امللكة قال : عن أيب بكر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مرة الطيب 

فأكرموهم كرامة أوالدكم وأطعموهم : أن هذه األمة أكثر األمم مملوكني وأيتاما ؟ قال  يا رسول اهللا أليس أخربتنا
فرس ترتبطه يف سبيل اهللا ومملوك : فما تنفعنا الدنيا يا رسول اهللا ؟ قال : مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون قال 

  يكفيك فإذا صلى فهو أخوك فإذا صلى فهو أخوك 
  ضعيف  إسناده: قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا مهام بن حيىي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب  - ٩٥
ال يدخل اجلنة خب وال خبيل وال منان وال سيئ امللكة : عن أيب بكر الصديق عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  طاع سيده وأن أول من يدخل اجلنة اململوك إذا أطاع اهللا وأ
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن عامر عن مرة  - ٩٦
  ال يدخل اجلنة سيئ ملكته ملعون من ضار مسلما أو غره : و سلم قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال أبو بكر الصديق : بن إمساعيل حدثنا جرير و أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل قال حدثنا إسحاق  - ٩٧
سلوا اهللا العافية فإن أحدا مل يعط شيئا خريا من : قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مثل مقامي مث بكى فقال 

  العافية ليس اليقني 
  إال اليقني : وقال أبو معاوية 

  إسناده ضعيف : د قال حسني سليم أس

حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا حيىي و عثمان بن علي عن إمساعيل بن أيب خالد عن أيب بكر بن أيب  - ٩٨
[ } من يعمل سوءا جيز به { يا رسول اهللا كيف الصالح بعد هذه اآلية ؟ : قلت : عن أيب بكر الصديق قال : زهري 

رمحك اهللا أبابكر ألست حتزن ؟ ألست تنصب ؟ : ن بكل ما يكون منا ؟ قال إنا جملازو]  ١٢٣: سورة النساء آية 
  فهذا ما جتازون به : بلى قال : ألست تصيبك الألواء ؟ قلت 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا القواريري حدثنا حيىي بن سعيد و وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد  - ٩٩
  عن أيب بكر الصديق 

يا رسول اهللا كيف الصالح بعد هذه اآلية : قلت : أن أبا بكر الصديق قال : عن أيب بكر بن أيب زهري : قال حيىي و
رمحك اهللا أبا بكر ألست تنصب ؟ ألست تصيبك : فقال ]  ١٢٣: سورة النساء آية [ } من يعمل سوءا جيز به { 

  الألواء ؟ فذاك ما جتازون به 
  ه ضعيف النقطاعه إسناد: قال حسني سليم أسد 



عن أيب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد عن امساعيل بن أيب خالد قال حدثين أبو بكر بن أيب زهري  - ١٠٠
سورة النساء آية [ } من يعمل سوءا جيز به { يا رسول اهللا كيف الصالح بعد هذه اآلية ؟ : بكر الصديق أنه قال 

رمحك اهللا أبا بكر ألست مترض ألست تنصب ؟ ألست تصيبك الألواء : ل كل سوء نعمله جنزى به ؟ قا]  ١٢٣: 
  ؟ فذاك ما جتازون به 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا املعتمر عن امساعيل بن أيب خالد حدثين رجل من ثقيف يقال له أبو بكر بن  - ١٠١
من { : كيف الصالح بعد هذه اآلية : ت للنيب صلى اهللا عليه و سلم قل: عن أيب بكر الصديق قال : أيب زهري 

: كل سوء عملنا جنزى به ؟ فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم ]  ١٢٣: سورة النساء آية [ } يعمل سوءا جيز به 
  ألست مترض ؟ ألست حتزن ؟ ألست تصيبك الألواء ؟  -رمحك اهللا : أو  -غفر اهللا لك 

  إسناده ضعيف : أسد  قال حسني سليم

أن أبا بكر لقي : حدثت : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن أيب وائل قال  - ١٠٢
كلمة مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يزعم أهنا موجبة فلم أسأله : طلحة فقال مايل أراك وامجا ؟ قال 

  ال إله إال اهللا : ما هي ؟ قال : قال أنا أعلم ما هي : عنها فقال أبو بكر 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا معلى بن منصور حدثنا ابن أيب زائدة حدثنا ابن أيب ليلى حدثنا عبد الرمحن بن  - ١٠٣
رأة مع ابن هلا شاة نزل النيب منزال فبعثت إليه ام: عن ايب بكر الصديق قال : األصبهاين عن عبد الرمحن بن أيب ليلى 

انطلق به إىل أمك فشربت حىت رويت مث جاء بشاة أخرى فحلب مث سقى أبا بكر مث جاء بشاة : فحلب مث قال 
  أخرى فحلب مث شرب 
  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

عن أيب بكر : حدثنا إسحاق بن إمساعيل حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن زيد بن يثيع  - ١٠٤
ال حيج بعد العام مشرك وال يطوفن بالبيت عريان : الصديق أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعثه برباءة إىل أهل مكة 

وال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة ومن كان بينه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مدة فأجله إىل مدته واهللا 
فلما : هبا ثالثا مث قال لعلي احلقه فرد علي أبا بكر وبلغها قال ففعل قال  فسار: بريء من املشركني ورسوله قال 

ما حدث : يا رسول اهللا أحدث يف شيء ؟ قال مث قال : قدم على النيب صلى اهللا عليه و سلم أبو بكر بكى وقال 
  أن ال يبلغ إال أنا أو رجل مين : فيك إال خري إال أين أمرت بذلك 

  جاله ثقات ر: قال حسني سليم أسد 

مسعت أبا : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا سويد بن عبد العزيز عن ثابت بن عجالن عن سليم بن عامر قال  - ١٠٥
اخرج فناد يف الناس من شهد أن ال إله إال اهللا وجبت له اجلنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بكر يقول 

: قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ا لك أبا بكر ؟ فقلت م: فخرجت فلقيين عمر بن اخلطاب فقال : قال 
إرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اخرج فناد يف الناس من شهد أن ال إله إال اهللا وجبت له اجلنة قال عمر 



ته بقول عمر ما ردك ؟ فأخرب: سلم فإين أخاف أن يتكلوا عليها فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  صدق : فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا يونس بن حممد حدثنا جرير بن حازم حدثنا الزبري بن اخلريت عن أيب لبيد قال  - ١٠٦
سلم  خرج رجل من األسر من طاحية يقال له بريح بن أسد مهاجرا إىل املدينة وقد مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و

من أنت ؟ قال أنا رجل من : فرأى عمر بن اخلطاب بريحا يطوف يف سكك املدينة فأنكره فقال : قبيل ذلك قال 
يا أبا بكر هذا من األرض اليت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : أهل عمان فأخذ بيده فذهب به إىل أيب بكر فقال 

  و سلم يذكر أهلها من أهل عمان 
إين ألعلم أرضا ينضح بناحيتها البحر هبا حي من : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول فقال أبو بكر مسعت ر

  العرب لو أتاهم رسويل مل يرموه بسهم وال حجر 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

سألت رسول : قال أبو بكر : حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن عكرمة قال  - ١٠٧
  شيبتين هود والواقعة وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت : ما شيبك ؟ قال : لى اهللا عليه و سلم اهللا ص

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: قال أبو بكر : حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن عكرمة قال  - ١٠٨
  ك ؟ فذكر حنوه سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما شيب

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  هذا خطأ : وسألت عنه فقال : حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا قال  - ١٠٩
قال رسول اهللا صلى : عن أيب بكر الصديق قال : حدثنا محاد بن سلمة عن ابن أيب عتيق عن أبيه : مث حدثين به قال 
  هرة للفم مرضاة للرب السواك مط: اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب بكر الصديق قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يونس بن حممد حدثنا محاد بن سلمة عن ابن أيب عتيق  - ١١٠
  السواك مطهرة للفم مرضاة للرب : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده ضعيف النقطاعه  :قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة السامي بالبصرة حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا أبو إسحاق الرازي حدثنا  - ١١١
إن أهل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب بكر الصديق قال : إمساعيل بن نوح عن أبيه عن جده 

  تبايعوا إال بالبز اجلنة ال يتبايعون ولو تبايعوا ما 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة حدثنا املسعودي عن بكري بن األخنس  - ١١٢
يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب : عن أيب بكر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن رجل 

ليلة البدر قلوهبم على قلب رجل واحد فاستزدت ريب فزادين مع كل رجل سبعني ألفا قال أبو وجوههم كالقمر 
  فكنا نرى ذلك قد أتى على أهل القرى ويصيب من زاد من أهل البوادي : بكر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال أبو : عن الرباء بن عازب قال  حدثنا عبيد اهللا بن معاذ العنربي حدثنا أيب حدثنا شعبة عن أيب إسحاق - ١١٣
ملا خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مكة إىل املدينة مررنا براع وقد عطش رسول اهللا : بكر الصديق 

  صلى اهللا عليه و سلم فحلبت له كثبة من لنب فأتيته هبا فشرب حىت رضيت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت الرباء بن : ري حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال مسعت أبا أسحاق اهلمداين يقول حدثنا القواري - ١١٤
ملا أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مكة إىل املدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم فدعا : عازب يقول 

فدعا اهللا له قال فعطش : رك قال ادع اهللا وال أض: عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فساخت به فرسه فقال 
فأخذت قدحا فحلبت لرسول اهللا صلى : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمروا براعي غنم قال أبو بكر الصديق 

  اهللا عليه و سلم كثبة من لنب فأتيته فشرب حىت رضيت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت الرباء بن : حدثنا شعبة عن أيب إسحاق اهلمداين قال  حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر - ١١٥
ملا أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مكة إىل املدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم فدعا عليه : عازب قال 

صلى ادع اهللا يل وال أضرك فدعا له فعطش رسول اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فساخت به فرسه فقال 
فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لنب فأتيته فشرب مث شرب : اهللا عليه و سلم فمروا براع قال أبو بكر الصديق 

  حىت رضيت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اشترى : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عثمان بن عمر حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال  - ١١٦
كيف خرج رسول : مر الرباء حيمله إىل رحلي فقال ال حىت ختربين : أيب رحال بثالثة عشر درمها فقال أبو بكر من 

قام قائم : ارحتلنا فأحتبسنا يومنا وليلتنا حىت قام ظهرا أو قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مكة إىل املدينة فقال 
رششته وفرشت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه الظهرية فرميت ببصري فإذا أنا بصخرة هلا بقية من ظل ف

من يا رسول اهللا مث انطلقت أنفض ما حويل هل أرى من الطلب أحدا ؟ فإذا أنا براعي غنم يريد من : فروة فقلت 
هل يف غنمك من لنب ؟ : لرجل من قريش فعرفته فقلت : ملن أنت يا غالم ؟ قال : الصخرة مثل ما أردت فقلت 

نعم فأمرته فاعتقل شاة من الغنم فأمرته فنفض ضرعها مث أمرته فنفض : هل أنت حالبنا ؟ قال : لت نعم ق: قال 
كفيه من الغبار فحلب يل كثبة من لنب ومعي إداوة على فمها خرقة فصببت املاء على اللنب مث أتيت به رسول اهللا 

ارحتلنا فلم يلحقنا من الطلب أحد غري اشرب يا رسول اهللا و: صلى اهللا عليه و سلم فوافقته قد استيقظ قلت 
ال حتزن إن اهللا معنا فلما : هذا الطلب قد حلقنا يا رسول اهللا قال : سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت 



يا حممد قد : دنا دعا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فساخ فرسه يف األرض إىل بطنه ووثب عنه وقال 
ادع اهللا أن خيلصين مما أنا فيه ولك علي ألعمني على من ورائي وهذه كنانيت فخذ سهما علمت أن هذا عملك ف

ال حاجة يل يف إبلك فقدمنا إىل : منها فإنك ستمر على إبلي وغلماين مبكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك فقال 
طلب أكرمهم بذلك فصعد الرجال أنزل على بين النجار أخوال عبد امل: املدينة ليال فتنازعوا أيهم ينزل عليهم فقال 

  يا حممد يارسول اهللا يا حممد يارسول اهللا : والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان واخلدم يف الطرق ينادون 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة السامي حدثنا حممد بن أيب فديك عن الضحاك بن عثمان عن حممد ب - ١١٧
أي العمل : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب بكر الصديق قال : املنكدر عن عبد الرمحن بن يربوع 

  العج والثج : أفضل ؟ قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ار حدثنا شجاع بن خملد حدثنا سعيد بن سالم العطار عن أيب بكر بن أيب سربة العامري عن عطاء بن يس - ١١٨
ما بني بييت ومنربي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب بكر الصديق قال : عن عبد الرمحن بن يربوع 

  روضة من رياض اجلنة ومنربي على ترعة من ترع اجلنة 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

ن عثمان بن إسحاق عن قبيصة بن حدثنا أبو خيثمة حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك عن الزهري ع - ١١٩
مالك يف كتاب اهللا شيء ومالك يف سنة رسول اهللا : جاءت اجلدة إىل أيب بكر تسأله عن مرياثها فقال : ذؤيب قال 

  صلى اهللا عليه و سلم شيء فارجعي حىت أسأل الناس 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

أن اجلدة جاءت إىل أيب بكر : الزهري عن قبيصة بن ذؤيب  حدثنا القواريري حدثنا سفيان بن عيينة عن - ١٢٠
  أخربت أن يل حقا : فقالت : بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

: ما أجد لك يف الكتاب من حق وما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقضي لك بشيء قال : فقال أبو بكر 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطاها : ك ؟ قال حممد بن مسلمة من يشهد مع: فشهد املغرية بن شعبة فقال 

أيكما انفردت به : فقال عمر : هي أم أب األم أو األب فلما كان عمر جاءت اليت ختالفها : السدس قال الزهري 
  فهو هلا فإن اجتمعتما فهو بينكما 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

ثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن يزيد بن مخري عن سليم بن عامر عن أوسط حدثنا زهري بن حرب حد - ١٢١
: خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام األول مث بكى أبو بكر فقال : خطبنا أبو بكر فقال : البجلي قال 

يكم بالصدق فإنه مع الرب ومها سلوا اهللا العافية فإن الناس مل يعطوا يف الدنيا بعد اليقني شيئا أفضل من املعافاة أال وعل
يف اجلنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور ومها يف النار وال تقاطعوا وال تباغضوا وال حتاسدوا وكونوا عباد اهللا 



  إخوانا كما أمركم اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت : أخربين قال : يزيد بن مخري  حدثنا إسحاق بن إمساعيل حدثين حيىي بن أيب بكري حدثنا شعبة قال - ١٢٢
قال رسول اهللا صلى : عن أيب بكر الصديق قال : سليم بن عامر حيدث عن أوسط بن إمساعيل بن أوسط البجلي 

عليكم بالصدق فإنه مع الرب ومها يف اجلنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور ومها يف النار وال : اهللا عليه و سلم 
  كونوا عباد اهللا إخوانا كما أمركم اهللا تقاطعوا وال تدابروا و
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت سليم بن عامر : حدثنا إسحاق بن إمساعيل حدثنا روح بن عباده عن شعبة أخربين يزيد بن مخري قال  - ١٢٣
بنا حني مسعت أبا بكر خط: عن رجل من أهل محص وكان قد أدرك أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  سلوا اهللا العفو واملعافاة : قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقامي هذا عام األول مث بكى مث قال : استخلف قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت سليم بن عامر : أخربين قال : حدثنا إسحاق حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا شعبة قال يزيد بن مخري  - ١٢٤
عن أيب بكر أنه قال حني تويف رسول اهللا صلى : جال من محري حيدث عن أوسط بن إمساعيل بن أوسط البجلي ر -

سلوا اهللا املعافاة فإنه مل : قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فينا عام أول مقامي هذا مث قال : اهللا عليه و سلم قال 
  يؤت أحد بعد اليقني شيئا خريا من املعافاة 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

مسعت أيوب و عبد الرمحن السراج و عبيد اهللا بن عمر حيدثونه عن : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد قال  - ١٢٥
أنه قرأ كتاب عمر بن اخلطاب أنه ليس فيما دون مخسة من اإلبل شيء وإذا بلغت مخسا ففيها شاة إىل تسع : نافع 

[ أربع عشرة فإذا بلغ مخس عشرة ففيها ثالث إىل تسع عشرة فإذا بلغت العشرين  فإذا كانت عشرا فشاتان إىل
وإىل أربع وعشرين فإذا بلغت مخسا وعشرين ففيها بنت خماض إىل مخس وثالثني فإذا زادت ففيها ابنة لبون ] فأربع 

لتسعني فإذا زادت ففيها حقتان إىل مخس وأربعني فإذا زادت ففيها حقة إىل الستني فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إىل ا
إىل العشرين ومئة فإذا زادت ففي كل مخسني حقة ويف كل أربعني ابنة لبون وليس يف الغنم شيء فيما دون األربعني 
فإذا بلغت األربعني ففيها شاة إىل العشرين ومئة فإذا زادت فشاتان إىل املئتني فإن زادت على املئتني فثالث شياه إىل 

  إذا زادت على الثالث مئة ففي كل مئة شاة الثالث مئة ف
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

رأينا عند مثامة بن عبد اهللا بن أنس كتابا كتبه أبو : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد حدثنا أيوب قال  - ١٢٦
عليه و سلم فيه مثل هذا  بكر الصديق ألنس بن مالك حني بعثه على صدقة البحرين عليه خامت النيب صلى اهللا

  القول 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



أخذت هذا الكتاب من مثامة بن عبد : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يونس بن حممد حدثنا محاد بن سلمة قال  - ١٢٧
سئلها من أن أبا بكر كتب له أن هذه فرائض الصدقة اليت أمر اهللا هبا رسوله فمن : اهللا بن أنس عن أنس بن مالك 

املسلمني على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فال يعطه فيما دون مخس وعشرين من اإلبل يف مخس ذود شاة فإذا 
بلغت مخسا وعشرين ففيها ابنة خماض إىل مخس وثالثني فإذا مل يكن ابنة خماض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا 

ستا وأربعني ففيها حقة طروقة الفحل إىل ستني فإذا بلغت وثالثون ففيها ابنة لبون إىل مخس وأربعني فإذا بلغت 
واحد و ستني ففيها جذعة إىل مخس وسبعني فإذا بلغت ستة وسبعني ففيها ابنتا لبون اىل تسعني فإذا بلغت واحدا 

وتسعني ففيها حقتان طروقتا الفحل إىل عشرين ومئة فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعني بنت لبون ويف 
مخسني حقة فإذا تبيان أسنان اإلبل يف الفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة اجلذعة وليست عنده جذعة  كل

وعنده حقة فإهنا تقبل منه احلقة وجيعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درمها ومن بلغت عنده صدقة احلقة 
ا أو شاتني ومن بلغت عنده صدقة احلقة وليست وليس عنده إال جذعة فإهنا تقبل منه ويعطيه املصدق عشرين درمه

عنده وعنده ابنة لبون فإهنا تقبل منه وجيعل معها شاتني إن استيسرتا أو عشرين درمها ومن بلغت صدقته ابنة لبون 
وليست عنده إال حقة فإهنا تقبل منه ويعطيه املصدق عشرين درمها أو شاتني ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست 

لبون وعنده ابنة خماض فإهنا تقبل منه وجيعل معها شاتني إن استيسرتا أو عشرين درمها ومن بلغت صدقته  عنده ابنة
ابنة خماض وليس عنده إال ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن مل يكن عنده إال أربعة من اإلبل فليس 

كانت أربعني ففيها شاة إىل عشرين ومئة فإذا زادت فيها شيء إال أن يشاء رهبا ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا 
ففيها شاتان إىل مئتني فإذا زادت ففيها ثالث شياه إىل ثالث مئة فإذا زادت واحدة ففي كل مئة شاة وال تؤخذ يف 
الصدقة هرمة وال ذات عوار وال تيس الغنم إال أن يشاء املصدق وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية 

قة وما كان من خليطني فإهنما يترجعان بينهما بالسوية إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من األربعني شاة واحدة الصد
فليس فيها إال أن يشاء رهبا ويف الرقة ربع العشور فإذا مل يكن املال إال تسعني ومئة درهم فليس فيه شيء إال أن 

  الرقة يعين الدراهم : يشاء رهبا قال أبو خيثمة 
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

: حدثنا عبيد اهللا بن معاذ العنربي حدثنا أيب حدثنا شعبة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم  - ١٢٨
يا أيها الناس إنكم تقرؤون اآلية وتضعوهنا على غري ما : عن أيب بكر الصديق عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

]  ١٠٥آية : سورة املائدة [ } ا الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم يا أيه{ وضعها اهللا 
  إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه يوشك أن يعمهم اهللا بعقاب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

   حدثنا عبيد اهللا بن معاذ حدثنا أيب حدثنا شعبة عن احلكم عن قيس بن أيب حازم - ١٢٩
  عن أيب بكر الصديق مبثل ذلك ال يذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم : 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو طالب عبد اجلبار بن عاصم حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب  - ١٣٠
إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه يوشك أن : م مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: عن أيب بكر قال : حازم 



  يعمهم اهللا بعقاب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا عمر بن علي حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال  - ١٣١
يا أيها الذين آمنوا { ية وتضعوهنا على غري مواضعها يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه اآل: مسعت أبا بكر يقول : 

وإنا مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه ]  ١٠٥آية : سورة املائدة [ } عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم 
  إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه أوشك أن يعمهم اهللا بعقابه : و سلم يقول 

  صحيح  إسناده: قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن امساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم  - ١٣٢
سورة [ } يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم { : قرأ أبو بكر هذه اآلية : قال : 

ال وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا إن الناس يضعون هذه اآلية على غري موضعها أ: مث قال ]  ١٠٥آية : املائدة 
  إن القوم إذا رأوا االظامل فلم يأخذوا على يديه واملنكر فلم يغريوه عمهم اهللا بعقابه : عليه و سلم يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ث عن حممد حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل بن جعفر أخربين عمرو يعين ابن أيب عمرو عن أيب احلوير - ١٣٣
أن عمر بن اخلطاب مر على عثمان وهو جالس يف املسجد فسلم عليه فلم يرد عليه فدخل على أيب بكر : بن جبري 

هو يف املسجد قاعد : فأين هو ؟ قال : مررت على عثمان فسلمت عليه ومل يرد علي قال : فاشتكى ذلك إليه فقال 
واهللا ما شعرت أنه سلم : أن ترد على أخيك حني سلم عليك ؟ قال ما منعك : فانطلقنا إليه فقال له أبو بكر : قال 

خال يب الشيطان فجعل : فماذا حتدثك نفسك ؟ قال : مر يب وأنا أحدث نفسي فلم أشعر أنه سلم فقال أبو بكر 
حني ألقى الشيطان ذلك يف  -يلقي يف نفسي أشياء ما أحب أين تكلمت هبا وأن يل ما على األرض قلت يف نفسي 

يا ليتين سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما الذي ينجينا من هذا احلديث الذي يلقي الشيطان يف :  -فسي ن
ما الذي ينجينا : فإين واهللا قد اشتكيت ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسألته : أنفسنا ؟ فقال أبو بكر 

ينجيكم من ذلك أن : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  من هذا احلديث الذي يلقي الشيطان منه يف أنفسنا ؟
  تقولوا مثل الذي أمرت به عمي عند املوت فلم يفعل 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

قام أبو بكر : حدثنا إسحاق بن إمساعيل حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن احلجاج قال  - ١٣٤
لقد علمتم ما قام فيكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام : فقال : نيب صلى اهللا عليه و سلم الصديق بعد وفاة ال

  سلوا اهللا العافية فإنه مل يعط عبد شيئا أفضل من املعافاة إال اليقني وأنا أسأل اهللا اليقني والعافية : األول قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة قال : إسحاق بن إمساعيل قاال  حدثنا أبو خيثمة و - ١٣٥
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصيف عام األول والعهد : قال أبو بكر الصديق وهو على املنرب وبكى 



  سلوا اهللا اليقني والعافية : قريب يقول 
  ه إسناده ضعيف النقطاع: قال حسني سليم أسد 

عن أيب بكر : حدثنا حمرز بن عون حدثنا عثمان بن مطر حدثنا عبد الغفور عن أيب نصرية عن أيب رجاء  - ١٣٦
أهلكت : عليكم بال إله إال اهللا واالستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  فلما رأيت ذلك أهلكتهم باألهواء وهم حبسبون أهنم مهتدون  الناس بالذنوب فأهلكوين بال إله إال اهللا واالستغفار
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

لقيت موىل أليب بكر : حدثنا حيىي بن عبد احلميد احلماين حدثنا أيب عن عثمان بن واقد عن أيب نصرية قال  - ١٣٧
ما أصر من استغفر وإن عاد يف اليوم :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: مسعت أبا بكر يقول : فقلت له 

  سبعني مرة ؟ 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثناه إسحاق بن أيب إسرئيل وغريه حدثنا أبو حيىي عبد احلميد احلماين عن عثمان بن واقد عن أيب نصرية  - ١٣٨
  عن أيب بكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنوه : عن موىل أليب بكر 

  إسناده ضعيف : ال حسني سليم أسد ق

حدثين أبو نصرية : قال : حدثنا عبد الغفار بن عبد اهللا بن الزبري حدثنا عفيف بن سامل عن عثمان بن واقد  - ١٣٩
من استغفر فلم يصر وإن عاد : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن موىل أليب بكر عن أيب بكر قال 

  ة يف اليوم سبعني مر
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  آخر مسند أيب بكر ويتلوه مسند عمر رضي اهللا عنه 

  مسند عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

: حدثنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت  - ١٤٠
املدينة فتراءينا اهلالل وكنت رجال حديد البصر فرأيته وليس أحد يزعم كنا عند عمر بن اخلطاب ب: عن أنس قال 

سأراه وأنا مستلق على : يقول عمر : أما تراه ؟ فجعل ال يراه قال : فجعلت أقول لعمر : أنه رآه غريي قال 
بدر باألمس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يرينا مصارع أهل : فراشي مث أنشأ حيدثنا عن أهل بدر قال 

فقال عمر فوالذي بعثه باحلق ما أخطؤوا احلدود اليت حد : هذا مصرع فالن غدا إن شاء اهللا قال : قال يقول 
فجعلوا يف بئر بعضهم على بعض فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ن بن فالن هل وجدمت ما وعدكم اهللا ورسوله حقا ؟ فإين قد يا فالن بن فالن ويا فال: حىت انتهى إليهم فقال 
ما أنتم بأمسع ملا أقول : يا رسول اهللا تكلم أجسادا ال أرواح فيها ؟ فقال : وجدت ما وعدين اهللا حقا قال عمر 



  منهم غري أهنم ال يستطيعون أن يردوا علي شيئا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دثنا جرير بن حازم قال مسعت عبد امللك بن عمري حيدث عن جابر بن مسرة السوائي فقال حدثنا شيبان ح - ١٤١
يا أيها الناس قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقامي فيكم اليوم : خطبنا عمر بن اخلطاب باجلابية فقال : 

على الشهادة ال يسأهلا وحيلف على أحسنوا إىل أصحايب مث الذين يلوهنم مث يفشو الكذب حىت يشهد الرجل : قال 
اليمني ال يسأهلا فمن أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد فال خيلون 

  أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  : بن محزة البصري حدثنا جرير بن حازم عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة قال حدثنا علي  - ١٤٢
أال أحسنوا : قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقامي فيكم اليوم فقال : خطبنا عمر بن اخلطاب باجلابية فقال : 

  اىل أصحايب مث الذين يلوهنم فذكر حنو حديث شيبان 

هري بن حرب حدثنا جرير ابن عبد احلميد عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة حدثنا أبو خيثمة ز - ١٤٣
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام يف مثل مقامي هذا : خطب عمر بن اخلطاب الناس باجلابية فقال : قال 

رجل على اليمني قبل أن أحسنوا إىل أصحايب مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث يفشو الكذب حىت حيلف ال: فقال 
يستحلف ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد عليها فمن أحب أن ينال منكم حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة فإن 

الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد أال ال خيلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان أال ومن كان منكم تسوؤه 
  سيئته وتسره حسنته فهو مؤمن 

  رجاله ثقات : حسني سليم أسد  قال

عن عمر بن : حدثنا شيبان حدثنا أبو هالل حدثنا غيالن ابن جرير حدثين عبد اهللا بن معبد الزماين  - ١٤٤
ال صام : ما أفطر مذ كذا وكذا قال : اخلطاب قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ أتى على رجل فقيل 

يا رسول اهللا : شك غيالن فلما رأى عمر غضب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  وال أفطر أو ما صام وما أفطر
ذاك : يا رسول اهللا صوم يوم وإفطار يوم ؟ قال : قلت : ويطيق ذاك أحد ؟ قال : صوم يومني وإفطار يوم ؟ قال 

ا رسول اهللا صوم يوم ي: ومن يطيق ذاك ؟ قال : يا رسول اهللا صوم يوم وإفطار يومني ؟ قال : صوم أخي داود قال 
يا رسول اهللا صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ؟ قال : ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي النبوة قال : االثنني ؟ قال 

  اآلخر ما قبلها أو ما بعدها شك أبو هالل : أحدمها يكفر وقال : 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أتيت : الفرات حدثنا عبد اهللا بن بريدة عن أيب األسود الديلي قال حدثنا شيبان حدثنا داوود بن أيب  - ١٤٥
املدينة وقد وقع هبا مرض فهم ميوتون موتا ذريعا فجلست إىل عمر بن اخلطاب فمرت به جنازة فأثين على صاحبها 

ما : قلت : وجبت فقال أبو األسود : وجبت مث مرت أخرى فأثين على صاحبها شر فقال عمر : خري فقال عمر 
أميا مسلم شهد له أربعة خبري أدخله : قلت كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وجبت يا أمري املؤمنني ؟ قال 



  واثنان مث مل نسأله عن الواحد : واثنان ؟ قال : وثالثة قلنا : وثالثة ؟ قال : قلنا : اهللا اجلنة قال 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: ثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال حد - ١٤٦
يا أيها الناس أال ال ختدعوا عن الرجم أال ال ختدعوا عن الرجم فإن رسول اهللا صلى : مسعت عمر بن اخلطاب يقول 

وبالشفاعة وبالدجال وبقوم خيرجون  اهللا عليه و سلم رجم و أبو بكر رجم ورمجت وإنه يكون قوم يكذبون بالرجم
  من النار بعدما حمشتهم أو امتحشوا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : أخربنا أبو العالية : حدثنا هشيم حدثنا منصور عن قتادة قال : حدثنا حممد بن الصباح و زمحويه قاال  - ١٤٧
لم منهم عمر بن اخلطاب وكان عمر من أحبهم إيل أن ابن عباس أخربين غري واحد عن النيب صلى اهللا عليه و س

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الصاله بعد الفجر حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغرب الشمس 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن عمر : أبيه  حدثنا مصعب بن عبد اهللا بن مصعب الزبريي حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن - ١٤٨
بن اخلطاب كان يساير رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض أسفاره فسأله عن شيء فلم جيبه مث سأله فلم جيبه 

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا كل ذلك ال ! ثكلتك أمك عمر : فقلت : مث سأله فلم جيبه فقال عمر 
لقد خشيت أن : اس فلم أنشب أن مسعت صارخا ينادي فأتيت قلت جييبك فحركت بعريي وتقدمت بني يدي الن

نزلت علي الليلة سورة هي أحب إيل : يكون قد نزل يف قرآن فسلمت عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
[ } ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر * إنا فتحنا لك فتحا مبينا { : الشمس مث قرأ ] عليه [ مما طلعت 

  ]  ٢ - ١سورة الفتح آية 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك : حدثنا أبو خيثمة و إسحاق بن إمساعيل الطالقاين و القواريري قالوا  - ١٤٩
ربا إال الذهب بالورق : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسع عمر بن اخلطاب يقول : بن أوس بن احلدثان 

والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء وفيه عن مالك بن : هاء وهاء والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء ويف حديث إسحاق 
  مسعت عمر خيرب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : أوس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

شهدت العيد مع : عبيد موىل الزهريني قال حدثنا إسحاق بن إمساعيل حدثنا سفيان عن الزهري مسع أبا  - ١٥٠
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن صيام هذين اليومني : عمر بن اخلطاب فبدأ بالصالة قبل اخلطبة وقال 

  أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم وأما يوم الضحى فكلوا من حلم نسككم مل يذكر فيه أكثر من هذا 
  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 



ملا زالت الشمس : عن ابن عباس قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اهللا  - ١٥١
الرجم حق احملصن إذا كانت بينة أو : صعد عمر املنرب وأذن املؤذنون فخطب فحمد اهللا وأثىن عليه وقال يف خطبته 

  ليه و سلم ورمجنا معه وبعده محل أو اعتراف وقد رجم رسول اهللا صلى اهللا ع
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصالة قبل : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن الزهري عن أيب عبيد قال  - ١٥٢
من  أما يوم األضحى فتأكلون: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن صيام هذين اليومني : اخلطبة مث قال 

وشهدته مع عثمان فبدأ بالصالة قبل اخلطبة فوافق ذاك يوم : نسككم وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم قال 
إن هذا يوم جيتمع فيه عيدان من كان ها هنا من أهل العوايل فقد أذنا له فإن شاء أن يرجع فلريجع : اجلمعة فقال 

ال يأكل أحدكم من نسكه فوق : الة قبل اخلطبة وقال ومن أحب أن ميكث فليمكث مث شهدهتا مع علي فبدأ بالص
  ثالث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد : حدثنا أبو خيثمة زهري بن حرب و عبيد اهللا بن عمر القواريري قاال  - ١٥٣
ال تطروين كما أطرت النصارى : ال عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ق: اهللا ابن عبد اهللا عن ابن عباس 

  عبد اهللا ورسوله : عيسى ابن مرمي ولكن قولوا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا بشر بن منصور حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر  - ١٥٤
  ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا : م قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: قال عمر : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عمر عن النيب : حدثنا القواريري حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر  - ١٥٥
  إن امليت يعذب ببكاء أهله عليه : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد األعلى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن سعيد بن املسيب عن عبد اهللا بن  - ١٥٦
  إن امليت يعذب يف قربه ما نيح عليه : أن عمر بن اخلطاب حدث أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عمر 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

هللا بن عمر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن حدثنا عبيد ا - ١٥٧
  إن امليت يعذب يف قربه ما نيح عليه أو ما بكي عليه : عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : ابن عمر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن عمر عن : عيد القطان حدثنا عبيد اهللا حدثين نافع عن ابن عمر حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن س - ١٥٨
  امليت يعذب ببكاء أهله عليه : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثين قتادة عن أيب العالية عن ابن عباس قال - ١٥٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن صالة بعد الغداة حىت تطلع  -وأعجبهم إيل عمر  -حدثين رجال : 

  الشمس وبعد العصر حىت تغرب الشمس 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أبيه  حدثنا مصعب بن عبد اهللا حدثنا عبد العزيز بن حممد عن حممد بن أيب محيد عن زيد بن أسلم عن - ١٦٠
أنبئوين بأفضل أهل اإلميان إميانا : كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالسا فقال : عن عمر بن اخلطاب قال 

هم كذلك وحيق هلم ذلك وما مينعهم وقد أنزهلم اهللا املنزلة اليت أنزهلم هبا ؟ بل : يا رسول اهللا املالئكة قال : قالوا 
هم كذلك وحيق هلم وما مينعهم وقد : األنبياء الذين أكرمهم اهللا برسالته والنبوة قال يا رسول اهللا : غريهم ؟ قالوا 

هم : يا رسول اهللا الشهداء الذين استشهدوا مع األنبياء قال : أنزهلم اهللا املنزلة اليت أنزهلم هبا ؟ بل غريهم قالوا 
: فمن يا رسول اهللا ؟ قال : بل غريهم قالوا  كذلك وحيق هلم وما مينعهم وقد أكرمهم اهللا بالشهادة مع األنبياء ؟

أقوام يف أصالب الرجال يأتون من بعدي يؤمنون يب ومل يروين ويصدقون يب ومل يروين جيدون الورق املعلق فيعملون 
  مبا فيه فهؤالء أفضل أهل اإلميان إميانا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : بن الدراوردي عن حممد بن أيب محيد عن زيد بن أسلم عن أبيه حدثنا مصعب بن عبد اهللا حدثنا ا - ١٦١
أال أخربكم خبيار أئمتكم من شرارهم ؟ الذين حتبوهنم وحيبونكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عمر قال 

  ويدعون لكم وتدعون هلم وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم 
  إسناده ضعيف : سليم أسد قال حسني 

فرض عمر : حدثنا مصعب حدثنا عبد العزيز بن حممد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال  - ١٦٢
إن أباه كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا : ألسامة أكثر مما فرض يل فقلت إمنا هجريت وهجرة أسامة واحدة فقال 

   رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منك وإمنا هاجر بك أبواك عليه و سلم من أبيك وإنه كان أحب إىل
  رجاله ثقات إال أن عبدالعزيز الدراوردي قال النسائي ال بأس به : قال حسني سليم أسد 

عن عمر بن : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد حثنا حيىي بن سعيد حدثنا عبيد بن حنني عن ابن عباس  - ١٦٣
  هللا عليه و سلم آىل من نسائه شهرا فلما مضت تسع وعشرون نزل إليهن أن النيب صلى ا: اخلطاب 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عكرمة بن عمار عن مساك أيب زميل احلنفي قال  - ١٦٤
دخلت : زل النيب صلى اهللا عليه و سلم نساءه قال ملا اعت: حدثين عمر بن اخلطاب قال : عبد اهللا بن عباس قال 



طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساءه وذلك قبل أن يؤمر : املسجد فإذا الناس ينكتون باحلصى ويقولون 
يا بنت أيب بكر أقد بلغ من : فدخلت على عائشة فقلت : فقلت ألعلمن ذلك اليوم قال : باحلجاب قال عمر 
مايل ولك يا ابن اخلطاب ؟ عليك بعيبتك قال فدخلت : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قالت شأنك أن تؤذي رسو

يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا لقد : على حفصة ابنة عمر فقلت 
فبكت : اهللا عليه و سلم قال علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيبك ولوال أنا لطلقك رسول اهللا صلى 

هو يف خزانته يف املشربة فدخلت فإذا أنا برباح غالم رسول اهللا : أين رسول اهللا ؟ قالت : أشد البكاء فقلت هلا 
صلى اهللا عليه و سلم قاعدا على أسكفة املشربة مدل رجليه على نقري من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول اهللا 

يا رباح استأذن يل عندك على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنظر : فناديته فقلت  صلى اهللا عليه و سلم وينحدر
يا رباح استأذن يل عندك على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : رباح إىل الغرفة مث نظر إيل فلم يقل شيئا فقلت 

على رسول اهللا صلى اهللا عليه و  يا رباح استأذن يل عندك: فنظر رباح إىل الغرفة مث نظر إيل فلم يقل شيئا فقلت 
يا رباح استأذن يل عندك على رسول اهللا فإين : سلم فنظر إىل الغرفة مث نظر إيل فلم يقل شيئا مث رفعت صويت فقلت 

أظن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ظن أين جئت من أجل حفصة واهللا لئن أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ضربن عنقها ورفعت صويت فأومأ إيل أن ائذنه فدخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سلم بضرب عنقها أل

وهو مضطجع على حصري فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غريه فإذا احلصري قد أثر يف جنبه فنظرت ببصري يف 
رظا يف ناحية الغرفة وإذا أفيق خزانة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا أنا بقبضة من شعري حنو الصاع ومثلها ق

يا نيب اهللا ومايل ال أبكي وهذا احلصري قد أثر : ما يبكيك يا ابن اخلطاب ؟ فقلت : فابتدرت عيناي قال : معلق قال 
يف جنبك ؟ وهذه خزانتك ال أرى فيها إال ما أرى ؟ وذاك قصري وكسرى يف الثمار واألهنار وأنت رسول اهللا 

: بلى قال : يا ابن اخلطاب أال ترضى أن تكون لنا اآلخرة وهلم الدنيا ؟ قلت : قال وصفوته وهذه خزانتك ؟ 
يا رسول اهللا ما يشق عليك من شأن النساء ؟ فإن : ودخلت عليه حني دخلت وأنا أرى يف وجهه الغضب فقلت 

ما تكلمت وأمحد اهللا كنت طلقتهن فإن اهللا معك ومالئكته و جربيل و ميكائيل وأنا و أبو بكر واملؤمنون معك وقل
وإن تظاهرا عليه فإن { ونزلت هذه اآلية آية التخيري : بكالم إال رجوت أن يكون اهللا يصدق قويل الذي أقول قال 

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خريا منكن * اهللا هو مواله وجربيل وصاحل املؤمنني واملالئكة بعد ذلك ظهري 
وكانت عائشة ]  ٥ ٤: سورة التحرمي آية [ } عابدات سائحات ثيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات 

: يا رسول اهللا أطلقتهن ؟ قال : بنت أيب بكر و حفصة تظاهران على سائر نساء النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت 
هللا صلى اهللا عليه و طلق رسول ا: يا رسول اهللا إين دخلت املسجد واملسلمون ينكتون باحلصاة ويقولون : ال فقلت 

نعم إن شئت فلم أزل أحدثه حىت حتسر الغضب عن وجهه : سلم نساءه فأنزل فأخربهم أنك مل تطلقهن ؟ قال 
وحىت كشر فضحك وكان من أحسن الناس ثغرا مث نزل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزلت أتشبث باجلذع ونزل 

يا رسول اهللا إمنا كنت يف الغرفة : األرض ما ميسه بيده فقلت له  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كأمنا ميشي على
مل : إن الشهر يكون تسعا وعشرين فقمت على باب املسجد فناديت بأعلى صويت : تسعة وعشرين يوما ؟ قال 

ىل وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل الرسول وإ{ ونزلت هذه اآلية : يطلق نساءه قال 
فكنت أنا الذي استنبطت ذاك األمر ]  ٨٣: سورة النساء آية [ } أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 

  فأنزل اهللا آية التخيري 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



قال : قال  عن عمر: حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن أبيه عن ابن عباس  - ١٦٥
  التمسوا ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن عمر أنه وجد فرسا قد كان : حدثنا ابن منري حدثنا أيب حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه  - ١٦٦
  تريها فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم فنهاه عنها محل عليها يف سبيل اهللا فأراد أن يش

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن عمر بن اخلطاب قال : حدثنا ابن منري حدثنا أيب حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه  - ١٦٧
إمنا ذاك أن تسأل : اس شيئا ؟ قال إن خريا لك أن ال تسأل أحدا من الن: يا رسول اهللا أليس قد قلت يل : قلت 

  وما آتاك اهللا من غري مسألة فإمنا هو رزق رزقكه اهللا 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عمر قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس  - ١٦٨
  اطلبوها يف العشر األواخر وترا : ليه و سلم قال لقد علمتم أن رسول اهللا صلى اهللا ع: 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

لقيت عمر وهو باملوسم : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال  - ١٦٩
يف بين فالن وقد عرضنا عليه  فناديته من وراء الفسطاط أال إين فالن ابن فالن اجلرمي وإن ابن أخت لنا له أخ عان

أتعرف صاحبك ؟ قلت : فرفع عمر جانب الفسطاط فقال : قال ] فأىب [ فريضة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وكنا نتحدث أن : انطلقا به حىت ينفذ لكما قضية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : نعم هو ذاك قال : 

  القضية أربع من اإلبل 
  رجاله ثقات : ليم أسد قال حسني س

: حدثنا أبو كريب حممد بن العالء حدثنا زيد بن احلباب حدثنا خالد بن أيب بكر بن عبيد اهللا العمري قال  - ١٧٠
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أن سعد بن أيب وقاص سأل عمر عن املسح فقال عمر : حدثين سامل عن أبيه 

  إذا لبسهما ومها طاهرتان سلم يأمر باملسح على ظهر اخلفني 

  حدثنا أبو كريب حدثنا زيد عن خالد بن أيب بكر حدثنا سامل عن ابن عمر  - ١٧١
مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يأمرنا باملسح على اخلفني للمسافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم : عن عمر قال : 

  يوم وليلة 
  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

دخل عمر على : ثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكري عن األعمش عن أيب صاحل عن ابن عمر قال حد - ١٧٢
ما يبكيك ؟ لعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طلقك ؟ إنه قد كان طلقك مرة مث : حفصة وهى تبكي فقال هلا 



  راجعك من أجلي واهللا لئن كان طلقك مرة أخرى ال أكلمك أبدا 
  رجاله رجال الصحيح : د قال حسني سليم أس

حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن صاحل بن أيب صاحل عن سلمة بن  - ١٧٣
  عن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان طلق حفصة مث راجعها : كهيل عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

  وغريه بإسناده حنوه : حدثنا عبد الرمحن بن صاحل  - ١٧٤

حدثناه حممد بن بكار حدثنا بشري بن ميمون عن عبد اهللا بن يوسف عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب عن  - ١٧٥
فصلى عليها : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يذكر أهل مقربة يوما قال : قال : عمر بن اخلطاب 

  الصالة عليها فأكثر 
أهل مقربة شهداء عسقالن يزفون إىل اجلنة كما تزف : فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عنها فقال : قال 

  العروس إىل زوجها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: أسلم عن أبيه  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أيب عبد اهللا بن منري حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن - ١٧٦
عن عمر أن رجال كان يلقب محارا وكان يهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العكة من السمن والعكة من 

يا رسول اهللا أعط هذا مثن : العسل فإذا جاء صاحبها يتقاضاه جاء به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيقول 
سلم أن يبتسم ويأمر به فيعطى فجيء به يوما إىل رسول اهللا صلى اهللا  متاعه فما يزيد رسول اهللا صلى اهللا عليه و
اللهم العنه ما أكثر ما يؤيت به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : عليه و سلم وقد شرب اخلمر فقال رجل 

  ال تلعنوه فإنه حيب اهللا ورسوله : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رجال الصحيح  رجاله: قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبد اهللا بن عامر بن براد حدثنا حممد بن بشر حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم  - ١٧٧
  فذكر حنوه : 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد اهللا بن  - ١٧٨
يا أمري املؤمنني من املرأتان املتظاهرتان على رسول : قلت لعمر بن اخلطاب : أيب ثور عن ابن عباس قال  عبد اهللا بن

  عائشة و حفصة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عيد بن املسيب عن ابن حدثنا القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن س - ١٧٩
  إن امليت يعذب يف قربه ما نيح عليه أو ما بكي عليه : عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عمر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا القواريري حدثنا عبد اهللا بن يزيد حدثنا حيوة بن شريح حدثنا أبو عقيل عن ابن عم له عن عقبة  - ١٨٠
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل أن : فقال عمر : امر أنه كان عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن ع
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد : من توضأ فأحسن الوضوء ورفع بصره إىل السماء فقال : تأيت 

  ل من أيها شاء أن حممدا عبده ورسوله فتحت له مثانية أبواب من اجلنة يدخ
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين عبد الرمحن بن عبد اهللا ابن : حدثنا عبيد اهللا بن عمر قال حدثين حيىي ابن سعيد عن ابن جريج قال  - ١٨١
{ :  فيم اقتصار الناس الصالة اليوم ؟ وإمنا قال: قلت لعمر : أيب عمار عن عبد اهللا بن بابيه عن يعلى بن أمية قال 

عجبت مما عجبت منه فذكرت : فقد ذهب ذاك اليوم قال ]  ١٠١: نساء [ } إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
  صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته : ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن ابن جريج حدثين سليمان بن عتيق عن عبد اهللا بن بابيه عن يعلى حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا حيىي ع - ١٨٢
طفت مع عمر بن اخلطاب فلما كان عند الركن الثالث مما يلي احلجر أو احلجرات اليت تلي الباب : بن أمية قال 

لمه ؟ بلى قال فهل رأيته مست: أما طفت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قلت : أخذت بيده ألستلم فقال 
  فانفذ عنك فإن لك يف رسول اهللا أسوة حسنة : ال قال : قلت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت النعمان : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا غندر حممد ابن جعفر حدثنا شعبة عن مساك بن حرب قال  - ١٨٣
لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا : دنيا فقال ما أصاب الناس من ال: ذكر عمر بن اخلطاب قال : بن بشري خيطب قال 

  عليه و سلم يظل اليوم يلتوي ما جيد دقال ميأل به بطنه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا هشام بن أيب عبد اهللا حدثنا قتادة عن سامل بن أيب  - ١٨٤
إين رأيت : أن عمر بن اخلطاب خطب يوم مجعة فذكر نيب اهللا وذكر أبا بكر فقال  :اجلعد عن معدان بن أيب طلحة 

كأن ديكا نقرين نقرة أو نقرتني وإين ال أراه إال حلضور أجلي وإن أقواما يأمرونين أن أستخلف وإن اهللا مل يكن 
أقواما سيطعنون يف هذا  ليضيع دينه وال خالفته وال الذي بعث به نبيه صلى اهللا عليه و سلم وإين قد علمت أن

األمر أنا ضربتهم بيدي هذه على اإلسالم فإن فعلوا فأولئك أعداء اهللا الكفار الضالل فإن عجل يب أمر فاخلالفة 
شورى بني هؤالء النفر الذين تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو عنهم راض وإين ال أدع بعدي شيئا أهم 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شيء ما راجعته يف الكاللة وما أغلظ يل يف شيء ما إيل من الكاللة وما راجعت رسو
يا عمر أال تكفيك آية الصيف اليت يف آخر سورة النساء ؟ : أغلظ يل فيه حىت طعن بإصبعه يف صدري وقال يل 



هم إين أشهدك على أمراء الل: وإين إن أعش أقض فيه بقضية يقضي هبا من يقرأ القرآن ومن ال يقرأ القرآن مث قال 
األمصار فإمنا بعثتهم ليعلموهم دينهم وسنة نبيهم ويعدلوا عليهم ويقسموا فيهم ويرفعوا إيل ما أشكل من أمرهم 

  عليهم 
هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا : مث إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتني ال أرامها إال خبيثتني 

  من الرجل رحيهما يف املسجد أمر به فأخرج إىل البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا  عليه و سلم إذا وجد
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن احلجاج بن أرطأة عن موسى بن طلحة عن  - ١٨٥
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني أتاه األعرايب بأرنب ؟ من شهد ر: أن عمر بن اخلطاب قال : يزيد بن احلوتكية 

أنا جاء هبا األعرايب قد نظفها وصنعها يهديها لرسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : فقال رجل من القوم 
ه النيب صلى يا رسول اهللا إين رأيتها تدمى فأكل القوم ومل يأكل األعرايب فقال ل: كلوا فقال رجل من القوم : سلم 

  فهال البيض ؟ : إين صائم قال : أال تأكل ؟ قال : اهللا عليه و سلم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا شعبة عن حيىي بن هاىنء عن نعيم بن دجاجة  - ١٨٦
  صلى اهللا عليه و سلم ال هجرة بعد وفاة رسول اهللا : مسعت عمر يقول : قال 

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمرالقواريري حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عاصم بن حممد بن زيد عن أبيه عن ابن  - ١٨٧
يل  من تواضع: قال اهللا تبارك وتعاىل : ال أعلم إال رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن عمر قال : عمر 

  رفعته هكذا وأشار ببطن كفه إىل السماء  -وأمال يزيد بكفه إىل األرض  -هكذا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال  - ١٨٨
مث : املناكب وقد أطأ اهللا اإلسالم ونفى الشرك ؟ قال فيم الرمالن والكشف عن : مسعت عمر بن اخلطاب يقول 

  ! وما ذلك ؟ ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ة قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن ابراهيم بن عبد األعلى عن سويد بن غفل - ١٨٩
إين ألقبلك وإين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولكين رأيت : رأيت عمر بن اخلطاب يقبل احلجر ويقول : 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بك حفيا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أن عمر كان : عمر حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن  - ١٩٠
  جيمر مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل مجعة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن ابن عمر حدثه أنه : حدثنا القواريري حدثنا بشر بن املفضل و حيىي بن سعيد عن ابن عمر عن نافع  - ١٩١
مر عبد اهللا بن عمر فلرياجعها : ليه و سلم فقال طلق امرأته تطليقة وهي حائض فاستفىت عمر رسول اهللا صلى اهللا ع

مث ليمسكها حىت تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى وطهرت إن شاء فليطلقها قبل أن جيامعها وإن 
  شاء فليمسكها فإهنا العدة اليت أمر اهللا أن يطلق هلا النساء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين علقمة : حدثنا عوف قال : قواريري حدثنا يزيد بن زريع و حيىي بن سعيد قاال حدثنا أبو سعيد ال - ١٩٢
: حدثين رجل قد مساه ونسي عوف امسه وقال حيىي : قال يزيد يف حديثه يف مسجد البصرة قال : بن عبد اهللا املزين 
يف مسعت رسول اهللا صلى ك: كنت باملدينة يف جملس فيه عمر بن اخلطاب فقال لبعض جلسائه : حدثين رجل قال 

إن اإلسالم بدأ جذعا مث : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : اهللا عليه و سلم يصف اإلسالم ؟ فقال 
  ثنيا مث رباعيا مث سديسا مث بازال فقال عمر فما بعد البزول إال النقصان 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : عن عمر قال : ن فضيل حدثنا األعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان حدثنا ابن منري حدثنا اب - ١٩٣
  من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

و األعمش عن خيثمة : هيم عن علقمة قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن خازم حدثنا األعمش عن إبرا - ١٩٤
يا أمري املؤمنني جئت من الكوفة وتركت هبا رجال : جاء رجل إىل عمر وهو بعرفة فقال : عن قيس بن مروان قال 

وحيك من هو ؟ : فغضب عمر والنتفخ حىت كاد ميأل ما بني شعبيت الرحل فقال : ميلي املصاحف عن ظهر قلبه قال 
: هللا بن مسعود فما زال عمر يطفئ ويستر عنه الغضب حىت عاد إىل حاله اليت كان عليها فقال عبد ا: فقال : قال 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : واهللا ما أعلمه بقي أحد من الناس هو أحق بذلك منه وسأحدثك عن ذلك ! وحيك 
ه مسر عنده ذات ليلة وأنا معه مث و سلم ال يزال يسمر عند أيب بكر الليلة كذلك يف األمر من أمر املسلمني وإن

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميشي وحنن منشي معه فإذا رجل قائم يصلي يف املسجد فقام رسول اهللا صلى 
من سره أن يقرأ : اهللا عليه و سلم يستمع قراءته فلما كدنا أن نعرف الرجل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مث جلس الرجل يدعو فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه : ل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد قال القرآن رطبا كما أنز
فغدوت إليه ألبشره فوجدت أبا : واهللا ألغدون إليه فألبشرنه قال : فقلت : سل تعطه فقال عمر : و سلم يقول 

  بكر قد سبقين إليه فبشره وال واهللا ما سابقته إىل خري قط إال سبقين إليه 
  طريقان حلديث واحد كالمها صحيح : ال حسني سليم أسد ق



جاء : حدثنا القواريري عبيد اهللا بن عمر حدثنا حممد بن خازم حدثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال  - ١٩٥
  رجل إىل عمر وهو واقف بعرفة فذكر حنو حديث أيب خيثمة ومل يذكرا فيه خيثمة وال قيس بن مروان 

  إسناده صحيح : د قال حسني سليم أس

: قال : حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء حدثنا مهدي حدثنا سعيد اجلريري عن أيب نضرة عن أيب فراس  - ١٩٦
يا أيها الناس إنه قد أتى علي زمان وأنا أرى أن من قرأ : شهدت عمر بن اخلطاب وهو خيطب الناس قال فقال 

ما قرؤوه يريدون به الناس ويريدون به الدنيا أال فأريدوا اهللا بأعمالكم القرآن يريد اهللا وما عنده فيخيل إيل أن قو
أال إن إمنا كنا نعرفكم إذ ينزل الوحي وإذ النيب صلى اهللا عليه و سلم بني أظهرنا وإذ ينبئنا اهللا من أخباركم فقد 

به خريا وأحببناه عليه ومن رأينا  انقطع الوحي وذهب نيب اهللا فإمنا نعرفكم مبا نقول لكم أال من رأينا منه خريا ظننا
به شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه سرائركم بينكم وبني ربكم أال إين إمنا أبعث عمايل ليعلموكم دينكم وليعلموكم 

سننكم وال أبعثهم ليضربوا ظهوركم وال ليأخذوا أموالكم أال فمن رابه شيء من ذلك فلريفعه إيل فو الذي نفس 
يا أمري املؤمنني أرأيت إن بعثت عامال من عمالك فأدب : فقام عمرو بن العاص فقال : منه قال عمر بيده ألقصنكم 

نعم والذي نفس عمر بيده ألقصن منه أال أقص وقد : فقال : رجال من أهل رعيته فضربه إنك ملقصه منه ؟ قال 
فتذلوهم وال متنعوهم حقوقهم  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقص من نفسه ؟ أال ال تضربوا املسلمني

  فتكفروهم وال جتمروهم فتفتنوهم وال تنزلوهم الغياض فتضيعوهم 
  أبو فراس قال احلافظ مقبول وباقي رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد مسعه من عبيد بن حنني عن ابن عباس قال  - ١٩٧
أردت أن أسأل عمر قريبا من سنة عن املرأتني اللتني تظاهرتا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكنت ال 

يا أمري املؤمنني من : ائتيين بإداوة من ماء فأتيته فقلت : أجترئ أن أسأله فكنا مبر ظهران فذهب يتوضأ فقال 
  عائشة و حفصة : املرأتان ؟ فما أمتمت كالمي حىت قال 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم عن عبد اهللا : حدثنا أبو خيثمة و القواريري قاال  - ١٩٨
تابعوا بني احلج : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عمر بن اخلطاب قال : بن عامر بن ربيعة عن أبيه 

  بينهما تنفي الفقر والديون كما ينفي الكري خبث احلديد  والعمرة فإن متابعة ما
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : مسع عمر بن اخلطاب يقول : حدثنا زهري حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن أبيه  - ١٩٩
  الولد للفراش : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  بو يزيد املكي قال احلافظ يقال له صحبة ووثقه ابن حبان وباقي رجاله ثقات أ: قال حسني سليم أسد 

: عن ابن عباس قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس : حدثنا أبو خيثمة و أبو سعيد قاال  - ٢٠٠
لعن اهللا اليهود حرمت  :قاتل اهللا مسرة أمل يعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : باع مسرة مخرا فقال عمر 



  عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاهنا ؟ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد عن عبد اهللا بن املختار عن عبد امللك بن عمري عن عبد اهللا  - ٢٠١
من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو : سلم قال عن عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن الزبري 

  املؤمن 
  رجاله رجال الصحيح غري إبراهيم بن احلجاج السامي وهو ثقة : قال حسني سليم أسد 

  فهو مؤمن : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد عن عبد اهللا بن املختار بإسناده حنوه قال  - ٢٠٢
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن : بو عبيدة بن الفضيل بن عياض حدثنا مالك بن سعري عن األجلح عن أيب الزبري عن جابر حدثنا أ - ٢٠٣
وال أراه إال أنه قد رفعه إنه حكم يف الضبع يصيبه احملرم بشاة ويف األرنب عناق ويف الريبوع : عمر بن اخلطاب قال 

  جفرة ويف الظيب كبش 

بد العزيز بن حممد عن صاحل بن حممد بن زائدة عن سامل عن حدثنا ع: حدثنا أمحد بن حامت الطويل قال  - ٢٠٤
من وجدمتوه غل فاضربوه وأحرقوا : عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن جده : أبيه 

فأحرق متاعه : فدخلت على مسلمة بن عبد امللك فأخذ رجال قد غل فدعا ساملا فحدثه احلديث قال : متاعه قال 
  يف متاعه مصحفا فقوم املصحف وتصدق بقيمته  ووجد

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ملا أصيب قال : عن عمر بن اخلطاب قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن حصني عن عمرو بن ميمون  - ٢٠٥
من هؤالء الذين توقي  ما أجد أحدا أحق هبذا األمر: أال تستخلف يا أمري املؤمنني ؟ قال : له عبد اهللا بن عمر : 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو عنهم راض فسمى عليا و عثمان و طلحة و الزبري و عبد الرمحن بن عوف و 
ليشهدهم عبد اهللا بن عمر وليس له من األمر شيء فمن استخلفوه فهو اخلليفة بعدي : سعد بن أيب وقاص وقال 

  بعدي فإين مل أنزعه من ضعف وال خيانة  فإن أصابت سعدا وإال فليستعن به اخلليفة
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حسني بن األسود الكويف حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال  - ٢٠٦
ل أمركم أحتم: أوال تستخلف ؟ قال : راهب وراغب قالوا : فأثنوا عليه خريا فقال : حضرت أيب حني أصيب قال 

إن أستخلف فقد استخلف من هو خري مين : حيا وميتا ؟ لوددت أن حظي منكم الكفاف ال علي وال يل مث قال 
فعرفت أنه حني : وإن أترككم فقد ترككم من هو خري مين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عبد اهللا بن عمر 

  ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه غري مستخلف 
  إسناده حسن : ل حسني سليم أسد قا



حدثنا عبد اهللا بن أبان الكويف حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اهللا بن عمر عن الزهري عن أيب بكر بن  - ٢٠٧
ال يأكل أحدكم بشماله فإن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عمر قال : عبيد اهللا عن ابن عمر 

  ماله الشيطان يأكل بشماله ويشرب بش

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زيرع حدثنا معمر عن الزهري حدثنا مالك بن أوس بن  - ٢٠٨
أنظرنا حىت تأيت غلتنا من الغابة فسمعه عمر بن : اصطرف مين طلحة بن عبيد اهللا ورقا بذهب فقال : احلدثان قال 

: ه حىت توفيه فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال واهللا ال تفارق: فقال : اخلطاب وهو يقول قال 
الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء والرب بالرب ربا إال هاء وهاء والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إال 

  هاء وهاء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لعوام حدثنا سفيان بن حسني عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدثنا داود بن رشيد حدثنا عباد بن ا - ٢٠٩
مايل مال : مثلها يف يده قلت : أن عمر بن اخلطاب باع من طلحة بن عبيد اهللا مئة دينار بورق فقال عمر : احلدثان 

با الذهب بالفضة ر: ال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : حىت جييء صاحب ضيعيت من الغابة فقال 
  إال هاء وهاء 

أن عمر بن : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن بن سلم  - ٢١٠
اخلطاب استعمل ابن عبد احلارث على أهل مكة فقدم عمر فاستقبله نافع بن عبد احلارث واستخلف على أهل مكة 

إين : أتستخلف على آل اهللا عبد الرمحن بن أبزى ؟ قال :  عبد الرمحن بن أبزى فغضب عمر حىت قام يف الغرز فقال
لئن قلت ذاك مسعت : وجدته أقرأهم لكتاب اهللا وأفقههم يف دين اهللا فتواضع هلا عمر حىت اطمأن على رحله فقال 

  إن اهللا سريفع هبذا الدين أقواما ويضع به آخرين : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  إسناده ضعيف : د قال حسني سليم أس

حدثنا احلسني بن واقد عن األعمش عن : مسعت أيب يقول : حدثنا حممد بن علي بن احلسن بن شقيق قال  - ٢١١
خرجت مع عمر بن اخلطاب إىل مكة فاستقبلنا أمري مكة : حبيب بن أيب ثابت أن عبد الرمحن بن أيب ليلى حدثه قال 

استخلفت عليها عبد : من استخلفت على مكة ؟ قال : فقال  -ع ومسي بعم له يقال له ناف -نافع بن علقمة 
عمدت إىل رجل من املوايل فاستخلفته على من هبا من قريش وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا : الرمحن بن أبزى قال 

نعم وجدته أقرأهم لكتاب اهللا ومكة أرض حمتضرة فأحببت أن يسمعوا كتاب اهللا من رجل : عليه و سلم ؟ قال 
نعم ما رأيت إن اهللا يرفع بالقرآن أقواما ويضع بالقرآن أقواما وإن عبد الرمحن بن أبزى ممن : القراءة قال  حسن

  رفعه اهللا بالقرآن 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد حدثنا مبارك ابن فضالة قال حدثين أبو األصفر عن صعصعة بن معاوية  - ٢١٢
كان أويس بن عامر رجل من قرن وكان من أهل الكوفة وكان من التابعني فخرج به وضح فدعا اهللا أن : قال 

اللهم دع يل يف جسدي منه ما أذكر به نعمك علي فترك له منه ما يذكر به نعمه عليه : يذهبه عنه فأذهبه فقال 



: ان يولع به فإن رآه مع قوم أغنياء قال وكان رجال يلزم املسجد يف ناس من أصحابه وكان ابن عم له يلزم السلط
ما هو إال خيدعهم و أويس ال يقول يف ابن عمه إال خريا غري أنه : ما هو إال يستأكلهم وإن رآه مع قوم فقراء قال 

هل : إذا مر به استتر منه خمافة أن يأمث يف سبه وكان عمر بن اخلطاب يسأل الوفود إذا قدموا عليه من الكوفة 
هل تعرفون : ال فقدم وفد من أهل الكوفة فيهم ابن عمه ذاك فقال : يس بن عامر القرين ؟ فيقولون تعرفون أو

يا أمري املؤمنني هو ابن عمي هو رجل نذل فاسد مل يبلغ ما إن تعرفه أنت يا : أويس بن عامر القرين ؟ قال ابن عمه 
أقرئه مين السالم ومره فليفد إيل فقدم الكوفة ويلك هلكت ويلك هلكت إذا أتيته ف: أمري املؤمنني فقال له عمر 

غفر اهللا : استغفر يل يا بن عمي قال : فرأى أويسا فلم به فقال : فلم يضع ثياب سفره عنه حىت أتى املسجد قال 
ومن ذكرين ألمري : وأنت يغفر اهللا لك يا أويس بن عامر أمري املؤمنني يقرئك السالم قال : لك يا بن عم قال 

مسع وطاعة ألمري املؤمنني فوفد إليه حىت دخل على : هو ذكرك وأمرنا أن نبلغك أن تفد إليه قال : ؟ قال  املؤمنني
أنت الذي خرج بك وضح فدعوت اهللا أن يذهبه عنك فأذهبه : نعم قال : أنت أويس بن عامر ؟ قال : عمر فقال 

:  جسدك ما تذكر به نعمه عليك ؟ قال اللهم دع يل يف جسدي منه ما أذكر به نعمتك علي فترك لك يف: فقلت 
أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه سيكون : وما أدراك يا أمري املؤمنني ؟ فواهللا ما اطلع على هذا بشر قال 

اللهم : أويس بن عامر خيرج به وضح فيدعو اهللا أن يذهبه عنه فيذهبه فيقول : يف التابعني رجل من قرن يقال له 
فيدع له منه ما يذكر به نعمه عليه فمن أدركه منكم فاستطاع أن : جسدي ما أذكر به نعمتك علي قال  دع يل يف

وأنت يغفر اهللا : غفر اهللا لك يا أمري املؤمنني قال : يستغفر له فليستغفر له فاستغفر يل يا أويس بن عامر فقال له 
استغفر يل يا أويس وقال : ى اهللا عليه سلم قال رجل فلما مسعوا عمر قال عن النيب صل: لك يا أويس بن عامر قال 

  استغفر يل يا أويس فلما كثروا عليه انساب فذهب فما رئي حىت الساعة : آخر 

: حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي قال  - ٢١٣
فارتدوا واتزروا وألقوا السراويالت وانتعلوا : م عليك أما بعد سال: كتب عمر بن اخلطاب إىل عتبة بن فرقد 

وألقوا اخلفاف وارموا األغراض واقطعوا الركب وانزوا على اخليل نزوا وعليكم باجلرمية واملعدية وإياكم والتنطع 
 -و هكذا أ -ثالث أصابع  -وزي العجم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن احلرير إال ما كان هكذا 

   -أربع أصابع 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إياكم ولباس احلرير فإن : عن عمر قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عاصم األحول عن أيب عثمان  - ٢١٤
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن لباس احلرير إال هكذا ورفع أصابعه السبابة والوسطى 

  إسناده صحيح : أسد قال حسني سليم 

عن عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن علي بن زيد عن أيب رافع  - ٢١٥
اللهم أرين اليوم آية ال أبايل من كذبين بعدها من : صلى اهللا عليه و سلم كان باحلجون وهو كئيب حزين فقال 

نة فناداها فجاءت تشق األرض حىت انتهت إليه فسلمت عليه مث أمرها قومي فنادى شجرة من قبل عقبة أهل املدي
  ما أبايل من كذبين بعدها من قومي : فقال : فذهبت قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



قلت لعمر بن : حدثنا زهري حدثنا جرير عن يزيد بن أيب زياد عن جماهد عن عبد الرمحن بن صفوان قال  - ٢١٦
  صلى ركعتني : ف صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني دخل مكة ؟ قال كي: اخلطاب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رأيت عمر بن اخلطاب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم حدثنا ابن أيب ليلى عن عطاء عن يعلى بن أمية قال  - ٢١٧
أنك حجر ال تضر وال تنفع ولكن رأيت رسول اهللا صلى إين ألقبلك وإين ألعلم : استلم احلجر األسود وقبله وقال 

  اهللا عليه و سلم قبلك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 -أن عمر قبله : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد األعلى عن سويد بن غفلة  - ٢١٨
  ليه و سلم بك حفيا رأيت أبا القاسم صلى اهللا ع: والتزمه وقال  -يعين احلجر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رأيت حممد : قال : حدثنا حممد بن بشار حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة عن جعفر بن حممد املخزومي  - ٢١٩
رأيت : رأيت عمر بن اخلطاب يقبل احلجر ويسجد عليه وقال : بن عباد بن جعفر قبل احلجر وسجد عليه وقال 

  لى اهللا عليه و سلم يفعله رسول اهللا ص
  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زكريا بن حيىي زمحويه الواسطي حدثنا عمر بن هارون عن حنظلة بن أيب سفيان عن سامل بن عبد اهللا  - ٢٢٠
 هكذا رأيت: رأيت عمر بن اخلطاب قبل احلجر وسجد عليه مث عاد فقبله وسجد عليه مث قال : عن أبيه قال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنع 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا ابن إدريس عن حزام بن هشام بن حبيش بن األشقر اخلزاعي قال  - ٢٢١
 أشهد أنك حجر ولكين رأيت رسول اهللا: أنه رأى عمر بن اخلطاب يقبل احلجر ويقول : مسعت أيب بكر يذكر 

  صلى اهللا عليه و سلم يقبلك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق بن إسرائيل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ابن أيب  - ٢٢٢
على دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا هو متكىء : عن عمر بن اخلطاب قال : ثور عن ابن عباس 

  رمل حصري قد أثر يف جنبه فرفعت رأسي يف البيت فواهللا ما رأيت فيها شيئا يرد البصر إال أهبة ثالثة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق حدثنا حجاج عن شعبة بن احلجاج عن مساك بن حرب أنه مسع النعمان بن بشري خيطب قال  - ٢٢٣
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يظل اليوم يلتوي : لناس من الدنيا فقال ذكر عمر بن اخلطاب ما أصاب ا: 



  ما جيد من الدقل ما ميأل به بطنه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو مهام الوليد بن شجاع حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه  - ٢٢٤
واهللا لوال أن نترك آخر الناس ببانا ليس هلم شيء ما فتح اهللا على أهل اإلسالم قرية : ب يقول عن عمر بن اخلطا

  إال قسمتها كما قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عمر بن : أبيه  حدثنا أبو كريب حممد بن العالء حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن - ٢٢٥
  مثل الذي يعود يف صدقته كمثل الكلب يعود يف قيئه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اخلطاب قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا إسحاق بن عثمان الكاليب حدثنا إمساعيل بن عبد الرمحن بن عطية  - ٢٢٦
ملا قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة مجع نساء األنصار يف بيت : حدثتين جديت أم عطية قالت : ل األنصاري قا

مرحبا برسول اهللا : إين رسول رسول اهللا إليكن قلنا : مث بعث إلينا عمر فقام فسلم فرددنا عليه السالم فقال 
لى أن ال تزنني وال تسرقن وال تقتلن أوالدكن وال أتبايعنين ع: فقال : وبرسول رسول صلى اهللا عليه و سلم قالت 

فمددنا أيدينا من داخل البيت : نعم قالت : تأتني ببهتان تفترينه بني أيديكن وأرجلكن وال تعصني يف معروف ؟ قلنا 
: قلت  :ومد يده من خارجه وأمرنا أن خنرج احليض والعواتق يف العيدين وهنانا عن اتباع اجلنائز وال مجعة علينا قال 

  النياحة : فما املعروف الذي هنينت عنه ؟ قالت 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا معاوية بن حيىي عن الزهري عن سعيد بن  - ٢٢٧
  ك فأمره أن يتصدق بصدقة تعال أقامر: مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال يقول لرجل : عن عمر قال : املسيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عمر : حدثنا أبو هشام حدثنا أبو أسامة حدثنا عمر بن محزة عن عمر بن محزة عن سامل عن ابن عمر  - ٢٢٨
  إن لكل أمة أمينا وإن أمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : سليم أسد قال حسني 

حدثنا أبو هشام حدثنا زيد بن احلباب حدثنا عبد اهللا بن بديل بن ورقاء عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا  - ٢٢٩
  يف الدابة واملسكن واملرأة : الشؤم يف ثالثة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عمر قال : عن أبيه 

  هو خطاء : قال أبو هشام 
  إسناده حسن قال أبو هشام الرفاعي هو خطاء : ل حسني سليم أسد قا



عن جده : حدثنا أبو هشام حدثنا ابن فضيل حدثنا ابن أيب زياد عن عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم عن أبيه  - ٢٣٠
والناس  يا رسول اهللا إن العدو قد حضر وهم شباع: كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف غزاة فقلنا : عمر قال 

من كان معه فضل : أال ننحر نواضحنا فنطعمها الناس ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : جياع فقالت األنصار 
طعام فليجيء به فجعل جييء باملد والصاع وأكثر وأقل فكان مجيع ما يف اجليش بضعا وعشرين صاعا فجلس النيب 

خذوا وال تنتهبوا فجعل الرجل : النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم إىل جنبه ودعا بالربكة فقال 
يأخذ يف جرابه ويف غرارته وأخذوا يف أوعيتهم حىت إن الرجل لريبط كم قميصه فيمأله ففرغوا والطعام كما هو مث 

  قاه اهللا حر النار أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ال يأيت هبما عبد حمق إال و: قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده فيه ضعيفان : قال حسني سليم أسد 

رأيت عليا يستقي ماء لوضوئه : حدثنا أبو هشام حدثنا النضر يعين ابن منصور حدثنا أبو اجلنوب قال  - ٢٣١
ا أبا مه ي: مه يا أبا اجلنوب فإين رأيت عمر يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال : فبادرته أستقي له فقال 

مه يا عمر فإين : احلسن فإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال 
  أكره أن يشركين يف طهوري أحد 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

موىل ابن  حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن عبيد - ٢٣٢
إن هذين اليومني هناكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صيامهما : مسعت عمر بن اخلطاب يقول : أزهر قال 

  يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه من حلم نسككم 
  رجاله ثقات إال أن فيه عنعنة ابن إسحاق : قال حسني سليم أسد 

يا : أن عمر ملا طعن عولت عليه حفصة فقال : ن ثابت عن أنس حدثنا هدبة حدثنا محاد بن سلمة ع - ٢٣٣
  إن املعول عليه يعذب : حفصة أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 أنه أخربه أنه التمس: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن احلدثان  - ٢٣٤
صرفا مبئة دينار قال فدعاين طلحة بن عبيد اهللا فتراضينا يف الصرف حىت اصطرف مين و أخذ الذهب يقلبها يف يده 

  حىت يأيت خازين من الغابة و عمر بن اخلطاب يسمع : قال 
ب ربا إال الذهب بالذه: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ال واهللا ال تفارقه حىت تأخذ منه مث قال : فقال عمر 

  هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء والشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا عبد اهللا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن السائب ابن يزيد و عبيد اهللا  - ٢٣٥
قال رسول اهللا صلى اهللا : مسعت عمر بن اخلطاب يقول : عبد القارئ قال  بن عبد اهللا أخرباه عن عبد الرمحن بن

من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بني صالة الفجر وصالة الظهر كتب له كأنه قرأه من : عليه و سلم 



  الليل 
  أخرجه مسلم : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا عبد اهللا بن عمر القرشي : حدثنا إسحاق بن إمساعيل و أبو جعفر خايل قاال  - ٢٣٦
لوال أين مسعت : مسعت عمر بن اخلطاب يقول : حدثين سعيد بن عمرو بن سعيد أنه مسع أباه يوم املرج يقول : قال 

 إن اهللا مينع الدين بنصارى من ربيعة على ساحل الفرات ما تركت عربيا: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  إال قتلته أو يسلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

فذكر : قال عمر : حدثنا إسحاق بن إمساعيل الطالقاين حدثنا جرير عن حصني عن سامل بن أيب اجلعد قال  - ٢٣٧
يه لو استخلفت ؟ فال أجد أحق هبذا األمر من هؤالء النفر الذين تويف النيب صلى اهللا عل: إن ناسا يقولون  -كالما 

  و سلم وهو عنهم راض فأيهم استخلفوه فهو اخلليفة من بعدي 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

شهدت : قال : حدثنا إسحاق بن إمساعيل حدثنا سفيان عن الزهري مسع أبا عبيد يعين موىل ابن أزهر  - ٢٣٨
ى اهللا عليه و سلم هنى عن صيام هاذين إن رسول اهللا صل: العيد مع عمر بن اخلطاب فبدأ بالصالة قبل اخلطبة وقال 

  أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم وأما يوم األضحى فكلوا من حلم نسككم : اليومني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : أخربين أبو بكر بن حفص عن سامل عن ابن عمر : حدثنا زهري حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال  - ٢٣٩
إمنا يلبس هذا من : يا رسول اهللا لو اشتريته فقال : ل من العطارد قباء من ديباج أو حرير فقال عمر رأى على رج
أرسلت هبا وقد مسعتك : فأهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلة سرياء فأرسل هبا إيل قال : ال خالق له قال 

  إمنا بعثت هبا إليك لتستمتع هبا : قلت فيها ما قلت ؟ فقال 
  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

عن أبيه عن النيب صلى : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر  - ٢٤٠
  إذا أقبل الليل وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صالة : عن عمر قال : ة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زبيد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى حدثنا أبو خيثم - ٢٤١
السفر ركعتان وصالة الفطر ركعتان وصالة األضحى ركعتان وصالة اجلمعة ركعتان متام غري قصر على لسان 

  نبيكم صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن : دثنا وكيع حدثنا كهمس عن عبد اهللا بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن ابن عمر حدثنا أبو خيثمة ح - ٢٤٢
أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله : ما اإلميان ؟ قال : عمر أن جربيل أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

النيب صلى اهللا عليه و  صدقت فتعجبنا منه يسأله ويصدقه فقال: وباليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره فقال جربيل 
  ذاك جربيل أتاكم يعلمكم دينكم : سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلارث بن مسكني املصري حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن  - ٢٤٣
يا رب أبونا آدم أخرجنا ونفسه من : قال موسى : عن عمر بن اخلطاب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : أبيه 

أنت الذي نفخ اهللا فيك من روحه وأسجد لك : نعم قال : أنت آدم ؟ فقال له آدم : اجلنة فأراه اهللا آدم فقال 
من : فما محلك على أن أخرجتنا ونفسك من اجلنة ؟ فقال له آدم : نعم قال : مالئكته وعلمك األمساء كلها ؟ قال 

أنت موسى بين إسرائيل الذي كلمك اهللا من وراء احلجاب فلم جيعل بينك وبينه : قال  أنا موسى: أنت ؟ قال 
فتلومين على أمر قد سبق من اهللا القضاء قبلي ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : نعم قال : رسوال من خلقه ؟ قال 

  فحج آدم موسى فحج آدم موسى : و سلم عند ذلك 
   إسناده جيد: قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن املثىن الزمن حدثنا عبد امللك بن الصباح املسمعي أخربنا عمران عن الرديين بن أيب جملز  - ٢٤٤
التقى آدم و موسى قال : قال  -أبو حممد أكثر ظين أنه رفعه : قال  -عن عمر : عن حيىي بن يعمر عن ابن عمر 

فحج : أما جتده مكتوبا ؟ قال : مالئكته قال آدم ملوسى أنت أبو الناس أسكنك اهللا جنته وأسجد لك : موسى آلدم 
  آدم موسى فحج آدم موسى 

حدثنا سعيد بن أيب : حدثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ : حدثنا أبو خيثمة و هارون بن معروف وغريمها قالوا  - ٢٤٥
: رشي عن أيب هريرة أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك عن حيىي ابن ميمون احلضرمي عن ربيعة اجل

  ال جتالسوا أهل القدر وال تفاحتوهم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن عمر بن اخلطاب قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  بإسناده حنوه : حدثنا القواريري حدثنا عبد اهللا بن يزيد  - ٢٤٦

د عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبد اهللا بن هبرية عن حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد اهللا بن يزي - ٢٤٧
لو توكلون على اهللا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن عمر بن اخلطاب قال : أيب متيم اجليشاين 

  تغدو مخاصا وتروح بطانا : حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد اهللا بن يزيد حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن مسلم بن يسار عن سفيان بن  - ٢٤٨
كل مسكر : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مسعت عمر بن اخلطاب يقول : وهب اخلوالين قال 



  حرام 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عقبة بن : عبد اهللا بن يزيد أخربنا حيوة أخربنا أبو عقيل عن ابن عمه  حدثنا زهري بن حرب حدثنا - ٢٤٩
عامر اجلهين أنه خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

غفر له خطاياه من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن وضوءه مث قام فصلى ركعتني : يوما حيدث أصحابه فقال 
احلمد هللا الذي رزقين أن أمسع هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و : فقلت : كان كما ولدته أمه قال عقبة : أو قال 

أتعجب من هذا ؟ فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سلم فقال عمر بن اخلطاب وكان جتاهي جالسا 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أنت ؟ قال عمر بن اخلطاب  أعجب من هذا قبل أن تأيت قلت فما قال بأيب

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن : من توضأ فأحسن الوضوء مث رفع بصره إىل السماء فقال 
  حممدا عبده ورسوله فتحت له مثانية أبواب من اجلنة يدخل من أيها شاء 

  ضعيف إسناده : قال حسني سليم أسد 

: عن ابن عباس قال : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا عبد اهللا بن عيسى حدثنا يونس بن عبيد عن عكرمة  - ٢٥٠
ما أخرجك هذه الساعة ؟ قال : خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند الظهرية فوجد أبا بكر يف املسجد فقال 

أخرجين : يا ابن اخلطاب ما أخرجك ؟ قال : فقال  أخرجين الذي أخرجك يا رسول اهللا وجاء عمر بن اخلطاب: 
هل بكما من قوة : الذي أخرجكما يا رسول اهللا فقعد عمر وأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيدثهما مث قال 

م مروا بنا إىل منزل ابن التيهان أيب اهليث: نعم قال : قتنطلقان إىل هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظال ؟ قلنا 
األنصاري فتقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أيدينا فسلم فاستأذن ثالث مرات و أم اهليثم وراء الباب 
تسمع الكالم وتريد أن يزيدها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 

 قد واهللا مسعت تسليمك ولكين أردت أن تزيدنا من يا رسول اهللا: ينصرف خرجت أم اهليثم تسعى خلفهم فقالت 
هو قريب ذهب : أين أبو اهليثم ما أراه ؟ قالت : سالمك فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خريا وقال 

يستعذب لنا من املاء أدخلوا فإنه يأيت الساعة إن شاء اهللا فبسطت هلم بساطا حتت شجرة فجاء أبو اهليثم وفرح هبم 
يا : رت عينه هبم وصعد على خنلة فصرم هلم عذقا وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حسبك يا أبا اهليثم قال وق

رسول اهللا تأكلون من بسره ومن رطبه ومن تذنوبه مث أتاهم مباء فشربوا عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إياك : ليذبح هلم شاة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  هذا من النعيم الذي تسألون عنه وقام أبو اهليثم: 

رؤوسهم ] و عمر [ واللبون وقامت أم اهليثم تعجن هلم وخترب ووضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر 
عليهم أم للقائلة فانتبهوا وقد أدرك طعامهم فوضع الطعام بني أيديهم وأكلوا وشبعوا ومحدوا اهللا عز و جل وردت 
  اهليثم بقية األعذاق فأكلوا من رطبه ومن تذنوبه فسلم عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ودعا هلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد اهللا بن وهب حدثين عمرو بن احلارث أن عمر بن السائب حدثه أن  - ٢٥١
يا : أن عمر بن اخلطاب قال : لسبائي حدثه عن قاص األجناد بالقسطنطينية أنه مسعه حيدث القاسم بن أيب القاسم ا

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يقعدن على : أيها الناس إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



  وذكر احلديث : مائدة تدار عليها اخلمر قال 
  ف إسناده ضعي: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن ابراهيم النكري أبو عبد اهللا حدثنا أبو عبد الرمحن حدثنا ابن هليعة أخربين عطاء بن دينار  - ٢٥٢
  : اهلذيل أن أبا يزيد اخلوالين حدثه أنه مسع فضالة بن عبيد يقول 

مؤمن جيد اإلميان رجل : الشهداء أربعة : مسعت عمر بن اخلطاب خيرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ورفع رأسه حىت وقعت  -لقي العدو فصدق اهللا حىت قتل فذلك الذي يرفع الناس إليه يوم القيامة أعينهم هكذا 

ورجل مؤمن جيد اإلميان حىت إذا لقي  -قلنسوته فال أدري قلنسوة عمر أم قلنسوة النيب صلى اهللا عليه و سلم 
نب أتاه سهم غرب فقتله فهو يف الدرجة الثانية ورجل مؤمن خلط العدو فكأمنا يضرب جلده بشوك الطلح من اجل

عمال صاحلا وآخر سيئا لقي العدو فصدق اهللا حىت قتل فذلك يف الدرجة الثالثة ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي 
  العدو فصدق اهللا حىت قتل فذلك يف الدرجة الرابعة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن يزيد بن [ بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو عبد الرمحن حدثنا الليث بن سعد أبو احلارث حدثنا أمحد  - ٢٥٣
حدثين أبو عثمان الوليد بن أيب الوليد عن عمر أو عثمان بن عبد اهللا بن سراقة ] عبد اهللا بن أسامة بن املهاد 

من أظل رأس غاز أظله اهللا يوم :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: عن عمر بن اخلطاب أنه قال : العدوي 
  القيامة ومن جهز غازيا يف سبيل اهللا جبهازه فله أجره ومن بىن مسجدا يذكر فيه اسم اهللا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عمر عن عمر قال  حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا حفص بن غياث عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن - ٢٥٤
  ف بنذرك : قلت يا رسول اهللا إين نذرت يف اجلاهلية مث جاء اهللا باإلسالم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عمر : حدثنا عبد الغفار بن عبد اهللا املوصلي حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع  - ٢٥٥
رس يف سبيل اهللا وكنا إذا محلنا يف سبيل اهللا أتينا به رسول اهللا صلى اهللا عليه و أنه محل على ف -لعله عن عمر  -

سلم فدفعناه إليه فوضعه حيث أراه اهللا فجئت بالفرس فدفعته إليه فحمل عليه رجال من أصحابه فوافقته يبيعها يف 
ال تشترها وال تعد يف شيء :  السوق فأردت أشتريها فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال

  من صدقتك 
  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن إبراهيم النكري حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبة عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد أن  - ٢٥٦
ة أو نقرتني وال رأيت كأن ديكا أمحر نقر يف نقر: خطب عمر بن اخلطاب فقال : معدان بن أيب طلحة اليعمري قال 

أرى ذلك إال حلضور أجلي فإن عجل يب أمر فإن اخلالفة شورى يف هؤالء الرهط الستة الذين تويف رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم وهو عنهم راض وإين أعلم أن ناسا سيطعنون يف هذا األمر أنا قاتلتهم بيدي هذه على اإلسالم فإن 

الل وإين أشهد على أمراء األمصار فإين إمنا بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة فعلوا فأولئك أعداء اهللا الكفار الض



نبيهم صلى اهللا عليه و سلم ويقسموا فيئهم وما أغلظ يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شيء أو ما نازلت 
الصيف اليت  يكفيك آية: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شيء من آية الكاللة حىت ضرب صدري وقال 

وسأقضي فيها بقضاء ]  ١٧٦: سورة النساء [ } يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة { أنزلت يف آخر النساء 
يعلمه من يقرأ ومن ال يقرأ هو ما خال األب كذا أحسب أال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتني ما أرامها إال 

اهللا عليه و سلم مير بالرجل يوجد منه رحيهما منه خيرج إىل البقيع البص والثوم وإن كان رسول اهللا صلى : خبيثتني 
  فمن كان ال بد آكلهما فليمتهما طبخا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن عمر قال : حدثنا سريج بن يونس حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر  - ٢٥٧
  إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم : و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا بشر عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال  - ٢٥٨
ما بال : عفان املسجد فعرض به عمر فقال  بينما عمر بن اخلطاب خيطب الناس يوم اجلمعة إذ دخل عثمان بن

يا أمري املؤمنني ما زدت حني مسعت النداء على أن توضأت مث أقبلت قال : رجال يتأخرون بعد النداء ؟ قال عثمان 
  إذا جاء أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل ؟ : أمل تسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ! والوضوء أيضا : عمر 

  إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

عن عمر بن اخلطاب عن : حدثنا نصر بن علي بن نصر حدثنا مسلم عن الدجني عن أسلم موىل عمر  - ٢٥٩
  من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ومنت احلديث متواتر ، إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: مسعت عمر يقول : ن بن وكيع بن اجلراح حدثنا أيب عن الدجني عن أسلم موىل عمر قال حدثنا سفيا - ٢٦٠
  من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  ومنت احلديث متواتر ، إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  مسند علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

حدثنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن سنة ست وثالمثئة حدثنا أبو خيثمة زهري بن حرب حدثنا أبو معاوية  - ٢٦١
إذا حدثتكم عن رسول اهللا صلى اهللا : قال علي : حممد بن خازم حدثنا األعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال 

يه وإذا حدثتكم عن غريه فإمنا أنا حمارب عليه و سلم حديثا فألن أخر من السماء أحب إيل من أن أكذب عل
خيرج يف آخر الزمان قوم أحداث االسنان سفهاء : واحلرب خدعة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

األحالم يقولون من خري قول الربية ال جياوز إمياهنم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر ملن قتلهم 
  يوم القيامة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



جاء أبو : حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال  - ٢٦٢
إن كنت جئت : ال بل عائدا قال : أعائدا جئت أم شامتا ؟ قال : فقال له علي : موسى إىل احلسن بن علي يعوده 

إذا عاد الرجل أخاه املسلم مشى يف خرافة اجلنة حىت جيلس : صلى اهللا عليه و سلم يقول عائدا مسعت رسول اهللا 
فإذا جلس غمرته الرمحة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ميسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون 

  ألف ملك حىت يصبح 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: خطبنا علي فقال : دثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال حدثنا أبو خيثمة ح - ٢٦٣
 -صحيفة فيها أسنان اإلبل وأشياء من اجلراحات  -من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إال كتاب اهللا وهذه الصحيفة 

ري إىل ثور من أحدث فيها املدينة حرم ما بني ع: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وفيها : فقد كذب قال 
حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه يوم القيامة عدال وال صرفا وذمة املسلمني 

  واحدة يسعى هبا أدناهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن القاسم بن خميمرة عن شريح بن هانئ حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن احلكم  - ٢٦٤
ائت عليا فسله فإنه كان أعلم بذلك مين فأتيت عليا فسألته : سألت عائشة عن املسح على اخلفني فقالت : قال 

  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرنا أن ميسح املقيم يوما وليلة واملسافر ثالثا : عن املسح فقال 
  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

عن علي : حدثنا زهري حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي  - ٢٦٥
: نعم إبنة محزة قال : قلنا : وعندكم شيء ؟ قال : قلت يا رسول اهللا مالك تنوق يف قريش وتدعنا ؟ قال : قال 

  إهنا ال حتل يل هي ابنة أخي من الرضاعة : فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مر على علي جبنازة : حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو معاوية حدثنا ليث عن جماهد عن عبد اهللا بن سخربة قال  - ٢٦٦
إن أبا موسى أخربنا أن رسول اهللا صلى اهللا : وما حيملكم على هذا ؟ قالوا : فذهب أصحابه يقومون فقال هلم علي 

إن أبا موسى ال يقول شيئا لعل رسول اهللا صلى : فقال : إذا مرت به جنازة قام حىت جتاوزه قال عليه و سلم كان 
اهللا عليه و سلم فعل ذلك مرة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان حيب أن يتشبه بأهل الكتاب فيما مل ينزل 

  عليه شيء فإذا أنزل عليه تركه 
  اختلط وباقي رجاله ثقات ليث بن أيب سلم : قال حسني سليم أسد 

أتى : عن علي قال : حدثنا زهري حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد  - ٢٦٧
يا رسول اهللا أخربين بشهر أصومه بعد رمضان فقال رسول اهللا صلى اهللا : النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل فقال 

  رم فإنه شهر اهللا وفيه يوم تاب اهللا فيه على قوم ويتاب فيه على آخرين إن كنت صائما فصم احمل: عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا : عن علي قال : حدثنا زهري حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الرمحن عن النعمان بن سعد  - ٢٦٨
راء إال الصور من الرجال والنساء فإذا اشتهى الرجل إن يف اجلنة سوقا ما فيها بيع وال ش: صلى اهللا عليه و سلم 

حنن اخلالدات : قلن : يرفعن أصواتا مل يسمع اخلالئق مثلها قال : وفيها جممع للحور العني قال : صورة دخلها قال 
  فال نبيد وحنن الناعمات فال نبأس وحنن الراضيات فال نسخط فطوىب ملن كان لنا وكنا له 

  إسناده ضعيف  :قال حسني سليم أسد 

عن علي أن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا سيف املكي عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى  - ٢٦٩
  النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا حنرالبدن أمرين أن أتصدق بلحومها وجلودها وجالهلا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول : عن علي قال : شعبة عن قتادة عن جري بن كليب النهدي حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا  - ٢٧٠
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أعضب القرن واألذن 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

هنى : عن علي قال : حدثنا زهري حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي  - ٢٧١
  يه و سلم أن يضحى بأعضب القرن واألذن رسول اهللا صلى اهللا عل
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد العزيز بن أيب  - ٢٧٢
 صلى اهللا عليه و خرج علينا رسول اهللا: قال علي : الصعبة عن أيب أفلح اهلمداين عن عبد اهللا بن زرير الغافقي قال 

  هذان حرام على ذكور أميت : سلم يف إحدى يديه ذهب ويف األخرى حرير فقال 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا حيىي بن سعيد و حممد بن عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد  - ٢٧٣
قريب مين فلما وضعت جلست خرجت يف جنازة فقمت انتظر أن توضع فأجلس و نافع بن جبري : بن معاذ قال 

حدثين : أجل حلديث بلغين عن أيب سعيد فقال : كأنك انتظرت هذه اجلنازة أن توضع فتجلس ؟ قلت : إليه فقال 
  قام سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جبنازة مث جلس وأمرنا باجللوس : مسعود أنه مسع عليا يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا العوام بن حوشب عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب حدثنا - ٢٧٤
أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت وضع رجله بيين وبني فاطمة فعلمنا ما نقول إذا : عن علي قال : ليلى 

فما تركتها بعد فقال : ثالثا وثالثني تسبيحة وثالثا وثالثني حتميدة وأربعا وثالثني تكبرية قال علي : أخذنا مضجعنا 
  صفني  وال ليلة صفني ؟ قال علي وال ليلة: له رجل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرمحن  - ٢٧٥
اللهم إين أعوذ برضاك من : عن علي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يف وتره : بن احلارث بن هشام 
  ك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سخطك وأعوذ مبعافات
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حممد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن أبيه  - ٢٧٦
قول هناكم عن التختم بالذهب ولبس القسي وأن أقرأ هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال أ: عن علي قال 

  وأنا راكع 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد أخربنا سفيان بن حسني عن الزهري عن أيب عبيد موىل عبد الرمحن بن عوف  - ٢٧٧
  حلوم األضاحي فوق ثالث هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن حنبس : مسعت عليا يقول : قال 

  أخرجه البخاري وأخرجه مسلم : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه  - ٢٧٨
حلوم األضاحي بعد  عن علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن زيادة القبور وعن األوعية وأن حنتبس: 

إين كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإهنا تذكركم اآلخرة وهنيتكم عن األوعية فاشربوا فيها : ثالث قال 
  واجتنبوا ما أسكر وهنيتكم عن حلوم األضاحي أن حتسبوها فوق ثالث فاحبسوها ما بدا لكم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : ا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن حدثنا زهري حدثن - ٢٧٩
  ال طاعة لبشر يف معصية اهللا : علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن علي قال :  حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب - ٢٨٠
ما كان فينا فارس يوم بدر غري املقداد ولقد رأيتنا وما فينا قائم إال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي حتت 

  شجرة ويبكي حىت أصبح 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هناين رسول : قال عن علي : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أيب بردة  - ٢٨١
  السبابة والوسطى : اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أجعل اخلامت يف هذه أو يف هذه 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



عن علي أن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن عن شعبة و سفيان و إسرائيل عن أيب إسحاق عن هيربة  - ٢٨٢
  ن يوقظ أهله يف العشر األواخر من رمضان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا : عن علي : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب إسحاق عن أيب حية  - ٢٨٣
  عليه و سلم توضأ ثالثا ثالثا 

عن علي مر يب : بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة  حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن عن شعبة عن عمرو - ٢٨٤
اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحين وإن كان متأخرا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا شاك وأنا أقول 

  اللهم عافه واشفه فما اشتكيت وجعي ذلك بعد : فارفعين وإن كان بالء فصربين فضرب بيده صدري وقال 
  اده حسن إسن: قال حسني سليم أسد 

حدثين : حدثنا عبد الرمحن مهدي حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة قال : حدثنا أبو خيثمة قال  - ٢٨٥
عن علي أن رسول اهللا صلى اهللا : عمي املاجشون بن أيب سلمة عن عبد الرمحن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع 

وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من : (  عليه و سلم كان إذا افتتح الصالة كرب مث قال
قال ) املشركني إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني 

  وذكر احلديث 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن بن مهدي حدثنا زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة حدثنا زهري و عبيد اهللا القواريري حدثنا عبد الرمح - ٢٨٦
ائتيين بطهور : دخل علي الرحبة بعد ما صلى الفجر فجلس يف الرحبة مث قال لغالم له : اهلمداين عن عبد خري قال 

ى وحنن جلوس ننظر إليه فأخذ بيمينه االناء فأكفأ على يده اليسر: فجاء الغالم بإناء فيه ماء وطست قال عبد خري 
كل ذلك ال يدخل يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالث مرات مث أدخل يده : فغسل كفيه ثالث مرات قال عبد خري 

اليمىن يف اإلناء ومأل فمه ماء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ثالث مرات مث غسل وجهه ثالث مرات مث 
ت مث أدخل يده اليمىن يف اإلناء حىت غمرها غسل يده اليمىن ثالث مرات إىل املرفق مث غسل يده اليسرى ثالث مرا

املاء مث رفعها مبا محلت من املاء مث مسحها بيده اليسرى مث مسح رأسه بيديه مجيعا مث أدخل يده اليمىن يف اإلناء مث 
صب على رجله اليمىن فغسلها ثالث مرات بيده اليسرى مث أدخل يده اليمىن يف اإلناء فمألها مث صب بيده اليمىن 

قدمه اليسرى فغسلها ثالث مرات بيده اليسرى مث أدخل يده اليمىن يف اإلناء فمألها من املاء فشرب منه مث  على
هذا طهور نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمن أحب أن ينظر إىل طهور رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  فلينظر إىل هذا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن علي قال : نا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد اهللا بن سلمة حدث - ٢٨٧
 -أو ال حيجزه  -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج من اخلالء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم وال حيجبه 

  شيء عن القرآن إال من اجلنابة 



بن مهدي حدثنا شعبة عن حممد بن املنكدر قال مسعت مسعود بن احلكم حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن  - ٢٨٨
   -يعين يف اجلنازة  -رأينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام فقمنا وقعد فقعدنا : عن علي قال : حيدث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: ن يعلى بن عطاء عن عبد اهللا بن يسار حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا محاد بن سلمة ع - ٢٨٩
يا علي إنك لست : أتعود حسنا ويف النفس ما فيها ؟ فقال : أن عمرو بن حريث عاد احلسن بن علي فقال له علي 

أما إن ذلك ال مينعين أن أؤدي إليك النصيحة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : برب قليب تصرفه حيث شاء قال 
مسلم يعود مريضا إال صلى عليه سبعون ألف ملك أية ساعات النهار حىت ميسي وأية ساعات ما من : سلم يقول 

  الليل كان حىت يصبح 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

فجلده : عن علي أنه أيت بزان حمصن قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم عن إمساعيل بن سامل عن الشعيب  - ٢٩٠
جلدته بكتاب اهللا ورمجته : فقال : مجعت عليه حدين قال : فقيل له : ه يوم اجلمعة قال مث رمج: يوم اخلميس قال 

  بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا األعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش  - ٢٩١
ذي فلق احلبة وبرا النسمة إنه لعهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إيل أنه ال حيبك إال مؤمن وال وال: علي قال 

  يبغضك إال منافق 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انطلقت : حدثنا علي قال : حدثنا زهري حدثنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا نعيم بن حكيم عن أيب مرمي قال  - ٢٩٢
إجلس فجلست فصعد رسول اهللا صلى اهللا : صلى اهللا عليه و سلم ليال حىت أتينا الكعبة فقال يل  مع رسول اهللا

اجلس فجلست فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عليه و سلم على منكيب مث هنضت به فلما رأى ضعفي حتته قال 
ل إيل أين لو شئت نلت أفق اصعد اىل منكيب مث صعدت عليه مث هنض يب حىت إنه ليخي: سلم وجلس يل فقال 

السماء وصعدت على البيت فأتيت صنم قريش وهو متثال رجل من صفر أو حناس فلم أزل أعاجله ميينا ومشاال وبني 
اقذفه : هيه هيه وأنا أعاجله فقال يل : يديه وخلفه حىت استمكنت منه قال ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ارير مث نزلت فانطلقنا نسعى حىت استترنا بالبيوت خشية أن يعلم بنا أحد فلم يرفع فقذفته فتكسر كما تكسر القو
  عليها بعد 

: عن علي قال : حدثنا زهري حدثنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا شيبان عن أيب إسحاق عن عمرو بن حبشي  - ٢٩٣
 إىل قوم شيوخ ذوي أسنان وإين أخشى يا رسول اهللا تبعثين: بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اليمن فقلت 

  إن اهللا سيثبت لسانك ويهدي قلبك : أن ال أصيب ؟ قال 



عن علي أن امرأة الوليد : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا نعيم بن حكيم عن أيب مرمي  - ٢٩٤
إن : ارجعي فقويل له : ا فقال هلا بن عقبة جاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تشتكي الوليد أنه يضرهب

يا رسول اهللا ما أقلع : فانطلقت فمكثت ساعة مث جاءت فقالت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أجارين قال 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قويل : فقطع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هدبة من ثوبه فأعطاها فقال : عين قال 

يا رسول اهللا ما زادين إال ضربا فرفع : ين هذه هدبة من ثوبه فمكثت ساعة مث إهنا رجعت فقالت و سلم قد أجار
  اللهم عليك بالوليد مرتني أو ثالثا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يديه فقال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: عن خمتار التمار عن أيب مطر البصري قال  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عمار حدثنا املعاىف بن عمران - ٢٩٥
: يا شيخ أحسن بيعيت يف قميص بثالثة دراهم قال : كنت مع علي فانتهينا إىل سوق الكبري فتوسم شيخا منهم فقال 

نعم يا أمري املؤمنني فلما عرفه مل يشتر منه شيئا وأتى غالما حدثا فاشترى منه قميصا بثالثة دراهم فلبسه من 
احلمد هللا الذي رزقين من الرياش ما أجتمل به يف الناس وأواري به عوريت فقال : ىل الكعبني يقول يف لباسه الرصغني إ
مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم : شيئا حتدثه عن نفسك أو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : املسلمون 

  يقول ذلك إذا لبس ثوبا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عبد الرمحن حدثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه  - ٢٩٦
إن املدينة حرام ما بني : ما عندنا إال كتاب اهللا وهذه الصحيفة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : علي قال 

ه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف وال عدل عائر إىل ثور من أحدث فيها حدثا أو أوى حمدثا فعلي
وقال ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه 

اهللا منه صرفا وال  صرف وال عدل ومن توىل قوما بغري إذن مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل
  عدال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبيد هللا بن عمر حدثنا عبد الواحد ابن زياد حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد  - ٢٩٧
ادعوا إذا ركعتم فعظموا اهللا وإذا سجدمت ف: عن علي بن أيب طالب أنه هنى أن يقرأ الرجل القرآن وهو راكع وقال 

  اهللا فقمن أن يستجاب لكم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أمرين : عن علي قال : حدثنا عبيد اهللا حدثنا سفيان عن عبد الكرمي اجلزري عن جماهد عن ابن أيب ليلى  - ٢٩٨
زار منها شيئا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجالهلا وأمرين أن ال أعطي اجل

  حنن نعطيه من عندنا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قد عفوت لكم عن : عن علي يبلغ به قال : حدثنا عبيد اهللا حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن احلارث  - ٢٩٩
  صدقة اخليل والرقيق 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

وأنتم تقرؤون الوصية : قضى بالدين قبل الوصية قال : عليه و سلم وبه عن علي يبلغ به النيب صلى اهللا  - ٣٠٠
  قبل الدين 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان اجملوس هلم كتاب : عن علي قال : حدثنا عبيد اهللا حدثنا سفيان عن أيب سعد عن نصر بن عاصم  - ٣٠١
أليس آدم كان زوج بنيه من بناته ؟ : احلد فقال هلم يقرؤونه وعلم يدرسونه فزىن إمامهم فأرادوا أن يقيموا عليه 

  فلم يقيموا عليه احلد فرفع الكتاب وقد أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اجملوس اجلزية و أبو بكر وأنا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ين أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب حدثنا عبيد اهللا حدثنا هشام بن عبد امللك حدثنا زهري بن معاوية حدث - ٣٠٢
كنا إذا امحر البأس ولقي القوم اتقينا برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما يكون منا أحد : عن علي أنه قال : 

  أقرب إىل القوم منه 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن علي أنه استأذن : د بن احلنفية حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا حيىي عن فطر عن منذر أيب يعلى عن حمم - ٣٠٣
فكانت رخصة من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف إن ولد له بعده ولد أيسميه بامسه ويكنيه بكنيته ؟ قال 

  وكان امسه حممد وكنيته أبو القاسم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن أبيه عن ابن :  حدثنا حيىي عن ابن عجالن قال حدثنا عبيد اهللا - ٣٠٤
هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن خامت الذهب وعن القراءة يف الركوع وعن : عن علي قال : العباس 

  القسي واملعصفر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حيىي بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق عن حارثه بن مضرب  حدثنا عبيد اهللا حدثنا - ٣٠٥
  مل يكن فينا فارس يوم بدر إال مقداد : عن علي قال : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن علي قال : حدثنا عبيد اهللا حدثنا حيىي عن ابن أيب ذئب عن ابن أيب ليلى حدثين أخي عن أيب  - ٣٠٦
يرمحكم : احلمد اهللا رب العاملني على كل حال وليقل : إذا عطس أحدكم فليقل : اهللا عليه و سلم  رسول اهللا صلى



  يهديكم اهللا ويصلح بالكم : اهللا وليقل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

األسود حدثنا عبيد اهللا حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أيب حرب بن األسود الديلي عن أيب  - ٣٠٧
ينضح بول الغالم ويغسل بول اجلارية : عن علي بن أيب طالب أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف الرضيع : 

  هذا ما مل يكن يطعما الطعام فإذا طعما الطعام غسال مجيعا : قال قتادة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربين واقد بن عمرو : مسعت حيىي بن سعيد قال : اجمليد قال  حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد الوهاب بن عبد - ٣٠٨
عن علي أن رسول اهللا صلى اهللا : بن سعد بن معاذ األنصاري أن نافع بن جبري أخربه أن مسعود بن احلكم أخربه 

   -يعين يف اجلنازة  -عليه و سلم قام مث قعد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن الزبري حدثنا مسعر عن عبد امللك بن ميسرة عن النزال بن  حدثتا عبيد اهللا - ٣٠٩
إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : أيت علي مباء فشرب قائما مث قال : سربة قال 

  هذا وضوء من مل حيدث : و سلم يشرب قائما مث أيت مباء فتمسح به مث قال 
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

حدثنا عبيد اهللا حدثنا حممد بن عبد اهللا بن الزبري حدثنا سفيان عن موسى بن أيب عائشة عن عبد اهللا بن  - ٣١٠
  : زرير قال 

قل للنيب صلى اهللا عليه و سلم أن يعطيك اخلزانة فسأله العباس فقال له النيب صلى اهللا عليه و : قال علي للعباس : 
  ما ترزؤكم وال ترزؤهنا فأعطاهم السقاية : أعطيكم ما هو خري لكم من ذلك :  سلم

  رجاله ثقات إال أن حممد بن عبداهللا بن الزبري قد خيطىء يف حديث الثوري : قال حسني سليم أسد 

عن علي  :حدثنا عبيد اهللا حدثنا حممد بن عبد اهللا بن الزبري حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن أيب اخلليل  - ٣١١
كان للمغرية رمح فكنا إذا خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزاة ركزها فيمر الناس عليه : قال 

  إذا ال ترفع ضالة فتركته : ألخربن به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : قلت : فيحملونه قال 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

دثنا حممد بن عبد اهللا حدثنا سفيان عن عبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب ربيعة حدثنا عبيد اهللا ح - ٣١٢
وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرفة : عن علي قال : عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد اهللا بن أيب رافع 

امة والناس يضربون هذه عرفة وهذا املوقف وعرفة كلها موقف مث أفاض حني غابت الشمس وأردف أس: وقال 
أيها الناس عليكم السكينة فلما أتى مجعا صلى هبا الصالتني مجيعا فلما : عن ميينه ومشاله ال يلتفت إليهم وهو يقول 

هذا قزح وهذا املوقف ومجع كلها موقف مث أفاض فلما أتى حمسر قرع ناقته حىت : أصبح أتى قزح فوقف عليه قال 
واستفتته : هذا املنحر ومىن كلها منحر قال : مث أتى اجلمرة مث املنحر فقال  جاوز الوادي وقف مث أردف الفضل



يا رسول اهللا إن أيب شيخ كبري قد أفند وقد أدركته فريضة احلج أفيجزيء أن أحج عنه ؟ : جارية من خثعم فقالت 
رأيت شابا : ك ؟ قال يا رسول اهللا مل لويت عنق ابن عم: حجي عن أبيك ولوى عنق الفضل فقال له العباس : قال 

أحلق أو قصر وال : يا رسول اهللا رميت قبل أن أحلق قال : شابة فلم آمن عليهما الشيطان قال وأتاه رجل فقال 
إرم وال حرج قال مث أتى البيت فطاف به مث : يا رسول اهللا حنرت قبل أن أرمي قال : حرج قال وأتاه آخر فقال 

  سقايتكم لوال أن يغلبكم الناس لنزعت يا بين عبد املطلب : أتى زمزم فقال 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

مسعت أبا زرعة حيدث : حدثنا عبيد اهللا أخربنا هشام بن عبد امللك حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال  - ٣١٣
تدخل املالئكة بيتا ال : مسعت عليا حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : عن عبد اهللا بن جني عن أبيه قال 

  فيه صورة وال جنب وال كلب 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا عبيد اهللا حدثنا أيوب بن واقد الكويف حدثنا يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى  - ٣١٤
صلى اهللا عليه و سلم عن  كنت رجال مذاء فأمرت املقداد بن األسود أن يسأل رسول اهللا: علي بن أيب طالب قال 

  منه الوضوء ومن املين الغسل : املذي فقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا أسباط بن حممد حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن عبد اهللا بن حنني عن  - ٣١٥
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أقرأ و أنا راكع هناين رسو: عن علي قال :  -وكان أبوه من كتاب علي  -أبيه قال 

يا علي مثل الذي ال يقيم صلبه يف صالته كمثل احلبلى محلت فلما دنا نفاسها أسقطت فال هي ذات محل : و قال 
  وال ذات ولد 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  : با البختري قال مسعت أ: حدثنا عبيد اهللا حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو قال  - ٣١٦
تبعثين وأنا حديث رجل : ملا بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اليمن فقلت : أخربين من مسع عليا يقول : 

أذهب فإن اهللا يثبت لسانك ويهدي قلبك : فضرب صدري وقال : السن وليس يل علم بكثري من القضاء ؟ قال 
  فما أعياين قضاء بني اثنني : قال 
  إسناده ضعيف : سني سليم أسد قال ح

عن علي أنه : حدثنا عبيد اهللا حدثنا غندر عن شعبة عن أيب إسحاق قال مسعت عاصم بن ضمرة حيدث  - ٣١٧
فوجدته مكتوبا عندي فقد أوتر رسول اهللا صلى : ليس الوتر حبتم كالصالة ولكنه سنة فال تدعه قال شعبة : قال 

  اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : د قال حسني سليم أس



مسعت : حدثنا شعبة عن أيب إسحاق قال : حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن زريع و حممد بن جعفر قاال  - ٣١٨
إنكم ال تطيقون : سألنا عليا عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من النهار فقال : عاصم بن ضمرة يقول 

كان إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر صلى : من أطاق ذلك منا فقال : قلنا : ذلك قال 
ركعتني وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى أربعا يفصل بني كل ركعتني بالتسليم 

  على املالئكة املقربني والنبيني ومن تبعهم من النبيني واملرسلني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن علي أن النيب صلى اهللا : حدثنا عبيد اهللا حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن هبرية حيدث  - ٣١٩
: فخرجت فيها فقال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم : عليه و سلم أهديت له حلة من حرير قال فكسانيها قال علي 

  فاطمة و عمته : ئي مخرا وأمرين فشققتها بني نسا: إين لست أرضى لك ما أكره لنفسي قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن زريع و عبد اهللا بن داود عن سفيان عن عبد األعلى عن أيب مجيلة  - ٣٢٠
مل تعلل أقم عليها احلد فوجدهتا يف دمها : بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل جارية فجرت فقال : علي قال 

أقيموا احلد : مث قال : إذا تعللت من نفاسها فطهرت فأقم عليها احلد قال : من نفاسها فأتيته فذكرت ذلك له فقال 
  على ما ملكت أميانكم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: كرمة قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا يزيد بن زريع عن حممد بن إسحاق حدثين أبان بن صاحل عن ع - ٣٢١
ما هذا : لبيك لبيك حىت انتهى إىل اجلمرة فقلت له : دفعت مع احلسني بن علي من املزدلفة فلم أزل امسعه يقول 

مسعت أيب علي بن أيب طالب يهل حىت انتهى اىل اجلمرة وحدثين أن رسول اهللا صلى : اإلهالل يا أباعبد اهللا ؟ قال 
: صدق قال : فرجعت إىل ابن عباس فأخربته بقول حسني فقال : ال اهللا عليه و سلم أهل حىت انتهى إليها ق

  وأخربين أخي الفضل بن عباس وكان رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يهل حىت انتهى إىل اجلمرة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن علي قال : بن ضمرة  حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن عاصم - ٣٢٢
  من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إىل آخر الليل : من كل الليل قد أوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن علي : حدثنا عبيد اهللا حدثنا الضحاك بن خملد حدثنا سفيان عن حممد بن السائب عن أصبغ بن نباته  - ٣٢٣
إن النيب صلى اهللا عليه و سلم صاحل بين تغلب على أن يثبتوا على دينهم وال ينصروا أبناءهم وإهنم قد : أنه قال 

  نقضوا وإنه إن يتم يل األمر قتلت املقاتلة وسبيت الذرية 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



قال علي مسعت رسول : ويد بن غفلة قال حدثنا عبيد اهللا حدثنا وكيع حدثنا األعمش عن خيثمة عن س - ٣٢٤
خيرج يف آخر الزمان قوم أحداث األسنان سفهاء األحالم يقولون من خري قول : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  الربية يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم عند اهللا يوم القيامة 
  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن هارون أخربنا حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد العزيز بن  - ٣٢٥
مسعت عليا يقول أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه : أيب الصعبة عن أيب أفلح اهلمداين عن عبد اهللا بن زرير الغافقي قال 

  هذان حرام على ذكور أميت : را بشماله وقال و سلم ذهبا بيمينه وحري
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا حدثنا سليمان بن داود حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن  - ٣٢٦
حيصن فإن أمة  من أحصن منهم ومن مل: أيها الناس أقيموا على أرقائكم احلد : خطب علي فقال : السلمي قال 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زنت فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أجلدها فأتيتها وإذا هي قريبة 
  قد أحسنت : عهد بنفاس فخشيت إن جلدهتا أن متوت فأتيت رسول اهللا فأخربته فقال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ان بن عمر حدثنا شيخ من أهل الكوفة يقال له أبو احملياة التيمي قال حدثين أبو حدثنا عبيد اهللا حدثنا عثم - ٣٢٧
فأعطاه ثوبا فلبسه ما بني كعبه إىل : بعين قميصا بثالثة دراهم قال : أن عليا أتى أصحاب الثياب فقال لرجل : مطر 

كان : مل به يف الناس مث قال احلمد هللا الذي كساين من الرياش ما أواري به عوريت وأجت: رصغه فلما لبسه قال 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا لبس ثوبا جديدا قال هكذا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رأيت : قال أبو مطر : حدثنا عبيد اهللا حدثنا عثمان بن عمر حدثنا هذا الشيخ أيضا أبو احملياة التيمي قال  - ٣٢٨
بلى قد : فلعله شبه لك ؟ قال : بلى قال : قال ! ما أراك سرقت : مجال فقال إنه قد سرق : عليا أيت برجل فقالوا 

: إذهب به يا قنرب فشد أصبعه وأوقد النار وادع اجلزار يقطعه مث انتظر حىت أجيء فلما جاء قال له : سرقت قال 
قوله وأتركه بقوله مث قال علي أخذته ب: يا أمري املؤمنني مل تركته وقد أقر لك ؟ قال : ال فتركه قالوا : سرقت ؟ قال 

: يا رسول اهللا مل تبكي ؟ فقال : أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برجل قد سرق فأمر بقطعه مث بكى فقيل : 
ذاك سلطان سوء الذي : يا رسول اهللا أفال عفوت عنه ؟ قال : وكيف ال أبكي وأميت تقطع بني أظهركم ؟ قالوا 

  ا بينكم يعفو عن احلدود ولكن تعافو
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حممد بن إسحاق حدثين إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن أبيه  - ٣٢٩
هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن خامت الذهب ولبس القسي : مسعت علي بن أيب طالب يقول : قال 

إين مل : القرآن وأنا راكع وكساين حلة سرياء فخرجت فيها أو رحت فيها فلما رآها علي قال واملعصفر وقراءة 
: فقالت : فشققتها باثنني قال : فرجعت فأعطيت فاطمة ناحيتها كأهنا تطويها معي قال : أكسكها لتلبسها قال 



  ا فالبسي واكسي نساءك هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن لبسه: تربت يداك فماذا صنعت ؟ قلت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حممد بن إسحاق عن أيب جعفر حممد بن علي عن أبيه عن  - ٣٣٠
إن أشد الناس على اهللا عداء : وجدت مع قائم سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صحيفة مربوطة : جده قال 

  ل غري قاتله والضارب غري ضاربه ومن جحد نعمة مواليه فقد برئ مما أنزل اهللا على حممد صلى اهللا عليه و سلم القات
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حبيب بن أيب ثابت عن : حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد أبو خالد البيسري حدثنا ابن جريج قال  - ٣٣١
ال تربز فخذك وال تنظر إىل فخذ حي وال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  عن علي قال: عاصم بن ضمرة 

  ميت 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

: عن علي قال : حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد الرمحن بن عثمان البكراوي حدثنا الكليب عن األصبغ بن نباتة  - ٣٣٢
رى بين تغلب على أن ال ينصروا أوالدهم فإن فعلوا فقد برئت منهم شهدت النيب صلى اهللا عليه و سلم صاحل نصا

  فقد واهللا فعلوا فو اهللا لئن مت يل األمر ألقتلن مقاتلتهم وألسبني ذراريهم : فقال علي : الذمة قال 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

د عن سلمة بن كهيل عن حجية ابن عدي حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان بن سعي - ٣٣٣
إذا : العرجاء ؟ قال : ال بأس به قال : املكسورة القرن ؟ قال : عن سبعة قال : سألت عليا عن البقرة فقال : قال 

  بلغت املنسك وأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نستشرف العني واألذن 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن علي أن : عبيد اهللا حدثنا هشام بن عبد امللك حدثنا شعبة عن أيب اسحاق عن عاصم بن ضمرة  حدثنا - ٣٣٤
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي الضحى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : ق حدثنا عبيد اهللا حدثنا حيىي بن سعيد و عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن أيب إسحا - ٣٣٥
  عن علي : حدثنا أبو إسحاق عن عبد اهللا بن اخلليل : قال حيىي يف حديثه 
عن علي قال مسعت رجال يستغفر ألبويه ومها مشركان فقلت : عن أيب إسحاق عن أيب اخلليل : وقال عبد الرمحن 

وما { : له فأنزل اهللا  فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك: أمل يستغفر إبراهيم ألبيه ؟ قال : له فقال 
  ]  ١١٣: التوبة [ } كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



ما : عن علي قال : حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سفيان عن أيب حصني عن عمري بن سعيد  - ٣٣٦
يف نفسي إال صاحب اخلمر فإنه لو مات وديته ألن النيب صلى اهللا عليه و  كنت ألقيم حدا على أحد فيموت فأجد

  سلم مل يسنه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ذكر علي أهل النهروان : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن حممد عن عبيدة قال  - ٣٣٧
 أن تبطروا لنبأتكم ما وعد اهللا الذين يقتلوهنم على لسان حممد فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد لوال: فقال 

  إي ورب الكعبة : آنت مسعته ؟ قال : قلت : صلى اهللا عليه و سلم قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

د حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن قيس ابن عبا - ٣٣٨
فقلت له عهد إليك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا مل يعهد به إىل : انطلقت إىل علي أنا ورجل قال : قال 

املؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم : فأخرج كتابا فإذا يف كتابه ذلك : ال إال ما يف قرايب هذا قال : أحد ؟ قال 
افر وال ذو عهد يف عهده من أحدث حدثا أو آوى حمدثا فعليه أدناهم وهم يد على من سواهم وال يقتل مؤمن بك

  لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

مر على علي جبنازة فقام ناس فقال ما هذا ؟ قالوا : حدثنا عبيد اهللا حدثنا سفيان عن ليث عن جماهد قال  - ٣٣٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرة مث مل يقم إمنا قام : أبو موسى فقال علي : 

عن : حدثنا عبيد اهللا حدثنا حممد بن عبد اهللا بن الزبري حدثنا مسعر عن أيب عون عن أيب صاحل احلنفي  - ٣٤٠
مع أحدكم جربيل ومع اآلخر ميكائيل و : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم بدر و أليب بكر : علي قال 
  ملك عظيم يشهد القتال أو يكون يف القتال  إسرافيل

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أال : قيل لعلي : أيب اجلعد عن عبد اهللا بن سبع قال ] ابن [ حدثنا عبيد اهللا حدثنا وكيع عن األعمش عن  - ٣٤١
  ال ولكين أترككم إىل ما ترككم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : تستخلف ؟ قال 

  إسناده حسن : حسني سليم أسد  قال

اجتمع علي و : حدثنا عبيد اهللا حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن املسيب قال  - ٣٤٢
ما تريد إىل أمر فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عثمان وكان عثمان ينهى عن املتعة أو عن العمرة فقال علي 

  فلما رأى علي ذلك أهل هبما مجيعا : إين ال أستطيع أن أدعك قال : عنا منك قال د: تنهى عنه ؟ فقال عثمان 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال : حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن هارون اخربنا املسعودي عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب اهلياج قال  - ٣٤٣
  ال تدع قربا إال سويته وال متثاال إال طمسته :  عليه و سلم أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا صلى اهللا: علي 

  إسناده منقطع وفيه ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: قال : حدثنا عبيد اهللا حدثنا غندر حدثنا شعبة عن احلكم عن مصعب بن سعد عن سعد بن أيب وقاص  - ٣٤٤
يا رسول اهللا ختلفين بالنساء : تبوك فقال  خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علي بن أيب طالب يف غزوة

  أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي ؟ : والصبيان ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا العوام بن حوشب حدثين عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن  - ٣٤٥
أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت وضع قدمه بيين وبني فاطمة فعلمنا ما نقول إذا : عن علي قال : يب ليلى أ

فما تركتها : قال علي : ثالثا وثالثني تسبحة و ثالثا و ثالثني حتمدة وأربعة و ثالثني تكبرية قال : أخذنا مضاجعنا 
   ليلة صفني وال: بعد فقال له رجل وال ليلة صفني ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن علي قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا وكيع بن اجلراح حدثنا األعمش عن أيب إسحاق عن عبد خري  - ٣٤٦
  كنت أرى أن باطن القدمني أحق باملسح من ظاهرمها حىت رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح ظاهرمها 

  إسناده صحيح : د قال حسني سليم أس

عن علي قال : حدثنا عبيد اهللا حدثنا أسباط بن حممد حدثنا مطرف عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة  - ٣٤٧
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يصلي صالة إال صلى بعدها ركعتني : 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن علي : ة عن ابن أيب ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة حدثنا عبيد اهللا حدثنا سفيان بن عيين - ٣٤٨
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال حيجبه عن قراءة القرآن شيء إال أن يكون جنبا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

وان بن احلكم حدثنا عبيد اهللا حدثنا وكيع حدثنا األعمش عن مسلم البطني عن علي بن حسني عن مر - ٣٤٩
أما : فأتاه فقال : علي : من هذا ؟ قال : كنا نسري مع عثمان بن عفان فسمع رجال يليب هبما مجيعا فقال : قال 

  بلى ولكين مل أدع قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقولك : علمت أين هنيت عن هذا ؟ قال 

أن عليا قال أليب : سفيان عن حبيب بن أيب ثابت حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا  - ٣٥٠
ال تدع قربا مشرفا إال سويته وال متثاال إال : أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهلياج 

  طمسته 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



إن امرأة : عن علي قال : حكيم عن أيب مرمي حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عبد اهللا بن داود عن نعيم بن  - ٣٥١
إن رسول اهللا صلى اهللا : قويل له : إن الوليد يضربين قال : الوليد بن عقبة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت 

ما زادين إال ضربا فأخذ هدبة من ثوبه : فلم تلبث إال يسريا حىت رجعت فقالت : عليه و سلم قد أجارين قال علي 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أجارين فلم تلبث إال يسريا حىت رجعت إليه : قويل له : ها إليها فقال فدفع

  اللهم عليك بالوليد : ما زادين إال ضربا فرفع يديه فقال : فقالت 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : عن منصور بن املعتمر عن ربعي بن حراش حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا زائدة  - ٣٥٢
  بالبعث بعد املوت ويؤمن بالقدر : ال يؤمن عبد حىت يؤمن بأربع : علي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

علي بن أيب : قال  :حدثنا عبيد اهللا حدثنا محاد بن مسعدة عن املنذر بن ثعلبة عن علباء بن أمحر قال  - ٣٥٣
فباع علي درعا له وبعض ما باع من متاعه فبلغ : خطبت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ابنته فاطمة قال : طالب 

وأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن جيعل ثلثيه يف الطيب وثلثا يف الثياب ومج يف جرة : أربع مئة ومثانني درمها قال 
فسبقته برضاع احلسني وأما احلسن : و أمرها أن ال تسبقه برضاع ولدها قال : به قال من ماء فأمرهم أن يغتسلوا 

  فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم صنع يف فيه شيئأ ال ندري ما هو فكان أعلم الرجلني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : قال : حدثنا سهل بن سعد حدثتا عبيد اهللا حدثنا فضيل بن سليمان النمريي حدثنا أبو حازم  - ٣٥٤
فغدا الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا : ألعطني الراية غدا رجال يفتح اهللا على يديه قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

: هو شاكي العني يا رسول اهللا قال : أين علي بن أيب طالب ؟ قالوا : عليه و سلم كلهم يرجو أن يعطيه الراية قال 
ادع عليا فجاء مث قال يا علي ال تلتفت حىت : جيء به فبصق يف عينه ودعا له فربأ مث أعطاه الراية مث قال ادعوه ف

على رسلك إذا جئتهم : ال إله إال اهللا ؟ قال : يا رسول اهللا أنقاتلهم حىت يقولوا : تنزل بالقوم فتدعهم فقال 
  ن يكون لك محر النعم فادعهم إىل اهللا فو اهللا ألن يسلم على يديك خري لك من أ

  أخرجه البخاري ومسلم : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبيد اهللا حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا يزيد الرشك عن مطرف بن عبد اهللا  - ٣٥٥
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سرية واستعمل عليهم علي بن أيب طالب قال : عن عمران بن حصني قال : 
كان املسلمون إذا قدموا من غزوة أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل أن : رية قال عمران يا علي الس: له 

يا : فأصاب علي جارية فتعاقد أربعة فأخربه مبسريهم فقام أحد األربعة فقال : يأتوا رحاهلم فأخربوه مسريهم قال 
ول اهللا صنع علي كذا و كذا فأعرض عنه مث يا رس: رسول اهللا وأصاب علي جارية فأعرض عنه مث قام الثاين فقال 

يا رسول اهللا صنع كذا و : يا رسول اهللا صنع علي كذا و كذا فأعرض عنه مث قام الرابع فقال : قام الثالث فقال 
ما تريدون من علي ؟ : فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مغضبا الغضب يعرف يف وجهه فقال : كذا قال 

  وهو ويل كل مؤمن بعدي علي مين وأنا منه 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



أن أباه صنع لعثمان بن : حدثنا عبيد اهللا حدثنا محاد بن زيد حدثنا علي بن زيد عن عبد اهللا بن احلارث  - ٣٥٦
هذا : لقوم فقال ا: كلوا فإمنا أصيبت من أجلي قال : عفان نزال بقديد فجيء بثريد عليه ذلك احلجل فقال للقوم 

 -يعين علي  -كله فقال : علي هنانا عن أكله فأرسل إىل علي فجاء وإنه ليمسح اخلبط عن يديه فقال له عثمان 
أنشد اهللا رجال شهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيث جاء األعرايب برجل محار وحش فرده رسول اهللا صلى 

: أو قال  -أنشد اهللا : حرم أو كما قال فقام ناس وشهدوا مث قال إذهب إىل أهل احلل فإنا : اهللا عليه و سلم وقال 
رجال شهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني جاءه األعرايب ببيضات نعام فقال رسول اهللا صلى اهللا  -أذكر اهللا 

ه وقام القوم إذهب به إىل أهل احلل فإنا قوم حمرمون فقام قوم شهدوا فقلب عثمان وركه فدخل منزل: عليه و سلم 
  عن الطعام فجاء أهل احلل فأكلوه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا الصمد بن عبد الوارث أخربين أيب حدثنا احلسن بن ذكوان عن حبيب بن أيب  - ٣٥٧
السباع وكل عن علي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن أكل كل ذي ناب من : ثابت عن عاصم بن ضمرة 

  ذي خملب من الطري وعن مثن امليتة وعن اخلمر واحلمر األهلية وكسب البغي وعن عسب كل ذي فحل 
  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

حدنا علي بن أيب طالب أن رسول : حدثنا أبو خيثمة حدثنا شبابة حدثين نعيم بن حكيم حدثين أبو مرمي  - ٣٥٨
إن قوما ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية يقرؤون القرآن ال جياوز : ه و سلم قال اهللا صلى اهللا علي

  تراقيهم طوىب ملن قتلهم وقتلوه عالمتهم رجل خمدج اليد 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: يز عن الشعيب حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا شعبة حدثنا فضيل عن أيب حر - ٣٥٩
  حني رجعت من جنازة قوال ما أحب أن يل به الدنيا مجيعا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن علي قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا احلسن بن موسى حدثنا عبد اهللا بن هليعة حدثنا عبد اهللا بن هبرية عن عبد اهللا بن  - ٣٦٠
  عن علي بن أيب طالب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن تنكح املرأة على عمتها أو على خالتها : رير ز

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن علي بن أيب طالب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن زهري عن أيب إسحاق عن احلارث  - ٣٦١
  يرث الرجل أخاه ألبيه وأمه دون إخوته ألبيه : لم قال عن النيب صلى اهللا عليه و س

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن علي قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا محيد بن عبد الرمحن حدثنا حسن عن بيان عن حصني بن صفوان  - ٣٦٢
  إمنا الغسل من املاء الدافق  :كنت غالما مذاء فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املاء قد آذاين قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



أنه سار مع : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن عبيد أخربنا شرحبيل بن مدرك عن عبد اهللا بن جني عن أبيه  - ٣٦٣
أبا عبد إصرب أبا عبد اهللا إصرب : علي وكان صاحب مطهرته فلما حاذى نينوى وهو منطلق إىل صفني فنادى علي 

دخلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم وعيناه : وماذا يا أبا عبد اهللا ؟ قال : اهللا بشط الفرات قلت 
بل قام جربيل قبل فحدثين أن : أغضبك أحد ؟ ما شأن عينيك تفيضان ؟ قال : يا نيب اهللا : قلت : تفيضان قال 

فمد يده فقبض قبضة : نعم قال : مشك من تربته ؟ قال قلت هل لك أن أ: فقال : احلسني يقتل بشط الفرات قال 
  من تراب فأعطانيها فلم أملك عيين أن فاضتا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن عبيد حدثنا هاشم بن الربيد عن حسني بن ميمون عن عبد اهللا بن عبد اهللا  - ٣٦٤
اجتمعت أنا و فاطمة و العباس و : مسعت أمري املؤمنني عليا يقول : أيب ليلى قال  قاضي الري عن عبد الرمحن بن

يا رسول اهللا كرب سين ورق عظمي وكثرت مؤنيت فإن رأيت يا رسول اهللا أن تأمر يل : زيد بن حارثة فقال العباس 
يا رسول اهللا إن : طمة بكذا وكذا وسقا من طعام فافعل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعلت فقالت فا

يا رسول اهللا : فعلت ذلك فقال زيد بن حارثة : رأيت أن تأمر يل مبا أمرت فافعل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
كنت أعطيتين أرضا كانت معيشيت منها مث قبضتها مين فإن رأيت أن تردها علي فافعل فقال رسول اهللا صلى اهللا 

ا رسول اهللا إن رأيت أن توليين هذا احلق الذي جعل اهللا لنا يف كتابه يف هذا فعلت ذلك فقلت ي: عليه و سلم 
فعلت ذلك فوالنيه : اخلمس فأقسمه يف حياتك فال ينازعنيه أحد بعدك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

نيه عمر فقسمته يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقسمته يف حياته مث والنيه أبو بكر فقسمته يف حياته مث وال
يا علي هذا حقكم فخذ : حياته حىت كان آخر سنة من سين عمر وإنه أتاه مال كثري فعزل مخسا مث أرسل فقال 

فقلت يا أمري املؤمنني بنا العام عنه غىن وباملسلمني إليه حاجة فاردده إليهم فرده عمر تلك السنة مث مل يدعين إليه 
  يا علي لقد نزعت منا اليوم شيئا ال يرد علينا أبدا : فلقيين العباس فقال أحد بعد عمر حىت قمت مقامي هذا 

  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

أيت علي : الغريف قال ] أيب [ حدثنا أبو خيثمة حدثنا عائذ بن حبيب حدثين عامر بن السمط عن  - ٣٦٥
عيه ثالثا ثالثا مث مسح رأسه وغسل رجليه بالوضوء فمضمض واستنشق ثالثا مث غسل وجهه ثالثا وغسل يديه وذرا

هكذا ملن ليس جبنب : هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ مث قرأ شيئا من القرآن مث قال : مث قال 
  فأما اجلنب فال واهللا 

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

 إسحاق حدثين حكيم بن حكيم بن عباد بن حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن أيب - ٣٦٦
دخل علي : عن جده علي بن أيب طالب قال : حنيف عن حممد بن مسلم الزهري عن علي بن حسني عن أبيه 

مث رجع إىل بيته فصلى هونا من الليل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصالة قال 
واهللا ما : فجلست وأنا أعرك عيين وأنا أقول : قوما فصليا قال : فرجع إلينا فأيقظنا فقال : فلم نسمع له حسا قال 

فوىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : نصلي إال ما كتب اهللا لنا إمنا أنفسنا بيد اهللا فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا قال 
وكان { إال ما كتب اهللا لنا قاهلا مرتني ما نصلي إال ما كتب لنا ما نصلي : ويضرب على فخذه : وهو يقول 



  ]  ٥٤: الكهف [ } اإلنسان أكثر شيء جدال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثين أيب عن ابن إسحاق وذكر حممد بن كعب عن احلارث  - ٣٦٧
يا حممد إن : أتاين جربيل فقال : صلى اهللا عليه و سلم يقول مسعت رسول اهللا : عن علي قال : بن عبد اهللا األعور 

كتاب اهللا يقصم اهللا كل جبار ومن اعتصم به جنا ومن : فأين املخرج يا جربيل ؟ قال : أمتك خمتلفة بعدك فقلت 
قبلكم  تركه هلك قول فصل وليس باهلزل ال ختتلقه األلسن وال ينفذ عن طول الرد وال تفىن عجائبه فيه نبأ من كان

  وخرب ما هو كائن بعدكم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

صليت مع علي الظهر : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن عبد امللك عن النزال بن سربة قال  - ٣٦٨
ه كفا مث انطلق اىل جملس كان جيلسه يف الرحبة فقعد وقعدنا حوله حىت حضرت العصر فأيت بإناء فيه ماء فأخذ من
إين : فتمضمض مث استنشق ومسح وجهه وذراعيه ومسح برأسه ومسح برجليه مث قام فشرب فضل إنائه مث قال 

حدثت أن رجاال يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قائم وإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل ذلك وهذا 
  وضوء من مل حيدث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن علي : ا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا شريك عن عبد امللك بن عمري عن نافع بن جبري بن مطعم حدثن - ٣٦٩
أنه وصف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال كان عظيم اهلامة أبيض مشربا محرة عظيم اللحية ضخم الكراديس 

  ما شثن الكفني والقدمني مل أر قبله مثله وال بعده صلى اهللا عليه و سلم تسلي

عن : حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا عباد بن العوام أخربنا احلجاج عن سامل املكي عن ابن احلنفية  - ٣٧٠
كان ال قصريا وال طويال حسن الشعر رجله مشربا : علي أنه سئل عن صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
م الرأس طويل املسربة مل أر قبله وال بعده مثله إذا مشى يف وجهه محرة ضخم الكراديس شثن الكفني والقدمني عظي

  كان كأمنا ينحط من صبب 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن علي قال بعثين رسول اهللا إىل قوم ذوي : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا شريك عن مساك عن حنش  - ٣٧١
من أحدمها حىت تسمع من اآلخر فإنه سيبري لك إذا جاءك اخلصمان فال تسمع : أسنان وأنا حديث السن فقال 

  فتعلمت فما زلت قاضيا : القضاء قال 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا عبد الرمحن حدثنا شعبة و سفيان و إسرائيل عن أيب إسحاق عن  - ٣٧٢
  خر من رمضان إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يوقظ أهله يف العشر األوا: عن علي قال : هبرية 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن : حدثنا زهري بن حرب حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان و إسرائيل عن أيب إسحاق عن هبرية  - ٣٧٣
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يوقظ أهله يف العشر األواخر من رمضان : علي قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن علي : حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو إسحاق عن هبرية بن برمي  - ٣٧٤
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يوقظ أهله يف العشر األواخر ويرفع الستور : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي  حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو األحوص - ٣٧٥
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة فلما انتهينا إىل بقيع الغرقد قعد رسول اهللا : عن علي قال 

ما منكم من أحد ما من نفس : صلى اهللا عليه و سلم وقعدنا معه فأخذ عودا فنكت به األرض مث رفع رأسه فقال 
أفال ندع : فقام رجل من القوم وقال : منفوسة إال علم اهللا مكاهنا من اجلنة ومكاهنا من النار وشقية أو سعيدة قال 

العمل ونقبل على كتابنا فمن كان منا من أهل السعادة يسر لعملها ومن كان من أهل الشقوة صار إىل الشقوة ؟ 
ملوا فكل ميسر فمن كان من أهل السعادة يسر لعملها ومن بل اع: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  كان من أهل الشقوة يسر لعملها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن علي قال : حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو األحوص عن منصور عن ربعي عن رجل من بين أسد  - ٣٧٦
أن ال إله إال اهللا وحده ال : طعم االميان حىت يؤمن هبن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربع لن جيد رجل 

  شريك له وأين رسول اهللا بعثين باحلق وأنه ميت ومبعوث من بعد املوت ويؤمن بالقدر كله 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دة عن و حدثنا زهري بن حرب حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن زبيد عن سعد بن عبي: قال  - ٣٧٧
  ال طاعة ألحد يف معصية اهللا : عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : أيب عبد الرمحن السلمي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا وكيع حدثنا : حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري و حممد بن عبد اهللا بن منري و زهري بن حرب قالوا  - ٣٧٨
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن علي قال : بيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي األعمش عن سعد بن ع

امجعوا يل حطبا مث : سرية واستعمل عليهم رجال من األنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه يف شيء فقال 
فادخلوها : تسمعوا وتطيعوا ؟ قال أمل يأمركم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن : أوقدوا فأوقدوا مث قال : قال 

إمنا فررنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من النار فكانوا كذلك فسكن غضبه : فنظر بعضهم إىل بعض وقالوا 
لو : وطفئت النار فلما رجعوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكروا ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  نها أبدا إمنا الطاعة يف املعروف دخلوها ما خرجوا م
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن علي : حدثنا زهري حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي  - ٣٧٩
قال النيب نعم ابنة محزة ف: هل عندكم شيء ؟ قلت : قلت يا رسول اهللا ما لك تنوق يف قريش وتدعنا ؟ قال : قال 

  صلى اهللا عليه و سلم إهنا ال حتل يل إمنا هي ابنة أخي من الرضاعة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق بن إمساعيل الطالقاين حدثنا جرير عن األعمش عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن  - ٣٨٠
هل عندك شيء ؟ قلت : نساء قريش وتدعنا ؟ فقال يا رسول اهللا ما لك تنوق يف : قلت : عن علي قال : السلمي 

  إمنا هي ابنة أخي من الرضاعة : نعم ابنة محزة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن علي قال : حدثنا إسحاق بن إمساعيل حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب  - ٣٨١
وما علمت أهنا : ابنة محزة قال : ومن هي ؟ قلت : يا رسول اهللا أال أدلك على أمجل فتاة يف قريش ؟ قال  :قلت 

  ابنة أخي من الرضاعة ؟ وإن اهللا حرم من الرضاعة ما حرم من النسب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : يب عون عن أيب صاحل احلنفي قال حدثنا إسحاق بن إمساعيل الطالقاين حدثنا وكيع عن شعبة عن أ - ٣٨٢
ذكرت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : علي على املنرب وسأله ابن الكواء عن ابنة األخ من الرضاعة فقال علي 

  وما علمت أهنا ابنة أخي من الرضاعة ؟ : ابنة محزة فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لقواريري حدثنا هشام بن عبد امللك حدثنا شعبة عن حممد بن عبيد اهللا أيب عون حدثنا عبيد اهللا بن عمر ا - ٣٨٣
ذكرت : سلوين فسأله ابن الكواء عن بنت األخ من الرضاعة فقال علي : خرج علي فقال : مسعت أبا صاحل يقول 

  هي ابنة أخي من الرضاعة : فقال : ابنة محزة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عبد األعلى بن عبد األعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أيب حسان األعرج  - ٣٨٤
عن علي أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبسه املشركون يوم األحزاب عن صالة العصر : عن عبيدة السلماين 

امأل قبورهم وبيوهتم نارا كما شغلونا عن الصالة الوسطى حىت كادت اللهم : حىت كادت الشمس أن تغرب فقال 
  الشمس أن تغرب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام عن حممد بن سريين عن عبيدة  - ٣٨٥
شغلونا عن الصالة الوسطى حىت غابت الشمس : اخلندق عن علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يوم 

  مأل اهللا بيوهتم وقبورهم نارا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا محاد بن زيد حدثنا عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش  - ٣٨٦
مأل اهللا بيوهتم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صالة  -يوم اخلندق  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن علي قال : 

  ال أدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أو عن علي وهي العصر : الوسطى قال محاد 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ى اهللا عليه قال رسول اهللا صل: عن علي قال : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد عن عاصم عن زر بن حبيش  - ٣٨٧
  وهي العصر : مأل اهللا قبورهم وقلوهبم نارا كما شغلونا عن صالة الوسطى قال : و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن علي أن : حدثنا القواريري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا شعبة عن احلكم عن حيىي بن اجلزار  - ٣٨٨
شغلونا عن صالة : اعدا يوم األحزاب على فرضة من فرض اخلندق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ق

  الوسطى حىت غابت الشمس مأل اهللا بيوهتم وقبورهم أو مأل اهللا بطوهنم وقبورهم نارا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن أيب الضحى حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن األعمش و منصور ع - ٣٨٩
صالة : صالة الوسطى  -شغلنا املشركون يوم األحزاب عن صالة الوسطى : عن علي قال : عن شتري بن شكل 

  مأل اهللا قبورهم وبيوهتم وأجوافهم نارا  -العصر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أمرنا عبيدة أن يسأل : قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن عاصم عن زر  - ٣٩٠
كنت أحسب أهنا صالة الفجر حىت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عليا عن صالة الوسطى فسأله فقال 

  شغلونا عن صالة الوسطى صالة العصر مأل اهللا قبورهم وأجوافهم نارا : يوم األحزاب يقول 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن علي : يري حدثنا يوسف بن خالد عن األعمش عن مسلم بن صبيح عن شتري بن شكل حدثنا القوار - ٣٩١
أن املشركني شغلوا النيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صالة العصر حىت صالها بعد العشائني فقال رسول اهللا 

  مأل اهللا بيوهتم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صالة الوسطى : صلى اهللا عليه و سلم 

عن علي : حدثنا زهري بن حرب حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن مسلم بن صبيح عن شتري بن شكل  - ٣٩٢
شغلونا عن صالة الوسطى صالة العصر مأل اهللا قبورهم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم األحزاب : قال 

  ء بني املغرب والعشا: وبيوهتم وأجوافهم نارا مث صالها بني العشائني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : عن علي قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام عن حممد عن عبيدة  - ٣٩٣
مأل اهللا قبورهم وبطوهنم نارا كما شغلونا عن صالة الوسطى صالة العصر حىت : صلى اهللا عليه و سلم يوم اخلندق 



  غابت الشمس 
  إسناده صحيح : ني سليم أسد قال حس

حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن احلسن بن حممد : حدثنا عبيد اهللا بن عمر اجلشمي و أبو خيثمة قاال  - ٣٩٤
بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا و الزبري و : مسعت عليا يقول : عن عبيد اهللا بن أيب رافع كاتب علي قال 

وا حىت تأتوا روضة خاخ فإن هبا ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا نتعادى حىت أتينا انطلق: املقداد فقال 
أخرجي الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنفتشن الثياب : الروضة فإذا حنن بالظعينة فقلنا 

ن أيب بلتعة إىل أهل مكة خيربهم من حاطب ب: فأخرجته من عقاصها فأتينا النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا فيه 
ال تعجل علي إمنا كنت : ما هذا ؟ قال : ببعض أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدعا رسول اهللا حاطبا فقال 

ملصقا يف قريش ومل أكن من أنفسهم وليس أحد من أصحابك إال له مبكة من حيميه وخيلفه يف أهله غريي فأردت أن 
لته كفرا وال ارتدادا عن ديين وال رضا بالكفر بعد اإلسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و أختذ عندهم يدا وما فع

إنه شهد بدرا وما يدريك لعل اهللا : دعين يا رسول اهللا أضرب عنق هذا املنافق فقال له : صدقكم فقال عمر : سلم 
  اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم : اطلع على أهل بدر فقال 

  إسناده صحيح : م أسد قال حسني سلي

حدثنا إسحاق بن إمساعيل الطالقاين حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أخربين احلسن بن حممد أن  - ٣٩٥
هؤالء فرسان : بعثين رسول اهللا أنا و الزبري و املقداد قال سفيان : أنه مسع عليا يقول : عبيد اهللا كاتب علي أخربه 

  حىت تأتوا روضة خاخ فذكر حنوه انطلقوا : املؤمنني فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق بن إمساعيل الطالقاين حدثنا حممد بن فضيل بن غزوان عن حصني بن عبد الرمحن السلمي  - ٣٩٦
و  بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه: مسعت عليا وهو يقول : عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي قال 

انطلقوا حىت تبلغوا روضة خاخ فإن هبا امرأة معها صحيفة : سلم أنا و الزبري و أبا مرثد السلمي وكلنا فارس فقال 
من حاطب بن أيب بلتعة إىل املشركني فأتوين هبا فأدركناها وهي تستند على بعري هلا حيث قال لنا رسول اهللا صلى 

ما معي كتاب فأخننا بعريها ففتشنا رحلها فقال صاحيب : ؟ فقالت أين الكتاب الذي معك : اهللا عليه و سلم فقلت 
لقد علمنا ما كذبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي حنلف به لتخرجنه أو : ما نرى معها شيئا فقلت 

فلما رأت اجلد أهوت إىل حجزهتا وعليها إزار من صوف فأخرجت الكتاب فأتينا به  -يعين السيف  -ألجزرنك 
ما محلك على ما صنعت ؟ فقال يا : يا حاطب : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم رس

رسول اهللا ما يب إال أن أكون مؤمنا باهللا ورسوله ولكين أردت أن يكون يل عند القوم يد يدفع اهللا هبا عن أهلي 
دفع اهللا هبا عن أهله وماله فقال رسول اهللا صلى اهللا ومايل ومل يكن ألحد من أصحابك إال ومن قومه هناك من ي

يا رسول اهللا إنه قد خان اهللا ورسوله واملؤمنني فدعين حىت : صدق فال تقولوا له إال خريا فقال عمر : عليه و سلم 
ى أو ليس من أهل بدر وما يدريك يا عمر لعل اهللا اطلع عل: أضرب عنقه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم اجلنة ؟ : أهل بدر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا إسحاق بن إمساعيل حدثين إسحاق بن سليمان الرازي عن أيب سنان عن عمرو بن مرة عن أيب  - ٣٩٧
ه يريد مكة فيهم ملا أراد رسول اهللا مكة أرسل إىل أناس من أصحابه أن: عن علي قال : البختري عن احلارث 

فكتب حاطب إىل أهل مكة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حاطب بن أيب بلتعة وفشا يف الناس أنه يريد حنني قال 
فبعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا و أبا : فأخرب به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : سلم يريدكم قال 

ائتوا روضة خاخ فإنكم ستلقون هبا امرأة معها كتاب فخذوه منها قال : فرس فقال مرثد وليس معنا رجل إال ومعه 
ما : هات الكتاب فقالت : فانطلقنا حىت رأيناها يف املكان الذي ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلنا هلا : 

ل أن ال يكون معها كتاب فقلنا فلع: فوضعنا متاعها ففتشناها فلم جنده يف متاعها فقال أبو مرثد : معي كتاب قال 
أما تتقون اهللا أما أنتم : ما كذب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال كذبنا فقلنا هلا لتخرجنه أو لنعرينك فقالت 

 -: فقال حبيب بن أيب ثابت  -فأخرجته من حجزهتا : لتخرجنه أو لنعرينك قال عمرو بن مره : مسلمون ؟ فقلنا 
يا : فأتينا النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا الكتاب من حاطب بن أيب بلتعة فقام عمر فقال  -وأخرجته من قبلها 

أليس قد شهد بدرا : رسول اهللا خان اهللا خان رسوله ائذن يل فأضرب عنقه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و بلى ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عل: بلى يا رسول اهللا قال عمر : ؟ قالوا 

اهللا ورسوله أعلم وأرسل : اعملوا ما شئتم ففاضت عينا عمر فقال : فلعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال : سلم 
ما محلك على ما صنعت ؟ قال يا رسول اهللا كنت امرءا ملصقا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل حاطب فقال 

هلي ومايل ومل يكن من أصحابك أحد إال وله مبكة من مينع أهله وماله فكتبت إليهم بذلك واهللا يف قريش فكان هبا أ
صدق حاطب فال تقولوا حلاطب إال : يا رسول اهللا إين ملؤمن باهللا وبرسوله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

[ } وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة  يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي{ : فأنزل اهللا : خريا قال حبيب 
  ]  ١: املمتحنة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن عمرو أخربه احلسن بن حممد أن عبيد اهللا بن أيب رافع أخربه  - ٣٩٨
إن هبا امرأة ومعها : إىل روضة خاخ فقال بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و املقداد و الزبري : عليا قال 

: لتخرجن الكتاب أو لنفتشن الثياب قال : فخرجنا تتعادى بنا خيلنا فأقبلنا فإذا حنن باملرأة فقلنا : كتاب قال 
من حاطب بن أيب بلتعة إىل أهل مكة خيربهم ببعض أمر رسول اهللا : فأخرجت من عقاص شعرها كتابا فإذا فيه 

يا رسول اهللا ما كتبته ارتدادا : ما هذا يا حاطب ؟ قال : سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم  صلى اهللا عليه و
يا رسول اهللا دعين أضرب عنق هذا : فقال عمر  -معناه أنه كان هبا غريبا أ و حنو هذا  -عن ديين واعتذر بشيء 

  اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم : ل وما يدريك يا عمر لعل اهللا قد اطلع إىل أهل بدر فقا: املنافق قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا شريك عن األعمش عن املنهال عن عباد بن عبد اهللا او عبد اهللا بن عباد  - ٣٩٩
من : مرياء فقال غلبتنا عليك هذه احل: صعد املنرب يوم اجلمعة فخطب مث قام إليه األشعث فقال : عن علي قال : 

يتخلف أحدهم يتقلب على حشاياه وهؤالء يهجرون إىل ذكر اهللا إن طردهتم إين إذا ! يعذرين من هؤالء الضياطرة 
  ليضربنكم على الدين عودا كما ضربتموهم عليه بدءا : ملن الظاملني أما واهللا لقد مسعته يقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



كر بن أيب شيبة حدثنا حيىي بن آدم حدثنا عبيد اهللا األشجعي عن سفيان عن عثمان بن املغرية حدثنا أبو ب - ٤٠٠
يا أيها الذين آمنوا إذا { ملا نزلت : عن علي بن أيب طالب قال : عن سامل بن أيب اجلعد عن علي بن علقمة األمناري 

ما : ال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق]  ١٢: اجملادلة [ } ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة 
أأشفقتم أن { فنزلت : إنك لزهيد قال : شعرية قال : فكم ؟ قلت : ال يطيقونه قال : قلت : ترى ؟ دينار ؟ قال 

  فبه خفف اهللا عن هذه األمة : قال ]  ١٣: اجملادلة [ اآلية } تقدموا بني يدي جنواكم صدقات 

عن علي : مر حدثنا حيىي بن سعيد عن األعمش عن عروة بن مرة عن أيب البختري حدثنا عبيد اهللا بن ع - ٤٠١
فضرب : بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اليمن وأنا حديث السن ليس يل علم بالقضاء قال : قال 

  فما شككت يف قضاء بني اثنني بعده : إن اهللا سيهدي قلبك ويثبت لسانك قال : صدري وقال 
  إسناده ضعيف : ني سليم أسد قال حس

: عن علي قال : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا محاد بن زيد عن جمالد بن سعيد عن الشعيب عن احلارث  - ٤٠٢
لعن حممد صلى اهللا عليه و سلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والوامشة واملستومشة واحلال واحمللل له ومانع 

  لعن : يقل الصدقة وهنى عن النوح ومل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن علي : عن هانئ بن هانئ ] عن أيب إسحاق [ حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عبد الرمحن عن سفيان  - ٤٠٣
  ائذنوا له مرحبا بالطيب املطيب : جاء عمار يستأذن على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : قال 

  ه حسن إسناد: قال حسني سليم أسد 

حدثنا عثام بن علي حدثنا األعمش عن أيب إسحاق عن هانئ بن : حدثنا املقدمي و احلسن بن محاد قاال  - ٤٠٤
مرحبا بالطيب املطيب مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال كنا عند علي جلوسا فدخل عمار فقال : هانئ 
  عمار ملئ إميانا إىل مشاشته : يقول 

  إسناده حسن : سد قال حسني سليم أ

حدثنا أبو كريب حممد بن العالء اهلمداين حدثنا ابن أيب زائدة عن أبيه عن أيب إسحاق عن هانئ بن أيب  - ٤٠٥
اخلالة مبنزلة األم وكان اختصم فيها علي و جعفر و : عن علي أن رسول اهللا قضى بابنة محزة خلالتها وقال : هانئ 
  زيد 

  سن إسناده ح: قال حسني سليم أسد 

دخلت : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة قال  - ٤٠٦
إنكما علجان : رجل من قومي ورجل من بين أسد أحسبه فبعثنا وجها فقال : على علي بن أيب طالب أنا ورجالن 

ة من ماء فتمسح هبا مث جعل يقرأ القرآن قال فعاجلا عن دينكما مث دخل املخرج فقضى حاجته مث خرج فأخذ حفن
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقضي حاجته مث خيرج فيقرأ القرآن : فكأنه رآنا أنكرنا ذلك عليه فقال 



  ويأكل معنا اللحم ومل يكن حيجبه عن قراءة القرآن شيء ليس اجلنابة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  بنحوه حفظته ومل أجده بعد : اجلعد حدثنا شعبة  حدثنا علي بن - ٤٠٧
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مره قال مسعت عبد اهللا بن سلمة  - ٤٠٨
إنكما علجان : رجل منا ورجل من بين أسد أحسب فبعثهما وجها فقال : دخلت على علي أنا ورجالن : قال 

فعاجلا عن دينكما مث دخل املخرج مث خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح هبا مث جاء يقرأ القرآن فرأى أنا أنكرنا ذلك 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت اخلالء فيقضي احلاجة مث خيرج فيأكل معنا اخلبز واللحم ال : فقال علي 

  رآن شيء ليس اجلنابة أو اجلنازة ال حيجزه عن الق: حيجبه ورمبا قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن علي بن : حدثنا بندار حممد بن بشار حدثنا حممد حدثنا شعبة عن عمرو بن مره عن عبد اهللا بن سلمة  - ٤٠٩
قد حضر اللهم إن كان أجلي : كنت شاكيا فمر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أقول : أيب طالب قال 

كيف قلت ؟ : فأرحين وإن كان متأخرا فارفعين وإن كان بالء فصربين فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  فما اشتكيت وجعي بعد ذلك : اللهم عافه اللهم اشفه قال : فأعاد عليه فضربه برجله وقال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كنت : عن علي قال : دثنا شعبة عن عمرو بن مره عن عبد اهللا بن سلمة حدثنا القواريري حدثنا غندر ح - ٤١٠
  بنحوه : شاكيا فمر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أقول 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عبد الرمحن حدثنا سفيان و شعبة عن منصور بن املعتمر عن هالل بن  - ٤١١
ال تصلوا بعد العصر إال أن تصلوا : عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : اف عن وهب بن األجدع يس

  والشمس مرتفعة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عبد الرمحن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن حارثة بن  - ٤١٢
ملا حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان من أشد الناس ما : ال عن علي ق: مضرب 

  ومل يكن أحد أقرب إىل املشركني منه : كان أحد قال 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



: علي قال  عن: حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا محاد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن إبراهيم بن حنني  - ٤١٣
  هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أقرأ وأنا راكع وعن لبس القسي وخامت الذهب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل بن جعفر أخربين حممد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن  - ٤١٤
و ال أقول هناكم  -هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يف رحبه الكوفة يقول  أنه مسع علي بن أيب طالب: أبيه 

  عن لبوس القسي واملعصفر وعن ختتم الذهب وعن قراءة القرآن وأنا راكع  -
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

هيم بن عبد اهللا بن حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري عن إبرا - ٤١٥
هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن : عن علي قال : حنني عن أبيه 

  القراءة يف الركوع والسجود ولباس املعصفر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: بن إسحاق حدثين النعمان بن سعد قال  حدثنا مسروق بن املرزبان حدثنا حيىي بن زكريا عن عبد الرمحن - ٤١٦
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال علي : أقرأ يف الركوع أو يف السجود ؟ فقال : كنا عند علي فسأله رجل 

سجدمت فاجتهدوا يف الدعاء فإنه  ١إين هنيت أن أقرأ يف الركوع أو يف السجود فإذا ركعتم فعظموا اهللا وإذ: سلم 
  لكم قمن أن يستجاب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا مسروق حدثنا حيىي بن زكريا عن سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد  - ٤١٧
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بنحوه : عن أبيه عن ابن عباس 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال : عن علي قال : نا بشر بن املفضل حدثنا عاصم بن كليب عن أيب بردة حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدث - ٤١٨
اللهم اهدين وسددين واذكر باهلدى هدايتك الطريق واذكر : يا علي قل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

: وقال أبو بردة وهناين أن أضع اخلامت يف السبابة والوسطى وهناين عن القسية وامليثرة : بالسداد تسديدك السهم قال 
وامليثرة شيء كانت تصنعه النساء : ثياب الشام ومصر مضلعة فيها أمثال األترج قال : فقلنا لعلي ما القسية ؟ قال 

  لبعولتهن أمثال القطائف 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول : لي قال عن ع: حدثنا القواريري حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن أيب بردة  - ٤١٩
  السبابة والوسطى : اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أجعل اخلامت يف هذه أو يف هذه يعين 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن : حدثنا القواريري حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن عجالن حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن أبيه  - ٤٢٠
 صلى اهللا عليه و سلم عن خامت الذهب وعن القراءة يف الركوع والسجود وعن لبس هناين رسول اهللا: علي قال 
  املعصفر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد  - ٤٢١
إذا : صلى اهللا عليه و سلم أن يقرأ الرجل القرآن وهو راكع وقال هنى رسول اهللا : عن علي بن أيب طالب قال 

  ركعتم فعظموا اهللا وإذا سجدمت فادعوا اهللا فقمن أن يستجاب لكم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ما : مسعت عليا يقول : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد اهللا بن شداد قال  - ٤٢٢
إرم فداك أيب : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم مجع أبويه ألحد إال سعد بن أيب وقاص فإين مسعته يقول يوم أحد 

  وأمي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا عبد الرمحن بن سالم حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أيب إسحاق اهلمداين عن ناجية بن كعب  - ٤٢٣
إن عمك الشيخ الضال : ملا مات أبو طالب أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت : قال  علي بن إيب طالب

اغتسل وعلمين : إذهب فواره وال حتدثن شيئا حىت تأتيين ففعلت الذي أمرين به مث أتيته فقال يل : مات فقال 
  دعوات هن أحب أيل من محر النعم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب عبد : دثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا احلسن بن يزيد األصم قال مسعت السدي يقول ح - ٤٢٤
إذهب فواره : إن عمك الشيخ قد مات قال : ملا تويف أبو طالب أتيت النيب فقلت : عن علي قال : الرمحن السلمي 

فاغتسلت : ال حتدث شيئا حىت تأتيين قال إذهب فاغتسل و: فواريته مث أتيته فقال : وال حتدث شيئا حىت تأتيين قال 
  وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل : مث أتيته فدعا يل بدعوات ما يسرين أن يل هبا محر النعم أوسودها قال 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

عن علي :  حدثنا القواريري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد - ٤٢٥
  اللهم بارك ألميت يف بكورها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أتى : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو معاوية عن عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال  - ٤٢٦
لقد سألتين عن شيء ما مسعت : فقال : ر أصومه بعد رمضان قال يا أمري املؤمنني أخربين بشه: عليا رجل فقال 

إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم : أحدا سأل عنه بعد رجل مسعته يسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له 



  احملرم فإنه شهراهللا وفيه تاب اهللا فيه على قوم ويتاب فيه على آخرين 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن علي : حدثنا سريج بن يونس حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد  - ٤٢٧
فقال : يا رسول اهللا أخربين بشهر أصومه بعد رمضان قال : أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل فقال : قال 

صم احملرم فإنه شهر اهللا وفيه يوم تاب اهللا فيه إن كنت صائما شهرا بعد رمضان ف: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  على قوم ويتاب فيه على آخرين 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا سريج بن يونس أبو احلارث حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد  - ٤٢٨
إن يف اجلنة غرفا يرى بطوهنا من ظهورها وظهورها من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن علي قال 

ملن قال طيب الكالم وأطعم الطعام وأفشى السالم وصلى : فلمن هى يا رسول اهللا ؟ قال : بطوهنا فقال أعرايب 
  بالليل والناس نيام 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

وقا ما فيه بيع وال شراء إال الصور من الرجال إن يف اجلنة س: رسول اهللا : قال : وبه عن علي قال  - ٤٢٩
يرفعن أصواتا مل تسمع اخلالئق مبثلها : وفيها جممع للحور العني قال : والنساء فإذا اشتهى الرجل صورة دخلها قال 

   حنن اخلالدات فال نبيد وحنن الناعمات فال نبأس وحنن الراضيات فال نسخط طوىب ملن كان لنا وكنا له: يقلن : قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا محاد بن شعيب عن حبيب بن أيب ثابت عن ثعلبة بن يزيد  - ٤٣٠
ال صفر وال هامة وال يعدي صحيحا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت عليا يقول : السعدي قال 

  نعم مسعته أذناي وأبصرته عيناي : قال أنت مسعته ؟ : فقلت : سقيم قال 

حدثنا الوليد بن عقبة ـ قال عثمان الشيباين حدثنا محزة الزيات : أخربنا عثمان بن أيب شيبة وابن منري قاال  - ٤٣١
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن علي قال : ـ عن حبيب بن أيب ثابت عن ثعلبة يف حديث عثمان احلماين 

  وال هامة وال يعدي صحيحا سقيم ال صفر : سلم 

أن ] : عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل [ حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام بن حيىي حدثنا علي بن زيد  - ٤٣٢
إن عليا يكره هذا : فكأين أنظر إىل احلجل حول اجلفان فجاء رجل فقال لعثمان : أباه ويل طعام عثمان قال أيب 
أذكر اهللا رجال شهد : إنك لكثري اخلالف إلينا فقال علي : ه متلطخان من اخلبط فقال فبعث إىل علي فجاء وذراعا

إنا حمرومون فأطعموه أهل احلل ؟ فقام رجال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهدي إليه عجز محار وحش فقال 
إنا حمرمون : نعام فقال فشهدوا فقال علي أذكر اهللا رجال شهد النيب صلى اهللا عليه و سلم أهدي مخس بيضات 

  فأطعموه أهل احلل ؟ فقام رجال فشهدوا فقام عثمان فدخل فسطاطه وظعن الناس وتركوا الطعام ألهل املاء 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا عمران بن حممد بن أيب ليلى عن أبيه عن عبد الكرمي عن عبد اهللا بن  - ٤٣٣
أيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بلحم صيد وهو حمرم فلم : عن علي بن أيب طالب قال : ث عن ابن عباس احلار

  يأكله 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا غندر حدثنا شعبة عن احلكم عن علي بن حسني عن مروان بن احلكم قال  - ٤٣٤
ة واملدينة و عثمان ينهى عن املتعة ومل جيمع بينهما فلما رأى ذلك علي أهل هبما شهدت عليا و عثمان بني مك: 

مل أكن أدع سنة رسول اهللا : تراين أهنى الناس وأنت تفعله ؟ فقال علي : لبيك بعمرة وحج معا فقال عثمان : فقال 
  صلى اهللا عليه و سلم لقول أحد من الناس 

قال رسول اهللا : عن علي قال : األحوص عن أيب إسحاق عن احلارث حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو  - ٤٣٥
يسلم عليه إذا لقيه وجييبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس : للمسلم على املسلم ست باملعروف : صلى اهللا عليه و سلم 

  ويعوده إذا مرض ويشيع جنازته إذا مات وحيب له ما حيب لنفسه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو كريب حممد بن العالء اهلمداين حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن املسيب  - ٤٣٦
: علي أنه صنع طعاما فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء فرأى يف البيت سترا فيه تصاوير فرجع قال 

ترا فيه تصاوير وإن املالئكة ال تدخل بيتا فيه إن يف البيت س: يا رسول اهللا ما رجعك بأيب أنت وأمي ؟ قال : فقلت 
  تصاوير 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن علي أن : حدثنا حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أيب عون الثقفي عن أيب صاحل احلنفي  - ٤٣٧
  شققه مخرا بني الفواطم : فقال أكيدر دومة أهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثوب حرير فأعطاه عليا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا حممد بن فضيل بن غزوان حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان  - ٤٣٨
ها من إن يف اجلنة لغرفا يرى ظهور: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن علي بن أيب طالب قال : بن سعد 

ملن أطعم الطعام وأفشى السالم وصلى : ملن هي يا رسول اهللا ؟ قال : بطوهنا وبطوهنا من ظهورها فقال أعرايب 
  بالليل والناس نيام 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ه عن حدثنا احلسن بن محاد الكويف حدثنا حممد بن احلسن بن أيب يزيد اهلمداين عن جعفر بن حممد عن أبي - ٤٣٩
الدعاء سالح املؤمن وعماد الدين ونور السماوات : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن علي قال : جده 

  واألرض 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا بشر بن منصور السليمي عن اخلليل بن مرة عن الفرات بن  - ٤٤٠
أال يقوم أحدكم فيصلي أربع ركعات قبل العصر ويقول فيهن ما كان رسول اهللا صلى اهللا : علي  قال: سلمان قال 

مت نورك فهديت فلك احلمد عظم حلمك فعفوت فلك احلمد بسطت يدك فأعطيت فلك : عليه و سلم يقول 
تشكر وتعصى احلمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم اجلاه وعطيتك أفضل العطية وأهنؤها تطاع ربنا ف

ربنا فتغفر وجتيب املضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب وتقبل التوبة وال جيزي بآالئك أحد وال يبلغ 
  مدحتك قول قائل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ثين حد: حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي حدثنا سعيد بن خالد قال  - ٤٤١
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن علي بن أيب طالب قال : عبد اهللا بن الفضل عن عبيد اهللا بن أيب رافع 

  جيزىء عن اجلماعة إذا مرت أن يسلم أحدهم وجيزىء عن القعود أن يرد أحدهم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن علي أن : ن سلمة عن احلجاج عن أيب إسحاق عن احلارث حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا محاد ب - ٤٤٢
  صوم شهر الصرب وثالثة أيام من كل شهر صوم الدهر ويذهب وهي الصدر : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن علي أن رسول اهللا : ة حدثنا بندار حممد بن بشار حدثنا حممد حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن هبري - ٤٤٣
فخرجت فيها فقال النيب صلى اهللا عليه : فكسانيها قال علي : صلى اهللا عليه و سلم أهديت له حلة من حرير قال 

  فاطمة و عمتها : إين لست أرضى لك ما أكره لنفسي فأمرين فشققتها بني نسائي : و سلم 

قد أخذ رسول اهللا : أن عليا قال : عد عن نصر بن عاصم حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا سفيان عن أيب س - ٤٤٤
  صلى اهللا عليه و سلم من اجملوس اجلزية و أبو بكر وأنا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا جعفر بن سليمان حدثين النضر بن محيد الكويف عن أيب اجلارود  - ٤٤٥
قضاء قضاه اهللا على لسان : رأيت عليا جاء حىت صعد فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال :  قال عن احلارث اهلمداين

قال : نبيكم صلى اهللا عليه و سلم النيب األمي أنه ال حيبين إال مؤمن وال يبغضين إال منافق وقد خاب من افترى قال 
  ال يقوهلا أحد بعدي  أن أخو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وابن عمه: وقال علي : النضر 

  إسناده مسلسل بالضعفاء : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن ميان حدثنا سليمان بن قرم عن مسلم عن حبة : حدثنا أبو هشام و عثمان بن أيب شيبة قاال  - ٤٤٦
  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم االثنني وأسلمت يوم الثالثاء : عن علي قال : 

  إسناده ضعيف جدا : سليم أسد  قال حسني



عن : حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا حممد بن فضيل حدثنا األجلح عن سلمة بن كهيل عن حبة بن جوين  - ٤٤٧
ما أعلم أحدا من هذه األمة بعد نبيها عبد اهللا قبلي لقد عبدته قبل أن يعبده أحد منهم مخس سنني أو : علي قال 

  سبع سنني 
  إسناده قابل للتحسني ولكن يف متنه نكارة : د قال حسني سليم أس

عن : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عبد الرمحن حدثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه  - ٤٤٨
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وذكر احلديث  -يعين الصحيفة  -ما عندنا إال كتاب اهللا وهذه : علي قال 

  إسناده صحيح : د قال حسني سليم أس

حدثنا أبو كريب حممد بن العالء حدثنا حممد بن احلسن األسدي حدثنا هارون بن صاحل اهلمداين عن  - ٤٤٩
واهللا ما أفضى إيل بشيء ! ويلك : مسعت عليا يقول لعبد اهللا السبائي : احلارث بن عبد الرمحن عن أيب اجلالس قال 

  ن بني يدي الساعة ثالثني كذابا وإنك ألحدهم إ: كتمه أحدا من الناس ولقد مسعته يقول 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  بإسناده مثله : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن احلسن  - ٤٥٠

هل : قلت لعلي : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن مطرف عن الشعيب أخربين أبو جحيفة قال  - ٤٥١
ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما : صلى اهللا عليه و سلم شيء سوى كتاب اهللا ؟ قال عندكم عن رسول اهللا 

العقل وفكاك األسري : عندنا شيء سوى كتاب اهللا إال أن يؤيت اهللا رجال فهما يف هذا القرآن وما يف الصحيفة قال 
  وال يقتل مسلم بكافر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: بأي شيء بعثت ؟ قال : سألنا عليا : حدثنا ابن عيينة عن أيب إسحاق عن زيد بن أثيع قال حدثنا زهري  - ٤٥٢
أال يطوفن بالبيت عريان وال يدخل احلرم مشرك ومن كان بينه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بعثت بأربع 

  إال نفس مؤمنة  عهد فهو إىل مدته ومن مل يكن له عهد فله أجل أربعة أشهر وال يدخل اجلنة
  زيد بن أثيع وإمنا هو ابن يثيع : كذا قال : قال زهري 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا عبد الرمحن بن سالم و حممود بن خداش وغريمها  - ٤٥٣
لكاهلي ويف حديث حممود حدثنا األزهر بن راشد عن قالوا حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن األزهر بن راشد ا

  : اخلضر بن القواس عن أيب سخيلة قال 
   -أال أخربكم : قال لنا علي 

أال أخربكم بأفضل آية يف كتاب اهللا حدثين هبا : عن علي أنه قال : ويف حديث اجلمحي عبد الرمحن عن أيب سخيلة 
[ } أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري ما { : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال 

قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سأفسرها لك يا علي ما أصابكم يف الدنيا من بالء : قال ]  ٣٠: الشورى 



عود بعد أو مرض أو عقوبة فاهللا أكرم من أن يثين عليكم العقوبة يف اآلخرة وما عفا عنه يف الدنيا فاهللا أحلم من أن ي
  عفوه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن علي بن أيب : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو الربيع السمان عن أيب هاشم صاحب الرمان عن زاذان  - ٤٥٤
أال خترجوه عنه ؟ : دخلنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم على رجل من األنصار وقد ورم فقال النيب : طالب قال 

  بط ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شاهد ف: قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن علي بن : حدثنا شيبان حدثنا مسرور بن سعيد التيمي حدثنا عبد الرمحن األوزاعي عن عروة بن ورمي  - ٤٥٥
الطني الذي خلق منه  أكرموا عمتكم النخلة فإهنا خلقت من: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب طالب قال 

  آدم وليس من الشجر يلقح غريها 
أطعموا نساءكم الولد الرطب فإن مل يكن رطب فالتمر وليس من الشجر : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وقال 

  أكرم على اهللا من شجرة نزلت حتتها مرمي بنت عمران 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسع عليا حيدث الناس على املنرب : دثنا ابن عيينة مسع عمرو عطاء عن عائش بن أنس حدثنا أبو خيثمة ح - ٤٥٦
: سل يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املذي فإن ابنته حتيت وإين أستحيي أن أسأله فسأله فقال : قلت لعمار 

  إذا وجد ذاك فليتوضأ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سئل : عن علي قال : مة حدثنا جرير عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى حدثنا أبو خيث - ٤٥٧
  فيه الوضوء ويغسله ويف املين الغسل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املذي فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان : عن علي قال : حممد بن احلنفية حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن منذر عن  - ٤٥٨
سل رسول اهللا يف : فقال للمقداد : رجال مذاء فاستحيا أن يسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املذي قال 

  فيه الوضوء : فسأله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : املذي قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أمرين : عن علي قال : بن أيب شيبة حدثنا شريك عن أيب احلسناء عن احلكم عن حنش  حدثنا أبو بكر - ٤٥٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أضحي عنه بكبشني فأنا أحب أن أفعله 

: عن علي قال : حدثنا خالد بن أسلم حدثنا النضر بن مشيل حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن احلارث  - ٤٦٠
لى اهللا عليه و سلم يوتر بتسع سور يف الركعة األوىل أهلاكم التكاثر وإنا أنزلناه يف ليلة القدر وإذا كان رسول اهللا ص



قل يا أيها الكافرون : زلزلت األرض ويف الثانية العصر وإذا جاء نصر اهللا والفتح وإنا أعطيناك الكوثر ويف الثالثة 
  وتبت وقل هو اهللا أحد 
  عيف إسناده ض: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد األعلى عن حممد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن  - ٤٦١
كأين أنظر إىل علي على بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حنيف عن مسعود بن احلكم عن أمه أهنا حدثته قالت 

إهنا ليست أيام : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أيها الناس إن رسول : سلم الشهباء يف شعب األنصار وهو يقول 
  صيام إهنا أيام أكل وشرب أيام مىن 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

دفعت مع : حدثنا أبو بكر حدثنا عبد األعلى عن حممد بن إسحاق حدثين أبان بن صاحل عن عكرمة قال  - ٤٦٢
ما هذا اإلهالل يا أبا : ك لبيك حىت انتهى إىل اجلمرة قلت له لبي: حسني بن علي من املزدلفة فلم أزل أمسعه يقول 

  : عبد اهللا ؟ قال 
إين مسعت أيب علي بن أيب طالب يهل حىت إذا انتهى إىل اجلمرة وحدثين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل 

  حىت انتهى إليها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

شيبة حدثنا عبد اهللا بن منري عن أبان بن عبد اهللا البجلي قال حدثين عمرو بن أخي حدثنا أبو بكر بن أيب  - ٤٦٣
مرت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إبل الصدقة فأخذ وبرة : قال علي : عن علي قال : علباء عن علباء 

  ما أنا أحق هبذه الوبرة من رجل من املسلمني : من ظهر بعري فقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده  - ٤٦٤
: عليا كان يسري حىت إذا غابت الشمس وأظلم نزل فصلى املغرب مث تعشى مث صلى العشاء على إثرها مث يقول 

  نع هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يص
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن ياسني عن إبراهيم بن حممد عن أبيه  - ٤٦٥
  املهدي منكم أهل البيت يصلحه اهللا يف ليلة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : علي قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كنا : عن علي قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد اهللا بن جني  - ٤٦٦
غري الدجال أخوف : جلوسا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو نائم فذكرنا الدجال فاستيقظ حممرا وجهه فقال 

  أئمة مضلون : عندي عليكم من الدجال 
  اده ضعيف إسن: قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو بكر حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو كدينة عن مطرف عن املنهال عن نعيم بن دجاجة قال  - ٤٦٧
إنك تفيت الناس ؟ : قد جاء فروخ فجلس فقال علي : كنت جالسا عند علي إذ جاءه أبو مسعود فقال علي : 

ال يأيت على : نعم مسعته يقول : نه شيئا ؟ قال فأخربين هل مسعت م: أجل وأخربهم أن اآلخرة شر قال : فقال 
وأخطأت يف أول فتياك إمنا قال ذاك : أخطأت استك احلفرة : الناس سنة مئة وعلى األرض عني تطرف فقال علي 

  ملن حضره يومئذ هل الرخاء إال بعد املئة ؟ 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ام حدثنا مندل عن احلسن بن احلكم عن أمساء بنت عابس عن أبيها حدثنا أبو بكر حدثنا مصعب بن املقد - ٤٦٨
: إن السقط لرياغم ربه إن أدخل أبويه النار حىت يقال له : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن علي قال : 

  فيجرمها بسرره حىت يدخلهما اجلنة : أيها السقط املراغم ربه ارجع فإين قد أدخلت أبويك اجلنة قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا زيد بن احلباب حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي اجلناحني قال  - ٤٦٩
عن علي بن حسني أنه رأى رجال جييء إىل فرجة كانت عند قرب النيب صلى اهللا عليه : حدثنا علي بن عمر عن أبيه 
  أأل أحدثكم حديثا مسعته من أيب : و فنهاه فقال و سلم فيدخل فيها فيدع

ال تتخذوا قربي عيدا وال بيوتكم قبورا فإن تسليمكم : عن جدي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال 
  يبلغين أينما كنتم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن علي : شين العبدي عن أبيه عن جده حدثنا نصر بن علي أخربين العباس بن جعفر بن زيد بن طلق ال - ٤٧٠
بع درعك فبعتها بثنيت عشرة أوقية : يا رسول اهللا ما أبيع فرسي أو درعي ؟ قال : ملا تزوجت فاطمة قلت : قال 

  فكان ذاك مهر فاطمة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ا ابن فضيل حدثنا جمالد عن الشعيب عن حدثن: حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان و أبو هشام الرفاعي قاال  - ٤٧١
  ما كان لنا ليلة أهدى إيل فاطمة شيء ننام عليه إال جلد كبش : عن علي قال : احلارث 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة و أبو هشام الرفاعي وهذا لفظ أيب بكر حدثنا حممد بن فضيل عن عاصم بن  - ٤٧٢
يا أمري : كنت جالسا عند علي وهو يف بعض أمر الناس إذ جاءه رجل عليه ثياب السفر فقال : بيه قال كليب عن أ

 -كنت حاجا أو معتمرا : فقال : ما شأنك ؟ قال : إين فقلت : املؤمنني فشغل عليا ما كان فيه من أمر الناس قال 
: القوم الذين خرجوا قبلكم يقال هلم من هؤالء : فمررت على عائشة فقالت  -ال أدري أي ذلك قال : قال 

طوىب ملن شهدد : فسموا بذلك احلرورية قال فقالت : يف مكان يقال له حروراء ؟ قال : قلت : احلرورية ؟ قال 
وفرغ علي : أما واهللا لو سألتم ابن أيب طالب ألخربكم خربهم فمن مث جئت أسأله عن ذلك قال : قالت ! هلكتهم 

كنت عند رسول اهللا : فأهل علي ثالثا مث قال : ؟ فقام عليه فقص عليه مثل ما قص علي قال أين املستأذن : فقال 



يا علي كيف أنت وقوم خيرجون مبكان كذا : فقال يل : صلى اهللا عليه و سلم وليس عنده أحد إال عائشة قال 
من اإلسالم كما ميرق السهم وكذا وأومأ بيده حنو املشرق يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم أو تراقيهم ميرقون 

  من الرمية فيهم رجل خمدج اليد كأن يده ثدي حبشية 
نعم فذهبتم فالتمستموه مث جئتم به تسحبونه : نشدتكم باهللا الذي ال إله إال هو أحدثتكم أنه فيهم ؟ قالوا : مث قال 

  صدق اهللا ورسوله ثالث مرات : مث قال : كما نعت لكم قال 
  إسناده حسن  :قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن منري حدثنا عبد العزيز بن سياه حدثنا حبيب بن أيب ثابت عن  - ٤٧٣
فيم فارقوه ؟ وفيم استحلوه ؟ وفيم : قلت : أتيته فسألته عن هؤالء القوم الذين قتلهم علي قال : أيب وائل قال 

ماءهم ؟ قال إنه ملا استحر القتل يف أهل الشام بصفني اعتصم معاوية دعاهم ؟ وفيم فارقوه ؟ ومب استحل د
فجاء رجل حيمله : أرسل إيل باملصحف فال واهللا ال نرده عليك قال : وأصحابه حبيل فقال له عمرو بن العاص 

: قال علي ]  ٢٣: آل عمران [ اآلية } أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب { بيننا وبينكم كتاب اهللا : فنادى 
نعم بيننا وبينكم كتاب اهللا إنا أوىل به منكم فجاءت اخلوارج وكنا نسميهم يومئذ القراء وجاؤوا بأسيافهم على 

يا أمري املؤمنني أال متشي إىل هؤالء القوم حىت حيكم اهللا بيننا وبينهم فقام سهل بن حنيف فقال إيها : عواتقهم وقالوا 
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم احلديبية ولو نرى قتاال قاتلنا وذاك يف اهتموا أنفسكم لقد : الناس 

يا رسول اهللا : الصلح الذي كان بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبني املشركني فجاء عمر بن اخلطاب فقال 
فعالم : بلى قال : النار ؟ قال  أليس قتالنا يف اجلنة وقتالهم يف: بلى قال : ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال 

يا ابن اخلطاب إين رسول اهللا ولن يضيعين اهللا أبدا : نعطي الدنية يف ديننا ونرجع ومل حيكم اهللا بيننا وبينهم ؟ قال 
: بلى قال : يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال : فانطلق عمر ومل يصرب متغيظا حىت أتى أبا بكر فقال 

فعالم نعطي الدنية يف ديننا ونرجع ومل حيكم اهللا بيننا وبينهم : بلى قال : نا يف اجلنة وقتالهم يف النار ؟ قال أليس قتال
يا ابن اخلطاب إنه رسول اهللا ولن يضيعه اهللا أبدا فنزل القرآن على حممد بالفتح فأرسل إىل عمر فأقرأه : ؟ قال 
 -فطابت نفسه ورجع ورجع الناس مث إهنم خرجوا حبروراء : ل نعم قا: يا رسول اهللا أو فتح هو ؟ قال : فقال 

فأرسل إليهم علي ينشدهم اهللا فأبوا عليه فأتاهم صعصعة بن  -أولئك العصابة من اخلوارج بضعة عشر ألفا 
عام فال تعجلوا ضاللة العام خمافة فتنة : خمافة الفتنة قال : عالم تقاتلون خليفتكم ؟ قالوا : صوحان فأنشدهم وقال 

نسري على ما جئنا فإن قبل علي القضية قاتلنا على ما قاتلنا يوم صفني وإن نقضها قاتلنا معه : قابل فرجعوا وقالوا 
ويلكم ما على هذا فارقنا : فساروا حىت بلغوا النهروان فافترقت منهم فرقة فجعلوا يهدون الناس ليال قال أصحاهبم 

ما ترون ؟ أنسري إىل أهل الشام أم نرجع إىل هؤالء الذين خلفوا : قال عليا فبلغ عليا أمرهم فقام فخطب الناس ف
إن : بل نرجع إليهم فذكر أمرهم فحدث عنهم مبا قال فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إىل ذراريكم ؟ قالوا 

ي املرأة فساروا فرقة خترج عند اختالف من الناس يقتلهم أقرب الطائفتني إىل احلق عالمتهم رجل منهم يده كثد
يا أيها الناس إن كنتم إمنا : حىت التقوا بالنهروان فافتتلوا قتاال شديدا فجعلت خيل علي ال تقوم هلم فقام علي فقال 

تقاتلون يل فو اهللا ما عندي ما أجزيكم وإن كنتم إمنا تقاتلون هللا فال يكون هذا فعالكم فحمل الناس محلة واحدة 
اطلبوا الرجل فيهم فطلب الناس الرجل فلم جيدوه حىت : بون على وجوههم فقال علي فاجنلت اخليل عنهم وهم مك

فدمعت عني علي فدعا بدابته فركبها فانطلق حىت : غرنا ابن أيب طالب من إخواننا حىت قتلناهم قال : قال بعضهم 
اهللا أكرب : فقال علي أتى وهدة فيها قتلى بعضهم على بعض فجعل جير بأرجلهم حىت وجد الرجل حتتهم فأخربوه 



ال أغزو العام ورجع إىل الكوفة وقتل رمحه اهللا واستخلف حسن وسار : وفرح وفرح الناس ورجعوا وقال علي 
  سرية أبيه مث بعث بالبيعة إىل معاوية 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

ان بن خثيم عن عبيد اهللا بن عياض حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا حيىي بن سليم عن عبد اهللا بن عثم - ٤٧٤
بن عمرو القاري أنه جاء عبد اهللا بن شداد فدخل على عائشة وحنن عندها جلوس مرجعه من العراق ليايل قتل علي 

يا ابن شداد بن اهلاد هل أنت صادقي عما أسألك عنه ؟ حدثين عن هؤالء القوم الذين : فقالت له : بن أيب طالب 
فإن علي بن أيب طالب ملا كاتب معاوية : فحدثين عن قصتهم قال :  ال أصدقك ؟ قالت وما يل: قتلهم علي قال 

حروراء من جانب الكوفة وأهنم : وحكم احلكمان خرج عليه مثانية آالف من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال هلا 
يف دين اهللا ؟ فال حكم  انسلخت من قميص كساكه اهللا واسم مساك اهللا به مث انطلقت فحكمت: عتبوا عليه فقالوا 

إال هللا فلما بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه أمر مؤذنا فأذن أن ال يدخلن على أمري املؤمنني إال من قد محل 
: القرآن فلما امتألت الدار من قراء الناس دعا مبصحف إمام عظيم فوضعه علي بني يديه فطفق يصكه بيده ويقول 

اداه الناس يا أمري املؤمنني ما تسأل عنه إمنا هو مداد يف ورق وحنن نتكلم مبا رأينا منه أيها املصحف حدث الناس فن
وإن { : أصحابكم أوالء الذين خرجوا بيين وبينهم كتاب اهللا يقول اهللا يف كتابه يف أمرأة ورجل : فما تريد ؟ قال 

]  ٣٥: النساء [ } حا يوفق اهللا بينهما خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصال
فأمة حممد صلى اهللا عليه و سلم أعظم حرمة أو ذمة من امرأة ورجل ونقموا علي أين كاتبت معاوية كتبت علي بن 

ال : بسم اهللا الرمحن الرحيم قال : أيب طالب وقد جاءنا سهيل بن عمرو فكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أكتب بامسك اللهم فقال رسول اهللا صلى اهللا : وكيف نكتب ؟ فقال سهيل : لرمحن الرحيم قال تكتب بسم اهللا ا

لو أعلم أنك رسول اهللا مل أخالفك فكتب هذا ما صاحل عليه حممد : حممد رسول اهللا فقال : فاكتب : عليه و سلم 
[ } سنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة ح{ بن عبد اهللا قريشا يقول اهللا يف كتابه 

فبعث إليهم عبد اهللا بن عباس فخرجت معه حىت إذا توسطت عسكرهم قام ابن الكواء فخطب ]  ٢١: األحزاب 
فإمنا أعرفه من كتاب اهللا هذا ] فليعرفه [ أيا محلة القرآن هذا عبد اهللا بن عباس فمن مل يكن يعرفه : الناس فقال 

فردوه إىل صاحبه وال تواضعوه كتاب اهللا قال فقام ]  ٥٨: الزخرف [ } قوم خصمون { قومه  ممن نزل فيه ويف
واهللا لنواضعنه الكتاب فإن جاءنا حبق نعرفه لنتبعنه وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطل ولنردنه إىل : خطباؤهم فقالوا 

الف كلهم تائب فيهم ابن الكواء حىت صاحبه فواضعوا عبد اهللا بن عباس الكتاب ثالثة أيام فرجع منهم أربعة آ
قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم فقفوا حيث شئتم : أدخلهم علي على الكوفة فبعث علي إىل بقيتهم قال 

أال تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيال أو تظلموا ذمة فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم احلرب على : بيننا وبينكم 
فواهللا : يا ابن شداد فقد قتلهم ؟ قال : فقالت له عائشة : قال ]  ٥٨: األنفال [ }  ال حيب اخلائنني إن اهللا{ سواء 

واهللا الذي ال إله إال هو لقد : واهللا ؟ قال : ما بعث إليهم حىت قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا الذمة قالت 
قد رأيته وقمت مع علي : ذا الثدية مرتني ؟ قال : ولون فما شيء بلغين عن أهل العراق يتحدثونه يق: كان قالت 

هل تعرفون هذا ؟ فما أكثر من جاء يقول رأيته يف مسجد بين فالن يصلي ومل : عليه يف القتلى فدعا الناس فقال 
 مسعته يقول: أهل العراق ؟ قال  -كما يزعم  -فما قول علي حني قام عليه : يأتوا فيه بثبت يعرف إال ذلك قالت 

أجل صدق اهللا ورسوله يرحم : اللهم ال قالت : فهل مسعت أنه قال غري ذلك ؟ قال : صدق اهللا ورسوله قالت : 
صدق اهللا ورسوله فذهب أهل العراق فيكذبون عليه : اهللا عليا إنه كان من كالمه ال يرى شيئا يعجبه إال قال 



  ويزيدون عليه يف احلديث 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عوف حدثنا حممد بن سريين حدثنا عبيدة  - ٤٧٥
ابتغوا فيهم فإهنم إن كانوا القوم الذين ذكرهم : قال لنا علي : ملا كان حيث أصيب أهل النهروان : السلماين قال 

اليد أو مثدن اليد قال فابتغيناه فوجدناه فدعوناه إليه فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن فيهم رجال خمدج 
اهللا أكرب لوال أن تبطروا حلدثتكم ما قضى اهللا على لسان رسوله صلى اهللا عليه و سلم ملن قتل هؤالء : عليه فقال 

ال فبلغ إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة ق: أنت مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : قلت : قال 
  عمدا أمسكت عنها : ذلك بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم كأهنا حسدته على ذلك قال عوف 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا عبد الرمحن بن العريان احلارثي حدثنا األزرق بن قيس عن رجل  - ٤٧٦
علي بذي الثديه أو املخدج : قال علي حني قتلوا : يا يوم قتل أهل النهروان قال شهدت عل: من عبد القيس قال 

فطلبوه فإذا هم حببشي مثل البعري يف منكبه مثل ثدي املرأة عليه ـ قال : ذكرمن ذلك شيئا ال أحفظه قال 
ـ شعر فلو خرج روح إنسان من الفرح خلرج روح علي يومئذ قال   ورسوله من صدق اهللا: عبدالرمحن أراه قال 

  حدثين من الناس أنه رآه قبل مصرعه هذا فأنا كذاب 
  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

: ذكر علي أهل النهروان قال : قال : حدثنا القواريري حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن حممد عن عبيدة  - ٤٧٧
طروا ألنبأتكم ما وعد اهللا الذين يقتلونه على لسان حممد فيهم رجل مودن اليد أو مثدن اليد أوخمدج اليد لوال أن تب

  إي ورب الكعبة : أنت مسعته منه ؟ قال : قلت : قال : صلى اهللا عليه و سلم قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نت ك: حدثنا نصر بن علي اجلهضمي حدثين أيب عن امساعيل بن مسلم حدثنا أبو كثري مولىاألنصار قال  - ٤٧٨
فقال : فكأن الناس وجدوا يف أنفسهم من قتلهم قال : مع سيدي علي بن أيب طالب حني قتل أهل النهروان قال 

علي يا أيها الناس إن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد حدثنا بأقوام ميرقون من الدين مروق السهم من الرميه فال 
يهم رجال خمدج اليد إحدى يديه كثدي املرأة هلا حلمة يرجعون فيه حىت يرجع السهم على قومه وآية ذلك أن ف

كحلمة ثدي املرأة إن هبا سبع هلبات فالتمسوه فإين أراه فيهم فالتمسوه فوجدوه على شفري النهر حتت القتلى 
اهللا أكرب صدق اهللا ورسوله وآية ذلك متقلد قوسا له عربية فأخذها بيده مث جعل يطعن : فأخرجوه فكرب علي وقال 

اهللا أكرب صدق اهللا ورسوله صدق اهللا ورسوله وكرب الناس حني رأوه واستبشروا وذهب : يف خمدجته ويقول  هبا
  عنهم ما كانوا جيدون 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ال أحدثك : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا خالد بن احلارث حدثنا ابن عون عن حممد عن عبيدة أنه قال  - ٤٧٩
لوال أن تبطروا لنبأتكم مبا وعد اهللا الذين يقتلوهنم على لسان حممد صلى اهللا : مسعت منه ـ يعين عليا ـ قال إال ما 



إي ورب الكعبة ثالث مرات فيهم : أنت مسعته من حممد صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : قلت : عليه و سلم قال 
فطلبوا ذلك الرجل فوجدوا من ها هنا ومن ها هنا : أحسبه قال أو مودن اليد قال : رجل خمدج أو مثدن اليد قال 

فحلف يل عبيدة ثالث مرات أنه مسع من علي وحلف علي ثالث مرات : مثل ثدي املرأة عليه شعرات قال حممد 
  أنه مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

شهدت عليا : قال : د بن زيد حدثنا مجيل بن مرة عن أيب الوضيء حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا محا - ٤٨٠
ارجعوا فالتمسوه : ليس جنده فقال : فطلبوه يف القتلى فقالوا : التمسوا املخدج قال : حيث قتل أهل النهروان قال 

ه حتت ماكذبت وال كذبت فانطلقوا فوجدو: فواهللا ما كذبت وال كذبت فرجعوا فطلبوه مث ردد مثل ذلك مرارا 
عليه قرطق إحدى يديه ] حبشي [ فكأين أنظر إليه : أبو الوضيء : قال : قتلى يف طني فاستخرجوه فجيء به قال 

  مثل ثدي املرأة عليها شعرات تكون على ذنب الريبوع 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن علي قال ذكر : عن عبيدة  حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حممد: حدثنا أبو خيثمة قال  - ٤٨١
فيهم رجل خمدج اليد أو مودن اليد أو مثدن اليد لوال أن تبطروا حلدثتكم مبا وعد اهللا الذين : اخلوارج فقال 

أنت مسعته من حممد ؟ قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب : قلت : يقتلوهنم على لسان حممد قال 
  الكعبة 

  ه صحيح إسناد: قال حسني سليم أسد 

كنت جالس عند علي إذ : قال : حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه  - ٤٨٢
يا امري املؤمنني تأذن يل أن أتكلم ؟ و علي يكلم الناس ويكلمونه فلم يلتفت : جاء رجل عليه ثياب السفر فقال 

ما هؤالء القوم الذين خرجوا يف أرضكم يسمون : فقالت كنت معتمرا فلقيت عائشة : إليه فسأله عن خربه فقال 
أشهدت هلكتهم ؟ فال أدري قال نعم أم : خرجوا من مكان يسمى حروراء فسموا بذلك قالت : احلرورية ؟ قلت 

طوىب ملن شهد مهلكتهم أما واهللا لو شاء علي بن أيب طالب ألخربكم خربهم فجئت أسأله عن خربهم : ال فقالت 
دخلت على رسول اهللا : أين املستأذن ؟ فقص عليه ما قص علينا فهلل علي وكرب مرتني مث قال : ال وفرغ علي فق

اهللا : يا علي كيف أنت وقوم كذا وكذا قلت : صلى اهللا عليه و سلم وليس عنده غري عائشة أم املؤمنني فقال 
جياوز تراقيهم ميرقون من الدين كما  قوم خيرجون من املشرق يقرأون القرآن ال: ورسوله أعلم وأشار بيده ـ قال 

: ميرق السهم من الرمية فيهم رجل خمدج كأن يده ثدي حبشية أنشدكم باهللا أخربتكم هبم ؟ قالوا نعم قال 
نعم : فأخربمتوين أنه ليس منهم فحلفت لكم إنه منهم ؟ قالوا : نعم قال : أنشدكم باهللا أخربتكم أنه منهم ؟ قالوا 

  نعم صدق اهللا ورسوله : كما نعت لكم ؟ قالوا فأتيتموين حتسبونه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا داود بن عبد الرمحن حدثنا أبو عبد اهللا مسلمة الرزاي عن عبد امللك بن  - ٤٨٣
سول اهللا صلى اهللا عليه و قال ر: عن أبيه قال : سفيان الثقفي عن أيب جفعر حممد بن علي عن حممد بن احلنفية 



  إن اهللا حيب العبد املؤمن املفنت الثواب : سلم 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا هارون بن مسلم عن القاسم بن عبد الرمحن عن حممد بن علي عن أبيه  - ٤٨٤
لي أسبغ الوضوء وإن شق عليك وال تأكل الصدقة وال تنز قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا ع: علي قال 

  احلمر اخليل وال جتالس أصحاب النجوم 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سويد بن سعيد حدثنا رشدين بن سعد عن يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد عن عثمان بن  - ٤٨٥
: عاقر الناقة : من أشقى األولني ؟ قلت : اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قال علي قال يل رسول: صهيب عن أبيه قال 

الذي يضربك على هذه وأشار بيده إىل : ال علم يل يا رسول اهللا قال : صدقت فمن أشقى اآلخرين ؟ قلت : قال 
  يافوخه 

  وددت أنه قد انبعث أشقاكم فخضب هذه من هذه يعين حليته من دم رأسه : وكان يقول 
  إسناده ضعيف :  سليم أسد قال حسني

حدثنا سويد حدثنا صاحل بن موسى بن إسحاق بن طلحة القرشي عن عبد اهللا بن احلسن عن أمه فاطمة  - ٤٨٦
اللهم افتح يل : عن علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا دخل املسجد قال : بنت احلسني عن أبيها 

  تح يل أبواب فضلك اللهم اف: أبواب رمحتك وإذا خرج قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا سويد حدثنا صاحل بن موسى عن عبد اهللا بن احلسن عن أمه فاطمة بنت احلسني عن أبيها  - ٤٨٧
  النعم كلها ظاملة أو جائرة : علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا صفوان بن عيسى الزهري حدثنا احلارث بن عبد الرمحن عن سعيد ح - ٤٨٨
إسباغ الوضوء يف املكاره وإعمال : عن علي بن أيب طالب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بن املسيب 

  األقدام إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة يغسل اخلطايا غسال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة البصري حدثنا حممد بن خالد احلنفي حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي  - ٤٨٩
عن علي بن أيب طالب قال كنت على قليب يوم بدر أميح أو أمتح : عن أيب احلويرث عن حممد بن جبري بن مطعم 

اءت ريح شديدة شديدة مل أر رحيا أشد منها إال اليت كانت قبلها مث جاءت ريح منه فجاءت ريح شديدة مث ج
شديدة فكانت األوىل ميكائيل يف ألف من املالئكة عن ميني النيب صلى اهللا عليه و سلم والثانية إسرافيل يف ألف من 

وكان أبو بكر عن ميينه وكنت عن املالئكة عن يسار النيب صلى اهللا عليه و سلم والثالثة جربيل يف ألف من املالئكة 
يساره فلما هزم اهللا الكفار محلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على فرس فلما استويت عليه محل يب فصرت 



  على عنقه فدعوت اهللا فثبتين عليه فطعنت برحمي حىت بلغ الدم إبطي 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يل حدثنا هشام بن يوسف حدثين إبراهيم بن عمر حدثين عبد اهللا بن وهب بن حدثنا إسحاق بن أيب إسرائ - ٤٩٠
إن اهللا رفيق حيب الرفق : عن علي بن أيب طالب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : منبه عن أبيه عن أيب خليفة 

  ويعطي عليه ما ال يعطي على العنف 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا سفيان عن عبد امللك بن أعني عن أيب حرب بن أيب األسود الديلي عن أبيه حدثنا إسحاق  - ٤٩١
ال تقدم العراق فإين أخشى أن يصيبك هبا : أتاين عبد اهللا بن سالم وقد وضعت قدمي يف الغرز فقال يل : علي قال 

فما رأيت : قال أبو األسود  وامي اهللا لقد أخربين به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: ذباب السيف قال علي 
  كاليوم قط حماربا خيرب بذي عن نفسه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن هانئ بن هانئ أو يزيد بن هانئ  - ٤٩٢
  الطيب املطيب مرحبا ب: استأذن عمار على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : علي قال 

  بإسناده حنوه ويف حديث إسحاق قال الشك من شريك : وحدثناه إسحاق عن شريك  - ٤٩٣

: حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن سعيد بن ذي حدان : حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي و إسحاق قاال  - ٤٩٤
  إن اهللا مسى احلرب خدعة على لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم : عن علي قال 

  إسناده ضعيف : ال حسني سليم أسد ق

حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا سعيد بن خثيم حدثنا فضيل بن مرزوق عن أيب إسحاق عن عاصم بن  - ٤٩٥
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي من الليل التطوع مثاين ركعات وبالنهار ثنيت عشرة : عن علي قال : ضمرة 
  ركعة 

  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا عبثر بن القاسم و جرير و ابن فضيل عن األعمش عن حبيب بن أيب  - ٤٩٦
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من : مسعت رسول اهللا يقول : عن علي قال : ثابت عن ثعلبة بن يزيد احلماين 

  النار 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن علي عن النيب : وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد عن مطرف عن أيب إسحاق عن احلارث  حدثنا - ٤٩٧
  أنه هنى أن يرفع الرجل صوته بالقرآن قبل العتمة وبعدها يغلط أصحابه والقوم يصلون : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن علي بن أيب طالب : بن عمرو عن ابن عقيل عن حممد بن علي حدثنا عيسى بن سامل حدثنا عبيد اهللا  - ٤٩٨
: فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليا فلما أتى قال : أنه مسى ابنه األكرب محزة ومسى حسينا بعمه جعفر قال 

  اهللا ورسوله أعلم فسمى حسنا و حسينا : غريت اسم ابين هذين ؟ قلت 
   إسناده حسن: قال حسني سليم أسد 

رأيت عليا يتوضأ فغسل : حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن أيب حية قال  - ٤٩٩
كفيه حىت أنقامها مث مضمض ثالثا واستنشق ثالثا وغسل وجهه ثالثا وذراعيه ثالثا ومسح برأسه وغسل قدميه إىل 

كيف كان طهور رسول اهللا صلى اهللا عليه أحببت أن أريكم : الكعبني وأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم مث قال 
  و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن علي مثل حديث أيب : حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق قال ذكر عبد خري  - ٥٠٠
  كان إذا فرغ من طهوره أخذ بكف من فضل طهوره فشرب : حية إال أن عبد خري قال 

عبيد عن ] بن [ معمر إمساعيل بن إبراهيم عن حممد بن القاسم أيب إبراهيم األسدي عن سعيد  حدثنا أبو - ٥٠١
إذا هاج بأحدكم الدم فليهرقه ولو : ال أعلمه إال عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن علي قال : علي بن ربيعة 

  مبشقص 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

ن عمر حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان القرظي عن حدثنا عبيد اهللا ب - ٥٠٢
خرجت يف غداة شاتية جائعا وقد أوبقين الربد فأخذت ثوبا من : عن علي بن أيب طالب قال : رجل مساه ونسيته 

آكل منه ولو كان صوف قد كان عندنا مث أدخلته يف عنقي وحزمته على صدري أستديفء به واهللا ما يف بييت شيء 
يف بيت النيب صلى اهللا عليه و سلم شيء لبلغين فخرجت يف بعض نواحي املدينة فانطلقت إىل يهودي يف حائطه 

نعم افتح يل احلائط ففتح يل : ما لك يا أعرايب ؟ هل لك يف دلو بتمرة ؟ قلت : فاطلعت عليه من ثغرة جداره فقال 
حسيب منك اآلن فأكلتهن مث جرعت من املاء مث : ىت مألت كفي قلت فدخلت فجعلت أنزع الدلو ويعطيين مترة ح

جئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجلست إليه يف املسجد وهو مع عصابة من أصحابه فطلع علينا مصعب 
ذكر ما  بن عمري يف بردة له مرقوعة بفروة وكان أنعم غالم مبكة وأرفهه عيشا فلما رآه النيب صلى اهللا عليه و سلم
أنتم : كان فيه من النعيم ورأى حاله اليت هو عليها فذرفت عيناه فبكى مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اليوم خري أم إذا غدي على أحدكم جبفنة من خبز وحلم وريح عليه بأخرى وغدا يف حلة وراح يف أخرى وسترمت 
  بل أنتم اليوم خري : نتفرغ للعبادة قال  بل حنن يومئذ خري: بيوتكم كما تستر الكعبة ؟ قلنا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حدثنا حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب  - ٥٠٣
مة على درع حديد زوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاط: قال علي بن أيب طالب : جنيح عن جماهد قال 



  ابعث هبا إليها حتللها هبا فبعثت هبا إليها واهللا ما مثنها كذا وأربع مئة درهم : حطمية وكان سلحنيها وقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا عبد العزيز بن املختار األنصاري عن عبد اهللا بن فريوز حدثين حضني بن  - ٥٠٤
شهدت عثمان بن عفان وأيت بالوليد بن عقبة قد صلى بأهل الكوفة الصبح أربعا مث قال : املنذر الرقاشي قال 

وشهد اآلخر أنه رآه  -يعين اخلمر  -شهد عليه محران ورجل آخر شهد أحدمها أنه رآه يشرهبا : أزيدكم ؟ قال 
أقم : أقم عليه احلد فقال علي البنه احلسن : أيب طالب  إنه مل يتقيأها حىت شرهبا فقال لعلي بن: يتقيؤها فقال عثمان 

أقم عليه احلد فأخذ سوطا : ول حارها من توىل قارها فقال لعبد اهللا بن جعفر ابن أخيه : عليه احلد فقال احلسن 
عمر أمسك جلد النيب صلى اهللا عليه و سلم أربعني و أبو بكر أربعني و : فجلده و علي يعد فلما بلغ أربعني قال 

  مثانني وكل سنة وهذا أحب إيل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا منصور بن عبد اهللا الثقفي حدثنا حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب عن  - ٥٠٥
  ! كان شعار النيب صلى اهللا عليه و سلم ياكل خري : عن علي بن أيب طالب قال : أبيه 

خرج : عن علي قال : أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن احلكم عن أيب املورع  حدثنا - ٥٠٦
أال رجل يذهب إىل املدينة فال يدع قربا إال سواه وال صورة إال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة فقال 

فذهب مث جاء : أنا يا رسول اهللا قال : ال طلخها وال وثنا إال كسره ؟ فقام رجل وهاب أهل املدينة فقام علي فق
من عاد : يا رسول اهللا مل آتك حىت مل أدع فيها قربا إال سويته وال صورة إال لطختها وال وثنا إال كسرته قال : فقال 

ر إىل صنعة شيء منه فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه و سلم ال تكونن فتانا وال خمتاال وال تاجرا إال تاج
  خري فإن أولئك املسبقون يف العمل 

: حدثنا عبد الغفار بن عبد اهللا حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن سعيد بن أشوع عن حنش الكناين  - ٥٠٧
: انطلق فال تدع قربا إال سويته وال زخرفا إال وضعته مث قال : عن علي بن أيب طالب أنه دعا صاحب شرطته فقال 

  تك فيما بعثين فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل تدري فيما بعثتك ؟ بعث
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبد الغفار حدثنا علي بن مسهر عن األشعث بن سوار عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى  - ٥٠٨
أتصدق بلحومها فرجعت  أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أحنر البدن وأن: عن علي بن أيب طالب قال 

  إليه أسأله عن جالهلا وجلودها فأمرين أن أتصدق هبا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا حيىي بن نصر بن حاجب حدثنا هالل بن خباب عن زاذان  - ٥٠٩
يسلم عليه إذا لقيه وجييبه إذا : لى املسلم ست حق املسلم ع: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : علي قال 



  دعاه وينصح له بالغيب ويشمت عليه إذا عطس ويعوده إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن علي قال : حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا حسني بن حممد عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن أيب فاختة  - ٥١٠
احلسن و احلسني يوم القيامة يف : وهذين  -يعنيين  -إين وإياك وهذ : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لفاطمة قا

  مكان واحد 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا حسني بن حممد عن اهلذيل بن هالل عن عبد الرمحن بن مسعود العبدي  - ٥١١
من سره أن ينظر إىل رجل تسبقه بعض أعضائه إىل اجلنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن علي قال 

  فلينظر إىل زيد بن صوحان 

عن علي : حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو أمحد الزبريي عن إسرائيل عن عبد األعلى عن حممد بن علي  - ٥١٢
  ل الثريد ويشرب اللنب ويصلي وال يتوضأ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأك: قال 

: قال : عن علي قال : حدثنا إمساعيل بن بنت السدي حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش  - ٥١٣
  ال تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ما كنت أدي من أقمت : عن علي قال : سعيد حدثنا إمساعيل حدثنا شريك عن أيب حصني عن عمري بن  - ٥١٤
  عليه احلد إال شارب اخلمر فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يسن فيه شيئا إمنا هو شيء قلناه حنن 

  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

نضر بن منصور : أبو سعيد سأله رجل عن امسه قال : حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو عبد الرمحن قال  - ٥١٥
مر يب رسول اهللا صلى اهللا : مسعت عليا يوم اجلمل يقول : حدثنا عقبة بن علقمة اليشكري قال : عن أبيه قال  -

  طلحة و الزبري جاراي يف اجلنة : عليه و سلم وهو يقول 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن : عن علي : جمالد عن عامر عن احلارث  حدثنا أبو سعيد حدثنا أشعث بن عبد الرمحن عن زبيد عن - ٥١٦
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والوامشة واملستومشة ومانع : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن عشرة 

  الصدقة واحملل واحمللل له 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن علي : األعلى عن أبيه عن أيب البختري حدثنا أبو سعيد حدثنا منصور بن وردان حدثنا علي بن عبد  - ٥١٧
يا : قال املؤمنون ]  ٩٧: آل عمران [ } وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال { : ملا نزلت : قال 

يارسول اهللا أيف كل عام ؟ : فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالوا : رسول اهللا أيف كل عام ؟ مرتني قال 
} يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم { : ال ولو قلت نعم لوجبت فأنزل اهللا : مرتني قال 



  ]  ١٠١: املائدة [ 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا إمساعيل بن موسى حدثنا الربيع بن سهل الفزاري حدثين سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة قال  - ٥١٨
يا أمري املؤمنني مايل أراك تستحيل الناس استحالة الرجل إبله أبعهد من : املنرب وأتاه رجل فقال  مسعت عليا على

واهللا ما كذبت وال كذبت وال ضللت وال ضل يب بل عهد : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو شيئا رأيته ؟ قال 
  من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عهده إيل وقد خاب من افترى 

  إسناده ضعيف : ل حسني سليم أسد قا

مسعت عليا : حدثنا إمساعيل بن موسى حدثنا الربيع بن سهل عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة قال  - ٥١٩
  عهد إيل النيب صلى اهللا عليه و سلم أن أقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني : على منربكم هذا يقول 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رأيت النيب صلى اهللا عليه : عن علي قال : حدثنا إمساعيل بن موسى حدثنا شريك عن عمار عن أيب صاحل  - ٥٢٠
ال تبك يا علي والتفت : فقال يل : و سلم يف منامي فشكوت إليه ما لقيت من أمته من األود واللدد فبكيت 
: قال  -يعود : أو قال  -ضخ مث يرجع فالتفت فإذا رجالن يتصعدان وإذا جالميد ترضخ هبا رؤوسهما حىت تف

  قتل أمري املؤمنني : فغدوت إىل علي كما كنت أغدو عليه كل يوم حىت إذا كنت يف اخلرازين لقيت الناس فقالوا 

إنه صنع طعاما : عن علي قال : حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن املسيب  - ٥٢١
فقلت يا رسول اهللا ما رجعك : عليه و سلم فرأى يف البيت شيئا فيه تصاوير فرجع قال  فدعا رسول اهللا صلى اهللا

  إن يف البيت سترا فيه تصاوير وإن املالئكة ال تدخل بيتا فيه تصاوير : بأيب أنت وأمي ؟ قال 

مسعت : ل مسعت عبد اهللا بن جعفر يقو: حدثنا جماهد بن موسى حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال  - ٥٢٢
خري نسائها مرمي بنت عمران هي خري نسائها : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عليا بالكوفة يقول 

  يومئذ وخري نسائها خدجية بنت خويلد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن علي : حلارث حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حبيب بن حبيب أخو محزة الزيات عن أيب إسحاق عن ا - ٥٢٣
االسالم سهم والصالة سهم والزكاة سهم واحلج سهم : اإلسالم مثانية أسهم : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  واجلهاد سهم وصوم رمضان سهم واألمر باملعروف سهم والنهي عن املنكر سهم وخاب من ال سهم له 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : ن عمر الضيب حدثنا سفيان حدثنا ابن أيب ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة حدثنا داود ب - ٥٢٤
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال حيجبه عن قراءة القرآن إال أن يكون جنبا : علي 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن علي عن النيب صلى اهللا : عن أيب حذيفة  حدثنا حممد بن بكار حدثنا حديج بن معاوية عن أيب إسحاق - ٥٢٥
  رأيت القمر ليلة القدر كأنه شق جفنة : عليه و سلم أنه قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي حدثنا حيىي ابن آدم عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي و  - ٥٢٦
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لزيد بن حارثة حني تنازعوا يف ابنة محزة : عن علي قال : هانئ بن هانئ 

  وأما أنت يا زيد فأخونا وموالنا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو عبد الرمحن األذرمي حدثنا علي بن يزيد الصدائي عن احلارث بن نبهان عن أيب إسحاق عن  - ٥٢٧
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املغنيات والنواحات وعن شرائهن وبيعهن وجتارة :  عن علي قال: احلارث 

  كسبهن حرام : فيهن وقال 
  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

عن علي : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا زكريا بن عبد اهللا بن يزيد الصهايب عن عبد املؤمن عن أيب املغرية  - ٥٢٨
قم ما ألوم الناس يسمونك أبا تراب : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوجدين يف جدول نائما فقال طلبين : قال 
قم فو اهللا ألرضينك أنت أخي وأبو ولدي تقاتل عن سنيت : فرأى كأين وجدت يف نفسي من ذلك فقال : قال 

مات حيبك بعد موتك ختم  وتربئ ذميت من مات يف عهدي فهو كنز اهللا ومن مات يف عهدك فقد قضى حنبه ومن
  اهللا له باألمن واإلميان ما طلعت مشس أو غربت ومن مات يبغضك مات ميتة جاهلية وحوسب مبا عمل يف اإلسالم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن علي : حدثنا وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد عن مسلم يعين األعور عن عبد الرمحن بن أيب ليلى  - ٥٢٩
بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اليمن فأمرين أن أهنى عن الدباء واحلنتم واملزفت : أيب طالب قال  بن

  واملقري والنقري 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد حدثنا عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن موهب عن إمساعيل - ٥٣٠
عن علي بن أيب : بن عون بن عبيد اهللا بن أيب رافع عن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب عن أبيه 

يا حي يا قيوم مث : قاتلت يوم بدر قتاال مث جئت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا هو ساجد يقول : طالب قال 
  ففتح اهللا عليه : يا حي يا قيوم قال : م ساجد يقول ذهبت فقاتلت مث جئت فإذا النيب صلى اهللا عليه و سل

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عن إبراهيم بن عبد اهللا  - ٥٣١
يه و سلم مئة ونفاه سنة وحما سهمه أن رجال قتل عبده متعمدا فجلده رسول اهللا صلى اهللا عل: عن علي : بن حنني 



  من املسلمني ومل يقده به 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا حممد بن احلجاج اللخمي حدثنا عبد امللك بن عمري عن النزال بن سربة  - ٥٣٢
  احلذاء  زين الصالة: علي بن أيب طالب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن علي قال : حدثنا احلسن بن عرفة حدثنا وكيع بن اجلراح حدثنا يونس بن أيب إسحاق عن الشعيب  - ٥٣٣
: كنت جالسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأقبل أبو بكر و عمر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اجلنة من األولني واآلخرين إال النبيني واملرسلني يا علي ال ختربمها هذان سيدا كهول أهل 
  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلسن بن عرفة حدثنا عمر بن عبد الرمحن أبو حفص اآلبار حدثنا احلكم بن عبد امللك عن احلارث  - ٥٣٤
فيك مثل : ل يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قا: عن علي قال : بن حصرية عن أيب صادق عن ربيعة بن ناجد 

: مث قال علي : من عيسى بن مرمي أبغضته يهود حىت هبتوا أمه وأحبته النصارى حىت أنزلوه باملنزلة اليت ليس به قال 
  حمب مطر يفرط يل مبا ليس يف ومبغض مفتر حيمله شنآين على أن يبهتين : يهلك يف رجالن 

: مسعت عبد خري قال : مسعت مالك بن عرفطة قال : حدثنا غندر حدثنا شعبة قال حدثنا القواريري  - ٥٣٥
من أراد أن ينظر إىل طهور رسول اهللا صلى اهللا عليه و : رأيت عليا متضمض ثالثا مع االستنشاق مباء واحد مث قال 

  سلم فهذا طهور رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

: قلت لرجل : عن عبد اهللا قال : أبو بكر بن عياش حدثنا عاصم عن زر  حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا - ٥٣٦
أقرئين من : أقرئين من األحقاف ثالثني آية فأقرأين خالف ما أقرأين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقلت آلخر 

لي عنده جالس األحقاف ثالثني آية فأقرأين خالف ما أقرأين األول فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ع
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقرؤوا كام علمتم : فقال علي 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو موسى الزمن حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن عجالن حدثين إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن أبيه  - ٥٣٧
اهللا عليه و سلم عن خامت الذهب وأن أقرأ وأنا راكع وعن  هناين رسول اهللا صلى: قال علي : عن ابن عباس قال 

  القسي واملعصفر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو موسى حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان حدثين سليمان عن إبراهيم التيمي عن احلارث بن سويد  - ٥٣٨
  باء واملزفت هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الد: عن علي قال : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



امر رسول اهللا : مسعت عليا يقول : حدثنا أبو موسى حدثنا حممد بن فضيل عن مغرية عن أم موسى قالت  - ٥٣٩
صلى اهللا عليه و سلم ابن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه بشيء منها فنظر أصحابه إىل محوشة ساقيه فضحكوا منها 

  ما تضحكون ؟ لرجل عبد اهللا يوم القيامة أثقل من أحد : لى اهللا عليه و سلم فقال النيب ص
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلسن بن عرفة حدثنا املبارك بن سعيد أخو سفيان الثوري عن سعيد بن مسروق عن حبيب عن  - ٥٤٠
أال أخربكم خبري هذه األمة بعد نبيها ؟ قال : نرب مسعت علي بن أيب طالب يقول على هذا امل: عبد خري اهلمداين قال 

لئن شئت : مث قال : فذكر عمر بن اخلطاب قال : أال أخربكم بالثاين ؟ قال : مث قال : فذكر أبا بكر قال : 
أنت مسعت هذا من : فقلت لعبد خري : مث ظننا أنه يعين نفسه قال حبيب : ألخربتكم بالثالث قال مث سكت قال 

  نعم ورب الكعبة وإال فصمتا :  علي ؟ قال
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن املثىن حدثنا عبيد اهللا بن موسى أخربين الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد امللك عن أبيه  - ٥٤١
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر : عن علي قال 

: حدثنا أبو موسى حدثنا منصور بن وردان األسدي حدثنا علي بن عبد األعلى عن أبيه عن أيب البختري  - ٥٤٢
]  ٩٧: آل عمران [ } وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال { ملا نزلت هذه اآلية : عن علي قال 

يا { ال ولو قلت نعم لوجبت فأنزل اهللا : م ؟ قال يف كل عا: يا رسول اهللا أيف كل عام ؟ فسكت مث قالوا : قالوا 
  ]  ١٠١: املائدة [ إىل آخر اآلية } أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 

كان : عن علي قال : حدثنا أبو موسى حدثنا أبو أمحد حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن أيب اخلليل  - ٥٤٣
ا خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزاة فركزه فيمر به الناس فيحملونه للمغرية بن شعبة رمح فكنا إذ

  إنك إن فعلت مل ترفع ضالة : لئن أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم ألخربنه فقال : فقلت له 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

ن بن احلارث بن عياش بن أيب ربيعة عن زيد حدثنا أبو موسى حدثنا أبو أمحد حدثنا سفيان عن عبد الرمح - ٥٤٤
: وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرفة فقال : عن علي قال : بن علي عن أبيه عن عبيد اهللا بن أيب رافع 

هذه عرفة وهذ املوقف وعرفة كلها موقف مث أفاض حني غابت الشمس فأردف أسامة وجعل يسري على هينته 
يا أيها الناس عليكم بالسكينة مث أتى مجعا فصلى هبم : اال ال يلتفت إليهم وهو يقول والناس يضربون ميينا ومش

هذا قزح وهذا املوقف ومجع كلها موقف مث أفاض فلما : الصالتني مجيعا فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه فقال 
ة فرماها مث أتى املنحر انتهى إىل وادي حمسر قرع ناقته فخبت حىت جاز الوادي وقف وأردف الفضل مث أتى اجلمر

إن أيب شيخ كبري قد أفند وقد أدركته فريضة : هذا املنحر ومىن كلها منحر واستفتته جارية من خثعم فقالت : فقال 
مل لويت عنق ابن : حجي عن أبيك ولوى عنق الفضل فقال له العباس : اهللا يف احلج فيجزئ أن أحج عنه ؟ قال 

يا رسول اهللا إين أفضت قبل أن أحلق : م آمن الشيطان عليهما وأتى رجل فقال رأيت شابا وشابة فل: عمك ؟ قال 
ارم وال حرج مث : يا رسول اهللا إين ذحبت قبل أن أرمي قال : احلق وقصر وال حرج وجاء رجل آخر فقال : قال 



  زعت هبا يا بين عبد املطلب سقايتكم لوال أن يغلبكم الناس لن: أتى البيت فطاف به مث أتى زمزم فقال 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو موسى حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب البختري  - ٥٤٥
يا أمري املؤمنني قد : ما ترون يف فضل فضل عندنا من هذا املال ؟ فقال الناس : قال عمر بن اخلطاب : علي قال 

مل : قل فقلت : أشاروا عليك قال : ما تقول أنت ؟ قلت : يتك وجتارتك فهو لك قال يل شغلناك عن أهلك وضع
أجل واهللا ألخرجن منه أما تذكر : لتخرجن مما قلت أو ألعاقبنك فقلت : جتعل يقينك ظنا وعلمك جهال ؟ قال 

قته فقلت يل انطلق معي حيث بعثك نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ساعيا فأتيت العباس بن عبد املطلب فمنعك صد
إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فلنخربنه بالذي صنع العباس فانطلقنا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فوجدناه خاثرا 

أما علمت أن عم الرجل صنو : فرجعنا مث عدنا عليه الغد فوجدناه طيب النفس فأخربته بالذي صنع العباس فقال 
إنكما أتيتماين يف : من خثوره يف اليوم األول وما رأينا من طيب نفسه يف اليوم الثاين فقال  أبيه وذكرنا له الذي رأينا

اليوم األول وقد بقي عندي من الصدقة دينار فكان الذي رأيتما لذلك وأتيتماين اليوم وقد وجهت فذلك الذي 
يا أمري املؤمنني : واآلخرة فقلت  األوىل -يعين لك  -صدقت أما واهللا ألشكرن : رأيتما من طيب نفسي فقال عمر 

  فلم تعجل العقوبة وتؤخر الشكر ؟ 
  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

ملا : قال علي : حدثنا أبو موسى حدثنا حممد بن مروان العقيلي عن عمارة بن أيب حفصة عن عكرمة قال  - ٥٤٦
حد نظرت يف القتلى فلم أر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجنلى الناس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم أ

واهللا ما كان ليفر وما أراه يف القتلى ولكن أرى اهللا غضب علينا مبا صنعنا فرفع نبيه صلى اهللا عليه و سلم : فقلت 
 صلى فما يف خري من أن أقاتل حىت أقتل فكسرت جفن سيفي مث محلت على القوم فأفرجوا يل فإذا أنا برسول اهللا

  اهللا عليه و سلم بينهم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو موسى حدثنا أبو عاصم أخربنا ابن جريج أخربين ابن شهاب عن علي بن حسني عن أبيه  - ٥٤٧
و أصبت شارفا يف مغنم بدر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه : علي قال 

سلم شارفا فأخنتهما عند باب رجل من األنصار أريد أن أمحل عليهما إذخرا أبيعه ومعي رجل صائغ من بين قينقاع 
أال يا محز : أستعني به على وليمة فاطمة و محزة بن عبد املطلب يف البيت يشرب ومعه قينة تغنيه تقول : قال علي 

: قلت البن شهاب : قر خواصرمها وأخذ من أكبادمها قال للشرف النواء فثار إليهما بالسيف فجب أسنمتهما وب
فنظرت إىل أمر أفظعين فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعه : قد جب أسنمتهما قال : ومن السنام ؟ قال 

: زيد بن حارثة فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعه زيد بن حارثة وخرجت معه حىت قام على محزة قال 
فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وهل أنتم إال عبيد آبائي ؟ قال : فرفع محزة بصره فقال : ظ عليه قال فتغي

  يقهقر عنه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو موسى حدثنا أبو أسامة حدثين عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب عن أبيه عن جده  - ٥٤٨
كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حىت يكاد أن يظلم مث ينزل فيصلي املغرب مث يدعو بعشائه  أن عليا: 

  هكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع : فيتعشى مث يصلي العشاء مث يرحتل ويقول 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

يب ذئب عن سعيد بن خالد عن أيب عبيد موىل عبد حدثنا أبو موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا ابن أ - ٥٤٩
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يبقى عندكم من حلم نسككم : مسعت عليا يقول : الرمحن بن أزهر قال 

  شيء بعد ثالث 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

تار بن نافع التيمي حدثين أبو حيان التيمي حدثنا أبو موسى حدثنا سهل بن محاد أبو عتاب الدالل حدثنا خم - ٥٥٠
رحم اهللا أبا بكر زوجين ابنته ومحلين إىل دار : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن علي قال : عن أبيه 

اهلجرة وأعتق بالال من ماله رحم اهللا عمر يقول احلق وإن كان مرا تركه احلق وماله صديق رحم اهللا عثمان 
  الئكة رحم اهللا عليا اللهم أدر احلق معه كيف دار تستحييه امل

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قلت : عن علي قال : حدثنا أبو موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن هبرية  - ٥٥١
أال : ه فلم توافقه فقال لو أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فسألته خادما فإنه قد أجهدك العمل فأتت: لفاطمة 

أدلكما على خري مما سألتما ؟ إذا أويتما إىل فراشكما فسبحا ثالثا وثالثني وامحدا ثالثا وثالثني وكربا أربعا وثالثني 
  فذلك مئة على اللسان وألف يف امليزان 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

وام بن حوشب حدثين عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن حدثنا أبو موسى حدثنا يزيد بن هارون أخربنا الع - ٥٥٢
أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت وضع قدمه بيين وبني فاطمة فعلمنا ما نقول إذا : عن علي قال : أيب ليلى 

بعد فقال ما تركتها : ثالثا وثالثني تسبيحة وثالثا وثالثني حتميدة وأربعا وثالثني تكبرية قال علي : أخذنا مضاجعنا 
  وال ليلة صفني : وال ليلة صفني ؟ قال : له رجل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو موسى حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال مسعت حيىي بن أيوب حيدث عن يزيد بن أيب حبيب  - ٥٥٣
  ع يف اإلمث سواء القائل الفاحشة والذي يسم: عن علي أنه كان يقول : عن مرثد عن حسان بن كريب 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرمحن بن صاحل حدثنا حيىي بن آدم عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي و هانئ بن  - ٥٥٤
وأما أنت يا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لزيد بن حارثة حني تنازعوا ابنة محزة : عن علي قال : هانئ 



  فأخونا وموالنا  زيد
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كنا مع علي حني قتل : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد حدثنا مجيل بن مرة عن أيب الوضيء قال  - ٥٥٥
: ارجعوا فالتمسوه فانطلقوا فلم جيدوه قال : التمسوا يل املخدج فانطلق القوم فلم جيدوه قال : أهل النهروان قال 

فانطلقوا فاستخرجوه من حتت القتلى يف طني فجاؤوا به فكأين : ارجعوا فالتمسوه فو اهللا ما كذبت وال كذبت قال 
  أنظر إليه حبشي عليه قرطق إحدى يديه مثل حلمة املرأة عليه شعرات مثل شعرات تكون على ذنب الريبوع 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن عليا صنع طعاما فجاء : مر حدثنا معاذ حدثين أيب عن قتادة عن سعيد بن املسيب حدثنا عبيد اهللا بن ع - ٥٥٦
: ما رجعك يا نيب اهللا فداك أيب وأمي ؟ قال : النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا نظر إىل البيت رجع فقال علي 

  إين رأيت يف بيتك سترا فيه تصاوير وإن املالئكة ال تدخل بيتا فيه تصاوير 
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

  اإلخوة من األم ال يرثون دية أخيهم ألمهم إذا قتل : عن علي أنه قال : وبه عن سعيد بن املسيب  - ٥٥٧
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 عن علي قال: حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا يوسف بن خالد حدثنا هارون بن سعد عن أيب صاحل احلنفي  - ٥٥٨
   -يعين يوم بدر  -أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أعور آبارها : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إذا : قال علي : حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد الرمحن حدثنا شعبة عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه قال  - ٥٥٩
لسماء أحب إيل من أن أقول على رسول اهللا صلى اهللا حدثتكم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فألن أخر من ا

  عليه و سلم ما مل يقل ولكن احلرب خدعة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا يونس بن أرقم حدثين يزيد بن أيب زياد عن القاسم بن خميمرة عن شريح بن  - ٥٦٠
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر : ح على اخلفني فقال أتيت عليا فسألته عن املس: هانئ قال 

  فمسحنا ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا القواريري حدثنا حممد بن عبد الواحد بن أيب حزم حدثنا عمر بن عامر عن إسحاق عن احلارث  - ٥٦١
عفي لكم عن صدقة اخليل والرقيق ولكن هلموا صدقة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قال رسول: عن علي قال 

الورق من كل أربعني درمها درمها وال يؤخذ منكم شيء حىت تكون مئيت درهم فإذا كانت مئيت درهم ففيها مخسة 



  دراهم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : احد حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أيب حسان األعرج حدثنا عبيد اهللا حدثنا حممد بن عبد الو - ٥٦٢
املؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم : علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أدناهم أال ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا السكن بن إبراهيم الربمجي أبو عمرو حدثنا أشعث بن سوار عن ابن أشوع عن  حدثنا عبيد اهللا - ٥٦٣
تدري عالم أبعثك ؟ أبعثك على ما بعثين : عن علي بن أيب طالب أنه بعث عامل شرطته فقال له : حنش الكناين 

  ي كل قرب يعين كل صورة وأن أسو -: عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أحنت له كل زخرف قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا القواريري حدثنا حممد بن عبيد اهللا العبدي عن حفص بن خالد العبدي حدثين أيب عن جدي  - ٥٦٤
أال إن األمراء من قريش أال إن األمراء من : علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب الناس ذات يوم فقال 

ما حكموا فعدلوا وما عاهدوا فوفوا وما استرمحوا فرمحوا فمن مل : ألمراء من قريش ما أقاموا بثالث قريش أال إن ا
  يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثين ميمون : ة القيسي قال حدثنا القواريري حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا الفضل بن عمرية أبو قتيب - ٥٦٥
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آخذ بيدي : عن علي بن أيب طالب قال : الكردي أبو نصري عن أيب عثمان 

لك يف اجلنة : قال ! يا رسول اهللا ما أحسنها من حديقة : وحنن منشي يف سكك املدينة إذ أتينا على حديقة فقلت 
لك يف اجلنة أحسن منها حىت : قال ! يا رسول اهللا ما أحسنها من حديقة : فقلت أحسن منها مث مررنا بأخرى 

لك يف اجلنة أحسن منها فلما خال الطريق اعتنقين مث : ويقول ! مررنا بسبع حدائق كل ذلك أقول ما أحسنها 
إال من بعدي قال  ضغائن يف الصدور أقوام ال يبدوهنا لك: قلت يا رسول اهللا مايبكيك ؟ قال : أجهش باكيا قال 

  يف سالمة من دينك : يا رسول اهللا يف سالمة من ديين ؟ قال : قلت 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا حممد بن عبد اهللا بن الزبري حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن املنهال بن  - ٥٦٦
بطيتني ويكسى حممد بردة أول من يكسى من اخلالئق إبراهيم ق: عن علي قال : عمرو عن عبد اهللا بن احلارث 

  وهو عن ميني العرش : حربة قال 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

شهدت : حدثنا القواريري حدثنا يونس بن أرقم حدثنا يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن ايب ليلى قال  - ٥٦٧
من كنت : سلم يقول يف يوم غدير خم عليا يف الرحبة يناشد الناس أنشد اهللا من مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

: فقام اثناعشر بدريا كأين أنظر إىل أحدهم عليه سراويل فقالوا : مواله فعلي مواله ملا قام فشهد قال عبد الرمحن 



ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجي : نشهد أنا مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يوم غدير خم 
  : فمن كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه : بلى يا رسول اهللا قال :  أمهاهتم ؟ قلنا

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا القواريري حدثنا كثري بن هشام حدثنا الفرات بن سلمان عن عبد الكرمي عن جماهد عن عبد الرمحن  - ٥٦٨
بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اجلزار الذي ينحر بدنه فأمرين :  عن علي بن أيب طالب قال: بن أيب ليلى 

  إنا نعطيه من غري ذلك : أن أتصدق بلحومهن وجلودهن وأجلتهن وال أعطي من ذلك شيئا وقال 

: ال حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد اهللا بن جعفر أخربين زيد زيد بن أسلم عن أيب سنان يزيد بن أمية الديلي ق - ٥٦٩
هنيئا لك أبا احلسن احلمد هللا : مرض علي بن أيب طالب مرضا شديدا حىت أدنف وخفنا عليه مث إنه برأ ونقه فقلنا 

لكين مل أخف على نفسي أخربين الصادق املصدق أين ال أموت حىت أضرب : الذي عافاك قد كنا خناف عليك قال 
يقتلك أشقى هذه االمة كما : بدم وأخذ بلحيته وقال يل على هذه وأشار إىل مقدم رأسه األيسر فتخضب هذه منها 

  فنسبه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل فخذه الدنيا دون مثود : عقر ناقة اهللا أشقى بين فالن من مثود قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن علي قال : عن مسعود بن احلكم  حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد الرمحن حدثنا شعبة عن حممد بن املنكدر - ٥٧٠
ـ :    رأينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعين يف اجلنازة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن علي أن رسول اهللا : حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد الرمحن حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن أيب حية  - ٥٧١
  سلم توضأ ثالثا ثالثا  صلى اهللا عليه و

  رجاله موثقون : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبيد اهللا حدثنا بشر بن املفضل حدثنا عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان حدثين عبدة بن أيب لبابة قال  - ٥٧٢
  سلم  هكذا توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و: مسعت شفيق بن سلمة يقول رأيت عليا يتوضأ ثالثا ثالثا وقال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن علي أن رسول : حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد الرمحن حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة  - ٥٧٣
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي دبر كل صالة مكتوبة ركعتني إال العصر والصبح 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عبيد اهللا حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة حدثين عمي  حدثنا - ٥٧٤
عن علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : املاجشون بن أيب سلمة عن عبد الرمحن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع 

ت واألرض حنيفا وما أنا من املشركني وجهت وجهي للذي فطر السموا: سلم كان إذا استفتح الصالة كرب مث قال 
وأنا أول املسلمني اللهم أنت امللك ال : إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت 



إله إال أنت أنت ريب وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنيب فاغفر يل ذنويب مجيعا ال يغفر الذنوب أال أنت واهدين 
الق ال يهدي ألحسنها إال أنت واصرف عين سيئها ال يصرف سيئها إال أنت لبيك وسعديك واخلري ألحسن األخ

  كله يف يديك والشر ليس إليك إنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك 
  اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك مسعي وبصري وعظامي وخمي وعصيب : وإذا ركع قال 
مسع اهللا ملن محده ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء األرض وما بينهما وملء : سه من الركوع قال وإذا رفع رأ

  ما شئت من شيء بعد 
اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره : فإذا سجد قال 

  وشق مسعه وبصره فتبارك اهللا أحسن اخلالقني 
اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مين أنت املقدم وأنت  اللهم: فإذا سلم قال 

  املؤخر ال إله إال أنت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا حدثنا يوسف بن يعقوب املاجشون حدثين أيب عن عبد الرمحن األعرج عن عبيد اهللا بن  - ٥٧٥
  أنت املقدم وأنت املؤخر : يب صلى اهللا عليه و سلم بنحوه إال أنه قال يف حديثه عن علي عن الن: رافع 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حسن و عبد اهللا ابين حممد بن علي عن  - ٥٧٦
  نكاح املتعة يوم خيرب وعن حلوم احلمر األهلية هنى عن : عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : أبيهما 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكرمي اجلزري عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى  - ٥٧٧
ودها وجالهلا وأمرين أال أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جل: عن علي قال 

  حنن نعطيه من عندنا : أعطي اجلازر منها شيئا وقال 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

: عن علي قال : حدثنا أبوخيثمة حدثنا ابن عيينة عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن جماهد عن ابن أيب ليلى  - ٥٧٨
أدلك أو أعلمك ما هو خري لك من ذلك ؟ إذا : فقال  أتت فاطمة النيب صلى اهللا عليه و سلم تستخدمه خادما

فلم : أويت إىل فراشك تسبحني ثالثة وثالثني وكربي وامحدي أحدمها ثالثا وثالثني واآلخر أربعا وثالثني قال علي 
  وال ليلة صفني : وال ليلة صفني ؟ قال : أدعها بعد أن مسعتها قيل له 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة قال حدثين ابن أيب ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة  - ٥٧٩
  علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان ال حيجبه عن قراءة القرآن إال اجلنابة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا : حاق عن احلارث حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن أيب إس - ٥٨٠
  قد جتوزنا لكم عن صدقة اخليل والرقيق : عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن هالل بن يساف عن وهب بن األجدع  - ٥٨١
  ال تصل بعد العصر إال أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة : هللا عليه و سلم قال رسول اهللا صلى ا: علي قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا يف جنازة : عن علي قال : حدثنا زهري حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن  - ٥٨٢
قعدنا حوله ومعه خمصرة فنكس فجعل ينكت يف بقيع الغرقد وجاءنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقعد و

ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إال وقد كتب اهللا مكاهنا من اجلنة ومكاهنا من النار وإال قد : مبخصرته مث قال 
يا رسول اهللا أال منكث على كتابنا وندع العمل فمن كان من أهل : فقال رجل : كتبت شقية أو سعيدة قال 

اعملوا :  عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاء فسيصري إىل عمل أهل الشقاء ؟ فقال السعادة فسيصري إىل
: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقوة فييسرون لعمل أهل الشقوة مث قرأ : فكل ميسر 

* وكذب باحلسىن *  وأما من خبل واستغىن* فسنيسره لليسرى * وصدق باحلسىن * فأما من أعطى واتقى { 
  ]  ١٠: الليل [ } فسنيسره للعسرى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن علي قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن ربعي  - ٥٨٣
سول اهللا بعثين باحلق ويؤمن بالبعث من أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأين ر: ال يؤمن عبد حىت يؤمن بأربع : 

  بعد املوت ويؤمن بالقدر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت عند علي : حدثنا زهري حدثنا جرير عن منصور عن عبد امللك عن نعيم بن دجاجة األسدي قال  - ٥٨٤
اس مئة سنة وعلى األرض عني تطرف ال يأيت على الن: يا فروخ أنت القائل : فدخل عليه أبو مسعود فقال له علي 

ال يأيت على الناس مئة سنة وعلى األرض عني تطرف مما هو اليوم حي وإمنا : إمنا قال ! ؟ أخطأت استك احلفرة 
  رخاء هذه األمة وفرحها بعد املئة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : عن علي قال : ن ضمرة حدثنا زهري حدثنا جرير عن منصور عن أيب إسحاق عن عاصم ب - ٥٨٥
  إن اهللا وتر حيب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن : صلى اهللا عليه و سلم 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

رأيت عليا أتى : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن أيب إسحاق عن علي بن ربيعة األسدي قال  - ٥٨٦
سبحان الذي سخر لنا { : احلمد هللا مث قال : بسم اهللا فلما استوى عليها قال : اب قال بدابة فوضع رجله يف الرك



سبحانك إين : مث كرب ثالثا ومحد ثالثا مث قال ]  ١٣: الزخرف [ } وإنا إىل ربنا ملنقلبون * هذا وما كنا له مقرنني 
إن رسول اهللا : استضحكت ؟ قال مم : ظلمت نفسي فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت مث استضحك فقلت 

تعجب ربنا : صلى اهللا عليه و سلم قال يوما مثل ما قلت مث استضحك فقلت مم استضحكت يا رسول اهللا ؟ قال 
علم عبدي أن له ربا يغفر : سبحانك إين ظلمت نفسي فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت قال : من قول عبده 

  الذنوب 
  جاله ثقات ر: قال حسني سليم أسد 

أيت عمر بامرأة قد فجرت فأمر هبا أن : حدثنا زهري حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أيب ظبيان قال  - ٥٨٧
ادعوه يل : إن عليا أخذها من أيدينا فأرسلها فقال : ترجم فمر هبا على علي فعرفها فخلى سبيلها فأيت عمر فقيل له 

قد رفع : لقد علمت يا أمري املؤمنني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال واهللا : مل أرسلتها ؟ قال : فأتاه فقال 
عن النائم حىت يستيقظ وعن الصيب حىت يبلغ وعن اجملنون حىت يربأ وإن هذه جمنونة بين فالن : القلم عن ثالثة 

  ولعل الذي فجر هبا أتاها وهي يف بالئها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: مسعت عليا يقول : ا زهري حدثنا جرير عن األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن ثعلبة احلماين قال حدثن - ٥٨٨
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وأشهد أنه مما كان يشري إيل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يعين حليته من دم رأسه  -ليخضنب هذا من دم هذا 

هنى : عن علي قال : ثمة حدثنا جرير عن األعمش عن ابراهيم التيمي عن احلارث بن سويد حدثنا أبو خي - ٥٨٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ينبذ يف الدباء واملزفت 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن سلمة بن كهيل عن سامل بن أيب اجلعد عن عبد اهللا بن سبع  - ٥٩٠
يعين حليته من دم  -والذي فلق احلبة وبرأ النسمة لتخضنب هذه من هذه : يب طالب فقال خطبنا علي بن أ: قال 

أذكر اهللا أو أنشد اهللا أن تقتل يب إال : واهللا ال يقول ذاك أحد إال أبرنا عترته فقال : فقال رجل : قال  -رأسه 
ىل ما ترككم اليه رسول اهللا صلى اهللا ال ولكم أترككم إ: أال تستخلف يا أمري املؤمنني ؟ قال : قاتلي فقال رجل 
اللهم تركتين فيهم ما بدا لك مث توفيتين وتركتك فيهم : أقول : فما تقول هللا إذا لقيته ؟ قال : عليه و سلم قالوا 

  فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدهتم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مرو بن مرة عن أيب البختري عن أيب عبد الرمحن السلمي حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن ع - ٥٩١
إذا حدثتكم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا فظنوا به الذي هو أهيأ والذي هو أهدى : قال علي : قال 

  والذي هو أتقى 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أيب زرعة بن عمرو بن جرير حدثنا عبد اهللا بن حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن مغرية عن احلارث عن  - ٥٩٢
كانت يل من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ساعة من السحر آتيه فيها فكنت : عن علي بن أيب طالب قال : جني 

أتاين امللك : إذا أتيت استأذنت فإن وجدته يصلي سبح فدخلت وإن وجدته فارغا أذن يل فأتيته ليلة فأذن يل فقال 
ال أجد شيئا : فنظرت فقلت : إن يف البيت ما ال أستطيع أن أدخل قال : ادخل فقال : جربيل فقلت  :أو قال 

إن املالئكة : انظر فنظرت فإذا جرو للحسني بن علي مربوطا بقائم السرير يف بيت أم سلمة فقال : فطلبت فقال يل 
  أو أنا معشر املالئكة ال ندخل بيتا فيه متثال أو كلب أو جنب 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

ما رمدت وال صدعت منذ : مسعت عليا يقول : حدثنا زهري حدثنا جرير عن مغرية عن أم موسى قالت  - ٥٩٣
  مسح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجهي وتفل يف عيين يوم خيرب حني أعطاين الراية 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ليدخل النار : إستأذن قاتل الزبري على علي فقال : ا جرير عن مغرية عن أم موسى قالت حدثنا زهري حدثن - ٥٩٤
  لكل نيب حواري وحواري الزبري : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

لقد ارتقى مرة : قال  ذكر عبد اهللا بن مسعود عند علي فذكر من فضله مث: وبه عن أم موسى قالت  - ٥٩٥
شجرة أراد أن جيتين ألصحابه فضحك أصحابه من دقة ساقه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما تضحكون ؟ 

  فلهو أثقل يف امليزان يوم القيامة من أحد 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كان آخر كالم رسول : عن علي قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن فضيل حدثنا مغرية عن أم موسى  - ٥٩٦
  الصالة الصالة اتقوا اهللا فيما ملكت أميانكم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: عن علي قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن فضيل عن مطرف عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة  - ٥٩٧
  و سلم يوتر يف أول الليل ويف وسطه ويف آخره مث أثبت له الوتر يف آخره  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه

  حديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أيب عروبة عن عبد اهللا الداناج عن حضني أيب  - ٥٩٨
وه مبا كان من أمر الوليد أي يشرب اخلمر أنه ركب ناس من أهل الكوفة إىل عثمان بن عفان فأخرب: ساسان 

فيم أنت : قم يا حسن فاجلده قال : دونك ابن عمك فأقم عليه احلد قال : فكلمه يف ذلك علي فقال له عثمان 
بل ضعفت ووهنت قم يا عبد اهللا بن جعفر فاجلده فجعل جيلده ويعد علي حىت بلغ : من هذا ؟ ول غريي قال 

له جلد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربعني و أبو بكر أربعني وكملها عمر مثانني كف أو أرس: أربعني فقال 



  وكل سنة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جلد علي رجال من قريش احلد يف اخلمر : حدثنا زهري حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أيب جعفر قال  - ٥٩٩
  أربعني جلدة بسوط له طرفان 

  إسناده ضعيف : سليم أسد قال حسني 

حدثنا زهري حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن حممد بن إسحاق حدثين حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن  - ٦٠٠
دخلت على علي بيته وقد بال فدعا بوضوءه فجئناه بعس ميأل املد أو قريبه : عبيد اهللا اخلوالين عن ابن عباس قال 

بلى فداك أيب وأمي قال : توضأ لك وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قلت أال أ: حىت وضع بني يديه فقال 
فوضع له اإلناء فغسل يديه مث مضمض واستنشق مث أخذ بيديه فصك هبما يف وجهه والتقم إهباماه ما أقبل من أذنيه : 

ها تسنت على وجهه مث غسل يده مث أعاد مبثل ذلك ثالثا مث أخذ كفامن ماء بيده اليمىن فأفرغها على ناصيته مث أرسل
اليمىن إىل املرفق ثالثا مث يده األخرى مثل ذلك مث مسح برأسه وأذنيه من ظهورمها مث أخذ بكفيه من املاء فصك هبما 

  يف النعلني ثالثا : يف النعلني ؟ قال : على قدميه وفيهما النعل مث قلبها مث على األخرى مثل ذلك قلت 
  له رجال الصحيح خال حممد بن طلحة وهو ثقة رجا: قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن إبراهيم بن حنني عن جده حنني  - ٦٠١
هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن لبس املعصفر وعن القسي وعن خامت الذهب وعن القراءة يف : علي قال 

  أو أن أقرأ وأنا راكع : أو قال :  الركوع قال أيوب
  عن إبراهيم بن فالن بن حنني عن أبيه : قال أبو خيثمة إن إمساعيل رجع عن قوله عن جده فقال بعد 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بن حدثنا أبو الطفيل عامر : قال أبو خيثمة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا منصور بن حيان قال  - ٦٠٢
ما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يسر إليك ؟ فغضب : كنت عن علي بن أيب طالب فأتاه رجل فقال : واثلة قال 

فقال : قال : ما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يسر إيل شيئا كتمه الناس غري أنه قد حدثين بكلمات أربع : وقال 
 من لعن والديه ولعن اهللا من ذبح لغري اهللا ولعن اهللا من آوى حمدثا لعن اهللا: قال : ما هن يا أمري املؤمنني ؟ قال : 

  ولعن اهللا من غري منار األرض 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا داود بن قيس عن ابن حنني عن أبيه عن ابن عباس  - ٦٠٣
ال أقول هنى الناس عن ختتم الذهب وعن  -: هللا صلى اهللا عليه و سلم عن ثالث هناين رسول ا: عن علي قال : 

  لبس القسي واملعصفر املفدم وأن أقرأ راكعا أو ساجدا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



بيه حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا داود بن قيس حدثين إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن أ - ٦٠٤
عن ختتم الذهب  -ال أقول هنى الناس : هناين حيب صلى اهللا عليه و سلم عن ثالث : عن علي قال : عن ابن عباس 

  وعن لبس القسي واملعصفر املفدم وأن أقرأ راكعا أو ساجدا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن علي : إسحاق عن هبرية بن يرمي حدثنا زهري حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق حدثنا زكريا عن أيب  - ٦٠٥
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن خامت الذهب وعن القسي وعن املياثر احلمر : قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا يونس بن حممد حدثنا صاحل بن عمر حدثنا عاصم بن كليب عن أيب بردة بن أيب موسى  - ٦٠٦
  : قال 

قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فأتانا علي بن أيب طالب بأمر من أمر الناس مث قال : السا مع أيب كنت ج
قل اللهم اهدين وسددين واذكر باهلدى هدايتك الطريق واذكر بالسداد تسديد السبابة السهم وهناين أن أجعل : 

وقال علي : فأنا اشتبه علي أيتهما هي قال : طى قال عاصم خامتي يف هذه وأومأ أبو بردة بإهبامه إىل السبابة أو الوس
فأما امليثرة فشيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن : وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن امليثرة والقسية قال : 

ج قال أبو شام أو مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال األتر: قيل  -جيعلونه على رحاهلم وأما القسية فثياب الشام 
  فلما رأينا السبين عرفنا أن هي هي : بردة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بإسناده حنوه : حدثناه زكريا حدثنا صاحل  - ٦٠٧
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قواس حدثنا أبو خيثمة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا أزهر بن راشد الكاهلي عن اخلضر بن ال - ٦٠٨
أال أخربكم بأفضل آية يف كتاب اهللا حدثنا هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه : علي : قال : البجلي عن أيب سخيلة قال 

وقال صلى اهللا عليه ]  ٣٠: الشورى [ } ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري { : و سلم 
وبة أو بالء يف الدنيا فبما كسبت أيديكم واهللا أكرم من وسأفسرها لك يا علي ما أصابك من مرض أو عق: و سلم 

  أن يثين عليكم العقوبة يف اآلخرة وما عفا اهللا عنه يف الدنيا فاهللا أجل أن يعود بعد عفوه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 
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لكتاب  يعلى: ا   مسند أيب 
لتميمي : املؤلف  يعلى املوصلي ا و  أب ملثىن  بن ا بن علي   أمحد 

حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا األعمش عن مسلم البطني عن علي بن احلسني عن مروان ابن احلكم قال  - ٦٠٩
أمل تعلم أين قد هنيت عن هذا : علي قال : من هذا ؟ قالوا : كنا نسري مع عثمان فسمع رجال يليب هبما مجيعا فقال : 

  بلى ولكن مل أكن ألدع قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقولك : ؟ قال 

كنا عند : عن علي قال : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا األعمش عن سعد بن عبيدة عن أيب عبدالرمحن  - ٦١٠
يا رسول : عده من اجلنة ومقعده من النار فقلنا ما منكم من أحد إال قد كتب مق: النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

فسنيسره * وصدق باحلسىن * فأما من أعطى واتقى { : ال اعملوا فكل ميسر مث قرأ : اهللا أفال نتكل ؟ قال 
  ]  ٨ - ٦: الليل [ } فسنيسره للعسرى * وكذب باحلسىن * وأما من خبل واستغىن * لليسرى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن علي : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا األعمش عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي  - ٦١١
: استعمل النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال من األنصار على سرية بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا قال : قال 

أمل يأمركم رسول اهللا صلى : وا نارا فأوقدوا مث قال أوقد: امجعوا يل حطبا فجمعوا فقال : فأغضبوه يف شيء فقال 
إمنا : فنظر بعضهم إىل بعض وقالوا : فادخلوها قال : بلى قال : اهللا عليه و سلم أن تسمعوا يل وتطيعوا ؟ قالوا 

 فسكن غضبه وطفئت النار فلما قدموا على رسول اهللا: فررنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من النار قال 
  لو دخلوها ما خرجوا منها إمنا الطاعة يف املعروف : صلى اهللا عليه و سلم ذكروا له ذلك فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن علي قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن جعفر  - ٦١٢
  ائها خدجية وخري نسائها مرمي خري نس: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت أرى أن : عن علي قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن األعمش عن أيب إسحاق عن عبد خري  - ٦١٣
  باطن القدمني أحق باملسح من ظاهرمها حىت رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح ظاهرمها 

  إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم

  : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب وائل عن أيب اهلياج األسدي قال  - ٦١٤
أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ال أدع متثاال إال طمسته وال قربا إال : قال علي : 

  سويته 
  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 



جاء رجل إىل : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال  - ٦١٥
: عرجاء قال : ال يضرك قال : مكسورة القرن قال : إذحبها عن سبعة قال : إين اشتريت بقرة فقال : علي فقال 

  و سلم أن نستشرف العني واألذن إذا بلغت املنسك فاذبح أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: عن أبيه قال : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن حممد بن احلنفية  - ٦١٦
  مفتاح الصالة الطهور وحترميها االتكبري وحتليلها التسليم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كان النيب صلى اهللا عليه : عن علي قال : حدثنا زهري حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم  - ٦١٧
  و سلم يصلي على إثر كل صالة مكتوبة ركعتني إال الفجر والعصر 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

الوتر ليس حبتم مثل : عن علي قال : سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم  حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن - ٦١٨
  الصالة ولكنه سنة سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

رأيت رجال : عن علي قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن أيب اخلليل  - ٦١٩
أليس قد استغفر إبراهيم ألبيه وهو : تستغفر ألبويك ومها مشركان ؟ فقال : ومها مشركان فقلت يستغفر ألبويه 
ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا { : فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت : مشرك ؟ قال 

  ]  ١١٤ - ١١٣: التوبة [ إىل آخر اآليتني } للمشركني 
  سناده حسن إ: قال حسني سليم أسد 

عن علي قال كان النيب صلى اهللا : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن احلكم عن حيىي بن اجلزار  - ٦٢٠
شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر حىت غربت : عليه و سلم يوم اخلندق على فرضة من فرض اخلندق فقال 

  را الشمس مأل اهللا أجوافهم أو بيوهتم وبطوهنم وقبورهم نا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن عبيدة السلماين سأل عليا عن هذا فذكر : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم عن زر  - ٦٢١
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنو حديث شعبة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألنا عليا عن تطوع : إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أيب  - ٦٢٢
كان : أخربنا به نأخذ منه ما أطقنا قال : فقلنا : إنكم ال تطيقونه قال : النيب صلى اهللا عليه و سلم بالنهار فقال 

 -يعين من قبل املشرق  -النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى الفجر أمهل حىت إذا كانت الشمس من ها هنا 



قام فصلى ركعتني مث أمهل حىت إذا كانت الشمس  -يعين من قبل املغرب  -ارها من صالة العصر من ها هنا مقد
قام فصلى أربعا  -يعين من قبل املغرب  -مقدارها من صالة الظهر من ها هنا  -يعين من قبل املشرق  -من ها هنا 

لعصر يفصل بني كل ركعتني بالتسليم على املالئكة وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتني بعدها وأربعا قبل ا
فتلك ستة عشر ركعة تطوع رسول اهللا صلى : قال علي : املقربني والنبيني ومن معهم من املؤمنني واملسلمني قال 

  اهللا عليه و سلم بالنهار وقل من يداوم عليها 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن علي قال : حدثنا ابن أيب ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة  حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع - ٦٢٣
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرئنا القرآن على كل حال ما مل يكن جنبا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

د النيب صلى اهللا كنت عن: عن علي قال : حدثنا زهري حدثنا وكيع عن يونس بن أيب إسحاق عن الشعيب  - ٦٢٤
  هذان سيدا كهول أهل اجلنة من األولني واآلخرين إال النبيني واملرسلني : عليه و سلم فأقبل أبو بكر و عمر فقال 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

قضى رسول اهللا صلى : عن علي قال : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن احلارث  - ٦٢٥
وأن ]  ١٢: النساء [ } من بعد وصية يوصى هبا أو دين { عليه و سلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون اهللا 

  أعيان بين األم يتوارثون دون بين العالت 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ابن جني  حدثين علي بن مدرك عن أيب زرعة عن: حدثنا زهري حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن شعبة قال  - ٦٢٦
  ال يدخل امللك بيتا فيه كلب وال صورة : عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أبيه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت عليا خيطب وهو : حدثنا زهري حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا شعبة قال حدثين منصور عن ربعي قال  - ٦٢٧
  ال تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار : عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا : يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخلت أنا و : حدثنا زهري حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن احلسن عن قيس بن عباد قال  - ٦٢٨
ال : مل يعهده اىل الناس عامة ؟ قال  هل عهد إليك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا: األشتر على علي فقال 

املؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم : فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه : إال ما يف كتايب هذا قال 
ويسعى بذمتهم أدناهم ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده من أحدث حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهللا 

  أمجعني  واملالئكة والناس

  مسند طلحة بن عبيد اهللا



أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا عبد الرمحن ابن  - ٦٢٩
  مهدي عن زائدة بن قدامة عن مساك بن حرب عن موسى بن طلحة 

  ثل مؤخرة الرحل مث يصلي ليجعل أحدكم بني يديه م: عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدنا عبيد اهللا حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن مساك بن حرب عن موسى بن طلحة  - ٦٣٠
مثل مؤخرة : كنا نصلي والدواب متر بني أيدينا فذكرنا ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : عن أبيه قال : 

  أحدكم مث ال يضره ما مير بني يديه  الرحل يكون بني يدي
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا الفضل بن سكني بن سخيت حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن موسى بن طلحة بن عبيد اهللا  - ٦٣١
و  مسعت النيب صلى اهللا عليه: عن طلحة بن عبيد اهللا قال : حدثين موسى بن طلحة : حدثين أيب عن جدي قال 

  من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : سلم يقول 
  كان سليمان هذا كوفيا ثقة : قال الفضل 

  ومنت احلديث متواتر ، إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن موىل ملوسى بن طلحة أو عن ابن  - ٦٣٢
كان نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ من ألبان اإلبل وحلومها وال : عن جده قال : لحة عن أبيه ملوسى بن ط

  يصلي يف أعطاهنا وال يتوضأ من حلوم الغنم وألباهنا ويصلي يف مرابضها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن عثمان بن عفان دعا : عن أيب نصر  حدثنا غسان بن الربيع حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب - ٦٣٣
مباء للوضوء وعنده الزبري و طلحة و علي و سعد مث توضأ وهم ينظرون وغسل وجهه ثالث مرات مث أفرغ على 
ميينه ثالث مرات وغسل مشاله ثالث مرات ومسح برأسه ورش على رجله اليمىن مث غسلها ثالث مرات مث رش 

أنشدكم اهللا أتعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا : ت مث قال للذين حضروا على رجله اليسرى مث غسلها ثالث مرا
  نعم وذلك لشيء بلغه عن وضوء قوم : عليه و سلم كان يتوضأ كما توضأت اآلن ؟ قالوا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ن داود أراه قال موىل لنا قال اب -حدثنا القواريري حدثنا عبد اهللا بن داود عن طلحة بن حيىي عن إبراهيم  - ٦٣٤
أتى ثالثة نفر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : عن طلحة بن عبيد اهللا قال : عن عبد اهللا بن شداد  -

من يكفيين هؤالء ؟ فكفيتهم فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثا فخرج رجل : رسول اهللا صلى عليه وسلم 
ندي مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعثا وخرج اآلخر فقتل مث مكب اآلخر منهم فقتل مث مكث اآلخران ع

فأريتهم يف املنام كأن الذي مات على فراشه كان أوهلم دخوال اجلنة : عندي فمرض فمات على فراشه قال طلحة 
رت من هذا ؟ إن وما أنك: وآخرهم دخوال الذي قتل أوهلم فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  املؤمن بكذا 



  وكذا تسبيحة 
  هذا معناه : قال ابن داود 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا حيىي بن سعد عن ابن جريج حدثين حممد بن املنكدر عن معاذ بن  - ٦٣٥
بد اهللا وحنن حرم فأهدي له طري و طلحة راقد فأكل بعضنا كنا مع طلحة بن ع: عبد الرمحن التيمي عن أبيه قال 

  أكلناه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وبعضنا تورع فلما استيقط طلحة وفق من أكل وقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن إسحاق عن حممد مسعت حممد ب: حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال  - ٦٣٦
يا أبا حممد ما : كنت مع طلحة بن عبيد اهللا فدخل عليه رجل فقال : بن إبراهيم عن أيب أنس بن أيب عامر قال 

: هذا اليماين أعلم برسول اهللا منكم أم هو يقول على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما مل يقل ؟ فقال : ندري 
لى اهللا عليه و سلم ما مل نسمع وعلم ما مل نعلم إنا كنا أقواما أغنياء لنا واهللا ما نشك أنه مسع من رسول اهللا ص

بيوتات وأهلون وكنا نأيت نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم طريف النهار مث نرجع وكان مسكينا ال مال له وال أهل إمنا 
أنه قد علم ما مل نعلم ومسع  كانت يده مع يد نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان يدور معه حيث ما دار فما نشك

  ما مل نسمع ومل جند أحدا فيه خري يقول على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما مل يقل يعين أبا هريرة 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا اخلضر بن حممد احلراين حدثنا حممد بن سلمى عن حممد بن إسحاق عن  - ٦٣٧
يا أبا حممد أرأيتك : جاء رجل إىل طلحة بن عبيد اهللا فقال : حممد بن إبراهيم التيمي عن مالك بن أيب عامر قال 

نسمع  -أبا هريرة : يعين  -اليماين هو أعلم برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منكم : هذا اليماين أو قال اخلضر 
قد مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال مل نسمع فال أشك أما أن يكون : منه أشياء ال نسمعها منكم ؟ فقال 

وسأخربك عن ذلك إنا كنا أهل بيوت وكنا إمنا نأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غدوة وعشية وكان مسكينا 
ا فيه ال مال له إمنا هو على باب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال أشك أنه قد مسع ما مل نسمع وهل جتد أحد

  ! خري يقول على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما مل يقل ؟ 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدنا محيد بن مسعدة حدثنا يوسف بن خالد حدثنا احلسن بن عمارة عن احلكم بن عتيبة و حبيب بن أيب  - ٦٣٨
كان تعجل صدقة العباس بن عبد املطلب  عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: ثابت عن موسى بن طلحة 

  سنتني 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

: عن أبيه قال : حدثنا إبراهيم بن احلجاج النيلي حدثنا أبو عوانة عن مساك بن حرب عن موسى بن طلحة  - ٦٣٩
يلقحونه : ؤالء ؟ قالوا ما يصنع ه: مررت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على قوم يف رؤوس النخل فقال 

ما أظن ذلك يغين شيئا فأخذوا بذلك فتركوه فأخرب النيب صلى اهللا عليه و : فيجعلون الذكر يف األنثى فيتلقح قال 



إن كان ينفعهم فليصنعوه فإين إمنا ظننت ظنا فال تؤاخذوين بالظن ولكن إذا أخربتكم عن اهللا : سلم بذلك فقال 
  ى اهللا شيئا بشيء فخذوه فإين لن أكذب عل

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت عمر : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن منري حدثنا جمالد عن الشعيب عن جابر قال  - ٦٤٠
ما يل أراك شعثت واغربرت مذ تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعله أن ما بك : يقول لطلحة بن عبيد اهللا 

إين ألعلم كلمة ال يقوهلا رجل حيضره املوت إال وجد : معاذ اهللا إين مسعته يقول : فقال : ن عمك ؟ قال إمارة اب
روحه هلا روحا حىت خترج من جسده وكانت له نورا يوم القيامة فلم أسأل رسول اهللا عنها ومل خيربين هبا فذاك الذي 

  صدقت : الكلمة اليت قاهلا لعمه قال : قال  فلله احلمد فما هي ؟: فأنا أعلمها قال : دخلين قال عمر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا موسى بن حيان البصري حدثنا أبو زيد احلرشي حدثنا شعبة عن إمساعيل قال مسعت الشعيب عن  - ٦٤١
و سلم كلمة  مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه: عن طلحة أنه قال : رجل عن سعدى امرأة طلحة بن عبيد اهللا 

إين ألعلم كلمة ال يقوهلا رجل عند موته إال كانت له نورا يف صحيفته وإن : مل أسأله عنها حىت مات أو قبض قال 
إين ألعلمها هي الكلمة اليت أراد عليها عمه ال أراها إال : روحه وجسده ليجدان هلا راحة عند املوت فقال عمر 

  إياها 
  ف إسناده ضعي: قال حسني سليم أسد 

حدثنا هارون بن إسحاق حدثين حممد بن عبد الوهاب القناد عن مسعر عن إمساعيل بن أيب خالد عن  - ٦٤٢
مر عمر بطلحة بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الشعيب عن حيىي بن طلحة عن أمه سعدى املرية قالت 

: لكن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال و: ما يل أراك مكتئبا ؟ أيسوؤك إمرة ابن عمك ؟ قال : فقال 
إين ألعلم كلمة ال يقوهلا عند موته إال كانت نورا لصحيفته وإن جسده وروحه ليجدان هلا روحا عند املوت : يقول 
  أنا أعلمها هي اليت أراد عليها عمه ولو علم أن شيئا أجنى له منها ألمره : فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قدمت : أن أعرابيا قال : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن سامل املكي  - ٦٤٣
إن النيب : إنه ال علم يل بأهل السوق فلو بعت يل فقال : املدينة حبلوبة يل فنزلت على طلحة بن عبيد اهللا فقلت 

السوق فانظر من يبايعك فشاورين حىت آمرك أو  صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إىل
  أهناك 

حدثنا القواريري ن حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حممد بن إسحاق حدثنا سامل أبو النضر عن شيخ من بين  - ٦٤٤
جلس إيل وأنا يف مسجد البصرة يف زمن احلجاج بن يوسف ويف يده عصاه وصحيفة حيملها يف يده فقال : متيم قال 

كتاب كتبه لنا رسول : وما هذا الكتاب ؟ قال : اهللا ترى هذا الكتاب نافعي عند صاحبكم هذا ؟ قلت  يا عبد: 
قدمت املدينة مع أيب وأنا غالم شاب يف إبل جلبناها إىل : وكيف كتبه لكم ؟ قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت 

أبا حممد اخرج معنا فبع لنا : فنزلنا عليه فقال أيب  -وكان طلحة بن عبيد اهللا صديقا أليب : قال  -املدينة لنبعها 



أما أن أبيع لك فال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يبيع حاضر : ظهرنا فإنه ال علم لنا هبذه السوق قال 
فخرجنا وخرج : لباد ولكن سأخرج معكما إىل السوق فإذا رضيت لكما رجال ممن يبايعكما أمرتكما ببيعه قال 

معنا فجلس يف ناحية من السوق وساومنا الرجال بظهرنا حىت إذا أعطانا رجل ما يرضينا أتيناه فاستأمرناه يف بيعه 
خذ لنا كتابا من : فبايعناه وأخذنا الذي لنا فقال له أيب : نعم فبايعوه فقد رضيت لكما وفاءه ومأله قال : فقال 

: وإن كان قال : ذاك لكل مسلم فقلنا : نا يف صدقاتنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ال يتعدى علي
ذاك لكل : يا رسول اهللا إن هذين حيبان أن تكتب هلما أن ال يتعدى عليهما يف صدقاهتما قال : فمشى بنا فقال 

ند فكتب هلما هذا الكتاب فتراه نافعي ع: يا رسول اهللا إهنما حيبان أن يكون عندمها منك كتاب قال : مسلم قال 
  ال أظن واهللا : قلت : صاحبكم هذا فقد واهللا تعدي علينا يف صدقاتنا قال 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

كان طلحة بن : مسعت ابن أيب مليكة يقول : حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا عبد اجلبار ابن الورد قال  - ٦٤٥
عمرو بن العاص من : ليه و سلم بشيء إال أين مسعته يقول ال أخربكم عن رسول اهللا صلى اهللا ع: عبيد اهللا يقول 

  صاحلي قريش ونعم أهل البيت أبو عبد اهللا و أم عبد اهللا و عبد اهللا 
  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

بيد اهللا قال طلحة بن ع: حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن حدثنا عبد اجلبار بن الورد عن ابن أيب مليكة قال  - ٦٤٦
إن عمرو بن العاص من صاحلي قريش ونعم أهل البيت عبد اهللا و : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : 

  أبو عبد اهللا و أم عبد اهللا 
  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

قال طلحة بن : ليكة قال حدثنا القواريري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا عبد اجلبار عن ابن أيب م - ٦٤٧
إن عمرو بن العاص من صاحلي قريش ونعم أهل البيت : عبيد اهللا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  عبد اهللا و أبو عبد اهللا و أم عبد اهللا 
  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

عن طلحة : خربين حممد يعين ابن عمرو عن أيب سلمة حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل يعين ابن جعفر أ - ٦٤٨
: بن عبيد اهللا أن رجلني من بلي أسلما فقتل أحدمها يف سبيل اهللا وأخر اآلخر بعد املقتول سنة مث مات قال طلحة 

رأيت اجلنة يف املنام فرأيت اآلخر من الرجلني أدخل اجلنة قبل األول فأصبحت فحدثت الناس بذلك فبلغت النيب 
  أليس قد صام بعده رمضان وصلى بعده آالف ركعة وكذا وكذا ركعة : اهللا عليه و سلم فقال  صلى

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أيب حدثنا أبو : حدثنا املعتمر بن سليمان قال : حدثنا عبد األعلى و حممد بن أيب بكر املقدمي قاال  - ٦٤٩
 صلى اهللا عليه و سلم يف تلك األيام اليت كان يقاتل هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه مل يبق مع رسول اهللا: عثمان قال 

  و سلم غري طلحة و سعد عن حديثهما 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  بإسناده حنوه : وحدثنا عدة عن معتمر  - ٦٥٠

: عن أبيهما قال : سى ابين طلحة حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكري عن طلحة بن حيىي عن حيىي و عي - ٦٥١
لو أن أهل هذا البعري عزلوا النار عن هذه : مر على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ببعري قد وسم يف وجهه فقال 

  فومست يف عجب الذنب : فقلت ألمسن يف أبعد مكان من وجهها قال : الدابة ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن بشر العبدي حدثنا جممع بن حيىي عن عثمان بن موهب عن حدثنا أ - ٦٥٢
: قولوا : يا رسول اهللا قد علمنا كيف السالم عليك فكيف الصالة ؟ قال : قلنا : عن أبيه قال : موسى بن طلحة 

محيد جميد وبارك على حممد  اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
  وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثناه حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا حممد بن بشر حدثنا جممع بن حيىي األنصاري حدثنا عثمان بن  - ٦٥٣
اللهم صل : قل : يا رسول اهللا كيف الصالة عليك ؟ فقال : قلت : ال عن أبيه ق: موهب عن موسى بن طلحة 

على حممد كما صليت على إبراهيم إنك محيد جميد وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم 
  وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بإسناده حنوه : هللا البزاز وغريه عن حممد بن بشر حدثنا أبو موسى هارون بن عبد ا - ٦٥٤

حدثنا أبو خيثمة حدثنا معلى بن منصور حدثنا أبو زبيد عبثر بن القاسم حدثنا مطرف عن عامر عن حيىي  - ٦٥٥
إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ما لك ؟ قال : رأى عمر طلحة بن عبيد اهللا حزينا فقال : بن طلحة قال 

إين ألعلم كلمات ال يقوهلن عبد عند املوت إال نفس عنه وأشرق لونه ورأى ما يسره فما منعين أن : ل سلم يقو
عل تعلم كلمة هي أفضل من : ما هي ؟ قال : إين ألعلم ما هي قال طلحة : أسأله عنها إال القدرة عليها فقال عمر 

ال إله إال : هي واهللا هي قال عمر : ؟ قال طلحة كلمة دعا إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمه عند املوت 
  اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن طلحة بن عبيد اهللا : حدثنا موسى حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن جممد بن املنكدر حدثنا شيخ لنا  - ٦٥٦
  نعم : ال أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن حمل أصاب صيدا أيأكله احملرم ؟ ق

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن طلحة : حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثا سفيان عن حممد بن املنكدر حدثنا شيخ لنا  - ٦٥٧
  نعم : بن عبيد اهللا أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن حمل أصاب صيدا أيأكله احملرم ؟ قال 



خرجنا : ن الوليد حدثنا فليح بن سليمان عن حممد بن املنكدر عن عبد الرمحن بن عثمان قال حدثنا بشر ب - ٦٥٨
: حجاجا مع طلحة بن عبيد اهللا وأتينا بصيد فأكل بعضنا وترك بعض فقام من نومته وكان نائما فأخربناه فقال 

  أحسن من أكل قد أكلناه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  بشر بن الوليد الكندي ضعفه بعضهم ووثقه الدارقطين وباقي رجاله رجال الصحيح : د قال حسني سليم أس

حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا بشر بن السري عن ابن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد  - ٦٥٩
  رعني عن طلحة بن عبيد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ظاهر يوم أحد بني د: عن من حدثه 

  رجاله رجال الصحيح إال أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سويد بن سعيد حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن رجل من بين  - ٦٦٠
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ظاهر يوم أحد بني درعني : متيم يقال له معاذ 

  رجال الصحيح  رجاله: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو موسى ن حدثنا عبد امللك بن عمرو حدثنا سليمان بن سفيان املدين حدثنا بالل بن حيىي بن  - ٦٦١
اللهم أهله علينا باليمن واإلميان : عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رأى اهلالل قال : طلحة عن أبيه 

  والسالمة واإلسالم ريب وربك اهللا 

مسعت بالل : حدثنا أبو موسى هارون بن عبد اهللا احلمال حدثنا أبو عامر حدثين سليمان بن سفيان قال  - ٦٦٢
: كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا نظر إىل اهلالل قال : عن جده قال : بن حيىي بن عبيد اهللا حيدث عن أبيه 

  وربك اهللا اللهم أهله علينا باليمن واإلميان والسالمة واإلسالم ريب 

عن أبيهما أن : حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكري عن طلحة بن حيىي عن موسى و عيسى ابين طلحة  - ٦٦٣
من هو ؟ فكانوا ال جيترئون : أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالوا ألعرايب جاء يسأله عمن قضى حنبه 

فأعرض عنه مث إين اطلعت من باب املسجد وعلي ثياب خضر  فسأله األعرايب: على مسألته يوقرونه ويهابونه قال 
أنا يا رسول اهللا قال : أين السائل عمن قضى حنبه ؟ قال األعرايب : فلما رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  هذا ممن قضى حنبه : 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : عن أبيه قال : حوص عن مساك عن موسى بن طلحة حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو األ - ٦٦٤
إذا صلى أحدكم فليجعل بني يديه مثل آخرة الرحل مث يصلي وال يبايل من مر وراء : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ذلك 

  حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا حيىي بن ميان حدثنا شيخ من بين زهرة عن احلارث بن عبد الرمحن  - ٦٦٥
  لكل نيب رفيق ورفيقي عثمان : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن طلحة بن عبيد اهللا قال  :

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



  من مسند الزبري بن العوام

حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو عاصم عن عبد اهللا بن حممد بن عبد امللك بن مسلم  - ٦٦٦
يا زبري : شهدت عليا و الزبري حني تواقفا فقال له علي : ن جده عبد امللك عن أيب جرو املازين قال الرقاشي ع

نعم ومل أذكر إال يف : إنك تقاتل وأنت ظامل يل ؟ قال : أنشدك اهللا أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  موقفي هذا مث انصرف 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال مسعت عامر بن عبد اهللا بن الزبري  - ٦٦٧
ما لك ال حتدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما حيدث عنه فالن : قلت أليب الزبري : حيدث عن أبيه قال 

  من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار : يقول  ما فارقته منذ أسلمت ولكن مسعت منه كلمة مسعته: وفالن ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن عبيد حدثنا حممد بن عمرو عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن عبد  - ٦٦٨
يا : قال الزبري ]  ٣٠:  الزمر[ } إنك ميت وإهنم ميتون { ملا نزلت هذه اآلية : عن الزبري قال : اهللا بن الزبري 

نعم ليكررن عليكم حىت يرد إىل كل ذي : رسول اهللا أيكرر علينا ما يكون بيننا يف الدنيا مع خواص الذنوب ؟ قال 
  حق حقه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ش بن الوليد أن حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو عامر العقدي عن علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن يعي - ٦٦٩
احلسد : دب إليكم داء األمم قبلكم : عن الزبري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : موىل آلل الزبري حدثه 

والبغضاء وهي احلالقة ال أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين والذي نفس حممد بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا 
  م مبا يثبت ذلك لكم ؟ أفشوا السالم وال تؤمنوا حىت حتابوا أال أنبئك

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن أبن إسحاق حدثنا حيىي بن عباد بن بن عبد اهللا بن  - ٦٧٠
: م يقول بومئذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: عن الزبري قال : الزبري عن أبيه عن عبد اهللا بن الزبري 

  أوجب طلحة حني صنع برسول اهللا ما صنع 
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم أحد هنض إىل صخرة من اجلبل ليعلوها وكان قد بدن : قال ابن إسحاق 

  وظاهر بني درعني فلما ذهب لينهض فلم يستطع جلس حتته طلحة بن عبيد اهللا فنهض حىت استوى عليها 
  رجاله ثقات : أسد  قال حسني سليم

حدثين عبد اهللا بن عطاء بن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن ابن إسحاق قال  - ٦٧١
واهللا لكأننا ننظر إىل الزبري بن العوام حني أتانا على بغلة له : إبراهيم موىل الزبري عن أمه و جدته أم عطاء قالتا 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد هنى املسلمني أن يأكلوا حلوم نسكهم فوق ثالث  يا أم عطاء إن: بيضاء فقال 
  ما أهدي لكم فشأنكم به : يا نيب اهللا بأيب أنت وأمي كيف نصنع مبا أهدي لنا ؟ قال : قلت : فال تأكليه قال 

: ه عن عبد اهللا بن الزبري حدثنا أبو حيثمة حدثنا أبو معاوية حممد بن حازم حدثنا هشام بن عروة عن أبي - ٦٧٢
  مجع يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبويه يوم أحد : عن الزبري قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن ابن الزبري قال : حدثنا حوثرة بن أشرس أبو عامر حدثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة  - ٦٧٣
فإن رسول اهللا : نعم قال : رأيتين يا بين ؟ قال : ى فرسك األشقر يوم اخلندق قال لقد رأيتك حتمل عل! يا أبة : له 

  ارم فداك أيب و أمي : صلى اهللا عليه و سلم يومئذ ليجمع ألبيك أبويه يقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان عن وبرة عن عامر بن حدثنا خالد بن عبد اهللا عن بي: حدثنا وهب بن بقية الواسطي و إسحاق قاال  - ٦٧٤
ما مينعك أن حتدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما : قلت أليب الزبري : عبد اهللا ابن الزبري عن أبيه قال 

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده : لقد كان يل منه وجه ومنزلة ولكن مسعته يقول : حيدث عنه أصحابه ؟ قال 
  من النار 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن جده قال : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٦٧٥
ألن يأخذ أحدكم أحبله مث يأيت اجلبل فيأيت حبزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغين بثمنها خري له من أن : سلم 

  يسأل الناس أعطوه أو منعوه 
  إسناده صحيح : سليم أسد قال حسني 

حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة البصري حدثنا سفيان بن عيينة عن حممد بن عمرو عن ابن حاطب  - ٦٧٦
قلت : قال الزبري ]  ٨: التكاثر [ } لتسألن يومئذ عن النعيم { ملا نزلت : عن الزبري قال : عن عبد اهللا بن الزبري 

  إنه سيكون : قال ! فيه وإمنا مها األسودان ؟ يا رسول اهللا وأي نعيم حنن 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي عن أيب الزبري  - ٦٧٧
يذكرنا بأيام اهللا حىت يعرف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطبنا و: عن الزبري قال : عن عبد اهللا بن سلمة 

وكان إذا حديث عهد جبربيل مل يتبسم ضاحكا : صبحكم األمر غدوة قال : ذلك يف وجهه كأنه منذر جيش يقول 
  حىت يرفع عنه 

حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا حسني بن حممد حدثنا عمرو بن صفوان املزين أخربنا عروة بن  - ٦٧٨
  غدوة أو روحة يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما فيها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  :عن أبيه قال : الزبري 



حدثنا حممد بن إمساعيل بن علي األنصاري حدثنا خلف بن متيم املصيصي عن عبد اجلبار بن عمر األيلي  - ٦٧٩
ملا : مسعت الزبري بن العوام يقول : الت عن عبد اهللا بن عطاء بن إبراهيم عن جدته أم عطاء موالة الزبري بن العوام ق

: صاح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أيب قبيس ]  ٢١٤: الشعراء [ } وأنذر عشريتك األقربني { : نزلت 
تزعم أنك نيب يوحى إليك وأن سليمان سخر له : يا آل عبد مناف إين نذير فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهم فقالوا 

ن موسى سخر له البحر وأن عيسى كان حييي املوتى ؟ فادع اهللا أن يسري غنا هذه اجلبال ويفجر الريح واجلبال وأ
لنا األرض أهنارا فنتخذها حمارث فنزرع ونأكل وإال فادع اهللا أن حييي لنا موتانا فنكلمهم ويكلمونا وإال فادع اهللا 

! الشتاء والصيف فإنك تزعم أنك كهيئتهم أن يصري هذه الصخرة اليت حتتك ذهبا فننحت منها ويغنينا عن رحلة 
والذي نفسي بيده لقد أعطاين ما سألتم ولو شئت لكان : فبينما حنن حوله إذ نزل عليه الوحي فلما سري عنه قال 

ولكنه خريين بني أن تدخلوا من باب الرمحة فيؤمن مؤمنكم وبني أن يكلكم إىل أن ما اخترمت ألنفسكم فتضلوا عن 
يؤمن مؤمنكم فاخترت باب الرمحة فيؤمن مؤمنكم وأخربين إن أعطاكم ذلك مث كفرمت أنه معذبكم  باب الرمحة وال

 ٥٩: اإلسراء [ } وما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب هبا األولون { : عذابا ال يعذبه أحدا من العاملني فنزلت 
: [ اآلية } طعت به األرض أو كلم به املوتى ولو أن قرآنا سريت به اجلبال أو ق{ : حىت قرأ ثالث آيات ونزلت ] 

  ]  ٣١: الرعد 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن الزبري بن العوام : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا ابن أيب طالب عن مسلم بن جندب  - ٦٨٠
  فما جند إال مواضع أقدامنا كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث نبتدر يف األجام : قال 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن الزبري : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن كناسة حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه  - ٦٨١
  غريوا الشيب وال تشبهوا باليهود : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  ثقات  رجاله: قال حسني سليم أسد 

ابنة جعفر بن الزبري بن العوام  -فيما أحسب  -حدثنا زهري حدثنا حممد بن احلسن املدين حدثتين أم عروة  - ٦٨٢
دعا يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولولدي ولولد ولدي : عن ابيها عن جدها الزبري بن العوام أنه مسعه يقول 

أنك ممن أصابه دعوة رسول اهللا صلى اهللا : يا بنية يعين  -ين كانت أسن م -فسمعت أيب يقول ألخت يل : قال 
  عليه و سلم 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

ملا خلف : عن جدها الزبري قال : حدثنا زهري حدثنا حممد بن احلسن املدين حدثتين أم عروة عن أبيهما  - ٦٨٣
ن يف فارع وفيهن صفية بنت عبد املطلب وخلف فيهم حسان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساءه باملدينة خلفه

فجنب حسان وأىب عليه ! عندك الرجل : بن ثابت وأقبل رجل من املشركني ليدخل عليهن فقالت صفية حلسان 
فتناولت صفية السيف به املشرك حىت قتلته فأخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضرب لصفية بسهم كما 

  رجال كان يضرب لل
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



عن : حدثنا زهري حدثنا حممد بن احلسن املدين قال حدثين أم عروة عن أختها عائشة بنت جعفر عن أبيها  - ٦٨٤
أنه أعطاه يوم فتح مكة لواء سعد بن عبادة فدخل الزبري مكة : جدها الزبري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  بلواءين 
  إسناده ضعيف جدا : ال حسني سليم أسد ق

حدثنا أبو خيثمة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا حزام بن إمساعيل العامري عن موسى بن عبيدة عن أيب  - ٦٨٥
ما من صباح يصبح العباد إال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن الزبري بن العوام قال : حكيم موىل الزبري 

  ا اخلالئق سبحوا القدوس أيه: صارخ يصرخ 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

أخربين أيب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سليمان بن داود أخربين ابن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن عروة  - ٦٨٦
: اهم فقال فكره النيب أن تر: أنه ملا كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حىت كادت تشرف على القتلى قال : الزبري 

: فخرجت أسعى إليها فأدكتها قبل أن تنتهي إىل القتلى قال : فتومست أهنا أمي صفية قال : املرأة املرأة قال الزبري 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : فقلت : قال ! إليك ال أم لك : فلكمت يف صدري وكانت امرأة جلدة وقالت 

هذان ثوبان جئت هبما ألخي محزة فإذا إىل جنبه رجل : عها فقالت فوقفت وأخرجت ثوبني م: سلم عزم عليك قال 
من األنصار قتل قد جعل به كما فعل حبمزة فوجدنا غضاضة وحياء أن يكفن محزة يف ثوبني واألنصاري ال كفن له 

منهما حلمزة ثوب ولألنصاري ثوب فقدرنامها فكان أحدمها أكرب من اآلخر فأقرعنا بينهما فجعل كل واحد : فقلنا 
  يف الثوب الذي صار له 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة حدثنا سفيان بن عيينة عن حممد بن عمرو عن ابن حاطب عن عبد  - ٦٨٧
يا : قلت : قال الزبري ]  ٣١: الزمر [ } مث إنكم يوم القيامة عند ربكم ختتصمون { ملا نزلت : اهللا بن الزبري قال 

  إن األمر إذا لشديد : قلت : نعم قال : رسول اهللا وتكرر علينا خصومتنا يف الدنيا ؟ قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سعيد بن أيب الربيع السمان حدثنا حممد بن دينار الطاحي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد  - ٦٨٨
  نيب صلى اهللا عليه و سلم ال حترم املصة واملصتان واإلمالجة واإلمالجتان عن الزبري عن ال: اهللا بن الزبري 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  مسند سعد بن أيب وقاص

حدثنا عمرو الناقد حدثنا الوليد حدثنا إمساعيل بن رافع أبو رافع حدثين ابن أيب مليكة عن عبد الرمحن بن  - ٦٨٩
مرحبا ابن أخي بلغين : ن مالك بعدما كف بصره فأتيته مسلما وانتسبت له فقال قدم علينا سعد ب: السائب قال 

إن هذا القرآن نزل حبزن فإذا قرأمتوه : أنك حسن الصوت بالقرآن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



  فابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن مل يتغن به فليس منا 
  سناده ضعيف إ: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا حممد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن سعد  - ٦٩٠
  إذا وقع وأنتم هبا فال تفروا منه : عن سعد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الطاعون : 

  قال شعبة حدثين هشام أبو بكر أنه عكرمة بن خالد 
  إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم

عن أبيه : حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أيب عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن ابن سعد  - ٦٩١
إذا كان الطاعون بأرض فال يهبط عليه وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال خيرج : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  منه 
   إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد 

قد : قال عمر لسعد : مسعت جابر بن مسرة قال : حدثنا علي بن اجلعد حدثنا شعبة عن أيب عون قال  - ٦٩٢
أما أنا فإين أمد يف األوليني وأحذف يف األخريني وما آلوا ما اقتديت به : شكوك يف كل شيء حىت يف الصالة قال 

  أو كذلك ظين بك  ذاك الظن بك: من صالة رسول اهللا صلى اهللا وعليه وسلم قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

شكا أهل : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا أبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة قال  - ٦٩٣
أما أنا فإين كنت أصلي هبم صالة رسول اهللا : إنه ال حيسن أن يصلي فقال سعد : الكوفة سعدا إىل عمر فقالوا 

ذاك الظن : عليه و سلم صاليت العشاء ال أخرم منها أركد يف األوليني وأحذف يف األخريني فقال عمر  صلى اهللا
بك يا أبا إسحاق وبعث رجاال يسألون عنه بالكوفة فكانوا ال يأتون مسجدا من مساجد أهل الكوفة إال قالوا خريا 

أما إذ نشدمتونا باهللا فإنه كان : ه أبو سعدة أو أثنوا خريا حىت أتى مسجدا من مساجد بين عبس فقال رجل يقال ل
اللهم إن كان كاذبا فأعم بصره وأطل عمره : ال يعدل يف القضية وال يقسم بالسوية وال يسري بالسرية فقال سعد 

  وعرضه للفنت 
أصابتين كبري فقري مفتون : كيف أنت ؟ يقول : فأنا رأيته بعد يتعرض لإلماء يف السكك فإذا سئل : قال عبد امللك 

  دعوة سعد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا الوليد بن كثري املدين قال حدثين الضحاك بن عثمان عن بكري بن عبد اهللا  - ٦٩٤
  أهناكم عن قليل ما أسكر كثريه : عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : األشج عن عامر بن سعد 

  إسناده حسن : حسني سليم أسد قال 



حدثنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم اهلذيل حدثنا عبد اهللا بن جعفر عن الضحاك بن عثمان عن بكري بن  - ٦٩٥
  أهناكم عن قليل ما أسكر كثريه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أبيه قال : عبد اهللا عن عامر بن سعد 

  ناده حسن إس: قال حسني سليم أسد 

أخذ : عن أبيه قال : حدثنا زهري حدثنا هشام بن عبد امللك حثنا أبو عوانة عن مساك عن مصعب بن سعد  - ٦٩٦
يسألونك عن { : هب هذا يل فأنزل اهللا : من اخلمس سيفا فأتى به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ] ’ أيب [ 

  ]  ١: األنفال [ } األنفال قل األنفال هللا والرسول 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن احلسن بن أيب احلسن املدين حدثين عبد العزيز بن حممد عن سهيل بن أيب  - ٦٩٧
عن سعد بن أيب وقاص أن رجال جاء إىل الصالة ورسول اهللا : صاحل عن حممد بن مسلم بن عائذ عن عامر بن سعد 

فلما : اللهم آتين أفضل ما تؤيت عبادك الصاحلني قال : ه و سلم يصلي فقال حني انتهى إىل الصف صلى اهللا علي
إذا يعقر : أنا يا رسول اهللا قال : من املتكلم آنفا ؟ قال الرجل : قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة قال 

  ! جوادك وتستشهد يف سبيل اهللا 
  عيف جدا إسناده ض: قال حسني سليم أسد 

قلت لسعد بن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عفان حدثنا محاد عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب قال  - ٦٩٨
ال تفعل يا ابن أخي إذا علمت أن عندي : إين أريد أن أسألك عن حديث وأنا أهابك أن أسألك عنه فقال : مالك 

لى اهللا عليه و سلم لعلي حني خلفه باملدينة يف غزوة تبوك قول رسو اهللا ص: قلت : علما فاسألين عنه وال هتبين قال 
أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى : يا رسول اهللا ختلفين يف اخلالفة يف النساء والصبيان ؟ قال : فقال 
رجع علي : فأدبر علي مسرعا فكأين أنظر إىل غبار قدمييه يسطع وقد قال محاد : بلى يا رسول اهللا قال : ؟ قال 

  مسرعا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم أخربين عامر بن سعد  - ٦٩٩
إين أحرم ما بني البيت املدينة كما حرم إبراهيم حرمه ال يقطع : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أبيه قال 

عضاها وال يقتل صيدها وال خيرج عنها أحد رغبة عنها إال أبدهلا اهللا خريا منه واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون وال 
  يريدهم أحد بسوء إال أذابه اهللا تعاىل ذوب الرصاص يف النار وذوب امللح يف املاء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: يزيد بن زريع حدثنا خالد عن أيب عثمان النهدي قال حدثت أبا بكرة قلت حدثنا حممد بن املنهال حدثنا  - ٧٠٠
من ادعى إىل غري أبيه يف اإلسالم : مسعت أذناي ووعاه قليب من حممد صلى اهللا عليه و سلم : مسعت سعدا يقول 

  اهللا عليه و سلم وأنا مسعته أذناي ووعاه قليب من حممد صلى : وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا موسى بن حممد بن حيان البصري حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن عبد الرمحن بن أيب  - ٧٠١
إن من سعادة : عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بكر بن عبيد اهللا عن إمساعيل بن حممد عن أبيه 

  تخارته لربه ورضاه مبا قضى وإن شقاوة العبد تركه االستخارة وسخطه مبا قضى املرء اس
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا حممد بن أيب الوزير أبو املطرف عن عبد اهللا بن جعفر عن إمساعيل  - ٧٠٢
وجهه وكفيه وركبتيه : يسجد على سبعة آراب منه  أمر العبد أن: عن أبيه قال : بن حممد عن عامر بن سعد 

  وقدميه أيها مل يضع فقد انتقض 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا موسى حدثين حممد بن إمساعيل بن جعفر الطحان حدثنا غسان بن بشر الكاهلي عن مسلم عن  - ٧٠٣
لناس يف املسجد وفتح باب علي فقال الناس يف عن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سد أبواب ا: خيثمة 

  ما أنا فتحته ولكن اهللا فتحه : ذلك فقال 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

{ : يا أبتاه أرأيت قوله : قلت أليب : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد عن عاصم عن مصعب بن سعد قال  - ٧٠٤
ليس ذلك إمنا هو : أينا ال يسهو ؟ أينا ال حيدث نفسه ؟ قال ]  ٦: املاعون [ } الذين هم عن صالهتم ساهون 

  إضاعة الوقت يلهو حىت يضيع الوقت 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

سألت أيب : حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا صاحل بن عمر حدثنا حامت عن مساك عن مصعب قال  - ٧٠٥
أسهو أحدنا يف صالته حديث نفسه ؟ ]  ٦: املاعون [ } صالهتم ساهون الذين هم عن { : يا أبه : سعداء فقلت 

الذي يصليها لغري وقته فذلك الساهي عنها قال : أو ليس كلنا يفعل ذلك ؟ ولكن السهي عن صالته : قال سعد 
  تركه الصالة يف مواقيتها : مصعب مرة أخرى 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت : حدثت أبا بكرة قلت : مر بن شقيق اجلرمي حدثنا يزيد عن أيب عثمان قال حدثنا احلسن بن ع - ٧٠٦
من ادعى إىل غري أبيه يف اإلسالم وهويعلم : مسعته أذناي ووعاه قليب من حممد صلى اهللا عليه و سلم : سعدا يقول 

   عليه و سلم وأنا مسعته أذناي ووعاه قليب من حممد صلى اهللا: أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا أبو خالد األمحر حدثنا كثري بن يزيد عن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب  - ٧٠٧
  من دعا بدعاء يونس استجيب له : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن سعد قال : عن مصعب بن سعد 

  رجاله ثقات : أسد  قال حسني سليم



ال : قال سعد بن أيب وقاص لرجل : حدثنا أبو هشام حدثنا أبو أسامة عن جمالد عن عامر عن جابر قال  - ٧٠٨
ألنه كان يتكلم وأنت ختطب فقال النيب صلى اهللا : مل يا سعد ؟ قال : مجعة لك فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  صدق سعد : عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : أسد  قال حسني سليم

: قال  -قبل أن خيتلط : شعبة : قال  -حدثنا عبيد اهللا بن معاذ حدثنا أيب حدثنا شعبة عن علي بن يزيد  - ٧٠٩
أختلفين ؟ : خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم عليا فقال : مسعت سعد بن مالك يقول : مسعت سعيد بن املسيب قال 

  رضيت رضيت : لة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي ؟ قال أما ترضى أن تكون مين مبنز: فقال 

حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن سعيد بن أيب هالل حدثه  - ٧١٠
عن أبيها أنه دخل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على امرأة وبني يديها : عن عائشة بنت سعد بن أيب وقاص 

سبحان اهللا عدد ما خلق يف : قول ! أفضل ؟ : أخربك مبا هو أيسر عليك من هذا أو : ى وحصى تسبح فقال نو
السماء وسبحان اهللا عدد ما خلق يف األرض وسبحان اهللا عدد ما بني ذلك وسبحان اهللا عدد ما هو خالق واهللا 

  ة إال باهللا مثل ذلك أكرب مثل ذلك واحلمد هللا مثل ذلك وال إله إال اهللا مثل ذلك وال قو
  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

مسعت األعمش يذكره عن أيب إسحاق عن : حدثنا داود بن رشيد حدثنا علي بن هاشم بن الربيد قال  - ٧١١
[  -يطوى : أو قال  -كل خلة يطبع : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أبيه قال : مصعب بن سعد 

  إال اخليانة والكذب  -شك علي بن هاشم  -املؤمن ] ا عليه
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه سأل : حدثنا سويد بن سعيد عن مالك عن عبد اهللا بن يزيد موىل األسود أن زيدا أبا عياش أخربه  - ٧١٢
: اء فنهاه عن ذلك وقال سعد البيض: أيتهما أفضل ؟ فقال : فقال سعد  -يعين بالسلت  -سعدا عن البيضاء 

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  نعم فنهى عن ذلك : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا 

نيب صلى اهللا عن سعد عن ال: حدثنا عبد اهللا بن عون حدثنا مالك عن عبد اهللا بن يزيد عن أيب عياش  - ٧١٣
  عليه و سلم حنوه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخربين عامر بن سعد  - ٧١٤
فترك : عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطى رهطا و سعد جالس فيهم قال سعد : بن أيب وقاص 

يا رسول اهللا ما لك عن فالن ؟ فواهللا إين : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل يعطه وهو أعجبهم إيل فقلت 
يا : فسكت قليال مث غلبين ما أعلم منه فقلت : أو مسلما قال : ألراه مؤمنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فسكت : أو مسلما قال : ا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا ما لك عن فالن ؟ فواهللا إين ألراه مؤمن



يا رسول اهللا ما لك عن فالن ؟ فواهللا إين ألراه مؤمنا فقال رسول اهللا صلى اهللا : قليال مث غلبين ما علمت منه فقلت 
  أو مسلما إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه خشية أن يكب يف النار على وجهه : عليه و سلم 

  إسناده صحيح : ال حسني سليم أسد ق

أن سعدا : حدثنا زهري حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبة عن زياد بن خمراق عن ابن عباية عن موىل لسعد  - ٧١٥
أسألك اجلنة ومن مثارها ونعيمها وأزواجها وحنوهذا أكثر وأعوذ بك من النار : رأى ابنا له يصلي وهو يدعو يقول 

لقد سألت نعيما طويال : سعريها وحنو هذا و سعد يسمع فلما قضى صالته قال له سعد وسالسلها وأغالهلا و
إنه سيكون قوم يعتدون يف الدعاء وقرأ : وتعوذت من شر طويل وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ال أدري عن النيب صلى ف: قال  -]  ٥٥: األعراف [ } ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب املعتدين { : سعد 
أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل : وإنه حبسبك أن تقول  -اهللا عليه و سلم رفعه أم من قول سعد 

  وأعوذ بك من النار وما إليها نت قول أو عمل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان : لك بن عمري عن مصعب بن سعد قال حدثنا زهري حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا شعبة عن عبد امل - ٧١٦
اللهم إين أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من اجلنب : سعد يعلمنا مخسا يذكرهن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فسألت ابن : وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القرب قال شعبة 
  الدجال : ال عمري عن فتنة الدنيا فق
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن سعد أن : حدثنا زهري حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد بن أيب وقاص  - ٧١٧
من تصطبح سبع مترات عجوة مل يضره ذلك اليوم سم وال سحر قال هاشم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  را ذكره إال من العجوة العالية ال أعلم أن عام: 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا زهري حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة حدثين سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن سعد بن مالك  - ٧١٨
  موسى أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلي : قال : عن أبيه قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا زهري حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي حدثنا إسرائيل عن ابن إسحاق عن مصعب بن سعد  - ٧١٩
يا : قد قلت هجرا فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت : حلفت بالالت والعزى فقال يل أصحايب : أبيه قال 

ال إله إال اهللا ثالثا وانفث عن يسارك ثالثا : قل : هد و ي حلفت بالالت والعزى فقال رسول اهللا إين حديث الع
  وتعوذ من الشيطان وال تعد 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



عن : حدثنا أبو خيثمة حثنا حممد بن عبد اهللا األسدي حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن حممد بن سعد  - ٧٢٠
  ال حيل ألحد أن يهجر أخاه فوق ثالث : ديث قال أبيه يرفع احل

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبان حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد  - ٧٢١
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم دفعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعنده فضلة من طعام فقال رسو: أبيه قال 

فمررت بعمري بن مالك وهو يتوضأ : ليطلعن عليكم من هذا الفج رجل يأكل هذه الفضلة من أهل اجلنة قال : 
هو صاحبها فجعلنا نتشرف شخوص من يطلع علينا فطلع عبد اهللا بن سالم على رسول اهللا صلى : فقلت يف نفسي 

  ها اهللا عليه و سلم فدعا له بالفضلة فأكل
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يونس بن حممد حدثنا ليث بن سعد عن احلكم بن عبد اهللا بن قيس قال أبو خيثمة  - ٧٢٢
عن أبيه سعد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه : عن عامر بن سعد  -حكيم بن عبد اهللا : وبعضهم يقول  -: 

وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله رضيت : املؤذن  من قال حني يسمع: قال 
  باهللا ربا ومبحمد رسوال وباإلسالم دينا غفر له من ذنبه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه : حدثين مصعب بن سعد : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن موسى اجلهين قال  - ٧٢٣
فسأله إنسان من : أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ؟ قال : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يسبح مئة تسبيحة فيكسب ألف حسنة وحيط عنه ألف سيئة : جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن سعد بن مالك مسع : حدثين عبد اهللا بن أيب سلمة : ىي عن ابن عجالن قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا حي - ٧٢٤
  إن اهللا ذو املعارج ولكن مل نكن نقول ذلك مع نبينا صلى اهللا عليه و سلم : لبيك ذا املعارج قال : رجال يقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : مد بن إسحاق عن داود بن عامر بن سعد عن أبيه حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حم - ٧٢٥
إنه مل يكن نيب إال وقد وصف الدجال ألمته وألصفنه صفة مل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جده قال 

  إنه أعور وإن اهللا ليس بأعور : يصفها أحد قبلي 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

يزيد بن هارون حدثنا احلجاج بن أرطأة عن حيىي بن عبيد البهراين عن حممد بن حدثنا أبو خيثمة حدثنا  - ٧٢٦
فتوضأ ومسح على خفيه فتعجبنا من ذلك فقلنا : فخرج من اخلالء قال : سعد قال وكان يتوضأ براوية من ماء قال 

  حدثين أيب أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل مثل هذا : له فقال 
  إسناده صحيح : م أسد قال حسني سلي



: عن سعد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٧٢٧
  الثلث والثلث كبري أو كثري يف الوصية 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن سعد بن مالك و : اهيم بن سعد حدثنا زهري حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن إبر - ٧٢٨
الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أسامة بن زيد و خزمية بن ثابت قالوا 

  قوم قبلكم فإذا وقع باألرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه وإذا مسعتم به بأرض فال تدخلوا عليه 
  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

أصبت سيفا : عن أبيه قال : حدثنا أبو خيثمة ن حدثنا وكيع عن إسرائيل عن مساك عن مصعب بن سعد  - ٧٢٩
األنفال [ } يسألونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول { : يوم بدر فأعجبين فقلت يا رسول اهللا هبه يل فنزلت 

 :١  [  

عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و : د بن إبراهيم عن عامر حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سع - ٧٣٠
  إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر حىت اللقمة ترفعها إىل يف امرأتك : سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن سعد بن : بيبة حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ل - ٧٣١
  خري الرزق ما يكفي وخري الذكر اخلفي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك قال 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

إين ألول : مسعت سعدا يقول : حدثنا زهري حدثنا وكيع عن ابن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال  - ٧٣٢
هم يف سبيل اهللا ولقد رأيتنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما لنا طعام إال السمر رجل من العرب رمى بس

  وورق احلبلة حىت إن كان أحدنا ليضع كما تضع العنز ما له خلط 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه أن : ن سعد حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا ابن أيب ذئب عن الزهري عن عامر ب - ٧٣٣
فقلت يا رسول اهللا أعطيتهم : نفرا أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فسألوه فأعطاهم إال رجال منهم قال سعد 

قال ذلك ثالثا : أو مسلما قال سعد : وتركت فالنا ؟ واهللا إين ألراه مؤمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إين ألعطي الرجل العطاء لغريه أحب إيل وما أفعل ذلك إال خمافة أن يكبه : سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  اهللا يف نار جهنم على وجهه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه أنه كان : حدثنا زهري حدثنا مروان بن معاوية الفرازي عن عثمان بن حكيم أخربنا عامر بن سعد  - ٧٣٤
عليه و سلم فمر مبسجد بين معاوية فدخل فركع فيه ركعتني مث قام فناجى ربه وانصرف  مع رسول اهللا صلى اهللا



 -يعين الرجوع  -سألته أن ال يهلك أميت بالغرق وال بالسنة : سألت ريب ثالثا فأعطاين اثننت ومنعين واحدة : فقال 
  فأعطانيهما وسألته أن ال جيعل بأسهو بينهم فمنعنيها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا كان : عن أبيه قال : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن مصعب بن سعد  - ٧٣٥
إن هذا السيف قد : يا رسول اهللا إن هذا السيف قد شفى صدري فهبه يل فقال : يوم بدر جئت بسيف معي فقلت 

عسى أن يعطيه من ليس : فخرجت وأنا أقول :  إن هذا السيف ليس هو لك وال يل: شفى صدري فهبه يل فقال 
أجب فظننت أنه قد نزل يف شيء بكالمي : بالؤه مثل بالئي فجاءين رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  إنك سألتنيه وليس هو يل وإن اهللا قد جعله يل فهو لك : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عن أبيه : دثنا سلم بن قتيبة حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن مصعب بن سعد حدثنا موسى بن حيان ح - ٧٣٦
: حلفت بالالت والعزى والعهد حديث فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : قلت للنيب صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  قلت هجرا قل ال إله إال اهللا ثالثا واتفل عن يسارك ثالثا وتعوذ من الشيطان وال تعد 

أن أباه : حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو بكر احلنفي حدثنا بكري بن مسمار عن عامر بن سعد  - ٧٣٧
: أعوذ باهللا من شر هذا الراكب فلما انتهى إليه قال : سعدا كان يف إبل له وغنم فجاءه ابنه عمر فلما رآه قال 

يا : فضرب صدره بيده وقال : تنازعون امللك ؟ قال أرضيت أن تكون أعرابيا يف إبلك وغنمك والناس باملدينة ي
  إن اهللا حيب العبد التقي الغين اخلفي : بين اسكت فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : سيب حدثنا بشر بن هالل الصواف حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا حرب بن شداد عن سعيد بن امل - ٧٣٨
مله وكره صحبته : ملا غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزوة تبوك خلف عليا باملدينة فقال الناس : سعد قال 

يا رسول اهللا خلفتين باملدينة مع النساء : فبلغ ذلك عليا فخرج حىت حلق بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
يا علي إمنا خلفتك على أهلي أما ترضى أن : صحبته ؟ فقال مله وكره : والصبيان والذراري حىت قال الناس 

  تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي ؟ 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سعيد بن مطرف الباهلي حدثنا يوسف بن يعقوب عن ابن املنكدر عن سعيد بن املسيب عن عامر  - ٧٣٩
أنت مين مبنزلة هارون من : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لعلي : أنه قال عن سعد : بن سعد 

  موسى إال أنه ليس معي نيب 
: نعم مسعته فقلت : فأحببت أن أشافه بذلك سعدا فلقيته فذكرت له ما ذكر يل عامر فقلت له فقال : قال سعيد 

  فاستكتا  نعم وإال: أنت مسعته ؟ فأدخل إصبعيه يف أذنيه فقال 

حدثنا احلسني بن عمرو بن حممد العنقزي حدثنا أيب حدثنا خالد بن مسلم الصفار عن عمرو بن قيس عن  - ٧٤٠
إنا أنزلناه قرآنا عربيا * الر تلك آيات الكتاب املبني { : عن أبيه يف قول اهللا : عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد 



نزل القرآن على : قال ]  ٣ - ٢ - ١: يوسف [ ية اآل} حنن نقص عليك أحسن القصص * لعلكم تعقلون 
الر { : يا رسول اهللا لو قصصت علينا فأنزل اهللا علينا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتاله عليهم زمانا فقالوا 

ا رسول ي: فتاله عليهم زمانا قالوا ]  ٢ - ١: يوسف [ اآلية } إنا أنزلناه قرآنا عربيا * تلك آيات الكتاب املبني 
كل ذلك يؤمرون ]  ٢٣: الزمر [ اآلية } اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا { : اهللا لو حدثتنا فأنزل اهللا 

  بالقرآن 
أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع { : قالوا يا رسول اهللا لو ذكرتنا فأنزل اهللا : وزادين فيه غريه : قال خالد : قال أيب 

  ]  ١٦: احلديد [ } احلق  قلوهبم لذكر اهللا وما نزل من
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا علي بن عبد اهللا بن جعفر بن جنيح املديين حدثنا حيىي بن سعد حدثنا شعبة حدثنا أبو عون قال  - ٧٤١
أمد يف : لقد شكاك أهل الكوفة يف كل شيء حىت يف الصالة فقال : قال عمر لسعد : مسعت جابر بن مسرة يقول 

ذاك الظن : ألوليني وأحذف يف األخريني وما آلوا ما اقتديت به من صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ا
  بك أو ظين بك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ذاك : حدثنا علي بن املديين حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة حنوا من حديث حيىي إال إنه قال يف حديثه  - ٧٤٢
  ك ومل يشك الظن ب

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت عمر يقول لسعد : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة قال  - ٧٤٣
فواهللا ما كنت آللو هبم عن ] : قال [ نعم : أنا ؟ قال : ال حيسنب يصلي قال : لقد شكاك أهل الكوفة حىت قالوا : 

ذلك الظن : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أركد يف األوليني وأحذف يف األخريني فسمعت عمر يقول له صالة ر
  بك ذلك الظن بك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا حامت عن محزة بن أيب حممد عن جباد بن موسى عن عامر بن سعد قال  - ٧٤٤
من أخذ شيئا من األرض بغري حله طوقه من سبع أرضني ال يقبل : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ر: قال سعد 

  منه صرفا وال عدال ومن ادعى إىل غري أبيه أو لغري مواله فقد كفر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن سعد بن أيب : اشد بن سعد حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو فالن حدثنا أبو بكر بن أيب مرمي عن ر - ٧٤٥
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من { سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن هذه اآلية : وقاص قال 

أما إهنا كائنة ومل يأت : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ]  ٦٥: األنعام [ } فوقكم أو من حتت أرجلكم 
  تأويلها 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



: قال سعد بن أيب وقاص : حدثنا ابن منري حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن قال  - ٧٤٦
أوصيت مبايل : هل أوصيت ؟ قلت : يف سن الثلث مرضت مرضا فعادين فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  أوص بالعشر واترك سائره لورثتك وذكر احلديث : أغنياء قال  إهنم: فما تركت لورثتك ؟ قلت : كله قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مرضت عام الفتح مرضا : عن أبيه قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد  - ٧٤٧
يا رسول اهللا يل مال كثري ليس : فقلت أشفيت منه على املوت أتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعودين فيه 

الثلث والثلث : فالثث قال : قلت : ال : فالشطر ؟ قال : قلت : ال قال : يرثين إال ابنيت أفأوصي بثلثي مايل ؟ قال 
إنك أن تترك ورثتك أغنياء خري من أن تتركهم عالة يتكففون الناس إنك لن تنفق نفقة إال  -أو كثري  -كبري 

إنك لن ختلف : يا رسول اهللا أخلف عن هجريت ؟ قال : قلت : اللقمة ترفعها إىل يف امرأتك قال  أجرت فيها حىت
بعدي فتعمل عمال تريد به وجه اهللا إال ازددت رفعة ودرجة اللهم أمض ألصحايب هجرهتم وال تردهم على أعقاهبم 

  لكن البائس سعد بن خولة يرثي له أن مات مبكة 
  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

عن سعد عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أيب مليكة عن عبيد اهللا بن أيب هنيك  - ٧٤٨
  يعين يستغين به : ليس منا من مل يتغن بالقرآن قال سفيان : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

وهو أحد بين  -إمساعيل بن أيب أويس حدثنا أيب عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر  حدثنا أبو خيثمة حدثنا - ٧٤٩
أن أباه حني رأى اختالف أصحاب : أخربين عامر بن سعد بن أيب وقاص  -بن احلارث بن عبد مناة بن كنانة 

قلهي قال : يقال له  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتفرقهم اشترى له ماشية مث خرج فاعتزل فيها بأهله على ماء
نرى شيئا كالطري قال : ترون شيئا ؟ قالوا : وكان سعد أحد الناس بصرا فرأى ذات يوم شيئا يزول فقال ملن تبعه : 
اللهم إنا نعوذ بك من شر ما : مث قال  -أو خبتية  -أرى راكبا على بعري مث جاء بعد قليل عمر بن سعد على خبيت : 

أرضيت أن تتبع أذناب هذه املاشية بني هذه اجلبال وأصحابك يتنازعون يف أمر : بيه جاء به فسلم عمر مث قال أل
أو  -إهنا ستكون بعدي فنت : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : ؟ فقال سعد بن أيب وقاص ! األمة 
أما : ن فقال له عمر خري الناس فيها الغين اخلفي التقي فإن استطعت يا بين أن تكون كذلك فك -أمور : قال 

أمهل حىت : ال يا بين فوثبت عمر لريكب ومل يكن حط عن بعريه فقال له سعد : عندك غري هذا ؟ فقال له سعد 
ال حاجة يل بشرابكم مث ركب فانصرف : فنحلب لك فنسقيك قال : ال حاجة يل بغدائكم قال سعد : نغذيك قال 

  مكانه 
  يح رجاله رجال الصح: قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عياش بن عباس عن بكري عن بسر بن سعيد  - ٧٥٠
إهنا ستكون فتنة : أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : سعد بن أيب وقاص قال عند فتنة عثمان 

أرأيت إن دخل علي بييت : اشي خري من الساعي قال القاعد فيها خري من القائم والقائم فيها خري من املاشي وامل



  كن كابن آدم : وبسط يده ليقتلين ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف نزل : عن أبيه قال : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن مساك بن حرب عن مصعب بن سعد  - ٧٥١
رم فضربين رجل منهم على أنفي بلحيي مجل فأتيت النيب صلى اهللا حترمي اخلمر شربت مع قوم من األنصار قبل أن حت
  عليه و سلم فذكرت ذلك له فأنزل حترمي اخلمر 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال سعد إين : حدثنا زهري حدثنا إمساعيل بن علية عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال  - ٧٥٢
: هم يف املشركني وما مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبويه ألحد قبلي ولقد مسعته يقول ألول رجل رمى بس

  إرم يا سعد فداك أيب و أمي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أبا : حدثنا زهري حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا سفيان بن عيينة حدثين العالء بن أيب العباس قال  - ٧٥٣
وذكر يعين ذا الثدية  -عن سعد بن مالك أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم : حيدث عن بكر بن قرواش  الطفيل

شيطان ردهة حيدره رجل من جبيلة يقال له األشهب أو ابن األشهب عالمة يف قوم : الذي وجد مع أهل النهر فقال 
  ظلمه 

: أراه فالن من دهن يقال له : من جبيلة فقال جاء به رجل منا : فقال عمار الدهين حني حدث : قال سفيان 
  األشهب أو ابن األشهب 

عن : حدثنا زهري حدثنا عفان بن مسلم حدثنا محاد بن سلمة أخربنا عاصم بن هبدلة عن مصعب بن سعد  - ٧٥٤
ج من جييء رجل من هذا الف: أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيت بقصعة فأكل منها ففضلت فضلة فقال 

فجاء عبد اهللا : هو عمري قال : وكننت تركت أخي عمريا يتوضأ فقلت : سعد : أهل اجلنة يأكل هذه الفضلة قال 
  بن سالم فأكلها 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا سليمان بن داود اهلامشي حدثنا يوسف بن املاجشون أخربين حممد بن املنكدر عن  - ٧٥٥
أنت مين مبنزلة : عن أبيه سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لعلي : د بن املسيب عن عامر بن سعد سعي

  هارون من موسى إال أنه ليس بعدي نيب 
أنت مسعته : نعم مسعت قلت : فأحببت أن أشافه بذلك سعدا فليقيته فذكرت له ما ذكر يل عامر فقال : قال سعيد 

  نعم وإال فاصطكتا : ذنيه فقال ؟ فأدخل إصبعيه يف أ
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت : حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخربين أبو صخر أن أبا حازم حدثه عن ابن سعد قال  - ٧٥٦
اء يومئذ إن اإلميان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوىب للغرب: أيب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



  إذا فسد الناس والذي نفس أيب القاسم بيده ليأرزن اإلسالم بني هذين املسجدين كما تأرز احلية يف جحرها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

زعم السدي عن مصعب : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أمحد بن املفضل حدثنا أسباط بن نصر قال  - ٧٥٧
ملا كان يوم فتح مكة أمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس إال أربعة نفر وامرأتني : ل عن أبيه قا: ابن سعد 

اقتلوهم ولو وجدمتوهم متعلقني بأستار الكعبة عكرمة بن أيب جهل و عبد اهللا بن خطل و مقيس بن صبابة و : وقال 
  عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح 

أستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث و عمار بن ياسر فسبق سعيد فأما عبد اهللا بن خطل فأدرك وهو متعلق ب
  فقتله  -وكان أشب الرجلني  -عمارا 

  وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس يف السوق 
أخلصوا فإن آهلتكم ال تغين : وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة ألهل السفينة 

لئن مل ينجين يف البحر إال اإلخالص فما ينجيين يف الرب غريه اللهم إن لك علي : عكرمة  عنكم شيئا ها هنا فقال
  فجاء فأسلم : آيت حممدا حىت أضع يدي يف يده فألجدنه عفوا كرميا قال ] أن [ عهدا إن أنت عافيتين مما أنا فيه 

ا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس وأما عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دع
يا رسول اهللا بايع عبد اهللا فرفع رأسه فنظر إليه : إىل البيعة جاء به حىت أوقفه على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
حني  -ما كان فيكم رجل شديد يقوم إىل هذا : ثالثا كل ذلك يأىب فبايعه بعد الثالث مث أقبل على أصحابه فقال 

؟ ] هال أومأت إلينا بعينك [ ما يدرينا يا رسول اهللا ما يف نفسك ؟ : فيقتله ؟ قالوا  -كففت يدي عن بيعته  رآين
  إنه ال ينبغي لنيب أن تكون له خائنة أعني : قال 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

ن املختار عن عبد الكرمي عن جماهد حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا بكر بن عبد الرمحن حدثنا عيسى ب - ٧٥٨
عن سعد بن مالك أنه خطب امرأة مبكة وهو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عامر بن سعد بن مالك 

متشي على : أنا أنعتها لك إذا أقبلت قلت : ليت عندي من يراها ومن خيربين عنها ؟ فقال رجل يدعى هيت : فقال 
أرى هذا منكرا أراه يعرف : على أربع فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متشي : ست وإذا أدبرت قلت 

أمر النساء وكان يدخل على سودة فنهاه أن يدخل عليها فلما قدم املدينة نفاه وكان كذلك حىت إمرة عمر فجهد 
  فكان يرخص له أن يدخل املدينة يوم اجلمعة فيتصدق عليه 

  ف إسناده ضعي: قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا أبو معاوية حممد بن خازم حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس قال  - ٧٥٩
: فمضى يف قيامه حىت فرغ فقال : صلى بنا سعد بن أيب وقاص فنهض يف الركعتني فسبحنا به فاستتم قائما قال 

  ى اهللا عليه و سلم يصنع أكنتم تروين أن أجلس ؟ إمنا صنعت كما رأيت رسول اهللا صل
  مل نسمع أحدا يرفع هذا غري أيب معاوية : قال أبو عثمان عمرو بن حممد الناقد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



صلى بنا : حدثنا عمرو حدثنا وكيع بن اجلراح حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال  - ٧٦٠
  ث أيب معاوية ومل يذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم سعد بن مالك فذكر حنوا من حدي

عن أبيه يبلغ به النيب صلى اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد  - ٧٦١
أعظم املسلمني يف املسلمني جرما من سأل عن أمر مل حيرم على الناس فحرم على الناس من أجل : عليه و سلم قال 

  ته مسأل
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا القواريري حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد  - ٧٦٢
  أعظم املسلمني جرما من سأل عن أمر مل يكن حرم على الناس فحرم من أجل مسألته : و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه يبلغ به : حدثناه إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد  - ٧٦٣
  النيب صلى اهللا عليه و سلم حنوه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن  حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا سفيان بن عيينة قال أحفظ كما أحفظ بسم اهللا الرمحن الرحيم - ٧٦٤
أعظم املسلمني يف املسلمني جرما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أبيه قال : الزهري عن عامر بن سعد 

  من يسأل عن أمر مل حيرم على الناس فحرم من أجل مسألته 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا ادعى زياد لقيت أبا : عثمان النهدي قال  حدثنا عبد اهللا بن مطيع حدثنا هشيم عن خالد احلذاء عن أيب - ٧٦٥
مسعت أذناين ووعاه قليب النيب صلى اهللا : مسعت سعدا حيدث يقول : فقلت ما هذا الذي صنعتم ؟ قال : بكرة قال 

  من ادعى إىل أب يف اإلسالم وهو يعلم أنه غري أبيه حرم اهللا عليه اجلنة : عليه و سلم يقول 
  ته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأما مسع: فقال أبو بكرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا هدبة بن خالد حدثنا أبان بن يزيد حدثنا حيىي بن أيب كثري أن احلضرمي بن الحق حدثه أن سعيد بن  - ٧٦٦
هامة وال ال : عن حديث سعد بن أيب وقاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول : املسيب حدث 

  عدوى وال طرية فإن يك شيء يف الطري ففي املرأة والفرس والدار 
  إذا كان الطاعون بأرض فال هتبطوا عليه وإذا كان بأرض وأنتم هبا فال تفروا منه : وكان يقول 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

نضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن عامر حدثنا أبو مسهر حدنا مالك حدثين أبو ال: حدنا حيىي بن معني قال  - ٧٦٧
ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ألحد إنه من أهل اجلنة إال لعبد اهللا بن : عن أبيه قال : بن سعد 



  سالم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: دثين مصعب بن سعد حدثنا أبو صاحل حممد بن حيىي بن سعيد القطان حدثنا أيب حدثين موسى اجلهين ح - ٧٦٨
ال إله إال اهللا : قل : يا نيب اهللا علمين كالما أقوله قال : عن أبيه أن أعرابيا جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

وحده ال شريك له اهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا رب العاملني ال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم 
  اللهم اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين وعافين : قل : الء لريب فما يل ؟ قال هؤ: قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه : حدنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي حدنا عبد العزيز عن سهيل عن ابن عائذ عن عامر بن سعد  - ٧٦٩
اللهم آتين خري ما تؤيت الصاحلني فلما انصرف : ا فقال جاء رجل والنيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي لن: سعد قال 

إذا يعقر جوادك وتقتل يف سبيل : أنا قال : من املتكلم آنفا ؟ قال الرجل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  اهللا 

د بن حدثنا حممود بن خداش حدثنا مروان بن معاوية حدثنا قنان بن عبد اهللا النهمي حدنا مصعب بن سع - ٧٧٠
كنت جالسا يف املسجد أنا ورجلني معي فنلنا من علي فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أبيه قال : أيب وقاص 

ما لكم وما يل ؟ من آذى عليا فقد آذاين : سلم غضبان يعرف يف وجهه الغضب فتعوذت باهللا من غضبه فقال 
  احلديث 

كان : عن أبيه قال : بن محيد عن عبد امللك عن مصعب بن سعد  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبيدة - ٧٧١
اللهم إين أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من اجلنب وأعوذ : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا هذه الكلمات 

  بك من أن أرد إىل أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القرب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا زهري حدثنا إمساعيل بن عمر حدثنا يونس بن أيب إسحاق حدثنا إبراهيم بن حممد بن سعد قال  - ٧٧٢
مررت بعثمان بن عفان يف املسجد فسلمت عليه فمأل عينيه مين مث مل يرد : عن أبيه سعد قال : حدثين والدي حممد 

وما : أمري املؤمنني هل حدث يف اإلسالم شيء ؟ قال يا : علي السالم فأتيت أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب فقلت 
: ال إال أين مررت بعثمان آنفا يف املسجد فسلمت عليه فمأل عينيه مين مث مل يرد علي السالم قال : ذاك ؟ قلت 

ما فعلت قال : ما مينعك أن تكون رددت على أخيك السالم ؟ قال عثمان : فأرسل عمر إىل عثمان فدعاه فقال 
بلى فاستغفر اهللا وأتوب إليه إنك : مث إن عثمان ذكر فقال : حىت حلف وحلفت قال : بلى قال : ت قل: سعد 

مررت يب آنفا وأان أحدث نفسي بكلمة مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال واهللا ما ذكرهتا قط إال 
 عليه و سلم ذكر لنا فاتبعته فلما فأنا أنبئك هبا إن رسول اهللا صلى اهللا: تغشى بصري وقليب غشاوة فقال سعد 

من هذا أبو : أشفقت أن يسبقين إىل منزله ضربت بقدمي األرض فالتفت إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  إسحاق ؟ 

وال واهللا إال أنك ذكرت لنا أول دعوة مث جاء هذا : قلت : فمه ؟ قال : نعم يا رسول اهللا قال : قلت : قال 



فإنه مل يدع هبا مسلم ربه يف ) ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني ( نعم دعوة ذي النون : قال األعرايب ف
  شيء قط إال استجاب له 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت سعد : حدثنا زهري حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن معاذ التيمي قال  - ٧٧٣
الصبح حىت تطلع الشمس : صالتان ال صالة بعدمها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وقاص يقول بن أيب 

  والعصر حىت تغرب الشمس 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا سليمان بن داود اهلامشي حدثنا ابن أيب الزناد عن موسى بن عقبة عن أيب عبد اهللا  - ٧٧٤
لصالة يف مسجدي هذا خري من ألف : عن سعد بن أيب وقاص أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : القراظ 

  صالة فيما سواه إال املسجد احلرام 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا سليمان بن داود حدثنا إبراهيم بن سعد حدثين صاحل بن كيسان عن ابن شهاب عن  - ٧٧٥
ن أيب سفيان بن العالء بن جارية الثقفي عن يوسف بن احلكم أيب احلجاج بن يوسف عن حممد بن سعد بن حممد ب

  من يرد هوان قريش أهانه اهللا عز و جل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أبيه قال : أيب وقاص 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت أيب يقول : سى حدثنا مالك عن أيب النضر عن عامر بن سعد قال حدثنا زهري حدثنا إسحاق بن عي - ٧٧٦
  ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حلي ميشي إنه من أهل اجلنة إال لعبد اهللا بن سالم : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: د اهللا عن أيب بكر بن خالد بن عرفطة حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبيد اهللا بن موسى أخربنا شقيق بن أيب عب - ٧٧٧
: معاذ اهللا قال : بلغين أنكم تعرضون على سب علي بالكوفة فهل سببته ؟ قال : أنه أتى سعد بن مالك فقال 

والذي نفس سعد بيده لقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف علي شيئا لو وضع املنشار على مفرقي 
  أبدا على أن أسبه ما سببته 

عن أبيه أن النيب صلى : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد  - ٧٧٨
  إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه خمافة أن ينكب على وجهه يف النار : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عادين : عن سعد بن مالك قال : رير عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن حدثنا أبو خيثمة حدثنا ج - ٧٧٩
بكم ؟ قلت مبايل كله يف سبيل اهللا : نعم قال : أوصيت ؟ قلت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا مريض فقال 

يناقصين حىت قال أوص بالعشر فما زلت أناقصه و: هم أغنياء خبري قال : قلت : فما تركت لولدك ؟ قال : قال 



  أوص بالثلث والثلث كثري 
  والثلث كثري : فنحن نستجيب أن ينقص من الثلث لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال أبو عبد الرمحن 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير بن عبد احلميد عن املغرية عن رجل من بين عامر حدثنا مصعب بن سعد  - ٧٨٠
ألنا يف فتنة السراء أخوف عليكم من فتنة الضراء إنكم قد : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ر: عن أبيه قال 

  ابتليتم بفتنة الضراء فصربمت وإن الدنيا خضرة حلوة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عبد الرمحن حدثنا زهري حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن عمرو بن سعيد قال كنا مع محيد بن  - ٧٨١
: هذا آخر ثالثة من بين سعد كلهم قد حدثين هذا احلديث قال : يف سوق الرقيق فقام من عندنا مث رجع إلينا فقال 

يا رسول اهللا قد رهبت أن أموت باألرض كما مات : مرض سعد مبكة فأتاه النيب صلى اهللا عليه و سلم يعوده فقال 
يا رسول اهللا ويل مال كثري وليس : اللهم اشف سعدا ثالث مرات قال : سعد بن خولة فادع اهللا أن يشفيين فقال 

إن  -أو كثري  -الثلث كبري : فأوصي بثلث مايل ؟ قال : ال قال : يل وارث إال كاللة أفأوصي بنصف مايل ؟ قاال 
صدقتك من مالك لك صدقة وإن أكل امرأتك من طعامك صدقة وإن نفقتك على أهلك صدقة وإنك أن تدع 

  خري من أن يتكففوا  -بغىن : أو قال  -بعدك بعيش  أهلك

عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا احلسن بن موسى حدثنا زهري حدثنا مساك بن حرب حدثين مصعب بن سعد  - ٧٨٢
حلفت أم سعد ال تكلمه أبدا حىت يكفر بدينه وال تأكل وال تشرب قالت : أبيه أنه نزلت يف آيات من القرآن قال 

مكثت ثالثا حىت غشي عليها من اجلهد فقام ابن :  أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك هبذا قال زعمت أن اهللا: 
ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا وإن { : هلا يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد فأنزل اهللا هذه اآلية 

  ]  ٨: العنكبوت [ } ا كنتم تعملون جاهداك لتشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما إيل مرجعكم فأنبئكم مب
قال وأصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت به الرسول صلى اهللا عليه 

رده من حيث أخذته فرجعت به مث رجعت بعد : فقال : نفلين هذا السيف فأنا من قد علمت قال : و سلم فقلت 
أردت أن ألقيه يف القبض المتين نفسي فرجعت ] إذا [ من حيث أخذته فانطلقت حىت رده : ذلك فراجعته فقال 

[ } يسألونك عن األنفال { رده من حيث أخذته فأنزل اهللا : فشد يل صوته فقال : أعطنيه قال : إليه فقلت 
  ]  ١: األنفال 

فالنصف : حيث شئت فأىب فقلت دعين أقسم مايل : وأرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتاين فقلت 
  فالثلث فسكت فكان يعد الثلث جائزا : فأىب فقلت 

تعال نطعمك ونسقيك مخرا وذلك قبل أن حترم اخلمر : وأتيت على نفر من األنصار واملهاجرين فقالوا : قال 
ت معهم فأكلت وشرب: فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من مخر قال  -البستان : واحلش  -فأتيتهم يف حش 

فأخذ رجل حلي الرأس فضربين به : املهاجرون خري من األنصار قال : فذكرت األنصار واملهاجرين فقلت : قال 
إمنا اخلمر { شأن اخلمر  -يعين نفسه  -فجرح بأنفي فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته فأنزل اهللا يف 

  ]  ٩٠: املائدة [ } وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال : عن سعد قال : حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود عن أيب عثمان  - ٧٨٣
  ال يزال أهل الغرب ظاهرين على احلق حىت تقوم الساعة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح  :قال حسني سليم أسد 

: حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا سفيان عن العالء بن أيب العباس عن أيب الطفيل عن بكر بن قرواش  - ٧٨٤
: شيطان ردهة حيدره رجل من جبيلة يقال له : عن سعد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وذكر ذا الثدية قال 

  عالمة يف قوم ظلمة  -أو ابن األشهب  -األشهب 

عن سعد أنه هنض يف : حدثنا سريج بن يونس حدثنا أبو معاوية حدثنا إمساعيل عن قيس بن أيب حازم  - ٧٨٥
أتروين أجلس ؟ إمنا : وسجد سجديت السهو حني انصرف مث قال : فاستتم قائما قال : الركعتني فسبحوا به قال 

  صنعت كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنع 
  إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم

حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا ابن إدريس عن حممد بن عمارة عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر  - ٧٨٦
ما اصطبح رجل بسبع مترات مما : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن أبيه قال : أخربين عامر بن سعد 

  بني البتيها فضره سم ذلك اليوم 
  إسناده حسن :  سليم أسد قال حسني

: عن سعد قال : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا شجاع بن الوليد عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد  - ٧٨٧
  من تصبح بسبع مترات عجوة مل يضره ذلك اليوم سم وال سحر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: نا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب قال حدث - ٧٨٨
  لقد رد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له الختصينا : مسعت سعدا يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن سعد بن مالك قال : مر عن داود بن أيب هند عن أيب عثمان حدثنا سويد بن سعيد حدثنا معت - ٧٨٩
تكون فتنة القاعد فيها خري من القائم والقائم فيها خري من املاشي واملاشي خري : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  من الساعي والساعي فيها خري من الراكب والراكب فيها خري من املوضع 
  اله رجال الصحيح رج: قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن إسحاق املسييب حدثنا عبد اهللا بن نافع عن خالد بن إياس عن عامر بن سعد بن أيب وقاص  - ٧٩٠
إن اهللا طيب حيب الطيب نظيف حيبث النظافة كرمي حيبث الكرم : عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : 

  ا باليهود اليت جتمع األكناف يف دورها جواد حيب اجلود فنظفوا بيوتكم وال تشبهو
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا موسى بن حيان حدثنا عبد امللك بن عمرو أبو عامر العقدي حدثنا خالد بن إياس القرشي عن  - ٧٩١
ب إن اهللا طيب حيب الطيب نظيف حيب النظافة كرمي حي: مسعت سعيد بن املسيب يقول : صاحل بن حسان قال 

: الكرم جواد حيب اجلود فنظفوا أفناءكم وساحاتكم وال تشبهوا باليهود جتمع األكناف يف دورها قال خالد 
حدثين به عامر بن سعد عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال أنه قال : فذكرت ذلك ملهاجر بن مسمار فقال 

  ) نظفوا أفنيتكم : ( 
  جدا إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال  -حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا عبد الواحد حدثنا األعمش عن مالك بن احلارث  - ٧٩٢
عن النيب صلى اهللا عليه  -وال أعلمهم إال ذكروه  -عن مصعب بن سعد عن أبيه  -ومسعتهم يذكرونه : األعمش 

  ) التؤدة يف كل شيء خري إال يف عمل اآلخرة : ( و سلم قال 
  رجاله ثقات : ني سليم أسد قال حس

مر النيب صلى : عن سعد بن أيب وقاص قال : حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية حدثنا العمش عن أيب صاحل  - ٧٩٣
  أحد أحد وأشار بالسبابة : اهللا عليه و سلم وأنا أدعو بأصبعي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن سعد بن أيب : حدثنا زهري حدثنا حممد بن خازم حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب خازم  - ٧٩٤
أكنتم تروين أجلس ؟ إمنا صنعت كما رأيت رسول اهللا صلى : وقاص هنض يف الركعتني فسبحوا به فاستتم مث قال 

  اهللا عليه و سلم صنع 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت : مسعت سعيد بن املسيب يقول : أبو خيثمة حدثنا جعفر بن عون أخربنا حيىي بن سعيد قال  حدثنا - ٧٩٥
فداك أيب و أمي : أحسبه قال : لقد مجع يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبويه يوم أحد قال حيىي : سعدا يقول 

  وكان سعد جيد الرمي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء رجل إىل : عن أبيه قال : زهري حدثنا جعفر بن عون أخربنا موسى اجلهين عن مصعب بن سعد  حدثنا - ٧٩٦
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له اهللا أكرب كبريا : قل : علمين كالما أقوله قال : النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

قل : هذا لريب فما يل ؟ قال : اهللا العزيز احلكيم قال واحلمد هللا كثريا سبحان اهللا رب العاملني ال حول وال قوة إال ب
  اللهم اغفر يل وارمحين واهدين وعافين وارزقين : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو عامر العقدي عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبري عن حممد بن سعد  - ٧٩٧
  ألن ميتلى جوف أحدكم قيحا حىت يريه خري له من أن ميتلى شعرا : يب قال أبيه سعد بن أيب وقاص عن الن

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا زهري حدثنا أبو عامر العقدي عن هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن احلضرمي عن سعيد بن  - ٧٩٨
ال عدوى : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مسعت رس: سألت سعدا عن الطرية فانتهرين وقال : املسيب قال 

  وال طرية فإن تكن الطرية يف شيء ففي الفرس واملرأة والدار 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه أن : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا وهيب عن أيب واقد الليثي عن عامر بن سعد  - ٧٩٩
  تقطع اليد يف مثن اجملن : م قال النيب صلى اهللا عليه و سل

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سليم بن حيان حدثنا عكرمة بن خالد أن حيىي بن سعد حدثه  - ٨٠٠
ا وقع رجز أصيب به من كان قبلكم فإذ: ذكر الطاعون عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : عن أبيه قال : 

  بأرض وأنت هبا فال خترج منها وإذا كان هبا فال تدخلها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن بن مهدي و أبو سعيد موىل بين هاشم عن عبد اهللا بن جعفر عن  - ٨٠١
لى اهللا عليه و سلم يسلم عن ميينه كان رسول اهللا ص: عن أبيه قال : إمساعيل بن حممد بن سعد عن عامر بن سعد 
  حىت يبدو خده وعن يساره حىت يبدو خده 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن املسيب  - ٨٠٢
  لتبتل ولو أذن له الختصينا استأذن عثمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ا: سعد قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أبيه قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد  - ٨٠٣
اهللا  جاءه النيب صلى اهللا عليه و سلم يعوده وهو مبكة وهو يكره أن ميوت باألرض اليت هاجر منها فقال النيب صلى

ال : يا رسول اهللا أوصي مبايل كله ؟ قال : يرحم اهللا سعد بن عفراء ومل يكن له إال ابنة واحدة فقال : عليه و سلم 
الثلث والثلث كثري إنك أن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم : فالثلث ؟ قال : ال قال : فالنصف ؟ قال : قال 

ن نفقة فإهنا صدقة حىت اللقمة ترفعها يف يف امرأتك ولعل اهللا أن يرزقك عالة يتكففون يف أيديهم وإنك مهما تنفق م
  فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه مسع سعد بن مالك : حدثنا زهري حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد حدثنا أبو عبد اهللا القراظ  - ٨٠٤
اللهم بارك ألهل املدينة يف مدينتهم وبارك هلم يف : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق: و أبا هريرة يقوالن 

صاعهم وبارك هلم يف مدهم اللهم إن إبراهيم سألك ألهل مكة وإين أسألك ألهل املدينة مثل ما سألك إبراهيم 
ها الطاعون وال الدجال من ألهل مكة ومثله معه إن املدينة مشبكة على كل نقب منها ملكان حيرساهنا ال يدخل



  أرادها بسوء أذابه اهللا كما يذوب امللح يف املاء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه مسع : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك عن الزهري عن حممد بن عبد اهللا بن نوفل  - ٨٠٥
ال يصنع : ران التمتع بالعمرة إىل احلج فقال الضحاك سعد بن مالك و الضحاك بن قيس عام حج معاوية ومها يذك

قد : قد هنى عمر عنها فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي فقال الضحاك : ذلك إال من جهل أمر اهللا فقال سعد 
  صنعها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصنعناها معه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: مسعت يعلى عن سليمان بن أيب عبد اهللا قال : دثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال حدثنا أبو خيثمة ح - ٨٠٦
شهدت سعد بن أيب وقاص وأتاه قوم يف عبد هلم أخذ سعد سلبه رآه يصيد يف حرم املدينة الذي حرم رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم إن رسول اهللا : صلى اهللا عليه و سلم فأخذ سلبه فكلموه يف أن يرد عليهم سلبه فأىب وقال 
من أخذمتوه يصيد يف هذه احلدود فمن أخذه فله سلبه فال أرد عليكم طعمة : قال حني حد حدود حرم املدينة فقال 

  أطعمنيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولكن إذا شئتم غرمت لكم مثن سلبه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن ابيه عن : بن عمرو حدثنا زائدة عن إمساعيل بن أيب خالد عن حممد بن سعد حدثنا زهري حدثنا معاوية  - ٨٠٧
  الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشر وعشر وتسع مرة : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن حممد بن أيب عتيق عن حدثنا زهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن ابن إسحاق حدثين عبد اهللا  - ٨٠٨
إذا تنخم أحدكم وهو : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن أبيه قال : عامر بن سعد بن أيب وقاص 

  يف املسجد فليغيب خنامته ال يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ثنا أيب عن ابن إسحاق حدثين حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة حدثنا زهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حد - ٨٠٩
أفال : عن أبيه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لعلي هذه املقالة : عن إبراهيم بن سعد بن أيب وقاص 

  ترضى يا علي أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي ؟ 
  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن صاحل عن ابن  - ٨١٠
عن سعد بن أيب وقاص : شهاب حدثين عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد أن حممد بن سعد بن أيب وقاص حدثه 

وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواهتنن استأذن عمر على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 
: فلما استأذن قمن يبتدرن احلجاب فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورسول اهللا يضحك فقال عمر 

عجبت من هؤالء الاليت كن عندي فلما : أضحك اهللا سنك يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



أي عدوات أنفسهن : فأنت يا رسول اهللا كنت أحق أن يهنب مث قال عمر : تدرن احلجاب قال عمر مسعن صوتك اب
نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أهتبين وال هتنب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قلن 

  ن سالكا فجا إال سلك فجا غري فجك والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أيب حيدث عن حممد بن عكرمة عن حممد بن عبد : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال  - ٨١١
صلى اهللا  عن سعد بن أيب وقاص أن أصحاب املزارع يف زمان رسول اهللا: الرمحن بن أيب لبيبة عن سعيد بن املسيب 

عليه و سلم كانوا يكرون مزارعهم مبا يكون على السواقي من الزرع وما سعد باملاء مما حول البئر فجاؤوا رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاختصموا يف بعض ذلك فنهاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يكروا بذلك وقال 

  أكروا بالذهب والفضة : هلم 
  إسناده حسن : د قال حسني سليم أس

: صليت فطبقت فنهاين أيب وقال : حدثنا زمحوية حدثنا شريك عن ايب حصني عن مصعب بن سعد قال  - ٨١٢
  أمرنا أن نضع أيدينا على الركب 

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عاصم بن هبدلة عن مصعب بن سعد حدثنا عبد الواحد بن غياب أبو حبر حدثنا احلارث بن نبهان حدثنا  - ٨١٣
: السجدة [ } تنزيل * امل { : عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف صالة الفجر يوم اجلمعة 

  ]  ١: اإلنسان [ } هل أتى على اإلنسان { و ]  ٢٥١
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن أبيه قال : بهان حدثنا عاصم بن هبدلة عن مصعب بن سعد حدثنا عبد الواحد حدثنا احلارث بن ن - ٨١٤
وأخذ بيدي فأقعدين مقعدي هذا : خياركم من تعلم القرآن وعلمه قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أقرىء 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 بنت نابل موالة عائشة بنت سعد عن حدثنا ابو كريب حدثنا عثمان بن عبد الرمحن حدتين أم عبد اهللا - ٨١٥
كنت أمشي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوجد ثفروقة فيها متر : عن أبيها سعد قال : عائشة بنت سعد 

  فأخذ مترة وأعطاين مترة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ا قتادة عن يونس بن جبري عن حممد بن حدثنا أمحد بن إبراهيم النكري حدثنا هبز بن أسد حدثنا شعبة حدثن - ٨١٦
ألن ميتلىء جوف أحدكم قيحا خري له من : عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : سعد بن أيب وقاص 

  أن ميتلىء شعرا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



مسعت يوتس بن جبري حيدث عن :  حدثنا أمحد بن إبراهيم أيضا حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال - ٨١٧
ألن ميتلىء جوف أحدكم قيحا : عن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حممد بن سعد بن أيب وقاص 
  خري له من أن ميتلىء شعرا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت حممد بن إسحاق حيدث : حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال  - ٨١٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أخذ طريق الفرع : عن سعد قال : عن أيب الزناد عن عائشة بنت سعد 

  أهل إذا استقلت به راحلته فإذا أخذ الطريق األخرى أهل إذا عال شرف البيداء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بإسناده مثله : حدثنا وهب بن جرير : م بن حممد بن عرعرة وغريه قالوا إبراهي: حدثناه عدة  - ٨١٩
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن سعد قال : حدثنا حممد بن عباد حدثنا حممد بن طلحة عن ايب سهيل بن مالك عن سعيد بن املسيب  - ٨٢٠
هذا العباس : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم ببقيع اخليل فأقبل العباس ف

  بن عبد املطلب عم نبيكم أجود قريش كفا وأوصلها 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

: عن سعد قال : حدثنا أبو كريب حدثنا عمرو بن حممد العنقزي عن بكري بن مسمار عن عامر بن سعد  - ٨٢١
  ارم فداك أيب و أمي : اولين السهم يوم أحد ويقول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ين

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عكرمة بن إبراهيم األزدي حدثنا عبد امللك بن عمري عن مصعب بن سعد  - ٨٢٢
هم : قال ]  ٥: املاعون [ } الذين هم عن صالهتم ساهون { : عن أبيه أنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن 

  الذين يؤخرون الصالة عن وقتها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا حممد بن بشر عن إمساعيل بن أيب خالد عن حممد بن سعد  - ٨٢٣
  نقص يف الثالثة أصبعا  الشهر هكذا وهكذا وهكذا مث: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أيب حدثنا حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن حممد عن عامر بن سعد  - ٨٢٤
ؤمن إذا تنخم أحدكم يف املسجد فليدفنها ال يصيب جلد م: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن سعد قال 

  أو ثوبه فيؤذيه 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



أن سعدا سئل عن : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك عن عبد اهللا بن يزيد عن أيب عياش  - ٨٢٥
أينقص : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسأل عن الرطب بالتمر فقال : البيضاء بالسلت فكرهه وقال 

  فال إذا : قال : نعم : ا يبس ؟ قالوا الرطب إذ
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

وال تطرد { : عن سعد : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن حدثنا سفيان عن املقدام بن شريح عن أبيه  - ٨٢٦
نهم وكان أنا و ابن مسعود م: نزل يف ستة : قال ]  ٥٢: األنعام [ } الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي 

  أتدين هؤالء ؟ : املشركون قالوا له 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس بن يزيد عن حممد الزهري أخربين حممد بن  - ٨٢٧
فيت بالتمتع بالعمرة إىل إنه ال ي: أنه مسع الضحاك بن قيس يف حجة معاوية بن أيب سفيان يقول : عبد اهللا بن نوفل 

بئس ما قلت يا ابن أخي فوهللا لقد فعل ذلك رسول اهللا : احلج إال من جهل أمر اهللا فقال له سعد بن أيب وقاص 
  صلى اهللا عليه و سلم وفعلناه معه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: عن سعد قال : عن قهرمان لسعد حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن أيب عبد الرحيم الصائغ  - ٨٢٨
  من منع فضل ماء منعه اهللا فضله يوم القيامة : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : عن أبيه قال : حدثنا املعلى حدثنا أبو عوانة عن موسى اجلهين عن مصعب بن سعد  - ٨٢٩
كيف يكتب له ألف : أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ؟ فقال له رجل من جلسائه : لم اهللا عليه و س
  يسبح ألف تسبيحة فيكتب له ألف حسنة وميحى عنه ألف خطيئة : حسنة ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا رسول : قلت : ن أبيه قال ع: حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد  - ٨٣٠
فما يربح البالء : فاألمثل فيبتلى العبد على حسب دينه قال : األنبياء مث األمثل : اهللا أي الناس أشد بالء ؟ قال 

  بالعبد حىت ميشي على األرض وما عليه خطيئة 
  هزها عاصم : قال محاد 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: عن عائشة قالت : دثنا خالد عن عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن عروة حدثنا وهب بن بقية ح - ٨٣١
  اقتلوا الفويسق يعين الوزغ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



 صلى عن أبيه عن النيب: حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن عبد الرمحن عن الزهري عن عامر بن سعد  - ٨٣٢
  اهللا عليه و سلم مبثله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن سعد بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة  - ٨٣٣
  إيها فداك أيب و أمي : سلم قال له يوم أحد وهو يرمي 

  رجاله ثقات غري أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

جاءين رسول اهللا : عن أبيه قال : حدثنا سويد بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن أيب وقاص  - ٨٣٤
يا رسول اهللا قد بلغ يب من الوجع ما ترى : صلى اهللا عليه و سلم يعودين عام حجة الوداع من وجع اشتد يب فقلت 

الثلث والثلث : ال مث قال : فشطره ؟ قال : ال قلت : قال وأنا ذو مال وال يرثين إال ابنة يل أفأتصدق بثلثي مايل ؟ 
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي  -أو كثري  -كبري 

ك لن إن: يا رسول اهللا أخلف بعد أصحايب ؟ فقال : هبا وجه اهللا إال أجرت فيها حىت ما جتعل يف يف امرأتك فقال 
ختلف فتعمل عمال صاحلا تبتغي به وجه اهللا إال ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن ختلف حىت ينفع بك أقواما ويضر 

بك آخرين اللهم أمض ألصحايب هجرهتم وال تردهم على أعقاهبم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم عام مات مبكة 

  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  من مسند عبد الرمحن بن عوف

عن : حدثنا عبد العزيز بن حممد عن عبد الرمحن بن محيد عن أبيه : حدثنا زهري حدثنا قتيبة بن سعيد قال  - ٨٣٥
أبو بكر يف اجلنة و عمر يف : عشرة يف اجلنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد الرمحن بن عوف قال 

مان يف اجلنة و علي يف اجلنة و طلحة بن اجلنة و الزبري يف اجلنة و عبد الرمحن بن عوف يف اجلنة و سعد اجلنة و عث
  بن أيب وقاص يف اجلنة و سعيد بن زيد بن عمرو يف اجلنة و أبو عبيدة بن اجلراح يف اجلنة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نا عبد اهللا بن جعفر املخرمي عن ابن أيب عون عن املسور بن خمرمة حدثنا حيىي بن عبد احلميد احلماين حدث - ٨٣٦
اقرأ بعد العشرين واملئة من آل : أي حال أخربين عن قصتكم يوم بدر قال : قلت لعبد الرمحن بن عوف : قال 

إذ { : إىل قوله ]  ١٢١: آل عمران [ } وإذ غدوت من أهلك تبوء املؤمنني مقاعد للقتال { : عمران جتد قصتنا 
{ : هم الذين طلبوا األمان من املشركني إىل قوله : قال ]  ١٢٢: آل عمران [ } مهت طائفتان منكم أن تفشال 

فهو متين لقاء : قال ]  ١٤٣: آل عمران [ } ولقد كنتم متنون املوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون 
  ]  ١٥٢: مران آل ع[ } إذ حتسوهنم بإذنه { : املؤمنني إىل قوله 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا معن بن عيسى حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد احلميد بن عبد  - ٨٣٧
أن عمر بن اخلطاب خرج إىل : الرمحن بن زيد بن اخلطاب عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن عبد اهللا بن عباس 



يدة بن اجلراح وأصحابه فأخربوه أن الوباء قد وقع بالشام أبو عب: الشام حىت إذا كان بسرغ لقيه امراء األجناد 
خرجت ألمر وال نرى أنترجع وقال : ادعوا يل املهاجرين األولني فدعوا له فاستشارهم فقال بعضهم : فقال عمر 

معك بقية الناس واصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال هلم : بعضهم 
: ادعوا يل األنصار فدعوا له فاستشارهم فسلكوا سبيل املهاجرين واختلفوا كاختالفهم قال : ارتفعوا عين مث قال : 

ادعوا يل من كان ها هنا مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوا له فاستشارهم فلم خيتلف عليه : قوموا عين مث قال 
ى هذا الوباء فنادى عمر إين مصبح على ظهر فاجتمعوا عليه نرى أن ترجع بالناس وال تقدمهم عل: رجالن فقالوا 

لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة نعم فرارا من قدر اهللا إىل قدر اهللا أرأيت لو : أفرارا من قدر اهللا ؟ قال : ققال أبو عبيدة 
ا بقدر اهللا إحدامها خصبة واألخرى جدبة أليس إن رعيت اخلصبة رعيته: كانت لك إبل فهبطت واديا ذا عدوتني 

إن عندي من هذا علما : وإن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر اهللا ؟ فجاء عبد الرمحن وكان متغيبا يف بعض حاجته فقال 
إذا مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  رف خترجوا فرارا منه فحمد اهللا عمر مث انص
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا بشر بن عمر الزهراين حدنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن  - ٨٣٨
أنشدكم باهللا الذي بإذنه تقوم السماء : أن عمر بن اخلطاب نشد رهطا وفيهم عبد الرمحن بن عوف : احلدثان 

  نعم : ال نورث ما تركنا صدقة ؟ قالوا : لى اهللا عليه و سلم قال واألرض هل تعلمون أن رسول اهللا ص
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين مكحول عن كريب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن ابن إسحاق قال  - ٨٣٩
يا ابن عباس هل مسعت عن : ل يل جلست مع عمر بن اخلطاب فقا: عن عبد اهللا بن عباس قال : موىل ابن عباس 

ال واهللا أو : فقلت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا أمر به املرء املسلم إذا سها يف صالته كيف يصنع ؟ قال 
ال واهللا فبينما حنن : فقال : ما مسعت أنت يا أمري املؤمنني من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك شيئا ؟ قال 

فقال له عمر سألته فأخربه عما سأله فقال له عبد : فيما أنتما ؟ قال : ى عبد الرمحن بن عوف فقال يف ذلك أت
فأنت عندنا عدل فماذا : لكين قد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمر يف ذلك فقال له عمر : الرمحن 

عت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مس: فقال عبد الرمحن : مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال 
إذا سها أحدكم يف صالته حىت ال يدري أزاد أم نقص فإن كان شك يف الواحدة والثنتني فليجعلها واحدة : يقول 

وإذا شك يف الثنتني أو الثالثة فليجعلها ثنتني وإذا شك يف الثالث واألربع فليجعلها ثالثا حىت يكون الوهم يف 
  دتني وهو جالس قبل أن يسلم مث يسلم الزيادة مث يسجد سج

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة أن أبا الرداد اشتكى فعاده عبد الرمحن بن  - ٨٤٠
: سلم يقول  إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و: فقال عبد الرمحن : خريهم وأوصلهم أبو حممد : عوف فقال 

أتا اهللا وأنا الرمحن وهي الرحم خلقت الرجم واشتققت هلا من امسي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته : قال اهللا 



  أو بتته 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عبد حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن إبراهيم بن  - ٨٤١
أنه دخل على عبد الرمحن بن عوف يعوده فقال له عبد الرمحن وصلتك رحم مسعت : اهللا بن قارظ أن أباه حدثه 

أنا الرمحن وهي الرجم شققت هلا من امسي فمن وصلها وصلته : قال اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  بتها أبته : ومن قطعها قطعته أو قال 

بن عبد احلميد احلماين حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال  حدثنا حيىي - ٨٤٢
: ما أدري أيهما أعجب : له عمر : رأيت عبد الرمحن بن عوف يطوف بالبيت وهو حيدو عليه خفان فقال : 

رسول اهللا صلى اهللا : قد فعلت هذا على عهد من هو خري منك : حداؤك حول البيت أو طوافك يف خفيك ؟ قال 
  عليه و سلم فلم يعب ذلك علي 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

أن عمر بن : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة  - ٨٤٣
هللا ما أدري أطوافك يف خفيك وا: اخلطاب مر على عبد الرمحن بن عوف يطوف بالبيت وهو حيدو عليه خفان فقال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قد فعلت ذلك على عهد من هو خري منك : أعجب أم حداؤك حول البيت ؟ قال 
  سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد عن عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن حممد بن جبري بن  - ٨٤٤
شهدت وأنا غالم حلفا مع عموميت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد الرمحن بن عوف قال : عم مط

  املطيبني فما أحب أن يل محر النعم وأين أنكثه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ق عن الزهري عن حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا بشر بن املفضل حدثنا عبد الرمحن بن إسحا - ٨٤٥
شهدت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد الرمحن بن عوف قال : حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه 

  غالما مع عموميت حلف املطيبني فما أحب أن يل محر النعم وأين أنكثه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يم عن عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن حممد بن جبري بن حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن إبراه - ٨٤٦
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهدت مع عموميت فذكر : عن عبد الرمحن بن عوف قال : مطعم عن أبيه 

  حنوه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



مان عن ابن أيب سندر األسلمي عن حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا حامت بن إمساعيل عن حممد بن عث - ٨٤٧
كنت قائما يف رحبة املسجد فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال عبد الرمحن : موىل لعبد الرمحن بن عوف قال 

سلم خارجا من الباب الذي يلي املقربة فلبثت شيئا مث خرجت على إثره فوجدته قد دخل حائطا من األسواف 
ليه و سلم مث صلى ركعتني فسجد سجدة فأطال السجود فيها فلما تشهد رسول اهللا فتوضأ رسول اهللا صلى اهللا ع

بأيب أنت وأمي سجدت سجدة أشفقت أن يكون اهللا قد توفاك من طوهلا : صلى اهللا عليه و سلم تبادأت له فقلت 
  إن جربيل بشرين أنه من صلى علي صلى اهللا عليه ومن سلم علي سلم اهللا عليه : قال 

  إسناده ضعيف : سليم أسد قال حسني 

حدثنا حممد بن إسحاق املسييب حدثنا عبد اهللا بن نافع عن هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أيب سلمة بن  - ٨٤٨
عن أبيه عبد الرمحن بن عوف أن عمر بن اخلطاب حني خرج إىل الشام فسمع بالطاعون فتكركر عن : عبد الرمحن 

إذا مسعتم به قد وقع بأرض فال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  أشهد لسمعت: ذلك فقال له عبد الرمحن 
  تدخلوا عليه وإذا وقع وأنتم بأرض فال خترجوا فرارا منه فرجع عمر عن حديث عبد الرمحن بن عوف 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه  حدثنا أبو: حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي و معلى بن مهدي قاال  - ٨٤٩
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت عبد الرمحن بن عوف يقول : حدثين قاضي أهل فلسطني قال : قال 

ال ينقص مال من صدقة فتصدقوا وال يعفو رجل عن مظلمة : ثالث والذي نفس حممد بيده إن كنت حلالفا عليهن 
  ه اهللا هبا عزا يوم القيامة وال يفتح رجل على نفسه باب مسألة إال فتح اهللا عليه باب فقر يريد هبا وجه اهللا إال رفع
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة البصري حدثنا عثمان بن عفان الغطفاين حدثنا الزبري بن خربوذ عن  - ٨٥٠
عممين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأرسلها من بني : بن عوف قال عن عبد الرمحن : شيخ من أهل املدينة 

  يدي ومن خلفي 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو كريب حممد بن العالء بن كريب اهلمداين حدثنا ابن أيب فديك حدثنا عبد امللك بن زيد بن  - ٨٥١
قال : عن أبيه قلل : سلمة بن عبد الرمحن بن عوف  سعيد بن نفيل عن مصعب بن مصعب بن ابن شهاب عن أيب

  ترفع زينة الدنيا سنة مخس وعشرين ومئة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا إبراهيم بن عمر بن أبان عن ابن شهاب عن  - ٨٥٢
عن عبد الرمحن بن عوف أنه شهد ذلك حني أعطى عثمان بن عفان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما جهز : أبيه 

  به جيش العسرة وجاء بسبع مئة أوقية ذهب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



لرمحن بن عن عبد ا: حدثنا احلسن بن إمساعيل أبو سعيد البصري حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده  - ٨٥٣
عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا انتهى إىل عبد الرمحن بن عوف وهو يصلي بالناس أراد عبد الرمحن أن 

يتأخر فأومأ إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم أن مكانك فصلى وصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بصالة عبد 
  الرمحن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا بكر بن عبد الرمحن عن ابن أيب ليلى عن محيد بن أيب عبد اهللا عن أيب  - ٨٥٤
]  ١: االنشقاق [ } إذا السماء انشقت { رأيته يسجد يف : عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : سلمة 

  عشر مرار 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ثنا احلسن بن عمر بن شقيق بن أمساء اجلرمي حدثنا أيب حدثنا إمساعيل عن الزهري عن عبيد اهللا بن حد - ٨٥٥
أال : فمر بنا عبد الرمحن بن عوف فقال : تذاكر هو و عمر الصالة قال : عن ابن عباس قال : عبد اهللا بن عتبة 

د بشهادة اهللا لسمعت رسول اهللا صلى اهللا فأشه: أحدثكم حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
إذا صلى أحدكم فكان يف الشك من النقصان يف صالته فليصل حىت يكون يف الشك من : عليه و سلم يقول 

  الزيادة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ليل بن مرة مسعت اخل: حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثين حممد بن عمر بن عبد اهللا الرومي قال  - ٨٥٦
عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حيدث عن مبشر عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف 

  فضل العامل على العابد سبعني درجة ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض : 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن أبيه قال :  حدثنا زيد بن سعد عن أيب سلمة بن عبد الرمحن حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكري - ٨٥٧
انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف طلب رجل من األنصار فدعاه فخرج األنصاري من بيته إىل رسول اهللا 

وأنا مع  دعوتين: ما لرأسك ؟ قال : صلى اهللا عليه و سلم ورأسه يقطر ماء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ال قال : هل كنت أنزلت ؟ قال : أهلي فخفت أن أحتبس عليك فعجلت فقمت فصيبت علي املاء مث خرجت فقال 

  إذا فعلت ذلك فال تغتسلن اغسل ما مس املرأة منك وتوضأ وضوءك للصالة فإن املاء من املاء : 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دثنا زيد بن احلباب حدثنا موسى بن عبيدة حدثين قيس بن عبد الرمحن بن حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ح - ٨٥٨
كان ال يفارق رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن جده عبد الرمحن قال : أيب صعصعة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه 

فجئته : ار قال سلم منا مخسة أو أربعة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا ينويه من حوائجه بالليل والنه
: قبض اهللا روحه قال : وقد خرج فاتبعته فدخل حائطا من حيطان األسواف فصلى فسجد فأطال السجود وقلت 

قبض اهللا روح رسوله ال أراه : أطلت السجود ؟ قلت : يا رسول اهللا : مالك ؟ فقلت : فرفع رأسه فدعاين فقال 



ن صلى علي صالة من أميت كتب له عشر حسنات وحمي عنه سجدت شكرا لريب فيما أبالين يف أميت م: أبدا قال 
  عشر سيئات 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن طلحة عن املطلب بن عبد اهللا عن مصعب بن  - ٨٥٩
 عليه و سلم مكة انصرف إىل الطائف ملا افتتح رسول اهللا صلى اهللا: عن عبد الرمحن بن عوف قال : عبد الرمحن 

أيها الناس إين فرط : فحاصرها تسع عشرة أو مثان عشرة مل يفتتحها مث أوغل روحة أو غدوة مث نزل مث هجر فقال 
لكم وأوصيكم بعتريت خريا وإن موعدكم احلوض والذي نفسي بيده ليقيموا الصالة وليؤتوا الزكاة أو ألبعثن إليهم 

فرأى الناس أنه أبو بكر أو عمر فأخذ بيد : ي فليضربن أعناق مقاتلتهم وليسبني ذراريهم قال رجال مين أو كنفس
  هذا هو : علي فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كنت كاتبا جلزء بن معاوية عم األحنف : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو مسع حبالة قال  - ٨٦٠
اقتلوا كل ساحر وفرقوا بني كل ذي حمرم من اجملوس واهنوهم عن : ر قبل موته بسنة يقول فأتانا كتاب عم: 

الزمزمة فقتلنا ثالث سواحر وجعلنا نفرق بني الرجل وحرميته يف كتاب اهللا وصنع طعاما كثريا ودعا اجملوس وعرض 
عمر أخذ اجلزية من اجملوس حىت السيف على فخذه وألقوا وقر بغل أو بغلني من ورق وأكلوا بغري زمزمة ومل يكن 

  أخربه عبد 
  الرمحن بن عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذها من جموس هجر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت جبالة حيدث أبا الشعثاء و : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال  - ٨٦١
كنت كاتبا جلزء بن معاوية عم األحنف فأتاه : مصعب بن الزبري وهو إىل جنب درج زمزم عمرو بن أوس عام حد 

فقتلنا ثالث : اقتلوا كل ساحر وفرقوا بني كل ذي حمرم من اجملوس واهنوهم عن الزمزمة قال : عمر قبل موته بسنة 
جملوس وعرض السيف على فخذه سواحر وجعلنا نفرق بني املرأة وحرميها يف كتاب اهللا وصنع طعاما كبريا فدعا ا

ومل يكن عمر أخذ اجلزية من اجملوس حىت أخربه عبد : فألقوا وقر بغل أو بغلني من ورق وأكلوا بغري زمزمة قال 
  الرمحن بن عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذها من جموس هجر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كيف : قال عمر بن اخلطاب : حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن حممد عن أبيه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم  - ٨٦٢
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسئل : فقام عبد الرمحن بن عوف قائما فقال : أصنع يف اجملوس ؟ قال 

  سنتهم سنة أهل الكتاب : عنهم فقال 
  رجاله ثقات إال أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

عن : ثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم بن الفضل حدثنا النضر بن شيبان عن أيب سلمة بن عبد الرمحن حد - ٨٦٣
  من صام رمضان إميانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أبيه قال 



كنت بعرفات فلقيت أبا سلمة بن عبد : قال  حدثنا هدبة حدثنا القاسم بن الفضل حدثنا النضر بن شيبان - ٨٦٤
حدثين أيب : حدثين بشيء مسعته من أبيك بني أبيك وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحد قال : الرمحن فقلت 

  إن اهللا فرض صيام رمضان وسننت قيامه : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أال : قلت أليب سلمة بن عبد الرمحن : أيب عن النضر بن شيبان قال  حدثنا نصربن علي أخربين أيب حدثين - ٨٦٥
: قال عبد الرمحن بن عوف : حتدثنا حديثا مسعته من أبيك مسعه أبوك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فقال 

للمسلمني إن رمضان شهر افترض اهللا صيامه وإين سننت : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر رمضان فقال 
  قيامه فمن صامه وقامه خرج من الذنب كيوم ولدته أمه 

أخربنا يوسف بن يعقوب : حدثنا بشر بن الوليد و عبيد اهللا بن عمر القواريري و سريج بن يونس قالوا  - ٨٦٦
 إين لواقف يوم بدر يف الصف نظرت عن: عن عبد الرمحن بن عوف قال : املاجشون عن صاحل ين إبراهيم عن أبيه 

مييين ومشايل فإذا أنا بني غالمني حديثة أسناهنما من األنصار فتمنيت أن أكون بني أضلع منهما فغمزين أحدمها فقال 
إين خربت أنه يسب رسول : نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال : قلت : يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ قال : 

فتعجبت : ال يفارق سوادي سواده حىت ميوت األعجل قال  اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده لو رأيته
أال تريان ؟ : من ذلك فغمزين اآلخر فقال يل مثلها فلم أنشب أن نظرت إىل أيب جهل يزول يف الناس فقلت هلما 

هذا صاحبكما الذي تسأالن عنه فابتدراه فضرباه بسيفيهما حىت قتاله مث انصرفا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ال فنظر يف : مسحتما سيفيكما ؟ قاال : أنا قتلته قال : أيكما قتله ؟ قال كل واحد منهما : لم فأخرباه فقال س

  كالكما قتله فقضى بسلبه ملعاذ بن عمرو بن اجلموح واسم اآلخر معاذ بن عفراء : السيفني قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: نا عمرو بن حيىي بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص حدثين أيب قال حدثنا حممد بن حبر البصري حدث - ٨٦٧
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن جده عبد الرمحن بن عوف قال : مسعت سعد بن إبراهيم حيدث عن أبيه 

  قريش واألنصار ومزينة وأسلم وغفار وأشجع وسليم أوليائي ليس هلم ويل دون اهللا ورسوله : 
: إن أيب حدثين عن أبيك فحدثته احلديث فقال : فلقيت إسحاق بن سعد يف املسجد فقلت له : و بن حيىي قال عمر

  إمنا هم سبعة ال أدري الذي نقص من هو 
  وقد ذكر أيب عن غريه أن الذي نقص منهم سليم : قال عمرو 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ر عن عبد العزيز بن أيب رواد حدثنا رجل من أهل الطائف عن حدثنا أبو خيثمة حدثنا عثمان بن عم - ٨٦٨
ال تغلبنكم األعراب على : عن عبد احلمن بن عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : غيالن بن شرحبيل 

واألعراب تسميها العتمة وإن العتمة } ومن بعد صالة العشاء ثالث عورات لكم { : اسم صالتكم فإن اهللا قال 
  بل للحالب اإل

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا زهري حدثنا يونس بن حممد حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن اهلماد عن عمرو عن عبد الرمحن بن  - ٨٦٩
دخلت املسجد فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن عبد الرمحن بن عوف قال : حويرث عن حممد بن جبري 

فاتبعته أمشي وراءه وال يشعر يب حىت دخل خنال فاستقبل القبلة فسجد فأطال السجود وأنا سلم خارجا من املسجد 
ما لك : وراءه حىت ظننت أن اهللا قد توفاه فأقبلت أمشي حىت جئته فطأطأت رأسي أنظر يف وجهه فرفع رأسه فقال 

إين ملا : فجئت أنظر فقال  ملا أطلت السجود حسبت أن يكون اهللا توىف نفسك: يا عبد الرمحن بن عوف ؟ فقلت 
من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك : رأيتين دخلت النخل لقيت جربيل فقال إين أبشرك أن اهللا يقول 

  صليت عليه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  مسند أيب عبيدة بن اجلراح

عن أيب عبيدة أن النيب : حول حدذثنا احلكم بن موسى حدثنا حيىي بن محزة عن هشام بن الغاز عن مك - ٨٧٠
  ال يزال هذا األمر قائما بالقسط حىت يثلمه رجل من بين أمية : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : عن أيب عبيدة قال : حدثنا احلكم بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن مكحول  - ٨٧١
ال يزال أمر أميت قائما بالقسط حىت يكون أول من يثلمه رجل من بين أمية يقال : عليه و سلم  رسول اهللا صلى اهللا

  له يزيد 
  رجاله ثقات غري أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن إبراهيم بن ميمون حدثين سعد بن مسرة بن جندب عن  - ٨٧٢
أخرجوا يهود احلجاز : آخر ما تكلم به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : دة بن اجلراح قال عن أيب عبي: أبيه 

  وأهل جنران من جزيرة العرب واعلموا أن شر الناس الذين اختذوا قبورهم مساجد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان أبو : عن أيب ثعلبة اخلشين قال  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن عبد الرمحن بن سابط - ٨٧٣
ما حفظتما وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عبيدة بن اجلراح و معاذ بن جبل يتناجيان بينهما حبديث فقلت هلما 

ما أردنا أن ننتجي بشيء دونك إمنا ذكرنا حديثا حدثنا رسول اهللا صلى اهللا : وكان أوصامها يب قاال : سلم يب قال 
إنه بدأ هذا األمر نبوة ورمحة مث كائن خالفة ورمحة مث كائن ملكا عضوضا مث : فجعال يتذاكرانه قاال  عليه و سلم

كائن عتوا وجربية وفسادا يف األمة يستحلون احلرير واخلمور والفروج والفساد يف األرض ينصرون على ذلك 
  ويرزقون أبدا حىت يلقوا اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  فذكر حنوه : حدثنا حممد بن املنهال أخو حجاج مناطي حدثنا عبد الواحد بن زياد عن ليث بإسناده  - ٨٧٤
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا عبد اهللا بن معاوية القرشي حدثنا محاد بن سلمة عن خالد احلذاء عن عبد اهللا بن شقيق عن عبد اهللا  - ٨٧٥
إنه مل يكن نيب بعد : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يقول : اجلراح قال  عن أيب عبيدة بن: بن سراقة 

لعله سيدركه : نوح إال قد أنذر قومه الدجال وإين أنذركموه فوصفه لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال 
  أو أخري : ؟ قال يا رسول اهللا كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم : بعض من رآين أو مسع كالمي قالوا 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن إمساعيل حدثنا سليمان بن حيان عن حجاج عن الوليد بن أيب مالك عن عبد الرمحن بن  - ٨٧٦
: ال جتري قال أبو عبيدة : أن رجال من املسلمني أجار رجال من املشركني فقال خالد بن الوليد و عمرو : مسلمة 
  جيري على املسلمني بعضهم : عت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول جتريه مس

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد األمحر عن احلجاج عن الوليد بن أيب مالك عن عبد الرمحن  - ٨٧٧
ال : بيدة و عمرو بن العاص فقال خالد و عمرو أجار رجل قوما وهو مع خالد بن الوليد و أيب ع: بن مسلمة قال 

جيري على املسلمني : فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : جنري من أجار فقال أبو عبيدة بن اجلراح 
  بعضهم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يمون حدثنا واصل موىل أيب عيينة عن حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء ابن أخي جويرية حدثنا مهدي بن م - ٨٧٨
دخلت على : ابن أيب سيف اجلرمي عن الوليد بن عبد الرمحن رجل من فقهاء أهل الشام عن عياض بن عطيف قال 

كيف بات أبو : أيب عبيدة بن اجلراح يف مرضه وامرأته حتيفة جالسة عند رأسه وهو مقبل بوجهه على اجلدار فقلت 
أال تسألوين عما قلت ؟ : إين واهللا ما بت بأجر قال فكأن القوم ساءهم فقال : ر فقال بات بأج: عبيدة ؟ فقالت 

من أنفق : إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : فقال ! إن مل يعجبنا ما قلت فكيف نسألك ؟ : قالوا 
أذى فاحلسنة بعشر أمثاهلا والصوم  نفقة فاضلة يف سبيل اهللا فبسبع مئة ومن أنفق على عياله أو عاد مريضا أو ماز

  جنة ما مل خيرقها ومن ابتاله اهللا ببالء يف جسده فهو له حطة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  من مسند أيب جحيفة

حدثنا مروان بن معاوية حدثنا صاحل بن : حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة و حممود بن خداش قاال  - ٨٧٩
أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر لنا بثنيت عشرة قلوصا وكنا يف : با جحيفة يقول مسعت أ: مسعود قال 

حدثين عن رسول اهللا صلى اهللا : فقلت أليب جحيفة : استخراجها فجاءت وفاته فمنعناها الناس حىت اجتمعوا قال 
  كان رجال أبيض قد مشط عارضاه : عليه و سلم قال 

  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 



عن أيب جحيفة : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا حممد بن بشر حدثنا علي بن صاحل عن أيب إسحاق  - ٨٨٠
  شيبتين هود وأخواهتا : يا رسول اهللا قد شبت قال : قالوا : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه قال : ة بن أيب عمران عن عون بن أيب جحيفة حدثنا قاسم بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة عن صدق - ٨٨١
  من رآين يف املنام فكأمنا رآين مستيقظا إن الشيطان ال يستطيع أن يتمثل يب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

ذكرت اجلدود : مسعت أبا جحيفة قال : حدثنا إمساعيل بن موسى الكويف حدثنا شريك عن أيب عمر قال  - ٨٨٢
جد فالن يف اإلبل : جد فالن يف اخليل وقال آخر : ند النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يف الصالة فقال رجل ع

فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جد فالن يف الرقيق قال : جد فالن يف الغنم وقال آخر : وقال آخر 
ماء وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد حىت اللهم ربنا لك احلمد ملء الس: رفع رأسه من آخر ركعة فقال 

فطول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صوته باجلد ليعلموا أنه ليس كما : وال ينفع ذا اجلد منك اجلد قال : بلغ 
  يقولون 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

رأيت : عن أيب جحيفة قال : يب خالد حدثنا عبد الرمحن بن صاحل حدثنا حممد بن فضيل عن إمساعيل بن أ - ٨٨٣
  أبيض قد مشط : صفه يل فقال : النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت عند النيب صلى : عن أيب جحيفة قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن علي بن األقمر  - ٨٨٤
  ال آكل متكئا : اهللا عليه و سلم فقال لرجل عنده 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رأيت : مسعت أبا جحيفة قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إمساعيل بن أيب خالد قال  - ٨٨٥
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان أشبه الناس به احلسن بن علي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا سفيان بن حسني عن احلكم بن عتيبة أن احلجاج آخر الصالة حدثنا  - ٨٨٦
واهللا لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي فما رأيته صنع كما تصنع أنت : فقال له شيخ : يوم اجلمعة 

يت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ كيف رأ: فلما مسعته يذكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت : قال 
  رأيته خرج حني زالت الشمس وإذا الشيخ أبو جحيفة : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أتيت النيب صلى : عن أبيه قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا عون بن أيب جحيفة  - ٨٨٧
: فخرج بالل بوضوئه فبني نائل وناضح قال : قبة له محراء من أدم قال اهللا عليه و سلم مبكة وهو باألبطح يف 



: فتوضأ وأذن بالل قال : فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حلة محراء كأين أنظر إىل بياض ساقيه قال 
له عنزة فقام حي على الصالة حي على الفالح مث ركزت : ميينا ومشاال يقول : فجعلت أتتبع ها هنا وها هنا يقول 

  فصلى العصر ركعتني مث مير بني يديه احلمار والكلب ال مينع مث مل يزل يصلي ركعتني حىت رجع إىل املدينة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب جحيفة قال : حدثنا زهري حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن األقمر  - ٨٨٨
  ال آكل متكئا : عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أبا جحيفة يقول : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن علي بن األقمر قال  - ٨٨٩
  ال آكل متكئا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه أنه اشترى غالما : د الرمحن بن مهدي حدثنا شعبة عن عون بن أيب جحيفة حدثنا زهري حدثنا عب - ٨٩٠
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن مثن الدم : تكسرها ؟ قال : حجاما فأمر مبحامجه فكسرت فقلت له 

  ومثن الكلب وكسب البغي ولعن الوامشة واملوتشمة وآكل الربا وموكله ولعن املصور 
  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

أنه مسع أبا جحيفة حيدث أنه رأى النيب : حدثنا عبد الرمحن حدثنا شعبة عن احلكم : حدثنا أبو خيثمة قال  - ٨٩١
صلى اهللا عليه و سلم توضأ باهلاجرة فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه مث صلى الظهر ركعتني والعصر ركعتني 

  وبني يديه عنزة 
  إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن عن شعبة عن عون بن أيب جحيفة  - ٨٩٢
  سلم حنوه وزاد فيه مير من ورائه احلمار واملرأة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و : ون بن أيب جحيفة حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن منري عن حجاج عن ع - ٨٩٣
  سلم صلى إىل عنزة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أتينا رسول : عن أبيه ن قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد اهللا بن منري عن حجاج عن عون بن أيب جحيفة  - ٨٩٤
مرحبا أنتم مين فلما حضرت الصالة : باألبطح فقال  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف نفر من بين عامر بن صعصعة

خرج بالل فأذن وجعل أصبعيه يف أذنيه وجعل يستدير يف أذانه فلما أقام غرز النيب صلى اهللا عليه و سلم عنزة 



  فصلى إليها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: العباس اهلمداين عن عون بن أيب جحيفة حدثنا أبو خيثمة حدثنا الفضل بن دكني حدثنا عبد اجلبار بن  - ٨٩٥
إنكم : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفره الذي ناموا فيه حىت طلعت الشمس فقال : عن أبيه قال 

  كنتم أمواتا فرد اهللا إليكم أرواحكم فمن نام عن صالة فليصها إذا استيقظ ومن نسي صالة فليصل إذا ذكر 
  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

عن أبيه : حدثين عون بن أيب جحيفة : حدثنا زهري حدثنا الفضل بن دكني عن عبد اجلبار بن العباس قال  - ٨٩٦
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن مثن الكلب ومثن الدم ومهر البغي : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه : بن موسى حدثنا عبد اجلبار بن العباس عن عون بن أيب جحيفة حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبيد اهللا  - ٨٩٧
ال : أن رجال ذبح قبل أن يصلي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم النحر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  جتزي عنك وال جتزي بعدك : يا رسول اهللا إن عندي جذعة قال : جيزىء عنك فقال 
  رجاله ثقات : أسد قال حسني سليم 

عن أبيه أن رسول اهللا صلى : حدثنا زهري حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو عميس عن عون بن أيب جحيفة  - ٨٩٨
: فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبتلة قال : اهللا عليه و سلم آخى بن سلمان وبني أيب الدرداء قال 

حاجة يف الدنيا فلما جاء أبو الدرداء رحب به سلمان وقرب إليه طعاما فقال إن أخاك ليس له : ما شأنك ؟ قالت 
فأكل معه وبات : أقسمت عليك إال ما طعمت ما أنا بآكل حىت تأكل قال : إين صائم مث قال : له سلمان اطعم قال 

عليك حقا وألهلك عليك يا أبا الدرداء إن لربك : عنده فلما كان من الليل قام أبو الدرداء فأجلسه سلمان مث قال 
قم اآلن فقاما فصليا مث : حقا أعط كل ذي حق حقه صم وأفطر وقم ومن وائت أهلك فلما كان عند الصبح قال 

خرجا إىل الصالة فلما صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم قام إليه أبو الدرداء فأخربه مبا قال سلمان فقال له رسول 
  ال له سلمان اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل ما ق

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : حدثنا زهري حدثنا أبو إسحاق : حدثنا زهري حدثنا هاشم بن القاسم و احلسن بن موسى قاال  - ٨٩٩
مثل من أنت : فقيل له  -يعين عنفقته  -رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهذه منه بيضاء : جحيفة قال 
  أبري النبل وأريشها : يومئذ ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مسند أيب الطفيل



أن أبا الطفيل : حدثنا عمرو بن الضحاك بن خملد حدثنا جعفر بن حيىي بن ثوبان حدثنا عمارة بن ثوبان  - ٩٠٠
فأقبلت : عري قال أخربه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان باجلعرانة يقسم حلما وأنا يومئذ غالم أمحل عضو الب
أمة : من هذه ؟ قالوا : امرأة بدوية فلما دنت من النيب صلى اهللا عليه و سلم بسط هلا رداءه فجلست عليه فسألت 

  اليت أرضعته 
  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب الطفيل : اد حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبد اهللا بن املبارك أخربين عبيد اهللا بن أيب زي - ٩٠١
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رمل من احلجر إىل احلجر 

  عبيداهللا بن أيب زياد خمتلف فيه وباقي رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

ملا فتح رسول اهللا : عن أيب الطفيل قال : حدثنا أبو كريب حدثنا حممد بن فضيل حدثنا الوليد بن مجيع  - ٩٠٢
ه و سلم مكة بعث خالد بن الوليد إىل خنلة وكانت هبا العزى فأتاها خالد بن الوليد وكانت على تالل صلى اهللا علي

] شيئا [ ارجع فإنك مل تصنع : السمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها مث أتى النيب فأخربه فقال 
يا عزى خبليه يا عزى عوريه وإال : يقولون  فرجع خالد فلما نظرت إليه السدنة وهم حجاهبا أمعنوا يف اجلبل وهم

فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها حتثو التراب على رأسها فعممها بالسيف حىت قتلها : قال ! فمويت برغم 
  تلك العزى : مث رجع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب الطفيل بن واثلة قال : اهد بن موسى حدثنا القاسم بن مالك عن معروف بن خربوذ حدثنا جم - ٩٠٣
  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطوف بالبيت على ناقته يستلم احلجر مبحجن معه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

   حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد عن علي بن زيد - ٩٠٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أيب الطفيل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن حبيب و محيد عن احلسن 

سلم قال بينما أنا أنزع الليلة إذ وردت علي غنم سود وغنم عفر فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبني فيهما ضعف 
أروى الواردة فلم أر عبقريا من الناس أحسن نزعا منه واهللا يغفر له مث جاء عمر فاستحالت غربا فمأل احلياض و

  فأولت أن الغنم السود العرب والعفر العجم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  بقية من مسند عبد اهللا بن أنيس

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن ابن إسحاق حدثين حممد بن جعفر بن الزبري عن  - ٩٠٥
إن بلغين أن ابن سفيان بن نبيح : دعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أبيه قال : ن عبد اهللا بن أنيس اب

آية ما : يا رسول اهللا انعته يل حىت أعرفه فقال : قلت : اهلذيل مجع يل الناس ليغزوين وهو بنخلة أو بعرنة فأته قال 
فخرجت متوشحا بسيفي حىت وقعت عليه يف ظعن يرتاد هلن : قال  بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة



وجدت ما وصف يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من القشعريرة ] منزال حني كان وقت العصر فلما رأيته 
فأخذت حنوه وخشيت أن يكون بيين وبينه حماولة تشغلين عن الصالة فصليت وأنا أمشي حنوه أومىء برأسي فلما 

أحل إين أنا : رجل من العرب مسع بك وجبمعك هلذا الرجل فجاء لذلك قال : ممن الرجل ؟ قلت : إليه قال  انتهيت
فمشيت معه شيئا حىت إذا أمكنين محلت عليه بالسيف حىت قتلته مث خرجت وتركت ظعائنه منكبات : يف ذلك قال 

قتلته يا رسول اهللا : قلت : د أفلح الوجه قال ق: عليه فلما قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرآين قال 
أمسك هذه : مث قام معي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأدخلين بيته فأعطاين عصا فقال : صدقت قال : قال 

أعطانيها رسول اهللا : ما هذه العصا ؟ قلت : فخرجت هبا على الناس فقالوا : العصا عندك يا عبد اهللا بن أنيس قال 
فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا : أفال ترجع فتسأله مل ذلك ؟ قال :  عليه و سلم وأمرين أن أمسكها قالوا صلى اهللا

آية بيين وبينك يوم القيامة إن أقل الناس : يا رسول اهللا مل أعطيتين هذه العصا ؟ قال : عليه و سلم فقلت 
ل معه حىت إذا مات أمر هبا فضمت معه يف كفنه مث املختصرون أو املتحضرون يومئذ فقرهنا عبد اهللا بسيفه فلم تز

  دفنا مجيعا رمحة اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا الصلت بن مسعود اجلحدري حدثين حيىي بن عبد اهللا بن يزيد بن عبد اهللا بن أنيس حدثين احلسن  - ٩٠٦
  ليه و سلم بعثه سرية وحده عن عبد اهللا بن أنيس أن رسول اهللا صلى اهللا ع: بن يزيد عمي 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو كريب حممد بن العالء حدثنا يونس ابن بكري حدثنا إبراهيم بن إمساعيل بن جممع األنصاري  - ٩٠٧
يس عن عبد اهللا بن أن: حدثين إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك حدثين أيب عن جدي أيب أمي 

بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبا قتادة وحليفا هلم من األنصار و عبد اهللا بن عتيك إىل ابن أيب : قال 
احلقيق لنقتله فخرجنا فجئنا خيرب ليال فتتبعنا أبواهبم فغلقنا عليهم من خارج مث مجعنا املفاتيح فأرقيناها فصعد القوم 

: عتيك يف درجة أيب احلقيق فتكلم عبد اهللا بن عتيك فقال ابن أيب احلقيق يف النخل ودخلت أنا و عبد اهللا بن 
أىن لك هبذه البلدة قومي فافتحي فإن الكرمي ال يرد عن بابه هذه الساعة فقامت فقلت لعبد ! ثكلتك أمك عبد اهللا 

ل اهللا صلى اهللا دونك فأشهر عليهم السيف فذهبت امرأته لتصيح فأشهر عليها وأذكر قول رسو: اهللا بن عتيك 
فدخلت عليه يف مشربة له فوقفت : عليه و سلم أنه هنى عن قتل النساء والصبيان فأكف فقال عبد اهللا بن أنيس 

أنظر إىل شدة بياضه يف ظلمة البيت فلما رآين أخذ وسادة فاستتر هبا فذهبت أرفع السيف ألضربه فلم أستطيع من 
نعم فدخل فوقف عليه مث خرجنا فاحندرنا من : فعلت ؟ قلت : يب قصر البيت فوخزته وخزا مث خرجت فقال صاح

ليس برجلك بأس : كسرت رجلي فقلت له ! وارجاله : الدرجة فسقط عبد اهللا بن عتيك يف الدرجة فقال 
فيثور أهل خيرب مث ذكرت موضع ! ووضعت قومسي واحتملته وكان عبد اهللا قصريا ضئيال وصاحت املرأة يا بياتاه 

ال : قد تثور أهل خيرب تقتل ؟ فقلت : واهللا ألرجعن فآلخذن قوسي فقال أصحايب : الدرجة فقلت  قومسي يف
من قتل ابن أيب احلقيق ؟ : أرجع أنا حىت آخذ قوسي فرجعت فإذا أهل خيرب قد تثوروا وإذا ما هلم كالم إال 

ابن أيب احلقيق ؟ حىت جئت  من قتل: فجعلت ال أنظر يف وجه إنسان وال ينظر يف وجهي إال قلت كما يقول 
الدرجة فصعدت مع الناس فأخذت قوسي مث حلقت أصحايب فكنا نسري الليل ونكمن النهار فإذا كمنا النهار أقعدنا 
ناطورا ينطرنا حىت إذا اقتربنا من املدينة فكنا بالبيداء كنت أنا ناطرهم مث إين أحلت هلم بثويب فاحندروا فخرجوا مجزا 



ال ولكن رأيت ما : هل رأيت شيئا ؟ فقلت : م فأدركتهم حىت بلغنا املدينة فقال يل أصحايب واحندرت يف آثاره
أدرككم من العناء فأحببت أن حيملكم الفزع وأتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب الناس فقال صلى اهللا 

نعم فدعا رسول اهللا صلى : ه ؟ قلنا فقتلتمو: أفلح وجهك يا رسول اهللا قال : أفلحت الوجوه فقلنا : عليه و سلم 
  هذا طعامه يف ذباب السيف : اهللا عليه و سلم بالسيف الذي قتل به فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  مسند خفاف بن إمياء الغفاري

وأخربين يزيد بن عياض عن عمران بن أيب أنيس عن : حدثنا هارون بن معروف حدثنا به ابن وهب قال  - ٩٠٨
صليت يف مسجد بين غفار فلما جلست جعلت أدعو وأشري : عن احلارث قال : موىل بين ربيعة ] أيب القاسم [ 

: ما تريد هبذا حني تشري بأصبع واحدة ؟ قال : باصبع واحدة فدخل علي خفاف بن إمياء الغفاري وأنا كذلك فقال 
ى اهللا عليه و سلم كان يفعل ذلك فقال املشركون إن رسول اهللا صل: نعم ما صنعت : أدعو اهللا وأسأله قال : قلت 

  إمنا يسحر هبا كذب املشركون إمنا ذلك اإلخالص : 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل بن جعفر أخربين حممد عن خالد بن عبد اهللا بن حرملة عن احلارث بن  - ٩٠٩
غفار غفر اهللا هلا : ركع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث رفع رأسه فقال : اء قال خفاف بن إمي: خفاف أنه قال 

  وأسلم ساملها اهللا وعصية عصيت اهللا ورسوله اللهم العن بين حليان والعن رعال وذكوان مث وقع ساجدا 
  قال خفاف فجعلت لعنة الكفار من أجل ذلك 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  جرب بن عتيكمسند عقبة موىل 

حدثين داود بن احلصني عن : حدثنا عبد الرمحن بن صاحل حدثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق قال  - ٩١٠
شهدت أحدا مع موالي فضربت رجال : عن أبيه عقبة موىل جرب بن عتيك األنصاري قال : عبد الرمحن بن عقبة 

أال : فارسي فبلغت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال خذها مين وأنا الرجل ال: من املشركني فلما قتلته قلت 
  خذها وأنا الرجل األنصاري ؟ فإن موىل القوم من أنفسهم : قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  مسند يزيد بن أسد

: قول مسعت خالد القسري على املنرب ي: حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا هشيم بن بشري حدثنا سيار قال  - ٩١١
  يا يزيد بن أسد حب للناس من حتب لنفسك : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن جدي قال : حدثين أيب 

  سلمة اهلمداين



بن سلمة اهلمداين عن أبيه عن ] بن عمرو [ حدثنا عبد الرمحن بن صاحل حدثين حيىي بن عمرو بن حيىي  - ٩١٢
بامسك اللهم من حممد : ه و سلم كتب إىل قيس بن مالك األرحيب عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا علي: جده 

  رسول اهللا إىل قيس بن مالك سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته 
عرهبم ومخورهم مواليهم وحاشيتهم وأقطعتك من ذرة يسار مئيت صاع : أما بعد فذاكم أن استعملتك على قومك 

وقول رسول اهللا صلى اهللا : قال قيس [ ولعقبك من بعدك أبدا أبدا ومن زبيب خيواون مئيت صاع جار ذلك لك 
  أحب إيل إين ألرجو أن يبقى يل عقيب أبدا ] أبدا أبدا : عليه و سلم 

  أهل البادية ومخورهم أهل القرى : عرهبم : قال حيىي 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  مسند عبد اهللا بن حبينة

حدثنا عطاف بن خالد حدثين أخي املسور بن خالد عن علي بن عبد اهللا بن مالك  حدثنا حممد بن بكار - ٩١٣
صلى : بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس بني ظهراين أصحابه إذ قال : عن أبيه عبد اهللا قال : ابن حبينة 

فدخل بعض أصحاب رسول اهللا : فلم ندر أي مقربة ومل يسم هلم شيئا قال : اهللا على تلك املقربة ثالث مرات قال 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر : فقال هلا  -فحدثت أهنا عائشة : قال عطاف  -على بعض أزواج النيب 

أهل مقربة فصلى عليهم ومل خيربنا أي مقربة هي ؟ فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليها فسألته عنها فقال 
  أهل مقربة بعسقالن : هلا 
  إسناده ضعيف : ل حسني سليم أسد قا

: عن ابن حبينة قال : حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم  - ٩١٤
أقيمت الصالة فمر النيب برجل يصلي ركعتني قبل الصبح فكلمه بشيء ال ندري ما هو فلما انصرفنا أحطنا به 

  يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا : قال يل : يه و سلم ؟ فقال ما قال النيب صلى اهللا عل: نسأله 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا بن مالك : حدثنا أبو سلمة بن السباك حدثنا خملد عن ابن جريج عن جعفر بن حممد عن أبيه  - ٩١٥
صلي فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و بن حبينة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج لصالة الصبح ورجل ي

  تريد أن تصلي أربعا ؟ أو مرتني : سلم منكبه وقال 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  ما أسند جهجاه الغفاري

حدثنا زيد بن احلباب عن موسى بن عبيدة عن عبيد بن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة و أبو كريب قاال  - ٩١٦
املؤمن يأكل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن جهجاه الغفاري قال : بن يسار سلمان القرشي عن عطاء 

  يف معى واحد والكافر يأكل يف سبعة أمعاء 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة  - ٩١٧
  حوه بن

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ما أسند جارود العبدي

عن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا خالد بن خملد عن علي بن هاشم عن أشعث عن حممد بن سريين  - ٩١٨
نك على أين إن تركت ديين ودخلت يف دي: أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم أبايعه فقلت له : اجلارود العبدي قال 

  نعم : ال يعذبين اهللا يف اآلخرة ؟ قال 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن اجلارود أن : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا أبان حدثنا قتادة عن يزيد بن عبد اهللا عن أيب مسلم اجلذمي  - ٩١٩
  ضالة املسلم حرق النار : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده حسن : أسد قال حسني سليم 

  رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

عن رجل من أصحاب : حدثنا حممد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أيب بشر عن سالم بن عمرو  - ٩٢٠
 :فأصلحوا إليهم : إخوانكم أحسنوا إليهم أو قال : النيب صلى اهللا عليه و سلم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبهم 

  سلمة بن قيصر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا ابن وهب حدثين ابن هليعة عن زبان بن فائد أن هليعة بن عقبة حدثه عن  - ٩٢١
من صام يوما ابتغاء وجه اهللا باعده  :عن سلمة بن قيصر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عمرو بن ربيعة 

  اهللا من جهنم كبعد غراب طار وهو فرج حىت مات هرما 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  أبو أيب عمرة

  عن أيب عمرة : حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو عبد الرمحن املقريء حدثنا املسعودي  - ٩٢٢
 صلى اهللا عليه و سلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى أتينا رسول اهللا: عن أبيه قال 

  الفرس سهمني 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  جد خالد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



  ] عن أبيه [ حدثنا أبو طالب عبد اجلبار بن عاصم حدثنا أبو املليح الرقي عن حممد بن خالد  - ٩٢٣
: ه كانت له صحبة أنه خرج زائرا لبعض إخوانه فلم ينته إليه حىت بلغه أنه مريض فلما دخل عليه قال عن جد: 

خرجت وأنا أريد زيارتك فلم أصل : وكيف مجعت هذا كله ؟ قال : أتيتك زائرا أو أتيتك عائدا أو مبشرا قال 
إذا سبقت : لى اهللا عليه و سلم قال إليك حىت بلغين شكاتك فكانت عيادة وأبشرك بشيء مسعته من رسول اهللا ص

للعبد من اهللا منزلة مل يبلغها عمال ابتاله يف جسده أو يف ماله أو يف ولده مث صربه حىت ينال املنزلة اليت سبقت له من 
  اهللا عز و جل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  ما أسند خرشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

أن : ب حدثنا إمساعيل بن عياش عن ثابت بن عجالن األنصاري أن أبا كثري احملاريب حدثه حدثنا أبو طال - ٩٢٤
إنه سيكون بعدي قنت النائم فيها خري من اليقظان : خرشة حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثه قال 

يفه مث ليمش إىل صفاة فيضرهبا والقاعد فيها خري من القائم والقائم فيها خري من املاشي فمن أتت عليه فليأخذ س
  حىت تتكسر مث ليضطجع هلا حىت تنجلي على ما اجنلت عليه 

  خالد بن عدي اجلهين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا أبو عبد الرمحن حدثنا سعيد حدثين أبو األسود عن بكري بن عبد اهللا عن بسر  - ٩٢٥
من بلغه معروف من : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عدي اجلهين قال عن خالد بن : بن سعيد 

  أخيه من غري مسألة وال إشراف نفس فليقبله وال يرده فإمنا هو رزق ساقه اهللا إليه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  أبو مالك أو ابن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

مسعت زرارة بن أوىف حيدث عن رجل من قومه : اجلعد حدثنا شعبة عن علي ابن زيد قال  حدثنا علي بن - ٩٢٦
من ضم يتيما بني مسلمني يف طعامه : أبو مالك أو ابن مالك مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : يقال له 

ا مث دخل النار فأبعده اهللا وأميا وشرابه حىت يستغين عنه وجبت له اجلنة البتة ومن أدرك والديه أو أحدمها مث مل يربمه
  مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  أبو عزة

رجل من أصحاب النيب  -عن أيب عزة : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن أيوب عن أيب املليح  - ٩٢٧
  إذا أراد اهللا قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة : يه و سلم قال أن النيب صلى اهللا عل -صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  قدامة بن عبد اهللا

رأيت رسول : عن قدامة بن عبد اهللا قال : حدثنا حمرز بن عون حدثنا قران بن متام عن أمين بن نابل املكي  - ٩٢٨
  احلجر مبحجنه اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ناقته يستلم 

  أبوليلى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

عن  -يعين بردا إن شاء اهللا  -حدثنا احلسن بن الصباح حدثنا العباس بن الفضل األنصاري عن ابن سنان  - ٩٢٩
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وخرجنا : عن أيب ليلى قال : عقبة بن علي عن حيىي بن زيد عن أيب أنيسة 

غط فخذك يا معمر فإن : فمر برجل من بين عدي كاشف عن فخذه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  معه
  الفخذ من العورة 

  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا حيىي بن يعلى حدثين أيب عن غيالن بن جامع عن قيس بن مسلم  - ٩٣٠
أن أباه أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قسم غنما فجعل لكل عشرة من : ن أيب ليلى حدثين عبد احلمن ب

  أصحابه شاة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ما أسند عبد الرمحن بن حسنة اجلهين

: قال عن عبد الرمحن بن حسنة اجلهين : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا األعمش عن زيد بن وهب  - ٩٣١
غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزلنا أرضا كثرية الضباب فأصبناها فكانت القدور تغلي هبا فقال النيب 

إن أمة من بين إسرائيل مسخت وأنا أخشى أن : فقال : ضباب أصبناها : ما هذه ؟ فقلنا : صلى اهللا عليه و سلم 
  تكون هذه فأمرنا فأكفأناها وإنا جلياع 

  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

: عن عبد الرمحن بن حسنة قال : حدثنا زهري حدثنا حممد بن خازم حدثنا األعمش عن زيد بن وهب  - ٩٣٢
انظروا : خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف يده كهيئة الدرقة فوضعها مث بال إليها فقال بعض القوم 

أما علمت ما أصاب صاحب ! وحيك : فسمعه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : إليه يبول كما تبول املرأة قال 
  بين إسرائيل ؟ كانوا إذا أصاهبم شيء من البول قرضوا باملقاريض فنهاهم فعذب يف قربه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  قيس بن أيب غرزة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

: عن قيس بن أيب غرزة قال : يبة حدثنا معوية بن ميسرة بن شريح حدثنا احلكم حدثنا عثمان بن أيب ش - ٩٣٣
يا صاحب الطعام : مر النيب صلى اهللا عليه و سلم بصاحب طعام يبيع طعامه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  سلمني فليس منهم من غش امل: نعم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أسفل الطعام مثل أعاله ؟ فقال 
  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

  بشري السلمي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا جماهد بن موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد احلميد بن جعفر عن أيب جعفر عن رافع بن بشري  - ٩٣٤
يوشك نار خترج من حبس تسري سري بطيئة اإلبل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أبيه قال : السلمي 

غدت النار أيها الناس فاغدوا قالت النار أيها الناس فقيلوا راحت : تسري بالنهار وتكمن بالليل تغدو وتروح يقال 
  النار أيها الناس فروحوا من أدركته أكلته 

  عبد الرمحن بن عثمان التيمي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثين املنكدر بن حممد بن : ثنا أبو عبد اهللا بن الدورقي حدثنا الطالقاين إبراهيم بن إسحاق قال حد - ٩٣٥
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم عيد قائما يف : عن عبد الرمحن بن عثمان التيمي قال : املنكدر عن أبيه 

  السوق ينظر إىل الناس ميرون 
   إسناده فيه لني: قال حسني سليم أسد 

  أبو عبد الرمحن اجلهين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن منري عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد اهللا اليزين  - ٩٣٦
إين راكب غدا إىل يهود فال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن أيب عبد الرمحن اجلهين قال 

  وعليكم : تبدؤوهم بالسالم وإذا سلموا عليكم فقولوا 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  يزيد بن ثابت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا خارجة بن زيد  - ٩٣٧
ما : نا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل البقيع فرأى فربا حديثا فقال خرج: يزيد بن ثابت قال : عن عمه 

فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه : فالنة موالة فالن ماتت ظهرا وأنت قائل فكرهنا أن نوقظك قال : هذا القرب ؟ قالوا 
: وأظنه قال : ال آذنتموين قال ال ميوتن أحد ما دمت بني أظهركم إ: و سلم فصفنا خلفه فكرب عليها أربعا مث قال 

  فإن صاليت له رمحة 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  سربة بن معبد اجلهين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 



عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سربة  - ٩٣٨
  تعة و سلم هنى عن نكاح امل
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسحاق األزرق عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سربة  - ٩٣٩
: استمتعوا من هذه النساء قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم حجة الوداع : أبيه سربة بن معبد قال 

فعرضنا ذلك على النساء فأبني إال أن يضربن بيننا وبينهن أجال فذكرنا لرسول : التزويج قال : ا واإلستمتاع عندن
فمررنا بامرأة : افعلوا فخرجت أنا وابن عم يل مع كل واحدة منا بردة قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

لك الليلة مث غدوت فإذا أنا برسول اهللا برد كربد فتزوجتها فنمت معها ت: فأعجبها شبايب وبردة ابن عمي فقالت 
إين كنت أذنت لكم يف املتعة فمن كان عنده منهن شيء فليفارقه : صلى اهللا عليه و سلم بني الباب والركن يقول 

  فإن اهللا حرمها إىل يوم القيامة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جده أن رسول : مللك بن الربيع بن سربة عن أبيه حدثنا زهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد ا - ٩٤٠
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يصلى يف أعطان اإلبل ورخص أن يصلى يف مراح الغنم 

يستر الرجل يف الصالة السهم وإذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال : وعن أبيه عن جده  - ٩٤١
  صلى أحدكم فليستتر ولوبسهم 

  سود بن سريع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم األ

عن األسود بن سريع قال : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو محزة العطار إسحاق بن الربيع حدثنا احلسن  - ٩٤٢
كل مولود يولد على الفطرة حىت يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه و : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

  ينصرانه 
  رجاله ثقات : ني سليم أسد قال حس

  أبو لبيبة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

قال : عن جده قال : حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا وكيع حدثنا حيىي بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة  - ٩٤٣
  من استحل بدرهم يف النكاح فقد استحل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ناده ضعيف إس: قال حسني سليم أسد 

  رجل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

مر مالك بن : حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن رجاء بن أيب سلمة عن سليمان بن موسى قال  - ٩٤٤
اركب فإين أرى دابتك : ورجل يقود دابته فقال له : عبد اهللا اخلثعمي وهوعلى الناس بالصائفة بأرض الروم قال 



ما اغربت قدما عبد يف سبيل اهللا إآل حرم اهللا عليهما : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  مسعت: ظهرية قال 
  فنزل مالك ونزل الناس ميشون فما رئي يوما أكثر ماشيا منه : النار قال 

  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

  أسيد بن حضري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حيىي بن زكريا بن أيب زائدة حدثنا حممد بن إسحاق عن حصني بن عبد الرمحن عن  حدثنا زمحويه حدثنا - ٩٤٥
دعاين أسيد بن حضري فقطعت له عرق النسا فحدثين : قال  -وكان طبيبا : حممود بن لبيد عن ابن شفيع قال 

كلم رسول اهللا : ا أهل بيت من بين ظفر وأهل بيت من بين معاوية فقالو: أتاين أهل بيتني من قومي : حبديثني قال 
نعم أقسم لكل أهل بيت منهم شطرا : فكلمته فقال  -صلى اهللا عليه و سلم يقسم لنا أو يعطينا أو حنو من هذا 

ما  -وأنتم فجزاكم اهللا خريا فإنكم : جزاك اهللا خريا يا رسول اهللا قال : قلت : فإن عاد اهللا علينا عدنا عليهم قال 
إنكم ستلقون أثرة بعدي فلما كان : ت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ومسع: أعفة صرب قال  -علمتكم 

عمر بن اخلطاب قسم حلال بني الناس فبعث إيل منها حبلة فاستصغرهتا فأععطيتها ابنيت فبينما أنا أصلي إذ مر يب 
إنكم ستلقون أثرة : شاب من قريش عليه حلة من تلك احللل جيرها فذكرت قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

صل يا أسيد فلما قضيت : صدق اهللا ورسوله فانطلق رجل إىل عمر فأخربه فجاء وأنا أصلي فقال : بعدي فقلت 
تلك حاة بعثت هبا إىل فالن وهو بدري أحدي عقيب فأتاه هذا الفىت : كيف قلت ؟ فأخربته فقال : صاليت قال 

ظننت أن ذاك ال يكون  -يا أمري املؤمنني  -قد واهللا : ين ؟ قلت فابتاعها منه فلبسها فظننت أن ذاك يكون يف زما
  يف زمانك 

  عروة بن مضرس

أتيت رسول : عن عروة بن مضرس قال : حدثنا زمحويه حدثنا صاحل يعين ابن عمر عن مطرف عن عامر  - ٩٤٦
من أدرك مجعا : يه و سلم اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا إين أنضيت فقال رسول اهللا صلى اهللا عل

  فوقف مع اإلمام حىت يفيض فقد أدرك احلج ومن مل يدرك مجعا فال حج له 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  أمين بن خرمي األسدي

ملا قاتل مروان الضحاك بن قيس أرسل إىل : حدثنا زمحويه حدثنا صاحل بن عمر عن مطرف عن عامر قال  - ٩٤٧
إن أيب و عمي شهدا بدرا فعهدا إيل أن أقاتل أحدا : إنا حنب أن تقاتل معنا فقال : رمي األسدي فقال أمين بن خ

  : اذهب ووقع فيه وسبه فأنشأ أمين يقول : يشهد أن ال إله إال اهللا فإن جئتين برباءة من النار قاتلت معك فقال 
  ) ولست مقاتال رجال يصلي على سلطان آخر من قريش ( 
  ) انه وعلي إمثي معاذ اهللا من جهل وطيش له سلط( 
  ) أقاتل مسلما يف غري شيء ؟ فليس بنافعي ما عشت عيشي ( 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



  مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل

عن سعيد بن زيد قال : حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا أبو األحوص عن منصور عن هالل بن يساف  - ٩٤٨
يا رسول اهللا لئن أدركنا : فقلنا أو قالوا : ا قعودا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر فتنة فعظمها قال كن: 

رأيت إخواين قتلوا : كال إن حبسبكم القتل قال سعيد : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هذه لنهلكن ؟ قال 
  بعد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن سعيد بن زيد يبلغ به : دثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف ح - ٩٤٩
  من قتل دون ماله فهو شهيد ومن ظلم شيئا من األرض طوقه من سبع أرضني : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

زريع حدثنا حممد بن إسحاق حدثين الزهري عن طلحة بن عبد اهللا بن حدثنا القواريري حدثنا يزيد بن  - ٩٥٠
إين أحب أن تأتوا سعيد بن زيد : أتتنا أروى ابنة أوس يف نفر قريش فيهم عبد الرمحن بن سهل فقالت : عوف قال 

: نا فقال فتكلموه وتذكروه فإنه انتقص من أرضي إىل أرضه فقمنا إىل سعيد حىت جئناه يف أرضه بالعقيق فخرج إلي
قد عرفت ما جاء بكم أتتكم أروى بنت أوس فقالت إين أنتقص من أرضها إىل أرضي ما ليس يل سأحدثكم ما 

  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أخذ من األرض ما ليس له طوقه إىل السابعة 
: ال نكلمك بعد هذا بشيء أبدا قال  ال واهللا: فقلنا : قال : من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد : ومسعته يقول 

  وركبنا وانطلقنا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن سعيد بن : حدثنا أمحد بن عيسى املصري حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمر بن حممد أن أباه حدثه  - ٩٥١
من أخذ : عليه و سلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا : زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته يف أرض فقال 

اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل : شربا من األرض بغري حقه طوقه من سبع أرضني يوم القيامة مث قال 
أصابتين دعوة سعيد بن زيد فبينما هي متشي يف الدار : فرأيتها عمياء تلتمس اجلدر تقول : قربها يف دارها قال 

  ا فكانت قربها خرت يف بئر يف الدار فوقعت فيه
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن سعيد بن زيد قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن خازم حدثنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٩٥٢
  من ظلم شربا من األرض بغري حقه فإنه يطوقه من سبع أرضني : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  صحيح  إسناده: قال حسني سليم أسد 

عن سعيد بن زيد عن : حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف  - ٩٥٣
  من ظلم من األرض شربا طوقه من سبع أرضني ومن قتل دون ماله فهو شهيد : النيب صلى اهللا عليه و سلم يعين 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



: عن سعيد بن زيد قال : ثنا إمساعيل بن عمر حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر حدثنا أبو خيثمة حد - ٩٥٤
  من أخذ من األرض شربا بغري حقه طوقه من سبع أرضني يوم القيامة : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

نا ابن أيب ذئب عن احلارث بن عبد الرمحن عن أيب سلمة قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخرب - ٩٥٥
أتروين انتقصت من حقها : سعيد و أروى فأتينا سعيد بن زيد فقال : انطلقوا فأصلحوا بني هذين : قال لنا مروان : 

 من أخذ شربا من األرض بغري حقه طوقه من سبع: شيئا ؟ أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  أرضني ومن توىل قوما بغري إذهنم فعليه لعنة اهللا ومن اقتطع مال أخيه بيمينه فال بارك اهللا له فيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين أيب عن ابن شهاب أخربين طلحة بن عبد اهللا بن عوف عن  - ٩٥٦
من : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : أخربه أن سعيد بن زيد قال : عبد الرمحن بن عمرو بن سهل 

  ظلم من األرض شيئا يطوقه من سبع أرضني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيو ب عن هشام بن عروة عن : حدثنا موسى بن حيان البصري قال  - ٩٥٧
  من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظامل حق : د عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن سعيد بن زي: أبيه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: سألت سعد بن إبراهيم عن بين ناجية قال : حدثنا موسى بن حيان حدثنا حممد بن جعفر عن شعبة قال  - ٩٥٨
: هم حي مين قال شعبة : يب صلى اهللا عليه و سلم قال يروون عن سعيد بن زيد عن الن: قال سعد : هم منا 

  وأنا منهم : وأحسبه قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن سعيد بن : حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل بن جعفر أخربين العالء عن عباس بن سهل بن سعد  - ٩٥٩
من األرض ظلما طوقه اهللا إياه يوم القيامة من سبع من اقتطع شربا : زيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أرضني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا الفضل بن دكني حدثنا عبد السالم بن حرب عن يزيد بن أيب زياد عن  - ٩٦٠
اللهم إين : د احلسن بن علي فقال عن سعيد بن زيد بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخذ بي: ابن خينس 

  أحبه فأحبه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا عبيد اهللا القواريري حدثنا محاد بن زيد عن حممد بن شبيب عن عبد امللك بن عمري عن عمرو بن  - ٩٦١
  اؤها دواء للعني الكمأة من املن وم: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن سعيد بن زيد قال : حريث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن أروى بنت أوس ادعت على سعيد : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد عن هشان بن عروة عن أبيه  - ٩٦٢
أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد : بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إىل مروان بن احلكم فقال سعيد 

: وماذا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال  الذي مسعت
ال : من أخذ شربا من األرض طوقه إىل سبع أرضني فقال له مروان : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

فما ماتت حىت ذهب : يف أرضها قال  اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها: أسألك بينة بعد هذا فقال 
  بصرها وبينما هي متشي يف أرضها إذ وقعت يف حفرة فماتت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن سعيد بن زيد أن النيب صلى اهللا : حدثنا احلماين حيىي حدثنا حديج بن معاوية عن أيب إسحاق عن عامر  - ٩٦٣
  عليه و سلم صلى على النجاشي 

  إسناده ضعيف :  سليم أسد قال حسني

حدثنا عبيد اهللا القواريري حدثنا حممد بن عبد اهللا بن الزبري حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن  - ٩٦٤
يا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مسعت سعيد بن زيد يقول : رجل عن عمرو بن حريث قال 

  نكم العشور معشر العرب امحدوا ربكم الذي رفع ع
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن سعيد بن زيد عن النيب صلى : حدثنا القواريري حدثنا ابن عيينة عن عبد امللك عن عمرو بن حريث  - ٩٦٥
  الكمأة من املن الذي أنزل على بين إسرائيل وماؤها شفاء للعني : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا صدقة بن املثىن النخعي حدثين * حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي  - ٩٦٦
كنا عند املغرية بن شعبة وهو يف املسجد وعنده أهل الكوفة فجاء سعيد بن زيد : جدي رباح بن احلارث قال 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : ال سعيد بن زيد هاهنا فاجلس فأجلسه معه على السرير فق: فأوسع له املغرية فقال 
  إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : عليه و سلم يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

زيد عن سعيد بن : حدثنا شيبان حدثنا جرير بن حازم حدثنا عبد امللك بن عمري حدثنا عمرو بن حريث  - ٩٦٧
  هي من املن وماؤها شفاء للعني : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن الكمأة فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



: حدثنا زهري حدثنا جرير بن عبد احلميد عن مطرف عن احلكم عن احلسن العرين عن عمرو بن حريث  - ٩٦٨
الكمأة من امل الذي أنزل على بين إسرائيل وماؤها :  عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا: عن سعيد بن زيد قال 

  شفاء للعني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا هشيم أخربنا حصني عن هالل بن يساف عن عبد اهللا : حدثنا أبو خيثمة و يعقوب بن إبراهيم قاال  - ٩٦٩
قيل : لتسعة أهنم يف اجلنة ولو شهدت على العاشر مل آمث قال أشهد على ا: عن سعيد بن زيد قال : ابن ظامل املازين 

اسكن حراء فإنه ليس عليك إال نيب أو : وكيف ذاك ؟ قال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبراء فقال : 
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر و عمر و علي و عثم: من هم ؟ قال : فقيل : صديق أو شهيد قال 

   -يعين نفسه  -أنا : فمن العاشر ؟ قال : قيل : و طلحة و الزبري و سعد و ابن عوف قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن سعيد بن زيد قال : حدثنا داود بن عمرو الضيب حدثنا صاحل ابن موسى الطلحي عن عاصم عن زر  - ٩٧٠
ق حراء فلما استوينا رجف بنا فضربه رسول اهللا صلى اهللا عليه و اختبأنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فو

اسكن حراء فإنه ليس عليك إال نيب أو صديق أو شهيد وعليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سلم بكفه مث قال 
  ث و أبو بكر و عمر و عثمان و علي و طلحة و الزبري و سعد و عبد الرمحن و سعيد بن زيد الذي حدث باحلدي

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

خطبنا املغرية : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن احلر بن الصياح عن عبد الرمحن بن األخنس قال  - ٩٧١
النيب يف اجلنة و : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : بن شعبة فنال من علي فقام سعيد بن زيد فقال 

و عمر يف اجلنة و عثمان يف اجلنة و علي يف اجلنة و طلحة يف اجلنة و الزبري يف اجلنة و عبد الرمحن  أبو بكر يف اجلنة
  بن عوف يف اجلنة و سعد يف اجلنة ولو شئت أن أمسي العاشر 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو عثمان : ل أيب قا: حدثنا املعتمر قال : حدثنا سويد بن سعيد و عبيد اهللا بن معاذ قاال  - ٩٧٢
ما تركت بعدي يف : أسامة بن زيد بن حارثة و سعيد بن زيد أهنما حدثاه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  الناس فتنة أضر على الرجال من النساء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

الرمحن بن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن حدثنا مصعب الزبريي حدثنا الضحاك بن عثمان عن عبد  - ٩٧٣
سألت أنا و عمر بن اخلطاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن زيد بن عمرو : عن سعيد بن زيد قال : أبيه 

  يأيت يوم القيامة أمة وحده : فقال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  من مسند أيب سعيد اخلدري



عن خأيب سعيد اخلدري عن النيب : مسع عمرو جابرا حيدث : سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا  - ٩٧٤
هل فيكم من رأى رسول اهللا : ليأيت على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال هلم : صلى اهللا عليه و سلم قال 

يكم من رأى من صحب رسول ف: نعم فيفتح هلم مث يغزو فئام من الناس فيقال : صلى اهللا عليه و سلم ؟ فيقولون 
هل فيكم من رأى من : نعم فيفتح هلم مث يغزو فئام من الناس فيقال هلم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فيقولون 

  نعم فيفتح هلم : صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فيقولون 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن النيب صلى اهللا : ة عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيين - ٩٧٥
يبصق عن : عليه و سلم رأى خنامة يف قبلة املسجد فحكها حبصاة مث هنى أن يبصق الرجل بني يديه وعن ميينه وقال 

  يساره أو حتت قدمه اليسرى 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا : ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد حدثنا أبو حثيمة حدثنا  - ٩٧٦
اشتمال الصماء وأن حيتيب الرجل يف ثوب واحد ليس على فرجه : اللبستني : عليه و سلم هنى عن بيعتني ولبستني 

  منه شيء وعن املالمسة واملنابذة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسع أبا سعيد اخلدري هنى النيب صلى اهللا عليه و : ثمة حدثنا سفيان عن ضمرة بن سعيد حدقنا أبو خي - ٩٧٧
  سلم عن صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغرب الشمس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

د يبلغ به النيب صلى عن أيب سعي: حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار  - ٩٧٨
  الغسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم : اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ليس : عن أيب سعيد اخلدري رواية قال : حدثنا زهري حدثنا سفيان عن عمرو بن حيىي بن عمارة عن أبيه  - ٩٧٩
  ة وليس فيما دون مخس ذود صدقة فيما دون مخس أواق صدقة وليس فيما دون مخسة أوسق صدق

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هل مسعت : سألت أبا سعيد : حدثنا زهري حدثنا سفيان حدثين العالء بن عبد الرمحن اجلهين عن أبيه قال  - ٩٨٠
زرة املؤمن إىل إ: مسعته يقول : حدثين قال : نعم قلت : من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا يف اإلزار ؟ قال 

أنصاف ساقيه ال جناح عليه بينه وبني الكعبني وما أسفل من الكعبني ففي النار ثالث مرات ال ينظر اهللا إىل من جر 
  إزاره خيالء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



نيب صلى اهللا عن أيب سعيد أن ال: حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد  - ٩٨١
  إذا استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فلريجع : عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يعين  -قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن ابن أيب صعصعة عن أبيه وكانت أمه عند أيب سعيد قال  - ٩٨٢
: األذان فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يا بين إذا كنت يف البوادي فارفع صوتك ب:  -أبا سعيد 

  ال يسمع صوته جن وال إنس وال حجر وال شجر إآل شهد له 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن ابن أيب صعصعة عن أبيه  - ٩٨٣
  كون خري مال الرجل غنم هبا شغف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت يوشك أن ي: سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن أبا سعيد اخلدري : حدثنا زهري حدثنا سفيان حدثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن أيب حيىي أخربين أيب  - ٩٨٤
: ال توقدن نار بليل فلما كان يعد ذلك قال : ديبية قال أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا كان يوم احل

  أوقدوا واصطنعوا فإنه لن يدرك أحد بعدكم مبدكم وال صاعكم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

إن : مسعت أبا سعيد اخلدري يقول : حدثنا زهري حدثنا حيىي بن سعيد عن أنيس بن حيىي حدثين أيب قال  - ٩٨٥
هو : و بن عوف ورجال من بين خدرة امتريا يف املسجد الذي أسس على التقوى فقال اخلدري رجال من بين عمر

فخرجا حىت جاءا إىل رسول اهللا : هو مسجد قباء قال : مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال العمري 
عليه و سلم ويف ذلك  هو هذا املسجد مسجد رسول اهللا صلى اهللا: صلى اهللا عليه و سلم فسأاله عن ذلك فقال 

  خري كثري 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا زهري حدثنا حيىي بن سعيد أخربنا ابن أيب ذئب حدثين سعيد بن خالد عن أيب سلمة بن عبد الرمحن  - ٩٨٦
فإن يف أحد إذا وقع الذباب يف طعام أحدكم فامقلوه : عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : 

  جناحيه داء ويف اآلخر دواء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا زهري حدثنا حيىي بن سعيد ن عن عوف حدثنا أبو  - ٩٨٧
لى األرض ظلما ال تقوم الساعة حىت متت: عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : الصديق 

  فيملؤها قسطا وعدال كما ملئت ظلما وعدوانا  -من عتريت : أو قال  -وعدوانا مث خيرج رجل من أهل بييت 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا هدبة حدثنا مهام عن قتادة عن أيب عيسى األسواري  - ٩٨٨
  هنى عن الشرب قائما أو حنو ذا  و سلم

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى : حدثنا زهري حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة عن أيب عيسى األسواري  - ٩٨٩
  اهللا عليه و سلم هنى عن الشرب قائما 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نا ابن وهب أخربنيب مسلمة بن علي عن عبد الرمحن بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد حدثنا أبو مهام حدث - ٩٩٠
من قل ماله وكثر عياله وحسن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ايب سعيد اخلدري قال : بن املسيب 

  صالته ومل يغتب املسلمني جاء يوم القيامة وهو معي كهاتني 
  ضعيف جدا  إسناده: قال حسني سليم أسد 

: عن أيب سعيد اخلدري قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي عن شعبة حدثين قتادة عن عبد اهللا بن أيب عتبة  - ٩٩١
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشد حياء من العذراء يف خدرها 

  ال تقوم الساعة حىت ال حيج البيت : وقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أيب سعيد قال : حدثنا زهري حدثنا حيىي عن جمالد عن أيب الوداك  - ٩٩٢
  إن شئتم فكلوه وذكاته ذكاة أمه : سلم عن جنني الناقة والبقرة فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى : اهللا حدثنا زهري حدثنا حيىي عن ابن عجالن حدثنا عياض بن عبد  - ٩٩٣
اهللا عليه و سلم أنه كان يعجبه العراجني ميسكها بيده فدخل املسجد يوما ويف يده منها واحدة فرأى خنامات يف قبلة 

أحيب أحدكم أن يستقبله الرجل فيبصق يف وجهه : املسجد فحتهن به حىت أنقاهن مث أقبل على الناس مغضبا فقال 
إذا قام إىل الصالة فإمنا يستقبل ربه وامللك عن ميينه فال يبصق بني يديه وال عن ميينه ولكن عن يساره  ؟ إن أحدكم

  أو حتت قدمه اليسرى فإن عجلت به بادرة فليتفل هكذا وتفل حيىي يف ثوبه ورد بعضه على بعض 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن رجال دخل املسجد يوم : جالن أخربنا عياض حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي عن ابن ع - ٩٩٤
اجلمعة ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب فدعاه فأمره أن يصلي ركعتني مت دخل املسجد ثانية ورسول اهللا 

مما تصدقوا تصدقوا فتصدقوا فأعطاه ثوبني : صلى اهللا عليه و سلم على املنرب فدعاه فأمره أن يصلي ركعتني مث قال 
انظروا إىل هذا الرجل : تصدقوا فألقى هو أحد ثوبيه فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما صنع وقال : مث قال 

تصدقوا فأعطوه ثوبني مث : دخل املسجد هبيئة بذة فرجوت أن تفطنوا له فتصدقوا عليه أو تكسوه فلم تفعلوا فقلت 



  وانتهره تصدقوا فألقى أحد ثوبيه خذ ثوبك : قلت 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري أن رجال من : حدثنا زهري حدثنا حيىي بن سعيد عن سعد بن إسحاق حدثتين زينب  - ٩٩٥
أي رسول اهللا وإن : كفارات قال : يا رسول اهللا أرأيت هذه األمراض اليت تصيبنا ماذا لنا هبا ؟ قال : املسلمني قال 

فدعا على نفسه أن ال يفارقه الوعك حىت ميوت وأن ال يشغله عن حج : وإن شوكة فما فوقها قال : قلت ؟ قال 
  وال عمرة وال جهاد يف سبيل اهللا وال صالة مكتوبة يف مجاعة فما مس إنسان جسده إال وجد حرها حىت مات 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن : ن عبيد اهللا حدثنا زهري حدثنا سفيان عن الزهري ع - ٩٩٦
  اختناث األسقية 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : حدثتين زينب بنت كعب : حدثنا زهري حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا سعد بن إسحاق قال  - ٩٩٧
فقدم : حي فوق ثالثة أيام مث رخص أن نأكل وندخر قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن حلوم األضا

نعم قال : كأن هذا من قديد األضحى ؟ قالوا : قتادة بن النعمان أخو أيب سعيد فقدموا إليه من قديد األضحى فقال 
أن  بلى إنه قد حدث فيه أمر كان هنانا عنه: أليس قد هنى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال أبو سعيد : 

  حنبسه فوق ثالثة أيام ورخص لنا أن نأكل وندخر 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن : حدثنا زهري حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا سعد بن إسحاق حدثتين زينب بينت كعب  - ٩٩٨
  أن يعضد شجرها أو خيبط : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حرم ما بني البيت املدينة 

  إسناده جيد : ل حسني سليم أسد قا

حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا حممد بن فضيل عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط  - ٩٩٩
قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد اخلدري قال : عن أيب سلمة بن عبد الرمحن و عطاء بن يسار 

  بايعناه بيننا بزيادة فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نبيعه إال كيال بكيل طعاما خمتلفا من التمر فت
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء رجل إىل : عن أيب سعيد اخلدري قال : حدثنا عبد األعلى حدثنا يعقوب القمي عن ليث عن جماهد  - ١٠٠٠
عليك بتقوى اهللا فإنه مجاع كل خري عليك باجلهاد : أوصين قال يا رسول اهللا : النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

فإنه رهبانية املسلمني عليك بذكر اهللا وتالوة كتابه فإنه نور لك يف األرض وذكر لك يف السماء واخزن لسانك إال 
  من خري فإنك بذاك تغلب الشيطان 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن أيب سعيد عن النيب صلى : عاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية حدثنا أبو كريب حدثنا م - ١٠٠١
إن أنا مت فاحرقوين مث : لقد دخل اجلنة عبد ما عمل خريا قط قال ألهله حني حضرته الوفاة : اهللا عليه و سلم قال 

على ما صنعت ؟ قال ما محلك : اسحقوين مث اذروا نصفي يف البحر ونصفي يف الرب فأمر البحر والرب فجمعاه فقال 
  خمافتك فغفر له بذلك : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبد : حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن أيب األحوص  - ١٠٠٢
  اهللا بنحو هذا احلديث وكان الرجل نباشا فغفر له خلوفه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: مسعت طلحة بن عبد اهللا يذكر عن عطية العويف : حدثنا عمر بن شبة حدثنا عمر بن علي املقدمي قال  - ١٠٠٣
إن أرفع الناس درجة يوم القيامة اإلمام العادل وإن : عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أوضع الناس درجة يوم القيامة اإلمام الذي ليس بعادل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا احلسن بن عرفة حدثنا هشيم عن جمالد عن أيب الوداك  - ١٠٠٤
الرجل إذا قام من الليل يصلي والقوم إذا صفوا للصالة والقوم إذا : ثالثة يضحك اهللا يوم القيامة إليهم : سلم قال 

  و صفوا لقتال العد
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : عن أيب سعيد و أيب هريرة قاال : حدثنا أبو بكر حدثنا ابن فضيل عن أيب سنان عن أيب صاحل  - ١٠٠٥
إذا أفطر فرح وإذا : إن الصوم يل وأنا أجزي به وللصائم فرحتان : إن اهللا يقول : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ذي نفس حممد بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك لقي اهللا فرح وال
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا : عن أيب سعيد قلنا : حدثنا ابن إدريس عن األعمش عن أيب صاحل : حدثنا أبو بكر و ابن منري قاال  - ١٠٠٦
: ال قال : قلنا : ة يف غري سحاب ؟ قال هل تضارون يف رؤية الشمس يف الظهري: رسول اهللا أنرى ربنا ؟ قال 

فإنكم ال تضارون يف رؤيته كما ال : ال قال : قلنا : أتضاررون يف رؤية القمر ليلة البدر يف غري سحاب ؟ قال 
  تضاررون يف رؤيتهما 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : أيب سعيد قال  عن: حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن األعمش عن أيب صاحل  - ١٠٠٧
  ال يبغضن األنصار رجل يؤمن باهللا واليوم اآلخر : اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أيب سعيد اخلدري : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبدة ابن سليمان عن جمالد عن أيب الوداك  - ١٠٠٨
  يقتل املارقني أحب الفئتني إىل اهللا وأقرب الفئتني من اهللا :  عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا: قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخرج مروان املنرب وبدأ : حدثنا أبو بكر حدثا أبو منري عن األعمش عن إمساعيل بن رجاء عن أبيه قال  - ١٠٠٩
أخرجت املنرب ومل يكن خيرج وبدأت اخلطبة قبل : ت السنة يا مروان خالف: باخلطبة قبل الصالة فقام رجل فقال 

أما هذا فقد قضى ما عليه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : فالن قال : من هذا ؟ قالوا : الصالة فقال أبو سعيد 
  من رأى منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذاك أضعف اإلميان : سلم قال 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

حدثنا أبوبكر حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري حدثين سعيد بن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري أن  - ١٠١٠
إين حرمت ما بني : عن أبيه أيب سعيد اخلدري أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عبد الرمحن حدثه 

  مث كان أبو سعيد جيد أحدنا ويف يده الطري قد أخذه فيفكه من يده ويرسله : إبراهيم مكة قال البيت املدينة كما حرم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن أيب سعيد قال : حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن هالل بن ميمون عن عطاء بن يزيد  - ١٠١١
ل يف مجاعة تزيد على صالته وحده مخسا وعشرين درجة وإن صالها صالة الرج: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  بأرض فأمت وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صالته مخسني درجة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : حدثنا أبو بكر حدثنا خالد بن خملد حدثين حممد بن موسى عن سعد بن إسحاق عن عمته  - ١٠١٢
على ماهلا على : تنكح املرأة على إحدى خصال ثالث : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  :سعيد اخلدري قال 

  مجاهلا على دينها فعليك بذات الدين واخللق تربت ميينك 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

د عن النيب عن أيب سعي: حدثنا أبو بكر حدثنا حممد بن بشر حدثنا زكريا بن أيب زائدة حدثين عطية  - ١٠١٣
  من أميت من يشفع للرجل وأهل بيته فيدخلون اجلنة بشفاعته : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن أبا سعيد حدثه أن النيب : حدثنا أبو بكر حدثنا حممد بن بشر حدثنا زكريا بن أيب زائدة حدثين عطية  - ١٠١٤
  كل نيب قد أععطي عطيته فتنجرها وإين اختبأت عطييت شفاعة ألميت  إن: صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن أيب سعيد أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد عن احلجاج عن عطية  - ١٠١٥
  نعم ضح هبا : عليه و سلم عن شاة قطع الذئب ذنبها أيضحى هبا ؟ قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أنه مسع أبا هريرة و أبا : وحدثين شرحبيل : مسعت عاصما قال : حدثنا عبد األعلى حدثنا معتمر قال  - ١٠١٦
الذهب بالذهب والورق بالورق مثال مبثل عينا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سعيد و ابن عمر يقولون 
  وإن مل أكن مسعته منهم فأدخلين اهللا النار : أو ازداد فقد أرىب قال شرحبيل  بعني وزنا بوزن من زاد

عن أيب : حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة حدثنا أبو خالد األمحر عن األعمش عن الضحاك املشرقي  - ١٠١٧
  ل ثلث القرآن تعد]  ١: اإلخالص [ قل هو اهللا أحد : سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب سعيد اخلدري قال : حدثنا أبو بكر حدثنا أبو خالد األمحر عن األعمش عن الضحاك املشرقي  - ١٠١٨
من : فشق ذلك عليهم وقالوا : أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن ؟ قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فهي تعدل ثلث القرآن ]  ١: اإلخالص ) [ قل هو اهللا أحد ( يقرأ : قال  يطيق ذلك ؟
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن أيب سعيد اخلدري قال : حدثنا شيبان حدثنا علي بن علي الرفاعي حدثنا أبو املتوكل الناجي  - ١٠١٩
ما مل يكن فيها إمث أو  -رك وتعاىل بدعوة إال استجاب ما من مسلم دعا اهللا تبا: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرله يف اآلخرة وإما أن : إال أعطاه اهللا هبا إحدى خصال ثالث  -قطيعة رحم 
  يدفع عنه الشر مثلها 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

ثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن القاسم مب خميمرة حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا وهيب حد - ١٠٢٠
  هنى نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ا يبىن على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها : عن أيب سعيد قال : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن النيب  :حدثنا بشر بن الوليد حدثنا حممد بن طلحة عن األعمش عن عطية بن سعد  - ١٠٢١
كتاب اهللا حبل ممدود بني السماء : إين أوشك أن أدعا فأجيب وإين تارك فيكم الثقلني : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  واألرض وعتريت أهل بييت وإن اللطيف اخلبري أخربين أهنما لن يفترقا حىت يردا علي احلوض فانظروا مب ختلفوين فيهما 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن بكار حدثنا أبو معشر حدثنا أفلح بن عبد اهللا بن املغرية عن الزهري عن عبيد اهللا بن  - ١٠٢٢
حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم حنني وهو يقسم : عن أيب سعيد قال : عبد اهللا بن عتبة بن مسعود 

خبت : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : دل يا رسول اهللا اع: بني الناس قسمة رجل من بين أمية فقال له 



إذا وخسرت إن مل أعدل فمن يعدل وحيك ؟ فاستأذن عمر بن اخلطاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قتله 
قرآن ما أنا بالذي أقتل أصحايب سيخرج ناس يقولون مثل قوله يقرؤون ال: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية فأخذ سهما فنظر إىل رصافه فلم ير فيه شيئا مث نظر 
فلم ير فيه شيئا مث نظر إىل قذذه فلم ير فيه شيئا سبق الفرث والدم عالمتهم رجل يده  -يعين القدح  -إىل نصله 

  ا سبلة سبع كثدي املرأة كالبضعة تدردر فيها شعرات كأهن
وحضرت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم حنني وحضرت مع علي يوم قتلهم بنهروان : قال أبو سعيد 

أكم يعرف هذا ؟ : مث وجده بعد ذلك حتت جدار على هذا النعت فقال علي : فالتمسه علي فلم جيده قال : قال 
: من هذا ؟ فقالت : فأرسل علي إىل أمه فقال هلا : نا قال حنن نعرفه هذا حرقوس وأمه هاه: فقال رجل من القوم 

ما أدري يا أمري املؤمنني إال أين كنت أرعى غنما يل يف اجلاهلية بالربذة فغشيين شيء كهيئة الظلة فحملت منه 
  فولدت هذا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان جليسا للمعتمر حدثنا علي بن زيد عن أيب نضرة حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا حيىي بن ميمون و - ١٠٢٣
يا رسول اهللا علمين دعاء أصيب به : جاء شاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : عن أيب سعيد قال : 

اللهم اعف عين : قل : ادنه فدنا حىت كادت ركبته متس ركبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : خريا قال له 
  عفو حتب العفو وأنت عفو كرمي  فإنك

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : حدثنا احلسن بن عيسى أخربنا ابن املبارك حدثنا سفيان عن هشام أيب كليب عن ابن أيب نعم  - ١٠٢٤
  هنى عن عسب الفرس وقفيز الطحان : سعيد قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن النيب صلى اهللا عليه و : ر حدثنا حممد بن بشر حدثنا زكريا حدثين عطية حدثنا أبو بك - ١٠٢٥
  أال إن عيبيت اليت آوي إليها أهل بييت وكرشي األنصار فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من حمسنهم : سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة : و سلم قال  عن النيب صلى اهللا عليه: وعن أيب سعيد  - ١٠٢٦
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: إين تارك فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخر : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أيب سعيد  - ١٠٢٧
  ا علي احلوض كتاب اهللا حبل ممدود بني السماء واألرض وعتريت أهل بييت ولن يفترقا حىت يرد

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد ا النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو بكر حدثنا حممد بن بشر حدثنا زكريا حدثين عطية  - ١٠٢٨
إن يل حوضا طوله ما بني الكعبة إىل بيت املقدس أبيض من اللنب آنيته عدد النجوم وإين أكثر األنبياء : سلم قال 



  يوم القيامة تبعا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دخلت : عن أيب سعيد قال : حدثنا أبو بكر حدثنا حامت بن إمساعيل عن محيد بن صخر عن أيب سلمة  - ١٠٢٩
على النيب صلى اهللا عليه و سلم فسألته عن املسجد الذي أسس على التقوى فقبض قبضة من احلصى مث ضرب هبا 

  يعين مسجد املدينة  هذا: األرض مث قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو داود حدثنا عمران عن قتادة عن عبد اهللا بن أيب عتبة  - ١٠٣٠
ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب سعيد اخلدري قال 

  جوج ومأ
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب سعيد رفعه إن اهللا يقول : حدثنا أبو بكر حدثنا خلف بن خليفة عن العالء بن املسيب عن أبيه  - ١٠٣١
  وإن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه يف املعيشة متضي عليه خكسة أعوام ال يفد إيل إال حمروم 

  قات رجاله ث: قال حسني سليم أسد 

عن أيب : حدثنا أبو بكر حدثنا بكر بن عبد الرمحن أخربنا عيسى بن املختار عن ابن أيب ليلى عن العويف  - ١٠٣٢
  الولد مثر القلب وإنه جمبنة مبخلة حمزنة : سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : العنربي حدثنا أيب حدثنا شعبة عن قتادة مسع أبا الصديق الناجي حدثنا عبيد اهللا بن معاذ  - ١٠٣٣
هل له من توبة ؟ فأتى راهبا : أن رجال قتل تسعة وتسعني فجاء يسأل : اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فلما : م صاحلون قال ليست لك توبة فقتل الراهب مث جعل يسأل مث خرج من قرية إىل قرية فيها قو: فسأله فقال 
كان يف بعض الطريق أدركه املوت فنأى بصدره مث مات فاجتمعت مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب وكان إىل القرية 

  الصاحلة أقرب بشرب فجعل من أهلها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : نصاري عن أبيه حدثنا زمحويه حدثنا هشيم عن حيىي بن سعيد عن عبد اهللا بن فالن األ - ١٠٣٤
ليس دون مخس أواق صدقة وال فيما دون مخس ذود صدقة وال فيما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  دون مخسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا : أيب سعيد قال عن : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أيب نضرة  - ١٠٣٥
عليه و سلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر 



  على الصائم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أيب سعيد عن رسول اهللا صلى عن : حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا أبوعوانة عن قتادة عن أيب نضرة  - ١٠٣٦
  أميت فرقتان خترج منهما مارقة يلي قتلها أوالمها باحلق ] من [ تكون : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب سعيد قال : حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة حدثنا جرير عن األعمش عن أيب صاحل  - ١٠٣٧
إن صفوان يضربين إذا قرأت وينهاين : ان بن املعطل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت جاءت امرأة صفو

ينهاين : يضربين فإهنا تقرأ بسوريت وأما قوهلا : أما قوهلا : أن أصوم وال يصلي حىت تطلع الشمس ققام صفوان فقال 
أهل بيت يعرف لنا ذلك ال نستيقظ حىت  ال يصلي حىت تطلع الشمس فإنا: أن أصوم فأنا رجل شاب وأما قوهلا 

ال تصومي إال بإذنه وال تقرئي سورته وأمضا أنت يا : تطلع الشمس فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  صفوان فإذا استيقظت فصل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : ن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار حدثنا حممد بن إمساعيل حدثنا أبو عامر حدثنا هشام بن سعد ع - ١٠٣٨
  ما أعطي أحد شيئا أفضل من الصرب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب سعيد اخلدري قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبد األعلى حدثنا عبد الرمحن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد قال  - ١٠٣٩
  ) ال يفطر الصائم احللم والقيء واحلجامة : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن النيب صلى : حدثنا عبد األعلى حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن أيب نضرة  - ١٠٤٠
إين كذبت ثالث كذبات فقال : اشفع لنا إىل ربك فيقول : لون له يأيت الناس إبراهيم فيقو: قال : اهللا عليه و سلم 

إين { : فنظر نظرة يف النجوم فقال : ما منها من كذبة إال ماحل هبا عن دين اهللا قوله : النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إهنا أخيت : وقوله لسارة ]  ٦٣: األنبياء [ } بل فعله كبريهم هذا { : وقوله ]  ٨٩ ٨٨: الصافات [ } سقيم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري أن رسول : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد بن سلمة عن أيب التياح عن أيب الوداك  - ١٠٤١
ما شربت مخرا : ما شربت ؟ قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيت بشارب فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ي زبيبات ومترات جعلتهن يف دباء يل فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن خيلط بني الزبيب والتمر إمنا ه
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أيب سعيد أن النيب : حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل عن سامل بن أيب حفصة عن عطية  - ١٠٤٢
  ال حيل ألحد أن جينب يف هذا املسجد غريك وغريي : صلى اهللا عليه و سلم قال لعلي 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخربين ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن الوليد بن قيس  - ١٠٤٣
اجلمعة وعاد مريضا وشهد من وافق صيامه يوم : أبا سعيد أخربه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  جنازة وتصدق وأعتق وجبت له اجلنة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بنعيسى حدثنا عبد اهللا بن وهب وأخربين حيوة بن شريح عن بشري اخلوالين أن الوليد بن  - ١٠٤٤
مخس من عملهن يف يوم : سلم يقول أن أبا سعيد اخلدري حدثه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قيس حدثه 

  من صام يوم اجلمعة وراح إىل اجلمعة وشهد جنازة وأعتق رقبة : كتبه اهللا من أهل اجلنة 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخربين هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  - ١٠٤٥
أنه دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو موعوك عليه قطيفة فوضع يده عليه فوجد أيب سعيد اخلدري 

إنا : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! ما أشد حر محاك يا رسول اهللا : حرها فوق القطيفة فقال أبو سعيد 
األنبياء والصاحلون لقد : س بالء ؟ قال يا رسول اهللا من أشد النا: كذلك يشد علينا البالء ويضاعف لنا األجر قلنا 

كان أحدهم يبتلى بالفقر حىت ما جيد إال العباءة حيويها فيلبسها ويبتلى بالقمل حت يقتله وألحدهم كان فرحا أشد 
  فرحا بالبالء منكم بالعطاء 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد عن : أيب السمح عن أيب اهليثم حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن  - ١٠٤٦
: سيعلم أهل اجلمع اليوم من أهل الكرم ؟ فقيل : يقول الرب يو القيامة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  جمالس الذكر يف املساجد : من أهل الكرم يا رسول اهللا ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت أيب حيدث عن قتادة عن عقبة بن : بن حامت بن وردان حدثنا معتمر بن سليمان قال  حدثنا صاحل - ١٠٤٧
كان رجل فيمن كان قبلكم مل يبتئر عند : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد قال : عبد الغافر 

أي بين أي أب كنت لكم ؟ : د املوت قال لبنيه عن -مل يدخر عند اهللا خريا قط : فسره قتادة : قال  -اهللا خريا قط 
انتهكوين فإذا كان يوم ريح عاصف فذروين : فاسحقوين أو قال : فإذا مت فاحرقوين أو قال : خري أب قال : قالوا 
أي عبد ما محلك على ما فعلت : كن فكان كأسرع من طرفة العني فقال اهللا : فمات ففعل به ذلك فقال اهللا : قال 

  فما تالفاه أن غفر له : رب قال خمافتك أي : ؟ قال 
  صاحل بن حامت وثقه ابن حبان وباقي رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



هكذا : فحدثت هبذا احلديث أبا عثمان النهدي فقال : قال أيب : قال معتمر : قال صاحل بن حامت  - ١٠٤٨
  وذروين يف البحر : حدثنيه سلمان وزاد فيه 

  ده حسن إسنا: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو األشعث أمحد بن املقدام العجلي حدثنا معتمر وحدثنا عاصم بن حممد النضر األحول ونسخته  - ١٠٤٩
عن أيب سعيد أن : مسعت أيب حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر : حدثنا املعتمر قال : من نسخة عاصم قال 

: أبيه يوم القيامة فليقطعنه نارا يريد أن يدخله اجلنة قال  ليأخذن رجل بيد: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
فيحول : قال : أي رب أيب : فيقول : فينادى أن اجلنة ال يدخلها مشرك إن اهللا قد حرم اجلنة على كل مشرك قال 

  فيتركه : يف صورة قبيحة وريح منتنة قال 
براهيم ومل يزدهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرون أنه إ: قال 

  على ذلك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : حدثنا أمحد به حدثنا إبراهيم بن سعد أخربنا ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا  - ١٠٥٠
ك ؟ ال عليكم أن ال تفعلوا ليس اخلدري قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن العزل قال أو تفعلون ذل

  من نسمة قضى اهللا تكون إال وهي كائنة قال وكان عمر و ابن عمر يكرهان العزل وكان زيد و ابن مسعود يعزالن 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب  :حدثنا القواريري حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي حدثنا أيب عن عامر األحول عن أيب الصديق  - ١٠٥١
إن املؤمن إذا اشتهى الولد يف اجلنة كان سنه ووضعه وشبابه : سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  كما يشتهي أو حنوه 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

ن بن حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا أبو سعيد عن صدقة بن الربيع عن عمارة بن غزية عن عبد الرمح - ١٠٥٢
: كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم يف نفر من املهاجرين واألنصار فخرج علينا فقال : عن أبيه قال : أيب سعيد 

  خياركم املوفون املطيبون إن اهللا حيب اخلفي التقي : بلى قال : أال أخربكم خبياركم ؟ قالوا 
  احلق مع ذا احلق مع ذا : ومر علي بن أيب طالب فقال : قال 
  صدقة بن الربيع وثقه ابن حبان واهليثمي وباقي رجاله ثقات : ال حسني سليم أسد ق

حدثنا حممد بن عباد حدثنا أبو سعيد عن صدقة بن الربيع عن عمارة بن غزية عن عبد الرمحن بن أيب  - ١٠٥٣
: األعواد وهو يقول  مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو على: قال  -شك أبو عبد اهللا  -أراه عن أبيه : سعيد 

  ما قل وكفى خري مما كثر وأهلى 



عن أيب سعيد أن النيب صلى : حدثنا حممد بن عباد حدثنا حامت عن ابن عجالن عن نافع عن أيب سلمة  - ١٠٥٤
  إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمهم أحدهم : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : عن أيب سعيد قال : بن أيب شيبة حدثنا عمران بن أيب ليلى عن أبيه عن عطية حدثنا عثمان  - ١٠٥٥
  إن اهللا مجيل حيب اجلمال وحيب أن يرى نعمته على عبده : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : سعيد بن إياس اجلريري عن أيب نضرة حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا عبد األعلى حدثنا  - ١٠٥٦
فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع  -يعين يف اخلمر  -إن اهللا يعرض : خطبنا رسول اهللا فقال : أيب سعيد قال 

إن اهللا قد حرم اخلمر فمن أدركته هذه اآلية فال : به فلم نلبث إال يسريا حىت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وال يشرب فاستقبل الناس ما عندهم منها فسفكوها يف طرق املدينة يبع 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد أخربنا سليمان الناجي عن أيب املتوكل  - ١٠٥٧
بأصحابه فجاء رجل فقال نيب اهللا صلى اهللا  عن أيب سعيد اخلدري أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى: الناجي 

  فصلى معه رجل : من يتجر على هذا فيصلي معه ؟ قال : عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن حيىي بن أيوب عن عبد اهللا بن قرط عن  - ١٠٥٨
من صام رمضان فعرف حدوده :  سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن أيب: عطاء بن يسار 

  وحفظ ما ينبغي له أن حيفظ منه كفر ما قبله 
  عبد اهللا بن قريط وثقه ابن حبان وباقي رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري : يف حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية العو - ١٠٥٩
  من يرائي يرائي اهللا به ومن مسع مسع اهللا به : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن احلباب عن كثري بن زيد ن عن ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن  - ١٠٦٠
  ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن جده قال : أبيه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد عن : حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين عن عمرو بن احلارث عن أيب السمح عن أيب اهليثم  - ١٠٦١
  الشتاء ربيع املؤمن : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : سليم أسد قال حسني 



سامل وغامن : اجملالس ثالثة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد قال : حدثنا بإسنانده  - ١٠٦٢
  وشاجب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قسيط عن حدثنا حممد بن العالء حدثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن عبد اهللا بن  - ١٠٦٣
يا أيها الناس إين قد كنت : ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املنرب فقال : عن أيب سعيد قال : عطاء بن يسار 

أريت ليلة القدر وقد انتزعت مين وعسى أن يكون ذلك خريا ورأيت كأن يف ذراعي سوارين من ذهب فكرهتهما 
يمن وامسه األسود بن كعب العنسي وصاحب اليمامة وكان صاحب ال: فنفختهما فطارا فأولتهما هذين الكذابني 

  األسود قد تكلم يف زمان النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بينما حنن يف سفر مع النيب صلى : عن أيب سعيد قال : حدثنا شيبان حدثنا أبو األشهب حدثنا أبو نضرة  - ١٠٦٤
من : فجعل يضرب ميينا ومشاال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : رجل على راحلته قال  اهللا عليه و سلم إذ جاء

كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من ال زاد له فذكر من 
  أصناف املال ما ذكر حىت رأينا أن ال حق ألحد منا يف فضل 

  ه صحيح إسناد: قال حسني سليم أسد 

تقدموا فأمتوا يب : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى يف أصحابه تأخرا فقال هلم : عن أيب سعيد  - ١٠٦٥
  وليأمت بكم من بعدكم ال يزال قوم متأخرون حىت يؤخرهم اهللا عز و جل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : عن عبد العزيز بن صهيب عن أيب نضرة  حدثنا بشر بن هالل الصواف حدثنا عبد الوارث - ١٠٦٦
باسم اهللا أرقيك من : نعم قال : يا حممد أشتكيت ؟ فقال : سعيد أن جربيل أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  كل داء يؤذيك من كل نفس أو عني حاسد اهللا يشفيك باسم اهللا أرقيك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان : عن أيب سعيد قال : مسروق بن املرزبان حدثنا حيىي ابن زكريا عن جمالد عن أيب الوداك  حدثنا - ١٠٦٧
إن شئت : النيب صلى اهللا عليه و سلم يقوم إىل خشبة يتوكأ عليها خيطب كل مجعة حىت أتاه رجل من القوم فقال 

نرب فلما جلس عليه حنت اخلشبة فجعل له امل: نعم قال : جعلت لك شيئا إذا قعدت عليه كنت كأنك قائم قال 
حنني الناقة على ولدها حىت نزل النيب صلى اهللا عليه و سلم فوضع يده عليها فلما كان من الغد رأيتها قد حولت 

  جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم البارحة و أبو بكر و عمر فحولوها : ما هذا ؟ قالوا : فقلنا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن جابر بن عبد اهللا : حدثنا مسروق بن املرزبان حدثنا ابن أيب زائدة عن أبيه عن أيب إسحاق عن سعيد  - ١٠٦٨
  فحنت اخلشبة حنني الناقة احللوب : قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثين :  قال حدثنا اجلراح بن خملد حدثنا اليمان بن نصر صاحب الدقيق حدثنا عبد اهللا بن سعد املزين - ١٠٦٩
رأيت فيما يرى النائم كأين : مسعت أبا سعيد يقول : حممد بن املنكدر حدثين حممد بن عبد الرمحن بن عوف قال 

اللهم اغفر يل هبا : يف سجودها : فلما أتت على السجدة سجدت فقالت ) ص ( حتت شجرة وكأن الشجرة تقرأ 
ا مين كما تقبلت من عبدك داود سجدته فغدوت مع رسول اللهم حط عين هبا وزرا وأحدث يل هبا شكرا وتقبله

فأنت أحق بالسجود من : ال قال : سجدت أنت يا أبا سعيد ؟ قلت : اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته فقال 
مث أتى على السجدة وقال يف سجوده ما قالت ) ص ( الشجرة مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سورة 

  ها الشجرة يف سجود
  عبد اهللا بن سعد املزين وثقه ابن حبان وباقي رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن نيب اهللا صلى : حدثنا داود بن رشيد حدثنا إمساعيل عن برد بن سنان عن أيب هارون  - ١٠٧٠
  إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر اهللا فارفعوا أيديكم : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : يم أسد قال حسني سل

عن أيب سعيد : حدثنا حممد بن بكار حدثنا فليح بن سليمان عن عمرو بن حيىي بن عمارة عن أبيه  - ١٠٧١
ليس فيما دون مخس أواق صدقة وليس فيما دون مخسة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اخلدري قال 

  أوسق صدقة وليس فيما دون مخس ذود صدقة 
  إسناده ضعيف :  سليم أسد قال حسني

حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكري حدثنا حممد بن إسحاق عن سعيد بن عبد الرمحن بن أيب  - ١٠٧٢
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل مسجد بين عمرو بن : عن جده أيب سعيد قال : سعيد عن أبيه 

  حلديث عوف فمر بقرية بين سامل فهتف برجل وذكر ا
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حممدبن بكر عن ابن جريج أخربين أبو بكر بن عبد اهللا بن حممد أن شريك  - ١٠٧٣
عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن عليا أتاه : بن عبد اهللا بن أيب منر حدثه عن عطاء بن يسار 

: عرفه ثالثا فلم جيد من يعرفه فرجع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فقال : يف السوق فقال  بدينار وجده
شأنك به فابتاع منه بثالثة دراهم شعريا وبثالثة دراهم مترا وابتاع بدرهم حلما وبدرهم زيتا وفضل عنده : كله أو 
أمرين رسول : اء صاحبه فعرفه فقال له علي حىت إذا كان بعد ذلك ج -وكان الصرف أحد عشر بدينار  -درهم 

: اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأكله فانطلق صاحبه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له كله فقال لعلي 
  إن جاءنا شيء أديناه إليك : قد أكلته قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : رده على الرجل فقال 
  ناده ضعيف إس: قال حسني سليم أسد 



عن أيب سعيد : حدثنا عبد اهللا بن معاوية اجلمحي حدثنا محاد بن سلمة عن احلجاج عن عطية العويف  - ١٠٧٤
إنه مل يكن نيب إال قد أنذر الدجال قومه وإين أنذركموه إنه أعور : اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ب جدار وعينه اليسرى كأهنا كوكب دري ومعه مثل اجلىن والنار ذو حدقة جاحظة وال خيفى كأهنا خناعة يف جن
فجنته عني ذات دخان وناره روضة خضراء وبني يديه رجالن ينذران أهل القرى كلما خرجا من قرية دخل 

كيف ترون : قم فيقول ألصحابه : أوائلهم فليسلط على رجل ال يسلط على غريه فيذحبه مث يضربه بعصاه مث يقول 
يا أيها الناس إن هذا املسيح الدجال الذي أنذرنا : ربكم ؟ فيشهدون له بالشرك فيقول الرجل املذبوح ؟ ألست ب

كيف ترون : قم فيقول ألصحابه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيعود أيضا فيذحبه مث يضربه بعصاه فيقول له 
ها إن هذا املسيح الدجال الذي أنذرنا رسول  يا أيها الناس: ألست بربكم ؟ فيشهدون له بالشرك فيقول املذبوح 

قم فيقول : اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما زادين هذا فيك إال بصرية ويعود فيذحبه الثالثة فيضربه بعصاه فيقول 
يا أيها الناس إن هذا املسيح الدجال الذي : كيف ترون ألست بربكم ؟ فيشهدون له بالشرك فيقول : ألصحابه 

هللا صلى اهللا عليه و سلم ما زادين هذا فيك إال بصرية مث يعود فيذحبه الرابعة فيضرب اهللا على حلقه أنذرنا رسول ا
فيغرس الناس بعد : قال  -فواهللا ما رأيت النحاس إال يومئذ : قال أبو سعيد  -بصفحة حناس فال يستطيع ذحبه 

  ذلك ويزرعون 
  ا نعلم من قوته وجلده كنا نرى ذلك الرجل عمر بن اخلطاب مل: قال أبو سعيد 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

هو ما قرأت على سعيد بن خثيم عن فضيل عن : قرأت على احلسن بن يزيد الطحان هذا احلديث فقال  - ١٠٧٥
دعا النيب فاطمة ]  ٢٦: اإلسراء [ } وآت ذا القرىب حقه { ملا نزلت هذا اآلية : عن أيب سعيد قال : عطية 
  اها فدك وأعط

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اعتكف رسول اهللا : عن أيب سعيد قال : حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن اجلريري عن أيب نضرة  - ١٠٧٦
صلى اهللا عليه و سلم العشر األوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر مث أمر بالبناء فنقض مث بيين له يف العشر األواخر 

إهنا بينت ليلة القدر وإين خرجت ألبينها لكم فتالحى رجالن فنسيتها فالتمسوها : يد فخرج إلينا فقال فأمر به فأع
التاسعة والسابعة واخلامسة ؟ : يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا فأي ليلة : يف التاسعة والسابعة واخلامسة قلت 

دع ليلة مث اليت تليها هي الثالثة مث دع الليلة واليت أجل وحنن أحق بذلك إذا كانت ليلة إحدى وعشرين مث : فقال 
  تليها اخلامسة 
  والثالثة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فحدثين أبو العالء عن مطرف أنه مسع معاوية يقول : قال اجلريري 
  والثالثة : هللا عليه و سلم قال رسول اهللا صلى ا: فحدثين أبو العالء عن مطرف أنه مسع معاوية يقول : قال اجلريري 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : عن أيب سعيد قال : حدثنا عبد الغفار حدثنا علي بن مسهر عن أيب سفيان عن أيب نضرة  - ١٠٧٧
وال  مفتاح الصالة الوضوء وحترميها التكبري وإحالهلا التسليم ويف كل ركعتني تسليم: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  جتوز صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب وشيء معها 



عن أيب سعيد أن النيب صلى اهللا : حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن اجلريري عن أيب نضرة قال أراه  - ١٠٧٨
وخدما فشكوا إليه أن هلم عياال : يا أهل املدينة ال تأكلوا حلوم األضاحي فوق ثالثة األيام قال : عليه و سلم قال 

  كلوا وأطعموا واحتبسوا : فقاىل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا اكتسى ثوبا مساه بامسه : أراه : وعن أيب نضرة قال  - ١٠٧٩
ع له وأعوذ بك اللهم لك احلمد أنت كسوتين أسألك من خريه وخري ما صن: عمامة أو قميص أو رداء ويقول : 

  من شره وشر ما صنع له 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مر النيب صلى اهللا عليه و سلم على هنر من ماء وهو على بغل : عن أيب سعيد قال : وعن أيب نضرة  - ١٠٨٠
ينظرون إليه اشربوا فإين أيسركم فجعلوا : اشربوا فجعلوا ينظرون إليه فقال : والناس صيام واملشاة كثري فقال 

  فحول وركه فشرب وشرب الناس 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسجد فبصر بنخامة يف قبلة املسجد : وعن أيب سعيد قال  - ١٠٨١
فسكت  من صاحب هذا ؟: فاستباهنا بعود كان معه أو قصبة مث أقبل على القوم يعرفون الغضب يف وجهه فقال 

أحيب أحدكم إذا قام يف مصاله أن يستقبله رجل فينخع يف وجهه ؟ : القوم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فإن اهللا بني أيديكم فال يواجهن أحدكم بشيء من األذى بني يديه ولكن : يا رسول اهللا ما حتب ذلك قال : قالوا 

  عن يساره أو حتت قدمه 
  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

كان : عن أيب سعيد قال : حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا أبو أسامة حدثنا اجلريري عن أيب نضرة  - ١٠٨٢
اللهم أنت كسوتين هذا القميص أو الرداء أو : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استجد ثوبا مساه بامسه قال 

  وذ بك من شره وشر ما صنع له العمامة نسألك من خريه وخري ما صنع له وأع
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : عن أيب سعيد قال : حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا علي بن مسهر عن األعمش عن عطية  - ١٠٨٣
: قال  إال من: يا رسول اهللا إال من ؟ قال : هلك املكثرون هلك املكثرون إال قالوا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  هكذا وهكذا عن ميينه وعن مشاله 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب سعيد قال : حدثنا عثمان حدثنا جرير عن األعمش عن أيب صاحل  - ١٠٨٤
يا رسول : قلنا : كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم وحنا جبهته ينتظر مىت يؤمر أن ينفخ ؟ قبل : عليه و سلم 



  حسبنا اهللا ونعم الوكبل على اهللا توكلنا : قولوا : اهللا ما نقول يومئذ ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : حدثنا عثمان حدثنا حيىي بن آدم حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن األعمش عن أيب صاحل  - ١٠٨٥
رجل آتاه اهللا القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء : ال حسد إال يف اثنتني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

: لو أوتيت مثل ما أويت هذا لفعلت كما يفعل ورجل آتاه اهللا ماال فهو ينفقه يف حقه فهو يقول : النهار فهو يقول 
  لو أوتيت مثل ما أويت هذا لفعلت كما يفعل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب سعيد اخلدري قال : حدثنا عثمان حدثنا جرير عن األعمش عن إمساعيل بن رجاء عن أبيه  - ١٠٨٦
إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فقال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ال ولكنه خاصف النعل وكان : اهللا ؟ قال  أنا هو يا رسول: ال قال عمر : أنا هو يا رسول اهللا ؟ قال : أبو بكر 
  أعطى عليا نعله خيصفها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا داود بن الزبرقان حدثنا حممد بن جحادة عن أيب صاحل  - ١٠٨٧
كم أنفق مثل أحد ذهبا ما نلتم مد أحدهم وال ال تسبوا أصحايب فلو أن أحد: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  نصيفه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : عن أيب سعيد قال : حدثنا سريج حدثنا أبو حفص األبار عن حممد بن جحادة عن عطية  - ١٠٨٨
  أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : سد قال حسني سليم أ

قال : عن أيب سعيد قال : حدثنا أبو معمر حدثنا عبد العزيز بن حممد عن أيب طوالة عن هنار العبدي  - ١٠٨٩
ما منعك أن رأيت املنكر أن تنكره ؟ فإذا : يسأل العبد يوم القيامة حىت يسأله : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وتك وخفت الناس يا رب رج: لقن اهللا عبدا حجته قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : حدثنا احلسن بن عمر بن شقيق حدثنا أيب عن إمساعيل بن مسلم عن األعمش عن عطية  - ١٠٩٠
  دخلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يف بيت أم سلمة وهو يصلي يف ثوب واحد متوشحا به : اخلدري قال 

  إسناده ضعيف : أسد  قال حسني سليم



عن أيب سعيد قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن أيب عبيدة عن أبيه عن األعمش عن أيب صاحل  - ١٠٩١
  ال قدست أمة ال يعطى الضعيف فيها حقه غري متعتع : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بكر حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود حدثنا أبو  - ١٠٩٢
األنصار شعار والناس دثار ولوال اهلجرة كنت : إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أيب سعيد قال : بن لبيد 

  امرءا من األنصار 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دثنا حامت بن إمساعيل عن جهضم بن عبد اهللا عن حممد بن إبراهيم عن حممد بن زيد عن حدثنا أبو بكر ح - ١٠٩٣
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن شرى ما يف بطون األنعام : عن أيب سعيد اخلدري قال : شهر بن حوشب 

وعن شرى حىت تضع وعما يف ضروعها إال بكيل وعن شرى العبد وهو آبق وعن شرى املغامن حىت تقسم 
  الصدقات حىت تقبض وعن ضربة الغائص 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

قال : عن أيب سعيد قال : حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عبيد اهللا حدثنا شيبان عن فراس عن عطية  - ١٠٩٤
  رأ ويصعد بكل آية درجة إقرأ واسعد فيق: يقال لصاحب القرآن إذا دخل اجلنة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كنا نورثه : عن أيب سعيد قال : حدثنا أبو بكر حدثنا قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض  - ١٠٩٥
   -يعين اجلد  -على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: العباس بن الوليد النرسي حدثنا بشر بن املفضل حدثنا عمارة بن غزية عن حيىي بن عمارة قال حدثنا  - ١٠٩٦
  لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ] : قال [ مسعت أبا سعيد اخلدري 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن أيب سعيد قال : إبراهيم حدثنا أبو مسلمة عن أيب نضرة حدثنا إمساعيل بن : حدثنا العباس  - ١٠٩٧
 -أهل النار الذين هم أهلها فإهنم ال ميوتون وال حييون ولكن أناس أو كما قال فتصيبهم النار بذنبوهبم : رسول اهللا 

فيجاء هبم ضبائر  فيميتهم حىت إذا صاروا فحما أذن يف الشفاعة -هكذا قال أبو نضرة : قال  -خبطاياهم : أو قال 
أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل قال رجل من : فينبثون على أهنار اجلنة فيقال ألهل اجلنة 

  كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف البادية : القوم 
  ب البذر يسقط من الشجرة فيصيبه الرباز فينبت فكذلك تسميها العر: احلبة : فقال إمساعيل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



: عن أيب سعيد قال : حدثنا العباس بن الوليد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن األعمش عن أيب صاحل  - ١٠٩٨
الناس : رمحة اهللا مئة جزء فقسم جزءا منها بني اخلالئق فيه يترامحون : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  والوحوش والطري 
  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

قال : عن أيب سعيد قال : حدثنا إبراهيم السامي حدثنا حيىي بن ميمون حدثنا علي بن زيد عن أيب نضرة  - ١٠٩٩
  يا غالم يا غليم أو يا غليم يا غالم احفظ عين كلمات : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم البن عباس 

  فذكر احلديث يف املعجم 
  إسناده ضعيف : يم أسد قال حسني سل

حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة حدثنا عبد الصمد حدثنا سعيد بن سلمة حدثنا حممد بن املنكدر عن  - ١١٠٠
غسل يوم اجلمعة واجب على كل مسلم : عن أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عمرو بن سليم 

  ومس الطيب إن كان عنده 
  إسناده صحيح : سد قال حسني سليم أ

خطبنا رسول اهللا : عن أيب سعيد قال : حدثنا هدبة حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيب نضرة  - ١١٠١
صلى اهللا عليه و سلم خطبة بعد صالة العصر إىل مغريبان الشمس حفظها من حفظها ونسيها من نسيها فحمد اهللا 

لوة خضرة وإن اهللا مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون أال فاتقوا الدنيا أما بعد فإن الدنيا ح: وأثىن عليه مث قال 
واتقوا النساء أال إن لكل غادر لواء كغدرته وال غدر أكثر من غدر أمري مجاعة أال إن خري الرجال من كان بطيء 

ء فإهنا هبا الغضب سريع الفيء وشر الرجال من كان سريع الغضب بطيء الفيء فإذا كان سريع الغضب سريع الفي
وإذا كان بطيء الغضب بطيء الفيء فإهنا هبا أال إن خري التجار من كان حسن القضاء حسن الطلب وشر التجار 

سيء الطلب فإذا كان الرجل سيء القضاء حسن الطلب فإهنا هبا وإذا كان الرجل حسن  -من كان سيء القضاء 
 جوف ابن آدم أومل تروا إىل عينيه وانتفاخ أوداجه ؟ فمن القضاء سيء الطلب فإهنا هبا أال إن الغضب مجرة توقد يف

أحس بشيء من ذلك فليلزق باألرض وال مينعن أحدكم مهابة الناس أن يقول احلق إذا علمه أال إن أفضل اجلهاهد 
أال إن قدر ما قضى من الدنيا فيما بقي منها : كلمة حق عند سلطان جائر فلما كان عند مغريبان الشمس قال 

  ر ما مضى من يومنا فيما بقي كقد
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن الضحاك بن خملد حدثنا أيب عن سفيان الثوري عن عبد اهللا بن أيب بكر عن سعيد بن  - ١١٠٢
خري صفوف الرجال املقدم وشرها املؤخر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد قال : املسيب 

  وخري صفوف النساء املؤخر وشرها املقدم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا احلارث بن سريج حدثنا عبد اهللا بن نافع حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن  - ١١٠٣
عر فالن امرأته أب: أبعر رجل امرأته على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا : عن أيب سعيد قال : يسار 

  ]  ٢٢٣: البقرة [ } نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أىن شئتم { : فأنزل اهللا 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا مكي بن إبراهيم البلخي عن اجلعيد بن عبد الرمحن عن موسى  - ١١٠٤
ت من أبيك حيدث عن النيب صلى ما مسع: بن عبد الرمحن أنه مسع حممد بن كعب يسأل عبد الرمحن بن أيب سعيد 

مثل الذي ] يقول [ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت أيب يقول : اهللا عليه و سلم فقال عبد الرمحن 
  ال تقبل صالته : يلعب بالنرد مث يقوم يصلي مثل الذي يتوضأ بقيح ودم اخلنزير يقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : سليمان بن عبد اجلبار أبو أيوب حدثنا سهل بن عامر حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية حدثنا  - ١١٠٥
يكون يف آخر الزمان على تظاهر العمر وانقطاع من الزمان : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سعيد قال 

ذلك املال ما بينه وبني أهله ملا  إمام يكون أعطى الناس جييئه الرجل فيحثو له يف حجره يهمه من يقبل عنه صدقة
  يصيب الناس من اخلري 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا أبو عبد الرمحن املقرىء حدثنا سعيد بن أيب أيوب حدثنا عبد اهللا بن  - ١١٠٦
مثل املؤمن ومثل اإلميان كمثل : و سلم قال عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه : الوليد عن أيب سليمان 

فرس يف آخيته جيول مث يرجع إىل آخيته وإن املؤمن يسهو مث يرجع إىل اإلميان فأطعموا طعامكم األتقياء وأولوا 
  معروفكم املؤمنني 

  حدثنا إسحاق حدثنا أبو خالد عن األعمش عن الضحاك  - ١١٠٧
  م عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سل

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : و األعمش عن إبراهيم قال : و األعمش عن هالل بن يساف عن ابن أيب ليلى 
[ } قل هو اهللا أحد { : يقرأ : من يطيق ذاك ؟ قال : أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن يف ليلة ؟ قالوا : سلم 

  فهوثلث القرآن ]  ١: اإلخالص 
  ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد قال : حدثنا إسحاق حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا علي بن علي الرفاعي عن أيب املتوكل  - ١١٠٨
سبحانك اللهم وحبمدك : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام من الليل استفتح صالته فكرب مث يقول : 

: له إال اهللا واهللا أكرب كبريا ثالثا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وتبارك امسك وتعاىل حدك وال إله غريك ثالثا ال إ
  من مهزه ونفثه ونفخه مث يقرأ 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



عن : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا احلسن بن موسى حدثنا ابن هليعة حدثنا دراج عن أيب اهليثم  - ١١٠٩
من تواضع هللا درجة رفعه اهللا درجة حىت جيعله يف عليني ومن :  عليه و سلم قال أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا

  تكرب على اهللا درجة يضعه اله درجة حىت جيعله يف أسفل السافلني 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

الدنيا على ليذكرن اهللا قوم يف : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١١١٠
  الفرش املمهدة يدخلهم اهللا الدرجات العلى 

عن أيب سعيد أن : حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو عبيدة حدثنا هشام عن أيب اجلارود عن عطية  - ١١١١
ما من مسلم أطعم مسلما على جوع إال أطعمه اهللا من مثار اجلنة وما من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  كسا أخاه على عري إال كساه اهللا من خضر اجلنة ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه اهللا من الرحيق مسلم 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

قال : عن أيب سعيد قال : حدثنا إسحاق حدثنا حممد بن جابر عن علي بن األقمر عن األغر أيب مسلم  - ١١١٢
استيقظ الرجل من الليل صلى ركعتني كتب من الذاكرين اهللا كثريا  إذا: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  والذاكرات 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين أبو الصديق الناجي : حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد احلكم بن عبد اهللا القاص قال  - ١١١٣
بشر املشائني يف الظلم إىل املساجد بالنور التام يوم : م قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: عن أيب سعيد قال : 

  القيامة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب سعيد قال : حدثنا إسحاق حدثنا وكيع عن عبد الرمحن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار  - ١١١٤
  تر إذا استيقظ أو ذكره من نام عن الوتر أو نسيه فليو: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عن أيب سعيد و أيب : حدثنا إسحاق حدثنا جرير عن رقبة عن جعفر بن إياس عن عبد الرمحن بن مسعود  - ١١١٥
ليأتني على الناس زمان يكون عليكم أمراء سفهاء يقدمون : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هريرة قاال 

الصالة عن مواقتيها فمن أدرك ذلك منكم فال يكونن عريفا وال شرطيا شرار الناس ويظهرون خبيارهم ويؤخرون 
  وال جابيا وال خازنا 

  عبد الرمحن بن مسعود وثقه ابن حبان واهليثمي وباقي رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

يه و عن أيب سعيد أن النيب صلى اهللا عل: حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد  - ١١١٦
فاشتمال الصماء وهنى عن : فاملالمسة واملنابذة وأما اللبستني : فأما البيعتني : سلم هنى عن بيعتني وعن لبستني 



  اإلحتباء يف ثوب واحد ليس بينه وبني السماء شيء على فرجه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أبا سعيد : ن حيىي بن عمارة قال حدثنا إسحاق حدثنا بشر بن الفضل هن عمارة بن غزية ع - ١١١٧
  لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اخلدري قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هل حفظت عن رسول اهللا صلى اهللا : قلنا أليب سعيد : حدثنا إسحاق حدثنا محاد عن أيب هارون قال  - ١١١٨
وسالم * سبحان ربك رب العزة عما يصفون { : نعم كان يقول : يئا كان يقوله بعدما يسلم ؟ قال عليه و سلم ش
  ]  ١٨٢ ١٨١ ١٨٠الصافات [ } واحلمد هللا رب العاملني * على املرسلني 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد عن النيب صلى :  حدثنا إسحاق حدثنا يزيد بن هارون أخربنا مهام عن قتادة عن أيب عيسى - ١١١٩
  عودوا املريض واتبعوا اجلنائز تذكركم اآلخرة : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا : حدثنا إسحاق حدثنا حممد بن حازم حدثنا األعمش عن أيب صاحل  - ١١٢٠
  يف الدنيا : قال ]  ٣٩: مرمي [ } يف غفلة  إذ قضي األمر وهم{ : عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن : مسعت من أيب سعيد اخلدري يقول : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن ضمرة بن سعيد إن شاء اهللا  - ١١٢١
  النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الصالة بعد العصر وبعد الصبح 

  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : عن أيب سعيد قال : حدثنا إسحاق حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن أيب ليلى عن عطية  - ١١٢٢
  من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رأيت : عن أيب سعيد اخلدري قال  :حدثنا إسحاق حدثنا فضيل عن سليمان عن أيب سفيان عن جابر  - ١١٢٣
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف ثوب واحد متوحشا به 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا  - ١١٢٤
  بقية اهللا عليه و سلم هنى عن اختناث األس

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أيب سعيد قال رسول اهللا : حدثنا إسحاق حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا أبو سفيان عن أيب نضرة  - ١١٢٥
  مفتاح الصالة الوضوء وحترميها التكبري وحتليلها التسليم : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : نا إسحاق حدثنا هشيم حدثنا منصور بن زاذان عن الوليد بن مسلم عن أيب الصديق حدث - ١١٢٦
كنا حنزر قيام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الظهر والعصر فحزرنا قيامه يف الظهر يف الركعتني األوليني : قال 

قيامه يف الركعتني األوليني من العصر على قدر  وحزرنا) السجدة  -تنزيل : ( قدر ثالثني آية كل ركعة قدر قراءة 
  على النصف من ذلك  -يعين يف األخريني  -األخريني من الظهر وحزرنا قيامه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد يبلغ به النيب صلى : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار  - ١١٢٧
  الغسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم : سلم اهللا عليه و 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد عن : حدثنا قطن بن نسري حدثنا عدي بن أيب عمارة حدثنا مطر الوراق عن أيب الصديق  - ١١٢٨
عدال كما وسعت ليقومن على أميت من أهل بييت أقىن أجلى يوسع األرض : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ظلما وجورا ميلك سبع سنني 

حدثنا قتادة عن هالل أخي مرة بن : مسعت أيب قال : حدثنا عاصم بن النصر األحول حدثنا معمر قال  - ١١٢٩
أعوزنا إعوازا شديدا فأمرين أهلي أن آيت رسول اهللا صلى اهللا : قال أبو سعيد : عن أيب سعيد اخلدري قال : عباد 

من استغىن : فأقبلت فكان من أول ما مسعت نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : أله شيئا قال عليه و سلم فأس
ألستغنني : أغناه اهللا ومن يستعف أعفه اهللا ومن سألنا مل ندخر عنه شيئا إن وجدنا أو كما قال فقلت يف نفسي 

  يه و سلم شيئا فلم أسأل النيب صلى اهللا عل: فيغنيين اهللا وألتعففن فيعفين اهللا قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: مسعت عطية العويف يقول : حدثنا حممد بن حيىي حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا كثري بن قاروندا قال  - ١١٣٠
إن أهل الدرجات العلى لريون من : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مسعت أبا سعيد اخلدري يقول 

  كما ترون الكوكب الدري الطالع يف أفق السماء وإن أبا بكر و عمر من أولئك وأنعما أسفل منهم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن حيىي حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا كثري بن قاروندا عن أيب جعفر حممد بن علي قال  - ١١٣١
: قال ]  ٨٥: القصص [ } رض عليك القرآن لرادك إىل معاد إن الذي ف{ : سألت أبا سعيد اخلدري عم قول اهللا 

  آخرته : معاده 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا : حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا محاد عن أيب هارون العبدي  - ١١٣٢
  صلى اهللا عليه و سلم أمر بصوم عاشوراء وكان ال يصومه 

  إسناده ضعيف :  سليم أسد قال حسني

عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد عن بشر بن حرب  - ١١٣٣
  سلم هنى عن الوصال 

  فهذه أخيت تواصل وأنا أهناها وهي تأىب : قال أبو سعيد 
  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن : نا محاد عن أيب هارون العبدي عن أيب سعيد و بشر بن حرب حدثنا عبد األعلى حدث - ١١٣٤
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وعن الصالة بعد صالة الفجر حىت تطلع 

  الشمس وبعد العصر حىت تغرب الشمس 
  عدما شئتم صوموا بعدما شئتم وصلوا ب: قال أبو سعيد : وقال أبو هارون 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : حدثنا بشر بن الوليد حدثنا مسلم بن خالد الزجني عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن قزعة  - ١١٣٥
يس نفس خيلق إنه ل -ال تفعلوه : ومل يقل  -أتفعلونه ؟ : ذكر عند النيب صلى اهللا عليه و سلم العزل فقال : قال 

  اهللا إال اهللا خالقها 

حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا ابن أيب فديك عن الضحاك بن عثمان حدثين زيد  - ١١٣٦
ال ينظر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أبيه قال : بن أسلم عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري 

ر املرأة إىل عرية املرأة وال يفضي الرجل الرجل يف ثوب واحد وال تفضي املرأة املرأة الرجل إىل عرية الرجل وال تنظ
  يف ثوب واحد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب سعيد قال : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أيب عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي عن قزعة  - ١١٣٧
اللهم ربنا لك احلمد ملء السموات واألرضني وملء ما : يقول بعد الركوع كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

شئت من شيء بعد ال مانع ملا أعطيت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد خري ما قال العبد حقا كلنا لك عبد ال مانع ملا 
  أعطيت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد عن النيب : بن حيىي حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن حممد بن جحادة عن عطية حدثنا زكريا  - ١١٣٨
كل جبار عنيد ومن جعل مع اهللا : إن يل ثالثة : يرسل عنق من جهنم يوم القيامة يقول : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إهلا آخر ومن قتل نفسا بغري نفس 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن أيب : حدثنا زكريا بن حيىي الكسائي حدثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن مالك بن احلارث  - ١١٣٩
  ال ختلطوا الزهو والتمر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سعيد اخلدري قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : بن أيب سليمان عن عطية العويف  حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حممد بن فضيل عن عبد امللك - ١١٤٠
يا أيها الناس إين كنت قد تركت فيكم ما إن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقو ل : سعيد اخلدري قال 

كتاب اهللا حبل ممدود من السماء إىل األرض وعتريت أهل : أخذمت به مل تضلوا بعدي الثقلني أحدمها أكرب من اآلخر 
  ا لن يفترقا حىت يردا علي احلوض بييت وإهنم

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

سألت أبا سعيد : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أيب عن علي بن املبارك عن ابن أيب كثري عن عياض قال  - ١١٤١
ا صلى إذ: قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أحدنا يصلي فال يدري كم صلى ؟ فقال : اخلدري فقلت 

إنك أحدثت فليقل : أحكم فلم يدر كم صلى فليسجد سجديت السهو وهوجالس فإذا جاء أحدكم الشيطان فقال 
  كذبت إال من وجد رحيا أو مسع صوتا بأذنه : 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن رسول  :حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكري حدثنا حممد بن عبيد اهللا عن عطية  - ١١٤٢
  الفطر واألضحى : أهناكم عن صيام يومني : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس حدثنا حممد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار  - ١١٤٣
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثله عن أيب سعيد اخلدري عن 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا عقبة حدثنا يونس حدثنا حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد  - ١١٤٤
من {  :خيرج يأجوج ومأجوج فيخرج كما قال اهللا : أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

فيغمرون األرض فينحاز عنهم املسلمون حىت تصري بقية املسلمني يف : قال ]  ٩٦: األنبياء [ } كل حدب ينسلون 
مدائنهم وحصوهنم ويضمون إليهم مواشيهم حىت إن أوهلم ليمرون بالنهر فيشربونه حىت ما يذرون فيه شيئا فيمر 

هؤالء أهل : مرة مث يظهرون على األرض ويقول قائلهم  لقد كان هاهنا ماء: أخريهم على إثرهم فيقول قائلهم 
األرض قد فرغنا منهم ننازل أهل السماء حىت إن أحدهم ليهز حربته مث يقذف هبا إىل السماء فترجع متخصبة 

قد قتلنا أهل السماء فبينما هم كذلك إذ بعث إليهم دوابا كنغف اجلراد فيأخذ بأعناقهم فيموتون : بالدماء فيقولون 
من يشتري نفسه ينظر ما : ت اجلراد يركب بعضهم بعضا فيضبح املسلمون وال يسمعون هلم حسا فيقولون مو

أال فأبشروا فقد أهلك اهللا : فعلوا ؟ فيقول رجل منهم وقد وطن نفسه على أهنم يقتلونه فيجدهم موتى فيناديهم 
هم فتشكر عنها كأحسن ما شكرت عن عدوكم فيخرج الناس وخيلون سبيل مواشيهم فما يكون هلا رعي إال حلوم



  نبات أصابته قط 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس حدثنا حممد بن إسحاق عن عبيد اهللا بن املغرية بن معيقيب عن  - ١١٤٥
صلى اهللا عليه و سلم  مسعت رسول اهللا: عن أيب سعيد قال : سليمان بن عمرو بن العتواري وكان يتيما أليب سعيد 

: إذا مجع اهللا الناس يف صعيد واحد يوم القيامة أقبلت النار يركب بعضها بعضا وخزنتها يكفوهنا وهي تقول : يقول 
كل متكرب : ومن أزواجك ؟ فتقول : وعزة ريب ليخلني بيين وبني أزواجي أو ألغشني الناس عنقا واحدا فيقولون 

من بني ظهراين الناس فتقذفهم يف جوفها مث تستأخر مث تقبل يركب بعضها بعضا  جبار فتخرج لساهنا فتلتقطهم به
ومن : وعزة ريب ليخلني بيين وبني أزواجي أو ألغشني الناس عنقا واحدا فيقولون : وخزنتها يكفوهنا وهي تقول 

: مث تستأخر مث تقول  كل جبار كفور فتلتقطهم بلساهنا من بني ظهراين الناس فتقذفهم يف جوفها: أزواجك ؟ فتقول 
كل خمتال : من أزواجك ؟ فتقول : وعزة ريب ليخلني بيين وبني أزواجي أو ألغشني الناس عنقا واحدا فيقولون 

  فخور فتلتقطهم بلساهنا من بني ظهراين الناس فتقذفهم يف جوفها مث تستأخر ويقضي اهللا بني العباد 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى : عقبة حدثنا يونس حدثنا حممد ابن أيب ليلى عن عطية  حدثنا - ١١٤٦
من جعل مع : إين وكلت اليوم بثالثة : خيرج يوم القيامة عتق من النار هلا لسان تتكلم فتقول : اهللا عليه و سلم قال 

  طرحهم يف غمرات جهنم اهللا آهلا آخر وبكل جبار عنيد ومل يسم الثالثة فتنطوي عليهم فت
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : حدثنا عقبة حدثا يونس حدثنا ابن إسحاق عن عبيد اهللا بن املغرية عن سليمان بن عمرو  - ١١٤٧
يين عرضت علي اجلنة فذهبت أتناول منها قطفا أريكموه فحيل ب: اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  كأعظم دلو فرت أمك قط : يا رسول اهللا مثل ما احلبة من العنب ؟ قال : وبينه فقال رجل 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : حدثنا عمرو الناقد حدثنا أبو أمحد الزبريي حدثنا سفيان عن عثمان البيت عن أيب اخلليل  - ١١٤٨
: هلن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النيب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت أصبنا سبايا يوم أوطاس : اخلدري قال 

  فاستحللناهن ]  ٢٤: النساء [ } واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم { 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : نضرة  حدثنا حممد بن إمساعيل حدثنا روح ابن عباده حدثنا محاد عن أيب نعامة عن أيب - ١١٤٩
  أنه صلى يف نعليه : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا مكي بن إبراهيم عن اجلعيد بن عبد الرمحن عن موسى ابن عبد  - ١١٥٠
ما مسعت من أبيك حيدث عن النيب صلى اهللا : أيب سعيد الرمحن أنه مسع حممد بن كعب القرظي يسأل عبد الرمحن يب 



مثل الذي : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مسعت أيب يقول : عليه و سلم ؟ فقال عبد الرمحن 
  يلعب بالنرد وذكر احلديث 

: بن بشري قال حدثنا احلسن بن عمر بن شقيق حدثنا جعفر بن سليمان عن املعلى بن زياد عن العالء  - ١١٥١
: قال أبو سعيد : عن أيب سعيد اخلدري قال : وكان ما علمت شجاعا عند اللقاء بكاء عند الذكر عن أيب الصديق 

وقارىء لنا يقرأ علينا فنحن : وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري قال : كنت يف عصابة من ضعفاء املهاجرين قال 
ام علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و نستمع إىل كتاب اهللا فجاء رسول اهللا صلى  اهللا عليه و سلم فقام علينا فلما ق

يا رسول اهللا : فقلنا : ما كنتم تصنعون ؟ قال : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سلم سكت القارىء قال 
مد هللا الذي جعل يف احل: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : كان قارىء يقرأ وكنا نستمع إىل كتاب اهللا قال 

مث : مث أجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسطنا ليعدل نفسه فينا قال : أميت من أمرت أن أصرب معهم قال 
فما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرف : أشار بيده استديروا فاستدارت احللقة وبرزت وجوههم له قال 

ر صعاليك املهاجرين بالنور الدائم يوم القيامة تدخلون اجلنة قبل أغنياء أبشروا يا معش: منهم أحدا غريي فقال 
  املؤمنني بنصف يوم وذاك مخس مئة سنة 

قال : عن أيب سعيد قال : حدثنا زكريا بن حيىي زمحويه حدثنا صاحل بن عمر عن مطرف عن عطية  - ١١٥٢
  ذوا دين اهللا دخال وعباد اهللا خوال ومال اهللا دوال إذا بلغ بنو احلكم ثالثني اخت: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرمحن ابن مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق عن أيب الوداك  - ١١٥٣
وفيكم رسول اهللا صلى اهللا  تفعلون هذا: أصبنا نساء يوم حنني فكنا نعزل عنهن فقال بعضهم لبعض : سعيد قال 

ما كل ماء يكون منه الولد إذا أراد اهللا أن خيلق شيئا : عليه و سلم ؟ فسألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  مل مينعه شيء 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن أخيه معبد بن سريين حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا شعبة عن أنس بن سريين  - ١١٥٤
  ال عليكم أال تفعلوا فإمنا هو القدر : عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب سعيد قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا صفوان بن عيسى قال أنيس بن أيب حيىي أخربنا عن أبيه  - ١١٥٥
 صلى اهللا عليه و سلم يف مرضه الذي مات فيه وهو معصوب الرأس فاتبعته حىت قام على خرج علينا رسول اهللا

فلم : رة قال ×إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار اال: إين الساعة قائم على احلوض مث قال : املنرب فقال 
ا وأنفسنا وأوالدنا مث هبط من املنرب فما بأيب أنت وأمي بل نفديك بأموالن: يفطن هلا أحد من القوم إال أبو بكر قال 

  رئي عليه حىت الساعة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



مسعت : مسعت عبد اهللا بن أيب عتبة يقول : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن عن شعبة عن قتادة قال  - ١١٥٦
العذراء يف خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشد حياء من : أبا سعيد يقول 

  يف وجهه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو عامر حدنا هشام عن حيىي عن أيب سلمة  - ١١٥٧
  إذا رأيتم اجلنازة فقوموا فمن تبعها فال يقعدن حىت توضع : عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

تذاكرنا ليلة القدر يف نفر من قريش فأتيت أبا سعيد اخلدري وكان يل صديقا : وعن أيب سلمة قال  - ١١٥٨
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذكر ليلة : أال خترج إىل النخل فخرج وعليه مخيصة فقلت له : فقلت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العشر الوسطى من رمضان فخرجنا صبيحة عشرين نعم اعتكفنا مع : القدر ؟ قال 
إين رأيت ليلة القدر وإين نسيتها أو أنسيتها فالتموسها يف العشر : فخطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

اهللا عليه و سلم  األواخر يف كل وتر وإين رأيت أين أسجد يف ماء وطني فمن كان اعتكف مع رسول اهللا صلى
فلريجع فرجعنا وما نرى يف السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرنا حىت سال املسجد وكان من جريد النخل فأقيمت 

  الصالة فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسجد يف املاء والطني حىت رأيت أثر الطني يف جبهته 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري قال : خيثمة حدنا جرير بن عبد احلميد عن سهيل بن أيب ثاحل عن أبيه  حدثنا أبو - ١١٥٩
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا تبعتم جنازة فال جتلسوا حىت توضع : 

  رأيت أبا صاحل ال جيلس حىت توضع عن مناكي الرجال : قال سهيل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت منه شيئا : عن أيب سعيد قال : حدثنا أبو خيثمة حدنا جرير حدثنا عبد امللك بن عمري عن قزعة  - ١١٦٠
أفأقول على رسول اهللا صلى اهللا : أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أعجبين فقلت له 

ثالثة مساجد هذا ومسجد احلرام ومسجد ال تشد الرحال إال إىل : مسعته يقول : عليه و سلم ما مل أمسع ؟ قال 
ومسعته يقول : ال تسافر املرأة يومني من الدهر إال ومعها زوجها أو ذو حمرم منها قال : ومسعته يقول : األقصى قال 

ال : ال تصلح الصالة بعد صالة الفجر حىت تطلع الشمس وبعد صالة العصر حىت تغرب الشمس ومسعته يقول : 
  يوم الفطر من رمضان ويوم األضحى : ني يصلح الصيام يف يوم

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن عمارة بن عمري عن قزعة قال  - ١١٦١
أما أنا : فيقول : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى بعد العصر ركعتني قال : ذكر قول عائشة أليب سعيد : 

  أين مسعت رسول اهللا فأشهد 



  ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس وال بعد الفجر حىت تطلع الشمس : صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن أيب سعيد : حدثنا زهري حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أيب سعيد أو عن ابن أيب سعيد  - ١١٦٢
  إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل :  عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بعث : عن أيب سعيد قال : حدثنا زهري حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن عبد الرمحن بن أيب نعم  - ١١٦٣
م مقروظ مل حتصل فقسمها بني أربعة نفر زيد اخليل علي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اليمن بذهبة يف أد

حنن كنا أحق هبذا : و األقرع بن حابس و عيينة بن حصن و علقمة بن عالثة فقال ناس من املهاجرين واألنصار 
ال تأمنوين وأنا أمني من يف السماء يأتيين خرب السماء صباحا ومساء ؟ فقام إليه ناتىء : فبلغه ذلك فشق عليه فقال 

يا رسول اهللا اتق اهللا فقال النيب : عينني مشرف الوجنتني ناشز اجلبهة كث اللحية حملوق الرأس مشمر اإلزار فقال ال
يا : أولست أحق أهل األرض بأن أتقي اهللا ؟ مث أدبر فقام خالد سيف اهللا فقال : صلى اهللا عليه و سلم وحيك 

: إنه إن يصلي يقول بلسانه ما ليس يف قلبه قال : يصلي قال إنه لعله أن : ال : رسول اهللا أال أضرب عنقه ؟ فقال 
إنه : إين مل أومر أن أشق عن قلوب الناس وال أشق بطوهنم فنظر إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو مقف فقال 

سيخرج من ضئضىء هذا قوم يتلون كتاب اهللا ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية 
  لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل مثود : فحسبت أنه قال : فقال عمارة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا : حدثنا زهري حدثنا جرير عن عاصم األحول عن أيب املتوكل  - ١١٦٤
  عليه و سلم يف الذي جيامع مث يريد أن يعود فليتوضأ 

  إسناده صحيح : سد قال حسني سليم أ

: عن أيب سعيد قال : حدثنا زهري حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة  - ١١٦٥
أريد بيت املقدس فقال رسول اهللا صلى اهللا : أين تريد ؟ قال : ودع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال فقال له 

  يف غريه إال املسجد احلرام صالة يف مسجدي أفضل من مئة : عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة  - ١١٦٦
  ر صوم يف يوم عيد وال تسافر املرأة ثالثة أيام إال مع ذي حمرم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 
  إسناده صحيح : ال حسني سليم أسد ق

مسجد : ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن أيب سعيد  - ١١٦٧
  احلرام ومسجد املدينة ومسجد األقصى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



مسعت : عن أيب سعيد اخلدري قال : جماهد حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن يزيد بن أيب زياد عن  - ١١٦٨
  ال يدخل اجلنة ولد زىن وال مدمن مخر وال عاق وال منان : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دري عن أيب سعيد اخل: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جري عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب نعم  - ١١٦٩
احلسن و احلسني سيدا شباب أهل اجلنة و فاطمة سيدة نساء أهل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  اجلنة إال ما كان من مرمي بنت عمران 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

سود والعقرب يقتل احملرم األفعى األ: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن أيب سعيد قال  - ١١٧٠
إن : وما شأن الفأرة ؟ قال : الفأرة قلت : ما الفويسقة ؟ قال : قلت : واحلدأة والكلب العقور والفويسقة قال 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم استيقظ وقد أخذت الفتيلة وصعدت هبا إىل السقف 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان بني خالد بن : عن أيب سعيد اخلدري قال : ش عن أيب صاحل حدثنا زهري حدثنا جرير عن األعم - ١١٧١
ال تسبوا أحدا من : الوليد وبني عبد الرمحن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أصحايب فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال النيب صلى : عن أيب سعيد اخلدري قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن أيب صاحل  - ١١٧٢
يف ضعفاء النضاس : يف اجلبارون واملتكربون وقالت اجلنة : احتجت اجلنة والنار فقالت النار : اهللا عليه و سلم 
وإنك النار عذايب أعذب بك من أشاء إنك اجلنة رمحيت أرحم بك من أشاء : فقضى بينهما : ومساكينهم قال 

  ولكالكما علي ملؤها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب سعيد قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن أيب صاحل  - ١١٧٣
رب نعم فيقول : بلغت ؟ فيقول هل : لبيك وسعديك يا رب فيقول : يدعى نوح يوم القيامة فيقول : عليه و سلم 

حممد صلى اهللا عليه و سلم وأمته : من يشهد لك ؟ فيقول : ما أتانا من نذير فيقال : هل بلغكم ؟ فيقولون : ألمته 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على { : فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله : قال 

  العدل : والوسط : قال ]  ١٤٣: البقرة [ } الناس 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا رسول اهللا إن زوجي : جاءت املرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت : وعن أيب سعيد قال  - ١١٧٤
صفوان بن املعطل يضربين إذا صليت ويفطرين إذا صمت وال يصلي صالة الفجر حىت تطلع الشمس و صفوان 

: يضربين إذا صليت فإهنا تقرأ بسوريت وقد هنيتها عنها فقال : يا رسول اهللا أما قوهلا : عما قالت فقال عنده فسأله 



يفطرين إذا صمت فإهنا تنطلق وتصوم وأنا رجل شاب فال : وأما قوهلا : لو كانت سورة واحدة لكفت الناس قال 
إين ال أصلي حىت : رأة إال بإذن زوجها وأما قوهلا ال تصومن ام: أصرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئذ 

  فإذا استيقظت فصل : تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف فينا ذاك أنا ال نكاد نستيقظ حىت تطلع الشمس قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ىن اجلنة وأهل النار النار إذا دخل أهل اجل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن أيب سعيد قال  - ١١٧٥
هل تعرفون هذا املوت ؟ فيقولون : يا أهل اجلنة فيشرئبون فينظرون فيجاء باملوت كأنه كبش أملح فيقال هلم : قيل 

يا أهل اجلنة خلود ال موت ويا أهل النار خلود ال موت قال : هو هذا وكلهم قد عرفوه فيقدم فيذبح مث يقال هلم : 
  ]  ٣٩: مرمي [ } رهم يوم احلسرة إذ قضي األمر وهم يف غفلة وهم ال يؤمنون وأنذ{ : فذلك قوله : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب سعيد قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب أرطأة  - ١١٧٦
  والزهو والتمر  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن خيلط الزبيب والثمر

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول اهللا : عن أايب سعيد قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أيب نضرة  - ١١٧٧
  صلى اهللا عليه و سلم أن خيلط الزبيب والتمر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أيب سعيد قال : عمش عن عطية حدثنا زهري حدثنا جرير عن األ - ١١٧٨
إن أهل الدرجات العلى يراهم من حتتهم كما ترون النجم الطالع يف أفق السماء وإن أبا بكر و عمر منهم : سلم 

  وأنعما 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه : عليه و سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا: وبه عن أيب سعيد قال  - ١١٧٩
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري : حدنا زهري حدثنا جرير عن منصور عن أيب إسحاق عن األغر أيب مسلم يرويه  - ١١٨٠
ل األول نزل تبارك إنه ميهل حىت إذا ذهب ثلث اللي: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن أيب هريرة قاال 

  وتعاىل إىل السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من سائل هل من داع ؟ حىت ينفجر الفجر 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا أبو األشهب جعفر بن حيان حدثنا أبو نضرة  - ١١٨١
تقدموا فأمتوا يب وليأمت بكم من : ى اهللا عليه و سلم يف أصحابه تأخرا فقال رأى رسول اهللا صل: اخلدري قال 



  بعدكم ال يزال قوم يتأخرون عين حىت يؤخرهم اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدنا داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد اهللا بن أيب سرح  - ١١٨٢
  ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب يوم العيد على راحلته سعيد أ

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب سعيد قال : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا يونس ابن أيب إسحاق عن جرب بن نوف أيب الوداك  - ١١٨٣
محرا أصبناها : ما هذه ؟ فقلنا : عليه و سلم أصبنا محرا يوم خيرب فكانت القدور تغلي هبا فقال رسول اهللا صلى اهللا 

  فكفأناها : فاكفؤوها قال : ال بل أهلية قال : وحشية أو أهلية ؟ فقلنا : فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء رجل : عن أيب سعيد قال : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا داود بن أيب هند عن أيب نضرة  - ١١٨٤
يا رسول اهللا إن بأرض مضبة فما تأمرنا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إىل 

  عليه و سلم بلغين أن أمة من بين إسرائيل مسخت دوابا فال أدري يف أي الدواب فلم يأمرنا ومل ينه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : الفضل حدثنا محاد بن زيد عن أيب الصهباء عن سعيد بن جبري  حدثنا زهري حدثنا حممد بن - ١١٨٥
تصبح األعضاء تكفر اللسان تقول أتق اهللا فينا فإن استقمت استقمنا و إن اعوججت : سعيد قد رفعه قال 

  اعوججنا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن النيب صلى اهللا : عن أيب املتوكل  حدثنا زهري حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة - ١١٨٦
إذا خلص املؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بني اجلنة والنار فيتقاصون فيها مظامل كانت بينهم يف : عليه و سلم قال 

مبنزله الدنيا حىت إذا نقوا وهذبوا أذن هلم بدخول اجلنة والذي نفس حممد بيده إن أحدهم مبنزله يف اجلنة أدل منكم 
  يسكنه كان يف الدنيا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري : حدثنا زهري حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سليمان بن أيب سليمان  - ١١٨٧
م إنه سيكون عليكم أمراء يغشاهم غواش من الناس فمن صدقهم بكذهب: أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وأعاهنم على ظلمهم فأنا بريء منه وهو بريء مين ومن مل يصدقهم بكذهبم ومل يعنهم على ظلمهم فهو مين وأنا منه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت أبا أمامة ابن سهل : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم قال  - ١١٨٨
خلدري أن بين قريظة نزلوا على حكم سعد ابن معاذ فأرسل إىل سعد فجاء على محار فقال عن أيب سعيد ا: حيدث 



: إن هؤالء قد نزلوا على حكمك قال : قوموا إىل خريكم أو إىل سيدكم قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
لقد حكمت حبكم اهللا : لم فإين أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسىب ذريتهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

  لقد حكمت حبكم امللك : وقال مرة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن حدثنا مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي  - ١١٨٩
  ثل ما يقول املؤذن إذا مسعتم النداء فقولوا م: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اخلدري قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : حدثنا زهري حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن عامر قال أبو خيثمة األحول عن احلسن  - ١١٩٠
  يصليها إذا ذكرها : اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الذي ينسى الصالة قال 

  ثقات  رجاله: قال حسني سليم أسد 

: عن أيب سعيد اخلدري : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن عن مالك عن داود بن احلصني عن أيب سفيان  - ١١٩١
: اشتراء التمر على رؤوس النخل واحملاقلة : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن املزابنة واحملاقلة واملزابنة 

  كراء األرض 
  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري قال : حدثنا زهري حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن عجالن حدثين صيفي عن السائب  - ١١٩٢
إن باملدينة نفرا من اجلن أسلموا فمن رأى شيئا من هذه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعته قال : 

  ن العوامر فليؤذنه ثالثا فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطا
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا مهدي بن ميمون عن حممد بن سريين عن معبد بن  - ١١٩٣
خيرج ناس من قبل املشرق يقرؤون القرآن ال : عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : سريين 

ن كما ميرق السهم من الرمية وال يعودون فيه حىت يعود السهم على فوقه سيماهم جياوز تراقيهم ميرقون من الدي
  التحليق والتسبيت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن حدثنا محاد بن سلمة عن أيب نعامة عن أيب نضرة  - ١١٩٤
ما لكم ؟ : خلع نعليه يف الصالة فجعلها على يساره فخلعوا نعاهلم فقال :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

إن جربيل أتاين فأخربين أن فيهما قذرا فإذا جاء أحدكم فلينظر فإن رأى فيهما : رأيناك خلعته فخلعناه فقال : قالوا 
  قذرا أو أذى فليمسح مث ليصل فيهما 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



مل نعد أن فتحت : عن أيب سعيد قال ! : نا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل عن اجلريري عن أيب نضرة حدث - ١١٩٥
وناس جياع فرجعنا إىل املسجد فوجد : الثوم والبصل فأكلنا منها أكال شديدا قال : خيرب فوقعنا يف تلك البقلة 

بيثة شيئا فال يقربنا يف املسجد فقال الناس من أكل من هذه البقلة اخل: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الريح فقال 
أيها الناس إنه ليس يل حترمي ما أحل اهللا ولكنها : حرمت حرمت فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : 

  شجرة أكره رحيها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا أهل املدينة ال تأكلوا من حلوم : يه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عل: وعن أيب سعيد اخلدري قال  - ١١٩٦
  فكلوا وأطعموا واحبسوا : فشكا إليه أهل املدينة أن هلم عياال قال : األضاحي فوق ثالث قال 

  وادخروا : فال أدري يف هذا احلديث أم يف غريه قال : وقال اجلريري 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب سعيد قال : معاوية عن األعمش عن أيب صاحل حدثنا زهري حدثنا أبو  - ١١٩٧
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر سفرا يكون ثالثة أيام فصاعدا إال ومعها أبوها أو : عليه و سلم 

  ابنها أو زوجها أو ذو حمرم منها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال تسبوا أصحايب فإن أحدكم لو أنفق مثل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  سعيد قال وعن يب - ١١٩٨
  أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

شك  -عن أيب سعيد أو عن أيب هريرة : حدثنا زهري حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل  - ١١٩٩
يا رسول اهللا لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا : ملا كانت غزاة تبوك أصاب الناس جماعة فقالوا : قال  -األعمش 

إهنم إن فعلوا قل : افعلوا فجاء عمر فقال يا رسول اهللا : فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وادهنا قال 
فدعا رسول : لربكة لعل اهللا أن جيعل يف ذلك الربكة قال الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم مث ادع هلم عليها با

فجعل الرجل جييء بكف الذرة واآلخر بكف : اهللا صلى اهللا عليه و سلم بنطع فبسطه مث دعا بفضل أزوادهم قال 
خذوا يف أوعيتكم : فدعا عليه بالربكة مث قال : التمر واآلخر بالكسرة حىت اجتمع على النطع شيء من ذلك قال 

وفضلت منهم : وأكلوا حىت شبعوا قال : فأخذوا يف أوعيتهم حىت ما تركوا يف العسكر وعاء إال ملؤوه قال :  قال
أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ال يلقى اهللا هبا عبد غري : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فضلة قال 

  شاك فيحجب عن اجلنة 
  ه صحيح إسناد: قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا إدريس األودي عن عمرو بن مرة عن أيب البختري  - ١٢٠٠
  ليس فيما دون مخسة أوساق صدقة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اخلدري قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أيب : بن أمية عن حممد بن حيىي بن حبان عن حيىي بن عمارة  حدثنا زهري حدثنا وكيع عن إمساعيل - ١٢٠١
  ليس فيما دون مخسة أوساق من متر وال حب صدقة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سعيد قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : د قال عن أيب سعي: حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا ابن أيب ليلى عن عطية  - ١٢٠٢
غاز يف سبيل اهللا وابن سبيل أو رجل كان له جار فتصدق عليه : ال حتل الصدقة لغين إال لثالثة : اهللا عليه و سلم 

  فأهدى له 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا زهري حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن إمساعيل ابن رجاء عن أبيه  - ١٢٠٣
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد قال : قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب كالمها وعن 
من رأى منكرا فاستطاع أن يغريه بيده فليفعل فإن مل يستطع بيده فبلسانه فإن مل يستطع بلسانه فبقلبه وذلك : يقول 

  أضعف اإلميان 
  إسناده بفرعيه صحيح : قال حسني سليم أسد 

احتج آدم وموسى فقال : عن أيب سعيد قال : حدثنا زهري حدثنا وكيع عن األعمش عن أيب صاحل  - ١٢٠٤
يا آدم خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه وأمر املالئكة فسجدوا لك وأسكنك جنته فأغويت الناس : موسى 

ة وفعل بك وفعل تلومين على يا موسى اصطفاك اهللا بكلمته وأنزل عليك التورا: وأخرجتهم من اجلنة ؟ فقال آدم 
  فحج آدم موسى عليهما السالم : أمر قد قدره اهللا علي قبل أن خيلقين ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن رسول اهللا أيت : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن زيد العمي عن أيب الصديق  - ١٢٠٥
  فضربه النيب بنعلني أربعني  -أظنه يف شراب : قال  -برجل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب سعيد قال : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا ابن أيب ليلى عن عطية  - ١٢٠٦
  ذكاة اجلنني ذكاة أمه : عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و : عاوية حدثنا األعمش عن أيب صاحل حدثنا زهري حدثنا أبو م - ١٢٠٧
  عدال : قاال ]  ١٤٣: البقرة [ } وكذلك جعلناكم أمة وسطا { : سلم يف قوله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أن النيب صلى اهللا عن أيب سعيد : حدثنا زهري حدثنا عبد الصمد حدثنا مهام حدثنا حيىي عن أيب نضرة  - ١٢٠٨
  الوتر بليل : عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد حدثنا مهام حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  - ١٢٠٩
تكذبوا علي ومن كذب حدثوا عين وال حرج حدثوا عين وال : اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  علي متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أمرنا نبينا : عن أيب سعيد قال : حدثنا زهري حدثنا عبد الصمد حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أيب نضرة  - ١٢١٠
  كتاب وما تيسر صلى اهللا عليه و سلم أن نقرأ بفاحتة ال

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد ومخس نسوة : حدثنا زهري حدثنا عبد الصمد حدثنا مهام حدثنا قتادة حدثين أربعة رجال  - ١٢١١
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن نبيذ اجلر : عن عائشة 

  إسناده بفرعيه ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: دثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا املستمر بن الريان اإليادي حدثنا أبو نضرة ح - ١٢١٢
ال مينعن أحدكم خمافة الناس أن يتكلم باحلق إذا رآه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد قال 

  وعلمه أو رآه ومسعه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن أيب سعيد اخلدري قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد حدثنا املستمر حدثنا أبو نضرة  - ١٢١٣
لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته أال وال غادر أعظم غدرا من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أمري عامة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : ري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثين أيب حدثنا اجلريري عن أيب نضرة حدثنا زه - ١٢١٤
قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على هنر من ماء السماء والناس صيام يف يوم صائف وهم مشاة : اخلدري قال 

: فقال : قال ! نشرب يا رسول اهللا :  اشربوا أيها الناس قالوا: ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بغلته فقال 
فثىن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخذه فنزل فشرب : فأبوا قال : إين لست مثلكم إين أيسر منك إين راكب قال 

  وشرب الناس وما كان يريد أن يشربه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أيب سعيد أن ماعز بن مالك : داود عن أيب نضرة حدثنا زهري حدثنا عبد الصمد حدثنا أيب حدثنا  - ١٢١٥
فرده النيب صلى اهللا عليه و : يا رسول اهللا إين أصبت حدا فأقمه علي قال : أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

ال يا رسول اهللا إال أنه أصاب حدا ال يرى أنه : أبه بأس ؟ قالوا : سلم ثالث مرات وإما أربع مرات فسأل عنه 
فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم فانطلقنا به إىل بقيع الغرقد فلم حنفر له ومل نوثقه فرميناه : رجه منه إال احلد قال خي

باخلزف والعظام فشق ذلك عليه فسعى إىل احلرة فتبعناه فرميناه جبالميد احلرة حىت سكت مث قام النيب صلى اهللا 
ل اهللا ختلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس ؟ أما إين ال أوتى من أولئك إذا خرجنا يف سبي: عليه و سلم خطيبا فقال 
  زعم فلم يلعنه ومل يستغفر له : بأحد إال نكلت به قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد حدثنا أيب حدثنا  - ١٢١٦
يكون يف آخر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد و جابر بن عبد اهللا قاال : عن أيب نضرة داود 

  الزمان خليفة يقسم املال وال يعده 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : جي حدثنا زهري حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا عبد اهللا الزعفراين عن أيب املتولك النا - ١٢١٧
الفضة بالفضة والذهب بالذهب سواء بسواء مثال مبثل من زاد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سعيد قال 

  أو استزاد فقد أرىب واآلخذ واملعطي سواء 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

عن : د اجلريري عن أيب نضرة حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح بن أسلم حدثين محاد بن سلمة أخربنا سعي - ١٢١٨
درمكة بيضاء مسك : أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سأل ابن صائد عن تربة اجلنة فقال 

  صدق : خالص فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري عن : عمرو بن حيىي عن أبيه  حدثنا زهري حدثنا روح بن أسلم أخربنا وهيب عن - ١٢١٩
من كان يف قلبه : إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار قال اهللا تبارك وتعاىل : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

حلياة فيخرجون قد امتحشوا وصاروا محما فيلقون يف هنر يقال له هنر ا: مثقال حبة من خري فأخرجوه من النار قال 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  -فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل أو قال يف محيل السيح شك أبو عمرو 

  أمل يروا إليها تنبت صفراء ملتوية ؟ : سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : أيب نضرة حدثنا زهري حدثنا روح بن أسلم حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن  - ١٢٢٠
قال أرى عرشا على ماء البحر وحوله : ما ترى ؟ : اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال البن صائد 

  رأى عرش إبليس : احليات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



عبد اهللا الزبريي أبو أمحد أخربنا كثري بن زيد عن ربيح بن عبد الرمحن حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن  - ١٢٢١
ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد قال : بن أيب سعيد عن أبيه 

  عليه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : ام بن حيىي عن قتادة عن أيب عيسى األسواري حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا مه - ١٢٢٢
  عودوا املرضى واتبعوا اجلنائز تذكركم اآلخرة : سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن أيب :  حدثنا زهري حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أيب احلكم حدثين أخي - ١٢٢٣
  سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن اجلر والدباء واملزفت وهنى عن البسر والتمر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا زهري حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن أيب صاحل  - ١٢٢٤
  الدنيا : قال ]  ٣٩: مرمي [  }وهم يف غفلة { سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : حدثنا زهري حدثنا حممد بن يوسف عن األوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي  - ١٢٢٥
ه يف رجل جاهد بنفسه ومال: أي الناس خري ؟ قال : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : اخلدري قال 

  يعبد ربه ويدع الناس من شره  -يعين يف شعب من الشعاب  -سبيل اهللا ورجل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن رجال أتى النيب صلى اهللا : حدثنا زهري حدثنا حيىي بن سعيد عن التيمي عن أيب نضرة  - ١٢٢٦
أضعفت وأربيت أو أربيت : أخذته بصاعني من متر فقال : أىن لك هذا ؟ فقال : عليه و سلم بتمر أنكره فقال 

  وأضعفت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال : عن أيب سعيد قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن عجالن حدثنا عياض بن عبد اهللا  - ١٢٢٧
سلم صاعا من متر أو شعري أو أقط أو  أخرج أبدا إال صاعا إنا كنا خنرج على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  زبيب 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت يونس حيدث عن الزهري عن أيب سلمة بن : حدثنا زهري حدثنا وهب بن جرير حدثين أيب قال  - ١٢٢٨
من خليفة  ما بعث من نيب وال استخلف: عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عبد الرمحن 



  بطانة تأمره باخلري وحتضه عليه وبطانة تأمره بالشر وحتضه عليه واملعصوم من عصم اهللا : إال كانت له بطانتان 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن : مسعت أبا نضرة : حدثنا زهري حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أيب مسلمة قال  - ١٢٢٩
  من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : لى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا ص

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت يونس حيدث عن الزهري عن عبد اهللا بن : حدثنا زهري حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال  - ١٢٣٠
من األنصار عن العزل فقال رسول اهللا  سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل: عن أيب سعيد قال : حمرييز 

  أن ال تفعلوا فإنه ليست نسمة كتب اهللا أن خترج إال وهي خارجة ] ال عليكم : [ صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أصبنا : ل عن أيب سعيد اخلدري قا: حدثنا زهري حدثنا هشيم بن بشري حدثنا عثمان البيت عن أيب اخلليل  - ١٢٣١
واحملصنات من { فنزلت : يوم أوطاس سبايا وهلن أزواج يف قومهن فذكروا ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ]  ٢٤: النساء [ } النساء إال ما ملكت أميانكم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعنا أبا : املستمر بن الريان قاال  حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا شعبة عن خليد بن جعفر و - ١٢٣٢
عن أيب سعيد أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر امرأة من بين إسرائيل حشت خامتها مسكا : نضرة حيدث 

  واملسك أطيب الطيب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن األسود بن العالء عن أيب  حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن محران قال عبد احلميد بن جعفر أخربنا - ١٢٣٣
أمسعت رسول اهللا : ملا خرجت احلرورية جئنا أبا سعيد اخلدري فقلنا : عن أيب سعيد قال : سلمة بن عبد الرمحن 

يوشك أن يأيت قوم حتقرون صالتكم مع : ال ولكن مسعته يقول : صلى اهللا عليه و سلم يذكر احلرورية فقال 
قون عن اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية حىت يأخذه صاحبه فينظر إىل نصله صالهتم وأعمالكم مع أعماهلم مير

فال يرى شيئا مث ينظر إىل رعظه فال يرى شيئا مث ينظر إىل قدحه فال يرى فيه شيئا مث ينظر إىل قذذه هل يرى فيه شيئا 
  أم ال ؟ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اشتكى أبو هريرة : مد حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن احلارث قال حدثنا زهري حدثنا يونس بن حم - ١٢٣٤
مسع اهللا ملن محده وحني : فصلى أبو سعيد اخلدري فجهر بالتكبري حني افتتح وحني ركع وبعد أن قال : و غلب قال 

رف رفع رأسه من السجود وحني سجد وحني رفع وحني قام من الركعتني حىت صلى صالته على ذلك فلما انص
يا أيها الناس إين واهللا ما أبايل اختلفت : قد اختلف الناس على صالتك فقام حىت قام عند املنرب فقال : قيل له 



  صالتكم أو مل ختتلف إن رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هكذا يصلي 
  قات فليح بن سليمان كثري اخلطأ وهو من رجال الصحيحني وباقي رجاله ث: قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا أبو عامر العقدي عن زهري بن حممد عن شريك بن عبد اهللا بن أيب متر عن عبد الرمحن  - ١٢٣٥
  كلوا حلوم األضاحي وادخروا : عن أبيه وعمه قتادة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بن أيب سعيد 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

خرجنا : عن أبيه قال : دثنا أبو عامر عن زهري عن شريك عن عبد الرمحن بن أيب سعيد حدثنا زهري ح - ١٢٣٦
مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم االثنني إىل قباء فمر بنا يف بين سامل فوقف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على 

فقال ابن : أعجلنا الرجل : قال باب ابن عتبان فصاح به وهو على بطن امرأته فخرج وهو جير إزاره فلما رآه 
  إمنا املاء من املاء : يا رسول اهللا أرأيت الرجل إذا أعجل على امرأته فلم مين ماذا عليه ؟ قال : عتبان 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

يب عن أ: حدثنا زهري حدثنا أبو عامر العقدي عن زهري بن حممد عن حممد بن عمرو عن عطاء بن يسار  - ١٢٣٧
ما يصيب املرء املؤمن من نصب وال وصب وال هم وال : هريرة و أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  حزن وال غم وال أذى حىت الشوكة يشاكها إال كفر اهللا هبا من خطاياه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حممد عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري حدثنا زهري حدثنا أبو عامر عن زهري عن عبد اهللا بن  - ١٢٣٨
إن رحم رسول اهللا : ما بال رجال يقولون : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول على هذا املنرب : أبيه قال 

صلى اهللا عليه و سلم ال تنفع قومه ؟ بلى واهللا إن رمحي موصولة يف الدنيا واآلخرة وإين يا أيها الناس فرط لكم 
أما : أنا فالن بن فالن فأقول : يا رسول اهللا أنا فالن بن فالن وقال آخر : ى احلوض فإذا جئتم قال رجل عل

  النسب فقد عرفته ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددمت القهقهرى 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : ية عن حيىي بن عمارة حدثنا زهري حدثنا أبو عامر العقدي عن سليمان بن بالل عن عمارة بن غز - ١٢٣٩
  ال إله إال اهللا : لقنوا موتاكم : أيب سعيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بينما أبو : حدثنا زهري حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل عن أيب صاحل قال  - ١٢٤٠
: عة يصلي إىل شيء يستره من الناس إذ جاء شاب من بين معيط فأراد أن جيتاز بني يديه قال سعيد اخلدري يوم اجلم

فدفعه أبو سعيد يف حنره فلم جيد مساغا إال ما بني يدي أيب سعيد اخلدري فعاد فدفعه يف حنره أشد من الدفعة األوىل 
ما لك و البن أخيك جاء : ن فقال فدخل أبو سعيد على مروا: فمثل قائما مث نال من أيب سعيد قال : قال 

إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن جيتاز بني يديه فليدع : مسعت رسول اهللا يقول : يشتكيك ؟ فقال أبو سعيد اخلدري 



  يف حنره فإن أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : ن الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن عياض قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن إبراهيم ع - ١٢٤١
إذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أحدنا يصلي فال يدري كم صلى ؟ فقال : قلت أليب سعيد اخلدري : 

: صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتني وهو جالس وإذا جاء أحدكم الشيطان وهو يف صالته فقال 
  كذبت إال ما وجد رحيه بأنفه أو مسع صوتا بأذنه : ل إنك قد أحدثت فليق

حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن هالل بن أيب ميمونة  - ١٢٤٢
إن أخوف ما : خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : عن أيب سعيد اخلدري قال : عن عطاء بن يسار 

يا رسول اهللا أيو يأيت اخلري بالشر ؟ فسكت : يكم ما خيرج اهللا لكم من زينة الدنيا وزهرهتا فقال له رجل أخاف عل
ما شأنك تكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرأينا أنه ينزل عليه فقيل له 

أين السائل فرأينا أنه : فجعل ميسح عنه الرحضاء فقال  وال يكلمك ؟ فسري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
حبطا أمل تروا إىل آكلة اخلضر أكلت حىت  -أو يلم  -إن اخلري ال يأيت بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل : محده فقال 

امتآلت خاصرتاها فاستقبلت عني الشمس فثلطت فبالت مث رتعت ؟ وإن املال حلوة خضرة ونعم صاحب املسلم 
و إن وصل الرحم وأنفق يف سبيل اهللا ومثل الذي يأخذه بغري حقه كمثل الذي يأكل وال يشبع ويكون عليه شهديا ه

  يوم القيامة 
  حبطا : خبطا وهو : قال : قال زهري 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : عن سعيد بن املسيب  حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة - ١٢٤٣
أن غالما للنيب صلى اهللا عليه و سلم أتى بتمر ريان وكان متر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب سعيد اخلدري 

هذا صاع ابتعته بصاعني : أىن لك هذا التمر ؟ قال : مترا بعال فيه يبس فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إن هذا ال يصلح ولكن إذا أردت ذلك فبع مترك مث اشتر أي متر :  صلى اهللا عليه و سلم من مترنا فقال رسول اهللا

  شئت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا اجلريري عن أيب نضرة  - ١٢٤٤
يا راعي اإلبل ثالثا فإن أجابه وإال فليحلب فليشرب وال : لى راع فليناد إذا أتى أحدكم ع: اهللا عليه و سلم قال 

يا صاحب احلائط فإن أجابه وإال فليأكل وال حيمل وقال : حيملن وإذا أتى أحدكم على حائط بستان فليناد ثالثا 
  الضيافة ثالثة أيام فما زاد فصدقة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رجاله ثقات  :قال حسني سليم أسد 



عن أيب سعيد عن النيب : حدثنا زهري حدثنا أبوالوليد حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر عن أيب نضرة  - ١٢٤٥
  لكل غادر لواء يوم القيامة عند آسته : صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن النيب صلى : م بن الفضل عن أيب نضرة حدثنا زهري حدثنا أبو عامر العقدي عن القاس - ١٢٤٦
  مترق مارقة عند فرقة من املسلمني يقتلها أوىل الطائفتني باحلق : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

النيب عن أيب سعيد أن : حدثنا زهري حدثنا أبو عامر عن زهري ابن حممد عن زيد عن عطاء بن يسار  - ١٢٤٧
يا رسول اهللا ما لنا من جمالسنا بد نتحدث فيها قال : إياكم واجللوس يف الطرقات قالوا : صلى اهللا عليه و سلم قال 

غض البصر وكف األذى ورد السالم : وما حق الطريق ؟ قال : فإذا أبيتم إال اجمللس فأعطوا الطريق حقه قالوا : 
  واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  إسناده صحيح : ني سليم أسد قال حس

عن أبيه : حدثنا زهري حدثنا أبو عامر بن زهري عن زيد بن أسلم عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري  - ١٢٤٨
إذا كان أحدكم يصلي فال يتركن أحدا مير بني يديه فإن أىب فليقاتله فإمنا هو : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  شيطان 
  إسناده صحيح : سد قال حسني سليم أ

عن أيب : حدثنا زهري حدثنا حبان بن هالل حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب  - ١٢٤٩
إن الشيطان يأيت أحدكم يف صالته فيمد شعرة من دبره فريى : سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  د رحيا أنه قد أحدث فال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جي

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أيب عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن  - ١٢٥٠
أو تفعلون ذلك ؟ : سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن العزل فقال : عن أيب سعيد اخلدري قال : عتبة 

  تفعلوا ذلك ال عليكم أن ال تفعلوا فإنه ليس نسمة قضى اهللا أن تكون إال هي كائنة  ال عليكم أن ال
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا حيىي بن محاد حدثنا أبو عوانة عن األعمش حدثنا أبو سفيان عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٢٥١
  صلى اهللا عليه و سلم فرآه يصلي يف ثوب واحد متوشحا به  حدثين أبو سعيد اخلدري أنه دخل على النيب: 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أشهد : مسعت األغر أبا مسلم يقول : حدثنا زهري حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخربنا أبو إسحاق قال  - ١٢٥٢
ال يقعد قوم : يه و سلم أنه قال على أيب سعيد اخلدري و أيب هريرة أهنما شهدا على رسول اهللا صلى اهللا عل



  يذكرون اهللا إال غشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اهللا فيمن عنده 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح بن عبادة حدثنا عثمان بن غياث حدثنا أبو نضرة  - ١٢٥٣
مير الناس على جسر جهنم وعليه حسك وكالليب وخطاطيف ختطف : نيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال عن ال

اللهم سلم سلم فمن الناس من مير مثل الربق ومنهم من مير : جنبتيه مالئكة يقولون ] وعلى [ الناس ميينا ومشاال 
شي مشيا ومنهم من حيبو حبوا ومنهم من مثل الريح ومنهم من مير مثل الفرس ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من مي

: يزحف زحفا فأما أهل النار الذين هم أهلها فال ميوتون وال حييون وأما أناس فيؤخذون بذنوب وخطايا قال 
فيحترقون فيكونون فحما مث يؤذن يف الشفاعة فيؤخذون ضبارات ضبارات فيقذفون على هنر من أهنار اجلنة فينبتون 

أما رأيتم الضبغاء شجرة تنب يف الغثاء ؟ : يل السيل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما تنبت احلبة يف مح
عهدك وذمتك ال : يا رب اصرف وجهي عنها فيقول : فيكون يف آخر من أخرج من النار رجل على شفتها فيقول 

آكل من مثرها وأكون يا رب حولين إىل هذه الشجرة : وعلى الصراط ثالث شجرات فيقول : تسألين غريها قال 
يا رب حولين إىل هذه : مث يرى أخرى أحسن منها فيقول : عهدك وذمتك ال تسألين غريها قال : يف ظلها فيقول 

يا رب : مث يرى أخرى فيقول : عهدك وذمتك ال تسألين غريها قال : فيقول : آكل من مثرها وأكون يف ظلها قال 
يا رب أدخلين : فيقول : ها مث يرى سواد الناس ويسمع كالمهم قال حولين إىل هذه آكل من مثرها وأشرب يف ظل

فيدخله اجلنة : اختلف أبو سعيد ورجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أحدمها : اجلنة قال أبو نضرة 
  يدخل اجلنة فيعطى الدنيا وعشرة أمثاهلا : فيعطى الدنيا ومثلها وقال اآلخر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : أراه عن جابر : حدثنا زهري حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخربين أبو الزبري قال أبو خيثمة  - ١٢٥٤
خيرج ناس من النار قد احترقوا وكانوا مثل احلمم مث ال يزال أهل : سعيد أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  نبات الغثاء يف السيل ون عليهم املاء حىت ينبتوا ! اجلنة يرش 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا زهري حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن أيب نضرة  - ١٢٥٥
 فينبتون كما: يؤئوهم اجلنة ورشوا عليهم من املاء قال : خيرج ضبارة من النار قد كانوا فحما فيقال : سلم قال 

  ! كأنك كنت من أهل البادية يا رسول اهللا ؟ : تنبت احلبة يف محيل السيل فقال رجل من القوم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا إمساعيل بن علية عن حممد بن إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء عن عطاء ابن  - ١٢٥٦
إن املؤمن ال يصيبه نصب وال وصب : هللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول ا: عن أيب سعيد اخلدري قال : يسار 

  وال حزن وال أذى حىت اهلم يهمه إال اهللا يكفر من سيئاته 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



حدثنا زهري حدثنا يونس بن حممد حدثنا ليث عن يزيد بن اهلاد عن سهيل بن أيب صاحل عن النعمان بن  - ١٢٥٧
ما من عبد يصوم يوما يف سبيل : أيب سعيد اخلدري أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عن : أيب عياش 

  اهللا إال أبعد اهللا بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني خريفا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : ن األغر أيب مسلم حدثنا زهري حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا إسرائيل بن يونس عن أيب إسحاق ع - ١٢٥٨
ال إله إال اهللا واهللا أكرب صدقه : إذا قال العبد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب سعيد و أيب هريرة قاال 

ال إله إال أنا وحدي فإذا : ال إله إال اهللا وحده صدقه ربه : صدق عبدي ال إله إال أنا وأنا أكرب فإذا قال : ربه قال 
صدق عبدي : ال إله إال اهللا له امللك وله احلمد صدقه ربه فقال : له إال اهللا ال شريك له صدقه ربه قال ال إ: قال 

صدق عبدي ال : ال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال باهللا صدقه ربه قال : ال إله إال أنا يل امللك ويل احلمد فإذا قال 
  إله إال أنا وال حول وال قوة إال يب 

  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

عن أيب سعيد : حدثنا زهري حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن األعمش عن مالك بن احلارث  - ١٢٥٩
أن ينبذا مجيعا ؟ : هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الزهو والتمر وعن الزبيب والتمر فقلت : اخلدري قال 

  نعم : فقال 
  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

: عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا زهري حدثنا روح حدثنا عوف عن أيب نضرة  - ١٢٦٠
  ) لقد اهتز العرش ملوت سعد بن معاذ ( 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء رجل : عن أيب سعيد قال : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن قتادة عن أيب املتوكل  - ١٢٦١
: فسقاه قال : اسقه عسال قال : يا رسول اهللا إن أخي استطلق بطنه فقال : إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

قد سقيته فلم يزده إال : اسقه عسال مث أتاه فقال : فقال : قد سقيته عسال فلم يزده إال استطالقا قال : فأتاه فقال 
فقال رسول اهللا : فشفي قال : فأما يف الثالثة أو يف الرابعة حسبته قال : اسقه عسال قال : ال فق: استطالقا قال 

  صدق اهللا وكذب بطن أخيك : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : هريرة  حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حممد بن إسحاق عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب - ١٢٦٢
قال رسول اهللا صلى اهللا : قاال : وعن عبيد اهللا بن املغرية بن معيقيب عن عمرو بن سليم عن أيب سعيد اخلدري 

إمنا أنا بشر فأي املسلمني : اللهم إين أختذ عندك عهدا تؤديه إىل يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد : عليه و سلم 
  ته فاجعلها له صالة واجعلها له زكاة وقربة تقربه هبا إليك يوم القيامة ضربته أو شتم: آذيته أو شتمته أو قال 
  رجال الطريقني ثقات : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب بكري عن أيب إبراهيم  - ١٢٦٣
عليه و سلم حلق يوم احلديبية وأصحابه إال أبا قتادة و عثمان  عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى اهللا: األنصاري 

يرحم اهللا احمللقني : واملقصرين يا رسول اهللا ؟ قال : يرحم اهللا احمللقني قالوا : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الثالثة واملقصرين يف : يا رسول اهللا واملقصرين ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قالوا 

  قال ابن حجر يف التقريب مقبول وباقي رجاله ثقات ،أبو إبراهيم األنصاري : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا يونس بن حممد حدثنا ليث بن سعد حدثين سعيد عن عياض بن عبد اهللا أنه  - ١٢٦٤
واهللا ما أخشى عليكم أيها : خطب الناس فقال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف: مسع أبا سعيد اخلدري يقول 

يا رسول اهللا أيأيت اخلري بالشر ؟ فصمت رسول اهللا صلى اهللا : رجل : الناس إال ما خيرج لكم من زهرة الدنيا فقال 
  عليه و سلم وذكر احلديث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : مسع أبا سعيد اخلدري يقول : يد عن أبيه أنه ثنا زهري حدثنا يونس حدثنا ليث حدثين سع! حد  - ١٢٦٥
: إذا وضعت اجلنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صاحلة قالت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يا ويلها أين يذهبون هبا ؟ يسمع صوهتا كل شيء إال اإلنسان ولو : قدموين قدموين وإن كانت غري صاحلة قالت 
  نسان لصعق مسعها اإل

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء أبا : حدثنا زهري حدثنا يونس حدثنا ليث حدثين سعيد رضي اهللا عنه عن أيب سعيد موىل املهري أنه  - ١٢٦٦
سعيد اخلدري ليايل احلرة فاستشاره يف اجلالء من املدينة وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله وأخربه أن ال صرب له على 

ال يصرب أحد على : وحيك ال آمرك بذلك إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : املدينة فقال له  جهد
  جهد املدينة وألوائها فيموت إال كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري : حدث هالل بن حصن : تادة قال حدثنا زهري حدثنا يونس حدثنا شيبان عن ق - ١٢٦٧
فانطلقت : لو سألت لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أصابه مرة جهد شديد فقال يل بعض أهلي : قال 

من استعف أعفه اهللا ومن : حمنقا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان أول ما واجهين به من قوله أنه قال 
أال أستعف فيعفين اهللا ؟ : فرجعت إىل نفسي أخري إليها :  أغناه اهللا ومن سألنا مل ندخر عنه شيئا وجدتاه قال استغىن

فما مشيت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ذلك أسأله شيئا من فاقة حىت : أال أستغين فيغنيين اهللا ؟ قال 
  أقبلت علينا الدنيا فغرقتنا إال ما عصم اهللا 

  إسناده حسن : ال حسني سليم أسد ق

: حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حممد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار  - ١٢٦٨
عن : هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صالتني وعن نكاحني وعن صيامني : عن أيب سعيد اخلدري قال 

صالة بعد الفجر حىت تطلع الشمس وعن صيام يوم الفطر ويوم النحر صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس وعن 



  وأن تنكح املرأة على خالتها أو على عمتها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب سعيد قال : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة  - ١٢٦٩
  ليه و سلم عن احملاقلة واملزابنة هنى رسول اهللا صلى اهللا ع

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا : عن أيب سعيد قال : حدثنا زهري حدثنا يزيد أخربنا فضيل ابن مرزوق عن عطية العويف  - ١٢٧٠
  ال يصليها : ال يدعها ويدعها حىت نقول : صلى اهللا عليه و سلم يصلي الضحى حىت نقول 

  إسناده ضعيف : يم أسد قال حسني سل

عن أيب سعيد : حدثنا زهري حدثنا حممد بن مصعب عن األوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي  - ١٢٧١
يا رسول اهللا إن يل إبال وإين أريد اهلجرة فما تأمرين ؟ : اخلدري أن أعرابيا أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

: نعم قال : وحتلبها يوم وردها ؟ قال : نعم قال : وتؤدي زكاهتا ؟ قال : م قال نع: هل متنح منها ؟ قال : قال 
  فانطلق فاعمل من وراء البحار فإن اهللا لن يترك من عملك شيئا وإن شأن اهلجرة شديد 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

صاحل عن النعمان ابن أيب  حدثنا زهري حدثنا يونس بن حممد حدثنا ليث عن يزيد عن سهيل بن أيب - ١٢٧٢
ما من عبد يصوم يوما يف سبيل اهللا : عن أيب سعيد اخلدري أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عياش 

  إال أبعد اهللا بذلك اليوم وجهه عن النار سبعني خريفا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن إبليس : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن أيب سعيد قال : وعن يزيد عن عمرو  - ١٢٧٣
فبعزيت وجاليل ال أبرح : بعزتك وجاللك ال أبرح أغوي ابن آدم ما دامت األرواح فيهم قال له ربه : قال لربه 

  أغفر هلم ما استغفروين 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ي حدثنا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن الضحاك املشرقي حدثنا زهري حدثنا حممد بن عبد اهللا األسد - ١٢٧٤
يف حديث ذكر فيه قوما خيرجون على فرقة من الناس خمتلفة : عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : 

  يقتلهم أقرب الطائفتني من احلق 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد عن النيب : نا ابن هليعة عن دراج عن أيب اهليثم حدثنا زهري حدثنا احلسن بن موسى أخرب - ١٢٧٥
  إن ما بني مصراعني يف اجلنة مسرية أربعني سنة : صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  إسناده فيه ضعيفان : قال حسني سليم أسد 



عاوية عن احلارث حدثنا زهري حدثنا ربعي بن إبراهيم حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن عبد الرمحن بن م - ١٢٧٦
  من تغىن أغناه اهللا ومن تعفف أعفه اهللا : عن أيب سعيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : موىل ابن سباع 

كان : عن أيب سعيد قال : حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا عيسى عن اجملالد عن أيب الوداك  - ١٢٧٧
: إنه ليتيم فقال : يف املائدة سألنا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلنا عندنا مخر ليتيم فلما نزلت اآلية اليت 

  أهريقوه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إن أهل عليني لرياهم من هو أسفل ] : يقول [ مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم : وعن أيب سعيد قال  - ١٢٧٨
  ء وإن أبا بكر و عمر منهم وأنعما منهم كما ترون الكوكب الدري يف أفق السما

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : حدثنا زهري حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبة عن عبد الرمحن بن األصبهاين عن ذكوان  - ١٢٧٩
ن وقال هلن غلبنا عليك الرجال يا رسول اهللا فاجعل لنا يوما قال فوعدهن يوما فجئن فوعظه: قلن النساء : قال 

يا رسول اهللا : ما منكن من امرأة تقدم ثالثة من ولدها إال كانوا هلا حجابا من النار ؟ قال امرأة : فيما قال هلن 
  واثنني : واثنني ؟ فقد مات هلا اثنان فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

فأتينا : تذاكرنا ليلة القدر : ن أخربنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة قال حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارو - ١٢٨٠
: هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذكر ليلة القدر ؟ فقال : يا أبا سعيد : أبا سعيد اخلدري فقلت له 

بيحة عشرين اعتكف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العشر األوسط من شهر رمضان واعتكفنا معه فلما كان ص
رجع ورجعنا معه فنان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرأى ليلة القدر يف املنام مث أنسيها فخرج عشية فخطبنا 

إين رأيت ليلة القدر يف املنام مث أنسيتها وأراين تلك الليلة أسجد يف ماء وطني فمن كان اعتكف معنا فلريجع : فقال 
ر يف الوتر منها فإن اهللا وتر حيب الوتر قال فرجعنا فهاجت علينا السماء تلك إىل معتكفه ابغوها يف العشر األواخ

العشية وكان سقف املسجد عريشا من جريد النخل فاعتكف فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب لرأيته ليلة إحدى 
  وعشرين وإن جبهته وأرنبة أنفه يف املاء والطني 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

هل مسعت : قلنا أليب سعيد : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة قال  - ١٢٨١
  وذكر احلديث : مسعته يقول : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذكر احلرورية ؟ فقال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : حيىي بن أيب كثري عن أيب سعيد موىل املهري حدثنا زهري حدثنا روح بن عبادة حدثنا حسني عن  - ١٢٨٢
لينبعث من كل رجلني أحدمها : بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل بين حليان قال : سعيد اخلدري قال 



  اللهم بارك يف صاعنا ومدنا واجعل مع الربكة بركتني : واآلجر بينهما مث قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : ني سليم أسد قال حس

أشهد على : حدثنا زهري حدثنا الرمحن بن مهدي حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن األغر أيب مسلم قال  - ١٢٨٣
ما جلس قوم يذكرون اهللا عز و : أيب هريرة و أيب سعيد أهنما شهدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  هم الرمحة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم اهللا فيمن عنده جل إال حفت هبم املالئكة وغشيت
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن علية عن علي بن املبارك حدثنا حيىي بن أيب كثري حدثين أبو سعيد  - ١٢٨٤
: ث بعثا إىل بين حليان من هذيل قال عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بع: موىل املهري 

اللهم بارك لنا يف صاعنا : لينبعث من كل رجلني أحدمها واألجر بينهما وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ومدنا واجعل مع الربكة بركتني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن مطر عن ابن سريين عن ذكوان أيب صاحل  حدثنا زهري حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أيب عروبة - ١٢٨٥
عن جابر و أيب هريرة و أيب سعيد اخلدري أهنم هنوا عن الصرف ورجالن منهم يرفعان ذلك إىل : و أثىن عليه خريا 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : دة عن سليمان بن أيب سليمان حدان زهري حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتا - ١٢٨٦
 -حواشي : أو قال  -يكون أمراء يغشاهم غواش من الناس : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اخلدري قال 

فيظلمون ويكذبون فمن صدقهم بكذهبم وأعاهنم على ظلمهم فليس مين وال أنا منه ومن : أحسبه قال : قال شعبة 
  ومل يعنهم على ظلمهم فهو مين وأنا منه  مل يصدقهم بكذهبم

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا اجلريري عن أيب نضرة  - ١٢٨٧
فليحلب فيشرب وال يا راعي اإلبل ثالثا فإن أجابه وإال : إذا أتى أحدكم على راعي إبل فليناد : و سلم قال 

يا صاحب احلائط فإن أجابه وإال فليأكل وال حيمل وقال : حيملن وإذا أتى أحدكم على حائط بستان فليناد ثالثا 
  الضيافة ثالثة أيام فما زاد فهو صدقة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

: ا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار حدثنا زهري حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد امللك حدثنا مهام حدثن - ١٢٨٨
ال تكتبوا عين شيئا غري القرآن فمن كتب عين شيئا : عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  غري القرآن فليمحه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أيب : يه عن عطاء بن يسار حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أب - ١٢٨٩
  من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكر أو استيقظ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سعيد اخلدري قال 

حدثين أبو أمامة بن : قال ابن شهاب : حدثنا زهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن صاحل قال  - ١٢٩٠
بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : دري يقول مسع أبا سعيد اخل: سهل أنه 

ماذا : منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن اخلطاب عليه قميص جيره قالوا : وعليهم قمص 
  الدين : تأولت ذلك يا رسول اهللا ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري أن : حدثنا زهري حدثنا أبو بدر عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أيب نضرة  - ١٢٩١
  إذا كان ثالثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم باإلمامة أقرؤهم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا : عن أيب سعيد قال : الوليد بن مسلم عن أيب الصديق حدثنا زهري حدثنا هشيم عن منصور عن  - ١٢٩٢
حنزر قيام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الظهر والعصر فحزرنا قيامه يف الظهر يف الركعتني األوليني كقدر 

قيامه السجدة ويف الركعتني األخريني على النصف من ذلك وحزرنا ) أمل تنزيل : ( كقدر قراءة  -قراءة ثالثني آية 
  يف الركعتني األوليني من العصر على قدر األخريني من الظهر واألخريني من العصر على النصف من ذلك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا املستمر بن الريان حدثنا أبو نضرة عن أيب سعيد  - ١٢٩٣
مث ذكر : قال ) إن الدنيا خضرة حلوة فاتقوا اهللا واتقوا النساء : ( هللا عليه و سلم قال رسول اهللا صلى ا: قال 

واحدة قصرية وثنتني طويلتني فجعلت رجال من خشب حىت حلقت هبما واختذت : ثالث نسوة كن يف بين إسرائيل 
  ح ريح املسك خامتا وجعلت له غلقا وحشته بأطيب الطيب املسك فكان إذا مرت على جملس فتحت الغلق ففا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حممد بن دينار عن أيب مسلمة سعيد بن يزيد  - ١٢٩٤
يكون خليفة حيثي املال ال يعده : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد اخلدري قال : عن أيب نضرة 

  عدا 
  إسناده حسن : ال حسني سليم أسد ق

حدثنا زهري حدثنا حسني بن حممد عن شيبان قال حيىي أخربين عن عبد اهللا بن الفضل أن أبا صاحل أخربه  - ١٢٩٥
فخرج إليه الرجل فعمد : أن أبا سعيد أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرسل إىل رجل من أصحابه قال : 

يا رسول اهللا كنت بني رجلي : أعجلتك ؟ فقال : ها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املشربة فاغتسل في
  فما عليك غسل : املرأة ومل أمن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أملقربي عن عبد الرمحن  حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا ابن أيب ذئب حممد بن عبد الرمحن - ١٢٩٦
: حبسنا يوم اخلندق عن الظهر والعصر واملغرب والعشاء حىت كفينا وذلك قول اهللا : عن أبيه قال : بن أيب سعيد 

فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر بالال فأقام مث صلى } وكفى اهللا املؤمنني القتال وكان اهللا قويا عزيزا { 
يها قبل ذلك مث أقام فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك مث أقام املغرب فصالها كما كان الظهر كما كان يصل

فإن خفتم فرجاال أو { : يصليها قبل ذلك مث أقام العشاء فصالها كما كان يصليها قبل ذلك وذلك قبل أن ينزل 
  } ركبانا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد عن النيب صلى : بن عمر حدثنا املستمر بن الريان عن أيب نضرة حدنا زهري حدثنا عثمان  - ١٢٩٧
  أن يتكلم باحلق إذا رآه أو علمه  -أو خمافة بشر  -ال مينعن أحدكم خمافة رجل : اهللا عليه و سلم قال 

وال غادر أعظم  إنه ليس صاحب غدر إال له يوم القيامة لواء غدر بغدرته: فليقيت معاوية فقلت له : قال أبو سعيد 
  من أمري عامة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا احلسن بن موسى حدثنا شيبان عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر  - ١٢٩٨
إن رجال ممن خال من الناس رغسه اهللا ماال وولدا فلما : عن أيب سعيد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

فإنه واهللا ما ابتأر عند اهللا خريا قط فإذا : خري أب قال : أي أب كنت لكم ؟ قالوا : ملوت دعا بنيه فقال حضره ا
: وقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مات فاحرقوه حىت إذا كان فحما فاسحقوه مث اذروه يف يوم عاصف قال 

ىت إذا كان فحما سحقوه مث أذروه يف يوم عاصف ملا مات أحرقوه ح: أخذ مواثيقهم على ذلك وريب ففعلوا وريب 
رب خفت عذابك : ما محلك على الذي صنعت ؟ قال : كن فإذا هو رجل قائم قال له ربه : فقال له ربه : قال 
  فوالذي نفس حممد بيده ما تالفاه عندها أن غفر له : قال 

  رحل خاف عذاب اهللا فأجناه اهللا من خمافته : قال قتادة 
  إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س

حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن فضيل حدثنا سامل و عبد اهللا بن صهبان و كثري النواء و ابن أيب ليلى  - ١٢٩٩
إن أهل الدرجات العلى لرياهم من حتتهم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد قال : عن عطية 

  لسماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما كما ترون النجم الطالع يف أفق ا
  غري أن احلديث صحيح ، إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : حدثنا زهري حدثنا عبد الصمد حدثنا أيب حدثنا حممد بن جحادة عن ألوليد عن عبد اهللا البهي  - ١٣٠٠
طمئن إليهم القلوب وتلني هلم اجللود مث يكون عليكم أمراء ت: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سعيد قال 

: يا رسول اهللا أفال نقاتلهم ؟ قال : فقال رجل : يكون عليكم أمراء تقشعر منهم اجللود وتشمئز منهم القلوب قال 
  ال ما أقاموا الصالة 



ثىن حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا مالك بن أنس عن أيوب بن حبيب موىل بين زهرة عن أيب امل - ١٣٠١
مسعت النيب صلى اهللا عليه و : فجاء أبو سعيد اخلدري فقال له مروان : كنت عند مروان بن احلكم : اجلهين قال 

  نعم : سلم ينهى عن النفخ يف الشراب ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ري عن النيب صلى اهللا عن أيب سعيد اخلد: حدثنا زهري حدثنا يزيد أخربنا فضيل بن مرزوق عن عطية  - ١٣٠٢
هللا أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بفالة من األرض فطلبها فلم يقدر عليها فتسجى : عليه و سلم قال 

  للموت فبينما هو كذلك إذ مسع وجبة الراحلة حني بركت فكشف عن وجهه فإذا هو براحلته 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة أن حدثنا أبو خيثمة ح - ١٣٠٣
: دخلت أنا و عبداهللا بن أيب طلحة على أيب سعيد اخلدري نعوده فقال لنا أبو سعيد : رافعا موىل الشفاء أخربه قال 

ورة شك إسحاق ال يدري أيهما أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه متاثيل أو ص
  قال أبو سعيد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يونس بن حممد حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن مطرف عن خالد بن أيب نوف  - ١٣٠٤
ضأ من بئر بضاعة انتهيت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يتو: عن أبيه قال : عن سليط عن ابن أيب سعيد 

  إن املاء ال ينجسه شيء : يا رسول اهللا أتتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من الننت ؟ فقال : فقلت 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد قال : حدنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن خازم عن األعمش عن سعد الطائي عن عطية العويف  - ١٣٠٥
  عن ميينه جربيل وعن يساره ميكائيل : صلى اهللا عليه و سلم صاحب الصور فقال  ذكر رسول اهللا: 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أخيه معيد بن سريين  - ١٣٠٦
سألنا رسول : ى اهللا عليه و سلم يف العزل شيئا ؟ قال هل مسعت من رسول اهللا صل: قلنا أليب سعيد اخلدري : قال 

الرجل تكون له املرأة ترضع فيصيب منها : قلنا : وما العزل ؟ قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن العزل قال 
ويكره أن حتبل فيعزل عنها وتكون له اجلارية فيصيب منها ويكره أن حتبل فيعزل عنها فقال رسول اهللا صلى اهللا 

  ال عليكم أال تفعلوا ذلك فإمنا هو القدر : ليه و سلم ع
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب العالنية قال  - ١٣٠٧
فاجلف : قلنا : عن نبيذ اجلر قال  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: سألنا أبا سعيد اخلدري عن نبيذ اجلر فقال 



  ذاك شر : ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخلت : عن أيب سعيد قال : حدثنا زهري حدثنا حممد بن عبيد عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر  - ١٣٠٨
  على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي على حصري ويسجد عليه 

  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

قال رسول اهللا صلى : عن أيب سعيد قال : حدثنا زهري حدثنا حممد بن عبيد عن األعمش عن أيب صاحل  - ١٣٠٩
  أبردوا بالظهر يف احلر فإن شدة احلر من فيح جهنم : اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت أمشي مع ابن عمر يف : عن أيب سعيد قال : ية حدثنا زهري حدثنا جرير عن األعمش عن عط - ١٣١٠
من جر ثيابه من اخليالء فإن : إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : البالط فمر برجل جير إزاره فقال 

  اهللا ال ينظر إليه يوم القيامة 
و أنا مسعته :  عليه و سلم قال إين مسعت أبا سعيد اخلدري حيدث هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا: قلت : قال 

  من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري : حدثنا زهري حدثنا عفان حدنا محاد أخربنا علي بن زيد عن سعيد بن املسيب  - ١٣١١
يا رسول : الذي يسرق صالته قالوا : قال  -إن أسوأ الناس سرقة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  ال يتم ركوعها وال سجودها : اهللا كيف يسرقها ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد أن : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد ابن سلمة أخربنا عمرو بن دينار عن عتاب  - ١٣١٢
حبس اهللا القطر عن أميت عشر سنني مث أنزلت ألصبحت طائفة من أميت لو : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  هو بنوء اجملدح : هبا كافرين يقولون 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد ابن سلمة أخربنا عطاء بن السائب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة  - ١٣١٣
أي رب : افتخرت اجلنة والنار فقالت النار : ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عن أيب سعيد اخلدري أ: 

يا رب يدخلين الفقراء والضعفاء واملساكني فقال اهللا : يدخلين اجلبابرة وامللوك والعظماء واألشراف وقالت اجلنة 
ل واحدة منكما ملؤها فأما أنت رمحيت وسعت كل شيء ولك: أنت عذايب أصيب بك من أشاء وقال للجنة : للنار 

قدين قدين و أما اجلنة فيبقى : هل من مزيد ؟ حىت يأتيها تبارك وتعاىل فتزوى وتقول : النار فيلقى فيها أهلها وتقول 
  فيها ما شاء اهللا أن يبقى مث ينشىء اهللا خلقا مما يشاء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ن يزيد حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن عبد اهللا بن راشد موىل عثمان بن حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا ب - ١٣١٤
إن بني يدي الرمحن للوحا فيه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت أبا سعيد اخلدري قال : عفان قال 

فيه واحدة  وعزيت وجاليل ال يأيت عبد من عبادي ال يشرك يب شيئا: ثالث مئة ومخس عشرة شريعة يقول الرمحن 
  منها إال دخل اجلنة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن يزيد حدثنا حيوة أخربنا سامل بن غيالن أن الوليد بن قيس التجييب أخربه  - ١٣١٥
ال : و سلم يقول  مسع أبا سعيد اخلدري أو عن اهليثم عن أيب سعيد اخلدري أنه مسع نيب اهللا صلى اهللا عليه: أنه 

  تصحب إال مؤمنا وال يأكل طعامك إال تقي 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري أن رسول : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد عن علي بن زيد عن أيب نضرة  - ١٣١٦
ر حوله احليات فقال رسول اهللا أرى عرشا على البح: ما ترى ؟ قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال البن صياد 

  ذاك عرش إبليس : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا مهام أخربنا املعلى بن زياد حدثين العالء رجل من مزينة عن أيب الصديق  - ١٣١٧
فخرج عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عون قال عن أيب سعيد اخلدري أهنم كانوا جلوسا يقرؤون ويد: الناجي 

فاصنعوا كما كنتم : نعم قال : قلنا : أليس كنتم تصنعون كذا وكذا ؟ قال : فلما رأيناه سكتنا فقال : سلم قال 
أبشروا صعاليك املهاجرين بالفوز يوم القيامة على األغنياء خبمس مئة سنة حىت إن : تصنعون وجلس معنا مث قال 

   ود أنه كان فقريا أو عائال يف الدنيا الغين

عن أيب سعيد : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا مهام عن قتادة عن أيب اخلليل عن أيب علقمة اهلامشي  - ١٣١٨
واحملصنات { : اخلدري أهنم أصابوا يوم فتحوا أوطاس نساء هلن أزواج فكرههن رجال منهم فأنزل اهللا هذه اآلية 

  ]  ٢٤: النساء [ } ملكت أميانكم من النساء إال ما 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : عن أيب سعيد اخلدري قال : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أيب نضرة  - ١٣١٩
  إذا اجتمع ثالثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم باإلمامة أقرؤهم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س

عن أيب سعيد اخلدري أن : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أيب عيسى األسواري  - ١٣٢٠
  عودوا املرضى واتبعوا اجلنائز تذكركم اآلخرة : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم زجر عن الشرب قائما  :وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٢١
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

اختلفت أنا وصاحب : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد ابن سلمة عن أيب التياح عن أيب الوداك قال  - ١٣٢٢
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف احلنتم حدثنا بشيء مسعته من رسول : فأتينا أبا سعيد اخلدري فقلنا له : يل يف احلنتم 

لئن قلت ذاك لقد كنا أحيانا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منا من حيضره يسمع منه ومنا من : قال 
ماذا قال ؟ فنخربه ما قال رسول اهللا صلى : تشغله الضيعة فيجيء وقد قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيقول 

يا رسول اهللا واهللا ما شربت مخرا قال : وإنه أيت بشارب ذات يوم فنهز باأليدي وخفق بالنعال فقال اهللا عليه و سلم 
إمنا أخذت مترات وزبيبات فجعلتهن يف دباءة يل فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن : فما شربت ؟ قال : 

  خيلط بني التمر والزبيب يف الدباء واملزفت 
  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا إمساعيل بن مسلم العبدي عن أيب املتوكل الناجي  - ١٣٢٣
من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو مترا فردا أو : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اخلدري قال 

  بسرا فردا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب سعيد اخلدري قال : حدثنا زهري حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثين اجلريري عن أيب نضرة  - ١٣٢٤
اعتكف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العشر األوسط من رمضان وهو يلتمس ليلة القدر قبل أن تبني فلما 

ء فأعيد واعتكف يف العشر األواخر فخرج انقضى أمر ببنائه فنقض مث أبينت له أهنا يف العشر األواخر فأمر بالبنا
يا أيها الناس إمنا أبينت يل ليلة القدر فخرجت ألخربكم هبا فرأيت رجلني خيتصمان معهما : على الناس فقال 

إنا أحق : يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا قال : الشيطان ونسيتها فالتمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة فقال 
إحدى وعشرين واليت تليها التاسعة وتدع : تدع اليت تدعون : فأما التاسعة والسابعة واخلامسة قال بذلك منكم 
  ثالثة وعشرين واليت تليها السابعة وتدع اليت تدعون مخسا وعشرين واليت تليها اخلامسة : اليت تدعون 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء أبو سعيد اخلدري إىل رجل : عن عبد الرمحن بن أيب نعم قال  حدثنا زهري حدثنا جرير عن مغرية - ١٣٢٥
ففيم تفيت الناس : ما قرأت إال ما قرأمت وقد صحبتم قال : أقرأت ما مل نقرأ وصحبت ما مل نصحب ؟ قال : فقال له 

الذهب : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : الدرمهني بثالث والدرهم بالدرمهني فقال أبو سعيد : 
اللهم إين : مسعته بعد يقول : بالذهب مثال مبثل فما زاد فهو ربا والفضة بالفضة مثال مبثل فما زاد فهو ربا قال 

  أتوب إليك مما كنت أفيت به الناس يف الصرف 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
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لكتاب  يعلى: ا   مسند أيب 
لتميمي : املؤلف  يعلى املوصلي ا و  أب ملثىن  بن ا بن علي   أمحد 

فمررنا بأيب سعيد : أقبلت أنا ورجال من عمرة : حدثنا زهري حدثنا جرير عن ليث عن شهر قال  - ١٣٢٦
اهللا صلى اهللا عليه و وما الطور ؟ مسعت رسول : نريد الطور قال : أين تريدون ؟ قلت : اخلدري فدخلنا عليه فقال 

مسجد احلرام ومسجد املدينة : ال تشد رحال املطي إىل مسجد يذكر اهللا فيه إال إىل ثالثة مساجد : سلم يقول 
وبيت املقدس وال تصلح الصالة يف ساعتني من النهار بعد الفجر حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغيب 

وم الفطر من رمضان ويوم األضحة من ذي احلجة وال تسافر املرأة ي: الشمس وال يصلح الصوم يف يومني من السنة 
  سفرا يف اإلسالم إال مع بعل أو ذي حمرم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دخل رجالن على رسول : عن أيب سعيد اخلدري قال : حدثنا زهري حدثنا جرير عن األعمش عن عطية  - ١٣٢٧
يف مثن بعري فأعاهنما بدينارين فخرجا من عنده فلقيهما عمر فقاال وأثنيا معروفا اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأاله 

وشكرا ما صنع هبما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدخل عمر على النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه مبا قال 
يقل ذلك إن أحدهم يسألين ولكن فالن أعطيته ما بني العشرة إىل املئة فلم : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يأبون إال أن يسألوين ويأىب اهللا يل : تعطينا ما هو نار ؟ قال : فينطلق مبسئلته متأبطها وما هي إال نار فقال عمر 
  البخل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دينار عن عبد  حدثنا زهري حدثنا مسلم بن إبراهيم األزدي حدثنا صدقة صاحب الدقيق حدثنا مالك بن - ١٣٢٨
سوء : خصلتان ال جتتمعان يف مؤمن : عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : اهللا بن غالب األزدي 

  اخللق والبخل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: ل مسعت دراجا أبا السمح يقو: حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن يزيد حدثنا سعيد بن أيب أيوب قال  - ١٣٢٩
يسلط على الكافر يف قربه تسعة وتسعون تنينا تنهشه : مسعت أبا سعيد اخلدري يقول : مسعت أبا اهليثم يقول 

  وتلدغه حىت تقوم الساعة فلو أن تنينا منها نفخت يف األرض ما نبتت خضراء 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

وة أخربين سامل بن غيالن أنه مسع دراجا أبا السمح أنه مسع حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن يزيد أخربنا حي - ١٣٣٠
أعوذ باهللا من الكفر : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول : أبا اهليثم 

  نعم : يا رسول اهللا تعدل الدين بالكفر ؟ قال : والدين رجل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



إن اهللا إذا رضي عن العبد : أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٣١
  أثىن عليه تسعة أصناف من اخلري مل يعمله وإن سخط على العبد أثىن عليه تسعة أصناف من الشر مل يعمله 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : بن يزيد حدثنا سعيد بن أيب أيوب عن أيب سليمان الليثي  حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا - ١٣٣٢
مثل املؤمن ومثل اإلميان كمثل الفرس يف آخيته جيول مث يرجع إىل : اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  نني أخيته وإن املؤمن يسهو مث يرجع إىل اإلميان فأطعموا طعامكم األتقياء وأولوا معروفكم املؤم

عن أيب سعيد اخلدري عن : حدثنا زهري حدثنا عبيد اهللا بن موسى أخربنا شيبان عن فراس عن عطية  - ١٣٣٣
ال حتل الصدقة لغين إال أن يكون له جار فقري فيدعوه فيأكل معه أو ابن السبيل أو : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يف سبيل اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ناركم هذه جزء من سبعني جزءا : عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٣٤
  من نار جهنم لكل جزء منها حرها 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

زءا من رؤيا املسلم الصاحل جزء من سبعني ج: عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أيب سعيد  - ١٣٣٥
  النبوة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إما أن : اجملاهد يف سبيل اهللا مضمون على اهللا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : وعن أيب سعيد  - ١٣٣٦
ر حىت يكفته إىل مغفرته ورمحته وإما أن يرجعه بأجرب وغنيمة ومثل اجملاهد يف سبيل اهللا كمثل الصائم القائم ال يفت

  يرجع 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد عن نيب اهللا : حدثنا زهري حدثنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا شيبان عن فراس عن عطية  - ١٣٣٧
ما : قال أبو هريرة : قال رجل من أهل خراسان : اجتنبوا دعوات املظلوم وقال عطية : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  هللا حجاب بينها وبني ا
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اقرأ : يقال لصاحب القرآن إذا دخل اجلنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن أيب سعيد قال  - ١٣٣٨
  واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حىت يقرأ آخر شيء معه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن أيب سعيد : مد بن خازم حدثنا عبيد اهللا بن الوليد الوصايف عن عطية العويف حدثنا زهري حدثنا حم - ١٣٣٩
أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو : من قال حني يأوي إىل فراشه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اخلدري قال 
   وأتوب إليه كفر اهللا ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر -ثالث مرات  -احلي القيوم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى : حدثنا زهري حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أيب نضرة  - ١٣٤٠
  اهللا عليه و سلم هنى أن ينتبذ يف احلنتم والدباء والنقري وأن خيلط الزهو بالتمر والزبيب بالتمر 

  حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا إسحاق بن شرىف موىل ابن عمر قال  - ١٣٤١
: حدثين أبو سعيد اخلدري قال : حدثين أبو بكر بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن عمر قال : 

  نربي روضة من رياض اجلنة ما بني قربي وم: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن أيب إسحاق حدثين عيسى بن عبد اهللا بن مالك عن  - ١٣٤٢
مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن أيب سعيد اخلدري قال : حممد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار 

اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر وال : إذا أراد أحدكم أمرا فليقل : 
يل خريا يف ديين  -من األمر الذي يريد  -أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب اللهم إن كان كذا وكذا 
  خلري أينما كان ال حول وال قوة إال باهللا ومعيشيت وعاقبة أمري وإال فاصرفه عين واصرفين عنه مث قدر يل ا

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد اهللا  - ١٣٤٣
ناس تينك الركعتني مث كان خيرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم العيد يوم الفطر فيصلي بال: أيب سعيد قال 

تصدقوا تصدقوا ثالث مرات وكان أكثر من يتصدق النساء : يسلم ويقوم فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول 
بالقرط واخلامت والشيء فإن كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حاجة أو يضرب للناس بعثا ذكره هلم وإال 

  انصرف 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان بن بالل عن عبد اهللا بن عبد الرمحن عن  - ١٣٤٤
إن اهللا يسأل عن العبد يوم : أنه مسع أبا سعيد اخلدري يذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : هنار العبدي 

رب وثقت بك وفرقت : فإذا اهللا لقن عبده حجته قال  ما منعك إذ رأيت املنكر أن تنكره ؟: القيامة حىت يقول 
  الناس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال : عن أيب سعيد اخلدري قال : حدثنا زهري حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عوف عن أيب نضرة  - ١٣٤٥
  وىل الطائفتني باحلق تفترق أميت فرقتني فتمرق بينهما مارقة يقتلها أ: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أبا سعيد اخلدري : حدثنا زهري حدثنا حسني بن حممد حدثنا إسرائيل عن عبد اهللا بن عصمة قال  - ١٣٤٦
فقال أنا : من يأخذها حبقها ؟ فجاء الزبري فقال : أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الراية فهزها مث قال : يقول 

أمط فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أنا فقال : أمط مث قام آخر قال : أنا فقال : أمط مث قام رجل آخر فقال : 
والذي أكرم وجه حممد ألعطيتها رجال ال يفر هبا هاك يا علي فقبضها مث انطلق حىت فتح اهللا فدك وخيرب : سلم 

  وجاء بعجوهتا وقديدها 
  ناده جيد إس: قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن عطاء بن  - ١٣٤٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطعم يوم الفطر قبل أن خيرج وال يصلي : عن أيب سعيد اخلدري قال : يسار 

  قبل الصالة فإذا انصرف صلى ركعتني 
  إسناده حسن : ليم أسد قال حسني س

حدثنا زهري حدثنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا شيبان عن األعمش عن املنهال بن عمرو عن عبد الرمحن  - ١٣٤٨
هؤالء : خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف يده أكمؤ فقال : عن أيب سعيد اخلدري قال : بن أيب ليلى 

  من املن وما ؤهن شفاء للعني 
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

أن أبا سعيد : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا حممد بن عمرو عن عمر بن احلكم بن ثوبان  - ١٣٤٩
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علقمة بن جمزر على بعث أنا فيهم فخرجنا حىت إذا كنا على : اخلدري قال 

استأذنه طائفة فأذن هلم وأمر عليهم عبد اهللا بن حذافة وكان من أصحاب بدر راس غزاتنا أو يف بعض الطريق ف
وكانت فيه دعابة فكنت فيمن رجع معه فبينما حنن يف بعض الطريق فنزلنا منزال وأوقد القوم نارا يصطلون هبا أو 

فما أنا بآمركم من : قال بلى : أليس يل عليكم السمع والطاعة ؟ قالوا : يصنعون عليها صنيعا هلم إذ قال عبد اهللا 
فقام ناس : فإين أعزم عليكم حبقي وطاعيت إال تواثبتم يف هذه النار قال : بلى قال : شيء إال فعلتموه ؟ قالوا 

أمسكوا عليكم أنفسكم وإمنا كنت أضحك معكم فلما قدموا على : فتحجروا حىت إذا ظن أهنم واثبون فيها قال 
روا ذلك له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أمركم منهم مبعصية فال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذك

  تطيعوه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا سفيان الثوري و محاد بن سلمة مجيعا عن عمرو ابن حيىي  - ١٣٥٠
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال  -ومل جياوز سفيان أباه  -عن أيب سعيد :  -قال محاد يف حديثه  -عن أبيه 



  األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام : سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن ابن إسحاق حدثين عاصم بن عمر بن قتادة  - ١٣٥١
مسعت رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري قال : بن لبيد أحد بين عبد األشهل األنصاري مث الظفري عن حممود 

[ } وهم من كل حدب ينسلون { : يفتح يأجوج ومأجوج على الناس كما قال اهللا : صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ويشربون  فيغشون الناس وينحاز املسلمون عنهم إىل مدائنهم وحصوهنم ويضمون إليهم مواشيهم]  ٩٦: األنبياء 

مياه األرض حىت إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حىت يتركوا يبسا حىت إن من بعدهم ليمر بذلك النهر 
هؤالء أهل : قد كان ها هنا ماء مرة حىت إذا مل يبق من الناس إال أحد يف حصن أو مدينة قال قائلهم : فيقول 

أحدهم حربته مث يرمي هبا إىل السماء فترجع إليه متخضبة دما  مث يهز: األرض قد فزعنا منهم بقي أهل السماء قال 
للبالء والفتنة فبينما هم على ذلك بعث اهللا دودا يف أعناقهم كنغف اجلراد الذي خيرج يف أعناقهم فيصبحون موتى 

 أال رجل يشتري لنا: فيصبحون موتى ال يسمع هلم حس فيقول املسلمون : ال يسمع هلم حس فيقول املسلمون 
فتجرد رجل منهم لذلك حمتسبا لنفسه قد أطاهبا على أنه مقتول فيجدهم : نفسه فينظر ما فعل هؤالء العدو ؟ قال 

أال أبشروا فإن اهللا قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم : يا معشر املسلمني : موتى بعضهم على بعض فينادي 
فتشكر كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات وحصوهنم ويسرحون مواشيهم فال يكون هلا رعي إال حلومهم 

  أصابته قط 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربين عطاء بن يزيد : حدثنا زهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن صاحل قال ابن شهاب  - ١٣٥٢
عليه و سلم فلم يسأله أحد أنا أبا سعيد اخلدري أخربه أن أناسا من األنصار سألوا رسول اهللا صلى اهللا : اجلندعي 

ما يكون عندي من خري فلن أدخره عنكم وإنه من : إال أعطاه حىت نفذ ما عنده فلما أنفق كل شيء عنده قال 
  يستعف يعفه اهللا ومن يستغن يغنه اهللا ومن يصطرب يصربه اهللا ومل تعطوا عطاء خريا وال أوسع من الصرب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى : حدثنا ابو خيثمة حدثنا وكيع عن ابن أيب ليلى عن عطية العويف  - ١٣٥٣
طلوع الشمس : قال ]  ١٥٨: األنعام [ } يأيت بعض آيات ربك ال ينفع نفسا إمياهنا { : اهللا عليه و سلم يف قوله 

  من مغرهبا 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : نا زهري حدثنا معلى بن منصور أخربين عبد العزيز بن حممد أخربين داود بن صاحل عن أبيه حدث - ١٣٥٤
قدم نبطي من الشام بثالثني مجل شعري ومتر يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسعر يعين : سعيد اخلدري قال 

عام غريه فشكا الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا مدا درهم مبد النيب صلى اهللا عليه و سلم وليس يف الناس يومئذ ط
أال أللقني اهللا تبارك وتعاىل قبل أن أعطي : عليه و سلم غالء السعر فخطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  أحدا من مال بغري طيب نفسه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



هري بن حممد عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن سعيد بن حدثنا زهري حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا ز - ١٣٥٥
أال أدلكم على شيء يكفر اهللا به : عن أيب سعيد اخلدري أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : املسيب 

ساخد إسباغ الوضوء يف املكاره وكثرة اخلطا إىل امل: بلى يا رسول اهللا قال : اخلطايا ويزيد يف احلسنات ؟ قالوا 
وانتظار الصالة بعد الصالة ما منكم من رجل خيرج من بيته متطهرا فيصلي مع املسلمني الصالة اجلامعة مث يقعد يف 

اللهم اغفر له اللهم ارمحه فإذا قمتم إىل الصالة فاعدلوا صفوفكم : املسجد ينتظر الصالة األخرى إال امللك يقول 
اهللا أكرب فقولوا اهللا أكرب وإذا ركع : راء ظهري فإذا قال إمامكم وأقيموا وسدوا الفرج فإين أراكم من خلفي و

اللهم ربنا لك احلمد وإن خري الصفوف املقدم وشرها املؤخر وخري : مسع اهللا ملن محده فقولوا : فاركعوا وإذا قال 
رات الرجال صفوف النساء املؤخر وشرها املقدم يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن ال ترين عو

  من ضيق األزر 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أيب الصديق  - ١٣٥٦
إنه : صلى اهللا عليه و سلم أن رجال قتل تسعة وتسعني نفسا فسأل أعلم أهل األرض فدل على رجل فأتاه فقال 

بعد قتل تسعة وتسعني ليست لك توبة فانتضى سيفه فقتله فكمل : تل تسعة وتسعني نفسا فهل له من توبة ؟ فقال ق
إنه قتل مئة نفس فهل له : مث إنه مكث ما شاء اهللا مث سأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل فقال : به مئة قال 

ذه القرية اخلبيثة اليت أنت هبا إىل قرية كذا وكذا فاعبد ومن حيول بينك وبني التوبة ؟ اخرج من ه: من توبة ؟ قال 
إنه مل : فخرج وعرض أجله يف الطريق فاختصم مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب فقال إبليس : ربك فيهم قال 

 بعث اهللا: إنه خرج تائبا فزعم محيد الطويل أن بكرا حدثه عن أيب رافع قال : يعصين ساعة قط قالت مالئكة الرمحة 
انظروا إىل أي القريتني كان أقرب فأحلقوه : فقال : قال  -رجع احلديث إىل حديث قتادة  -ملكا فاجتمعوا إليه 

  فقرب اهللا عز و جل القرية الصاحلة وباعد منه اخلبيثة وأحلقوه بأهلها : بأهلها قال قتادة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن بن مهدي حدثين عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث عن دراج عن حدثثنا زهري حدثنا عبد الرمح - ١٣٥٧
  أصدق الرؤيا باألسحار : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب سعيد اخلدري قال : أيب اهليثم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : قال أبوسعيد : ية العويف قال حدثنا زهري حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا فضيل بن مرزوق عن عط - ١٣٥٨
: أما واهللا لقد كنت أحدثكم أنه لو قد استقامت له األمور قد آثر عليكم غريكم قال : رجل من األنصار ألصحابه 
فجاءهم فقال هلم األشياء ال أحفظها : فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : فردوا عليه ردا عنيفا قال 

بلى يا رسول اهللا فلما : كلما قال هلم شيئا قالوا : فكنتم ال تركبون اخليل قال : ا رسول اهللا قال بلى ي: قالوا 
حنن ال : أفال تقولون قاتلك قومك فنصرناك وأخرجك قومك فآويناك ؟ قالوا : رآهم ال يردون عليه شيئا قال 

ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وأنتم  يا معشر األنصار أال: فقال : نقول ذلك يا رسول اهللا أنت تقوله قال 
يا معشر األنصار أال ترضون أن الناس لو سلكوا واديا وسلكتم : تذهبون برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال 

لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار األنصار كرشي : بلى يا رسول اهللا قال : واديا لسلكت وادي األنصار ؟ قالوا 



فما علم ذلك ابن مرجانة :  اليت آوي إليها اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من حمسنهم قال أبوسعيد وأهل بييت عيبيت
أما إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد كان حدثنا أنا سنرى بعده أثرة ؟ : قلت ملعاوية : عدو اهللا قال أبوسعيد 

  ربوا إذا فاص: أمرنا أن نصرب قال : قلت : فما أمركم ؟ قال : قال معاوية 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا حممد بن احلسن بن أيب احلسن املدين حدثين حامت بن إمساعيل عن ابن عجالن عن نافع  - ١٣٥٩
إذا خرج ثالثة يف : عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أيب سلمة بن عبد الرمحن 

  أنت أمرينا : قلت أليب سلمة : هم أحدهم قال نافع سفر فليؤم

حدثنا زهري حدثنا حممد بن احلسن بن أيب احلسن املدين حدثنا عبد العزيز بن حممد عن يزيد بن اهلاد عن  - ١٣٦٠
 -وذكر عنده أبو طالب  -عن أيب سعيد اخلدري أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا بن خباب 

  لعله أن تنفعه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من النار إىل كعبيه يغلي منه أم دماغه  :فقال 
  أخرجه البخاري ومسلم : قال حسني سليم أسد 

صالة اجلماعة تفضل على صالة الفذ : أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : وعن أيب سعيد  - ١٣٦١
  خبمس وعشرين درجة 

  احلديث صحيح فقد أخرجه البخاري : يم أسد قال حسني سل

الرؤيا الصاحلة جزء من مخسة : أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٦٢
  وأربعني جزءا من النبوة 

نت حصاة لو كا: عمر : مسعت أبا سلمة حيدث هبذا احلديث عن أيب هريرة عمر بن عبد العزيز فقال : قال يزيد 
  من عدد احلصى لرأيتها صدقا 

  أخرجه البخاري : قال حسني سليم أسد 

إذا رأى أحدكم رؤيا حيبها : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مسعه يقول : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٦٣
ليستعذ من شرها وال فإهنا من اهللا فليحمد اهللا عليها وليحدث هبا وإذا رأى غري ذلك مما يكره فإهنا من الشيطان ف

  يذكرها ألحد فإهنا لن تضره 
  أخرجه البخاري ومسلم : قال حسني سليم أسد 

قولوا : قلنا يا رسول اهللا هذا السالم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : وعن أيب سعيد اخلدري قال  - ١٣٦٤
د كما باركت على اللهم صل على حممد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على حممد وآل حمم

  إبراهيم وآل إبراهيم 
  أخرجه البخاري : قال حسني سليم أسد 



أنه كان تصيبه اجلنابة من الليل فرييد أن ينام فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٦٥
  سلم أن يتوضأ مث ينام 

ن مسلم حدثنا سليمان األعمش عن عطية العويف حدثنا زهري حدثنا أمحد بن إسحاق حدثنا عبد العزيز ب - ١٣٦٦
إنه سيسلط على : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيدث عن الدجال قال : عن أيب سعيد اخلدري قال : 

فما كنا : ما كنت يف نفسي أكذب منك الساعة قال : ألست بربك ؟ فيقول : نفس واحدة يقتلها مث حيييها فيقول 
  اخلطاب حىت مات نرى إال أن عمر بن 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطالقاين حدثنا ابن املبارك عن سعيد بن يزيد أيب شجاع عن أيب  - ١٣٦٧
[ } وهم فيها كاحلون { : عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : السمح عن أيب اهليثم 

  تشويه النار فتقلص شفته حىت تبلغ رأسه وتسترخي األخرى حىت تضرب سرته : قال ]  ١٠٤: ن املؤمنو
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : عن أيب سعيد قال : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن حدثنا سفيان عن عمرو بن حيىي عن أبيه  - ١٣٦٨
  األنبياء  ال ختريوا بني: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : حدث رجل ابن عمر هبذا احلديث : حدثنا زهري حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال  - ١٣٦٩
إن هذا : اخلدري حيدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام إليه حىت دخل على أيب سعيد وأنا معه فقال 

بصر عيين ومسع أذين مسعت رسول : حتدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفسمعته ؟ قال  حدثين عنك حديثا
ال تبيعوا الذهب بالذهب وال الورق بالورق إال مثل مبثل وال تبيعوا شيئا غائبا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  بناجز 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب سعيد اخلدري قال : إمساعيل حدثنا أبو سلمة سعيد بن يزيد عن أيب نضرة حدثنا زهري حدثنا  - ١٣٧٠
 -أما أهل النار الذين هم أهلها فإهنم ال ميوتون فيها وال حييون ولكن أناس : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وا فحما أذن يف الشفاعة فجيء فتميتهم إماتة حىت إذا صار -أو قال خبطاياهم  -تصيبهم بذنوهبم  -أو كما قال 
يا أهل اجلنة أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل : هبم ضبائر ضبائر فبثوا على أهنار اجلنة فيقال 

  كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يف البادية : قال رجل من القوم حينئذ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يد بيد : سألت ابن عباس عن الصرف قال : ا زهري حدثنا إمساعيل عن اجلريري عن أيب نضرة قال حدثن - ١٣٧١
ال بأس به قال : فلقيت أبا سعيد فأخربته أين سألت ابن عباس عن الصرف فقال : ال بأس قال : نعم فقال : فقلت 

بعض فتيان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فواهللا لقد جاء : أو قال ذلك ؟ أما إنا سنكتب إليه فال يفتيكموه قال : 



كان يف متر العام بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض : كأن هذا ليس من متر أرضنا ؟ قال : بتمر فأنكره فقال 
  أضعفت أربيت ال تقربن هذا إذا رابك من مترك شيء فبعه مث اشتر الذي تريد من التمر : الزيادة فقال 

  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

كنا نغزو مع رسول اهللا : عن أيب سعيد قال : حدثنا زهري حدثنا إمساعيل عن اجلريري عن أيب نضرة  - ١٣٧٢
صلى اهللا عليه و سلم يف رمضان فمنا الصائم ومنا املفطر فال جيد الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم يرون 

  ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن  أنه من وجد قوة فصام ذلك حسن ويرون أنه من وجد
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب سعيد اخلدري قال : حدثنا زهري حدثنا حممد بن عبيد عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر  - ١٣٧٣
  دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي متوشحا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : هري حدثنا احلسن بن موسى حدثنا ابن هليعة حدثنا دراج أبو السمح أن أبا اهليثم حدثه حدثنا ز - ١٣٧٤
طوىب ملن : يا رسول اهللا طوىب ملن رآك وآمن بك قال : سعيد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رجال قال 

شجرة يف اجلنة : وما طوىب ؟ قال : رجل  فقال له: رآين وآمن يب مث طوىب مث طوىب مث طوىب ملن آمن يب ومل يرين 
  مسرية مئة سنة ثياب أهل اجلنة خترج من أكمامها 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كعكر الزيت فإذا : قال ) ماء كاملهل ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رجل : وعن أيب سعيد  - ١٣٧٥
  قربه إليه سقطت فروة وجهه منه 

  إسناده ضعيف : سليم أسد قال حسني 

  جمنون : اذكروا اهللا ذكرا كثريا حىت يقولوا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : وعن أيب سعيد  - ١٣٧٦
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

د لو ضرب مبقمع من حديد اجلبل لتفتت مث عا: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أيب سعيد  - ١٣٧٧
  كما كان 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

لو أن أحدكم يعمل يف صخرة : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٧٨
  صماء ليس هلا باب وال كوة خلرج عمله إىل الناس كائنا ما كان 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



كل حرف يف القرآن يذكر فيه القنوت فهو : ن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ع: وعن أيب سعيد  - ١٣٧٩
  طاعة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إن ريب : أتاين جربيل فقال : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٨٠
  إذا ذكرت ذكرت معي : قال  واهللا أعلم: كيف رفعت ذكرك ؟ قال : وربك يقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

لو أن دلوا من غساق يهراق يف الدنيا ألننت : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أيب سعيد  - ١٣٨١
  أهل الدنيا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يأكل التراب كل شيء من : عليه و سلم قال  عن رسول اهللا صلى اهللا: وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٨٢
  مثل حبة اخلردل منه ينبتون : ومثل ما هو يا رسول اهللا ؟ قال : اإلنسان إال عجب ذنبه قيل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بعني واد يف جنم يهوي فيها الكافر أر: ويل : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أيب سعيد  - ١٣٨٣
  جبل من نار يصعد فيه سبعني خريفا مث يهوي به كذلك فيه أبدا : الصعود : خريفا قبل أن يبلغ قعره وقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

وما : استكثروا من الباقيات الصاحلات قيل : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أيب سعيد  - ١٣٨٤
التهليل والتكبري والتسبيح واحلمد هللا وال حول : وما هي يا رسول اهللا ؟ قال : امللة قيل : ل هن يا رسول اهللا ؟ قا

  وال قوة إال باهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ينصب للكافر يوم القيامة مقدار : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٨٥
  مل يعمل هللا يف الدنيا وإن الكافر يرى جهنم ويظن أهنا مواقعته من مسرية أربعني سنة  مخسني ألف سنة كما

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إن الرجل ليتكىء يف اجلنة مسرية : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٨٦
ب على منكبيه فينظر وجهه يف دها أصفى من املرآة وإن أدىن لؤلؤة سبعني سنة قبل أن يتحول مث تأتيه امرأة فتضر

أنا هي املزيد : من أنت ؟ فتقول : عليها لتضيء ما بني املشرق إىل املغرب فتسلم عليهم فريد عليها السالم ويسأهلا 
وراء ذلك وإن  وإنه ليكون عليها سبعون ثوبا أدناها مثل النعمان من طوىب فينفذها بصره حىت يرى مخ ساقها من

  عليهم التيجان إن أدىن لؤلؤة فيها لتضيء ما بني املشرق واملغرب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  الشتاء ربيع املؤمن : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أيب سعيد  - ١٣٨٦
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مقعد الكافر من النار ثالثة أيام كل ضرس :  صلى اهللا عليه و سلم قال عن رسول اهللا: وعن أيب سعيد  - ١٣٨٧
  له مثل أحد وفخذه مثل ورقان وجلده سوى حلمه وعظامه أربعون ذراعا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رض لو أن مقمعا من حديد وضع يف األ: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٨٨
  واجتمع عليه الثقالن ما أقلوه من األرض 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

لسرادق النار أربعة جدر بني : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٨٩
  كل جدار مثل أربعني سنة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

فقال ! يا رسول اهللا يوم كان مقداره مخسني ألف سنة ما أطول هذا : قيل : ري قال وعن أيب سعيد اخلد - ١٣٩٠
والذي نفس حممد بيده إنه ليخفف على املؤمن حىت يكون أخ عليه من صالة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مكتوبة يصليها يف الدنيا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ليذكرن اهللا قوم يف الدنيا على : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ري وعن أيب سعيد اخلد - ١٣٩١
  الفرش املمهدة يدخلهم اجلنان العلى 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إذا كان يوم القيامة عرف الكافر : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٩٢
: أهلك عشريتك فيقول : كذبوا فيقول : هؤالء جريانك يشهدون عليك فيقول : م فيقال بعمله فجحد وخاص

  احلفوا فيحلفون مث يصمتهم اهللا وتشهد ألسنتهم مث يدخلهم النار : كذبوا فيقول 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يا رب علمين شيئا أذكرك  :قال موسى : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أيب سعيد  - ١٣٩٣
ال إله إال : ال إله إال اهللا قال : قل : كل عبادك يقول هذا قال : ال إله إال اهللا قال : قل يا موسى : وأدعوك به قال 

يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غريي واألرضني السبع يف كفة وال : أنت إمنا أريبد شيئا ختصين به قال 
  كإلة مالت هبن ال إله إال اهللا إله إال اهللا يف 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



سامل وغامن : اجملالس ثالثة : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٩٤
  وشاجب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: الواقعة [ } وفرش مرفوعة { : يه و سلم أنه قال عن رسول اهللا صلى اهللا عل: وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٩٥
والذي نفسي بيده إن ارتفاعها لكما بني السماء واألرض وإن ما بني السماء واألرض ملسرية مخس مئة : قال ]  ٣٤
  عام 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: الشياع حرام قال ابن هليعة :  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال: وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٩٦
  يعين الذي يفتخر باجلماع 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رمبا رجل كسب ماال من حالل : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٩٧
ورسولك وصل على اللهم صل على حممد عبدك : فأطعم نفسه ورجل يكون له مال تكون يف الصدقة فقال 

  املؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات فإنه له زكاة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

للجنة مئة درجة لو أن العاملني : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٩٨
  اجتمعوا يف إحداهن وسعتهم 

   إسناده ضعيف: قال حسني سليم أسد 

وعزتك يا رب : إن الشيطان قال : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٩٩
  وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم ما استغفروين : ال أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم قال الرب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

والذي نفسي بيده إنه ليختصم حىت : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : دري وعن أيب سعيد اخل - ١٤٠٠
  الشاتان فيم انتطحتا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: يا رسول اهللا أي العبادة أفضل درجة عند اهللا يوم القيامة ؟ قال : قلت : قال : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٤٠١
لو ضرب بسيفه الكفار واملشركني حىت : يا رسول اهللا ومن الغازي يف سبيل اهللا ؟ قال : ت الذاكرين اهللا كثريا قل

  ينكسر وخيتضب دما لكان الذاكر اهللا أفضل منه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



ل هاجر رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اليمن فقال له رسو: وعن أيب سعيد اخلدري قال  - ١٤٠٢
ال : أذنا لك ؟ قال : نعم قال : هجرت الشرك ولكنه اجلهاد هل باليمن أبواك ؟ قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ارجع إىل أبويك فاستأذهنما فإن فعال فجاهد وإال فربمها : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

سيعلم : يقول الرب يوم القيامة : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال :  وعن أيب سعيد اخلدري - ١٤٠٣
  أهل الذكر يف املساجد : ومن أهل الكرم ؟ قال : أهل اجلمع اليوم من أهل الكرم فقيل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أدىن أهل اجلنة منزلة الذي له إن : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أيب سعيد اخلدري  - ١٤٠٤
  مثانون ألف خادم واثنان وسبعون زوجا ينصب له قبة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد كما بني اجلابية وصنعاء 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

من : شك أبو خيثمة عن أيب سعيد أنه قال  -عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن أيب سعيد  - ١٤٠٥
  أهل الدنيا صغريا أو كبريا يردون إىل ستني سنة يف اجلنة ال يزيدون عليها أبدا وكذلك أهل النار  مات من

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : مسعت أيب حيدث عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر : حدثنا أمحد بن املقدام حدثنا املعتمر قال  - ١٤٠٦
ليأخذن الرجل بيد أبيه يوم القيامة فليقطعنه النار يريد : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول : سعيد اخلدري قال 

رب أيب رب : أن يدخله اجلنة فينادى أن اجلىن ال يدخلها مشرك أال إن اهللا قد حرم اجلنة على كل مشرك فيقول 
  فيحول يف صورة قبيحة وريح منتنة فيتركه : أيب رب أيب قال 

ن أصحاب حممد يرون أن ذاك الرجل إبراهيم ومل يزدهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على فكا: قال أبو سعيد 
  ذلك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال مسعت أبا سعيد اخلدري حيدث : حدثنا خلف بن هشام حدثنا محاد بن زيد حدثنا بشر بن حرب  - ١٤٠٧
: يا رسول اهللا مالك أنت تفعله ؟ فقال : لوصال يف الصيام فقيل هنى عن ا: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إين نسيت كأحدكم إين أطعم وأسقى 

  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

حدثين أبو سعيد اخلدري : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أيب عن عبيد اهللا بن أيب محيد عن أيب مليح قال  - ١٤٠٨
إذا مضى أحدكم يف صالة مث رجع إىل بيته فليصل وليجعل : عليه و سلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا : قال 

  لبيته نصيبا من صالته فإن اهللا جاعل من صالته يف بيته خريا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن أيب سعيد اخلدري : قرأت على احلسني بن يزيد الطحان حدثنا سعيد بن خثيم عن فضيل عن عطية  - ١٤٠٩
دعا النيب صلى اهللا عليه و سلم فاطمة ]  ٢٦: االسراء [ } وآت ذا القرىب حقه { ملا نزلت هذه اآلية : ل قا

  وأعطاها فدك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب سعيد : حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثين أيب عن جدي عن قيس بن وهب عن أيب الوداك  - ١٤١٠
: خيرج الدجال فيتوجه قبله رجل من املسلمني فتلقاه املساحل : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول : اخلدري قال 

: أو ما تؤمن بربنا ؟ قال : أعمد إىل هذا الذي خرج فيقولون له : أين تعمد ؟ فيقول : مساحل الدجال فيقولون له 
أليس قد هناكم ربكم أن : لبعض  فيقول بعضهم: اقتلوه قال : يقولون : حقا قال  -أحسبه  -ما أرى : يقول 

يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر : فإذا رآه املؤمن قال : فينطلقون به إىل الدجال قال : تقتلوا أحدا دونه ؟ قال 
: فيشبح قال : خذوه فاشبحوه قال : فيقول : فيأمر به الدجال فيشبح قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

فيأمر به : أنت املسيح الكذاب قال : فيقول : أام تؤمن يب ؟ قال : فيقول له : طنه ضربا قال فيمصع ظهره وب
قم فيستوي : مث يقول : مث ميشي الدجال بني القطعتني قال : فينشر باملنشار من مفرقه حىت يفرق بني رجليه قال 

يا أيها الناس إنه : مث يقول : إال بصرية قال  ما ازددت فيك: فيقول له : أما تؤمن يب ؟ قال : فيقول له : قائما قال 
فيأخذه الدجال ليذحبه فيجعل ما بني ذقنه إىل ترقوته حناسا فال يستطيع : ال يفعل الذي فعل يب بأحد من الناس قال 

 قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنه قذفه يف النار وإمنا ألقي يف اجلنة قال : إليه سبيال قال 
  هذا أعظم الناس شهادة عند رب العاملني : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف ولكن أخرجه مسلم : قال حسني سليم أسد 

ملا هزم يزيد بن املهلب أهل : حدثنا قطن بن نسري حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا املعلى بن زياد قال  - ١٤١١
حلقة احلسن بن أيب احلسن فأوجد فيها فأعرف فأتيت احلسن يف منزله  فخشيت أن أجلس يف: البصرة قال املعلى 

قول اهللا يف : أية آية من كتاب اهللا ؟ قلت : يا أبا سعيد كيف هبذه اآلية من كتاب اهللا ؟ قال : فدخلت عليه فقلت 
: املائدة [ } لون وترى كثريا منهم يسارعون يف اإلمث والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعم{ : هذه اآلية 

يا أبا سعيد فهل تعرف ملتكلم : يا عبد اهللا إن القوم عرضوا السيف فحال السيف دون الكالم قلت : قال ]  ٦٢
  : مث حدث حبديثني قال : ال قال املعلى : فضال ؟ قال 

:  عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا: حدثنا أبو سعيد اخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبديث قال 
  أال ال مينعن أحدكم رهبة الناس أن يقول احلق إذا رآه أن يذكر تعظيم اهللا فإنه ال يقرب من أجل وال يبعد من رزق 

وما : ليس للمؤمن أن يذل نفسه قيل : مث حدث احلسن حبديث آخر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 
  ملا ال يطيق  يتعرض من البالء: إذالله نفسه ؟ قال 

فقمت : أما إنه مل خيرج من السجن حىت ندم قال املعلى : يا أبا سعيد فيزيد الضيب وكالمه يف الصالة ؟ قال : قيل 
مه يا أبا : يا أبا مودود بينما أنا و احلسن نتذاكر إذ نصبت أمرك نصبا فقال : من جملس احلسن فأتيت يزيد فقلت 

أما إنه مل خيرج من السجن حىت ندم على : قال : فما قال احلسن ؟ قلت  :قد فعلت قال : قلت : احلسن قال 
: فأتيت احلسن فقلت : ما ندمت على مقاليت وامي اهللا لقد قمت مقاما أخطر فيه بنفسي قال يزيد : مقالته قال يزيد 

إنك تعرض نفسك هلم  يا عبد اهللا إنك مل تصنع شيئا: غلبنا على كل شيء نغلب على صالتنا ؟ فقال : يا أبا سعيد 



رمحك اهللا الصالة : فقمت يوم اجلمعة يف املسجد و احلكم بن أيوب خيطب فقلت : مث أتيته فقال يل مثل مقالته قال 
: فلما قلت ذلك احتوشتين الرجال يتعاوروين فأخذوا بلحييت وتلبيبيت وجعلوا جيئون بطين بنعال سيوفهم قال : قال 

: ففتح يل باب املقصورة قال : صلت إليه حىت ظننت أهنم سيقتلوين دونه قال ومضوا يب حنو املقصورة فما و
أصلح اهللا اآلمري : وما كنا يف صالة فقلت : أجمنون أنت ؟ قال : فدخلت فقمت بني يدي احلكم وهو ساكت فقال 

حفا يقرؤه غدوة أصلح اهللا األمري أرأيت لو أن رجال نشر مص: ال قلت : هل من كالم أفضل من كتاب اهللا ؟ قال 
و أنسن بن مالك جالس حتت منربه : واهللا إين ألحسبك جمنونا قال : إىل الليل أكان ذلك قاضيا عنه صالته ؟ قال 

ساكت فقلت يا أنس يا أبا محزة أنشدك اهللا فقد خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصحبته أمبعروف قلت 
: يقول : يا أنس قال : واهللا ما أجابين بكلمة قال له احلكم بن أيوب  فال: أم مبنكر ؟ أحبق قلت أم بباطل ؟ قال 

  احبسوه : كان بقي من الشمس بقية فقال : وكان وقت الصالة قد ذهب قال : لبيك أصلحك اهللا قال 
: ملا لقيت من أصحايب كان أشد علي من مقامي قال بعضهم  -يعين للمعلى  -فأقسم لك يا أبا احلسن : قال يزيد 

الصالة : أن رجال من بين ضبة قام يوم اجلمعة قال : وكتب احلكم إىل احلجاج : جمنون قال : راء وقال بعضهم م
إن كانت قامت الشهود العدول أنه : وأنا أخطب وقد شهد الشهود العدول عندي أنه جمنون فكتب إليه احلجاج 

  فشهدوا عند احلكم أين جمنون فخلى عين : ال جمنون فخل سبيله وإال فاقطع يديه ورجليه وامسر عينيه واصلبه ق
مات أخ لنا فتبعنا جنازته فصلينا عليه فلما دفن تنحيت يف عصابة فذكرنا اهللا وذكرنا : قال املعلى عن يزيد الضيب 

معادنا فإنا كذلك إذ رأينا نواصي اخليل واحلراب فلما رآه أصحايب قاموا وتركوين وحدي فجاء احلكم حىت وقف 
أصلح اهللا األمري مات صاحب لنا فصلينا عليه ودفن فقعدنا نذكر ربنا : ما كنتم تصنعون ؟ قلت : ل علي فقا

أصلح اهللا األمري أنا أبرأ من ذلك : ما منعك أن تفر كما فروا ؟ قلت : ونذكر معادنا ونذكر ما صار إليه قال 
تدري من  -وكان على شرطته  -ملهلب فسكت احلكم فقال عبد امللك بن ا: ساحة وآمن لألمري من أن أفر قال 

: أام إنك جلريء خذاه قال : فغضب احلكم وقال : هذا املتكلم يوم اجلمعة قال : من هذا ؟ قال : هذا ؟ قال 
وبعثين إىل واسط فكنت يف دمياس : فأخذت فضربين أربع مئة سوط فما دريت حني تركين من شدة ما ضربين قال 

  احلجاج حىت مات احلجاج 
  رجاله رجال الصحيح : حسني سليم أسد قال 

  ] ركانة [ مسند 

لقيت مبكة رجال من أهل عسقالن يقال له : أخربنا أبو يعلى حدثنا أبو كريب حدثنا حممد بن ربيعة قال  - ١٤١٢
: صارع النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ركانة : أبو احلسن حدثين عن أيب جعفر بن حممد بن ركانة عن أبيه أنه 

  فرق بيننا وبني املشركني العمائم على القالنس : عت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول مس
  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

  مسند بريدة

قرئ على بشر بن الوليد عن أيب يوسف عن أيب حنيفة عن علقمة بن مرثد عن : أخربنا أبو يعلى قال  - ١٤١٣
هللا عليه و سلم أنه كان إذا بعث سرية أوجيشا أوصى صاحبها بتقوى اهللا يف عن النيب صلى ا: ابن بريدة عن أبيه 

اغزوا باسم اهللا قاتلوا من كفر باهللا ال تغلوا وال تغدروا : خاصة نفسه وأوصاه مبن معه من املسليمن خريا مث قال 



أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا  وال متثلوا وال تقتلوا وليدا فإذا لقيتم عدوكم من املشركني فادعوهم إىل اإلسالم فإن
عنهم مث ادعوهم إىل التحول من دارهم إىل دار املسلمني فإن فعلوا فاقبلوا منهم وإال فأخربوهم أهنم كأعراب 

املسلمني جيري عليهم حكم اهللا الذي جيري على املسليمن وليس هلم يف الفيء وال يف الغنيمة نصيب فإن أبوا ذلك 
فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم فإذا حاصرمت حصنا أو مدينة فإن أرادوكم أن فادعوهم إىل إعطاء اجلزية 

تنزلوهم على حكم اهللا فال تنزلوهم فإنكم ال تدرون ما حكم اهللا ولكن أنزلوهم على حكمكم مث احكموا فيهم ما 
آبائكم فإنكم أن ختفروا رأيتم وإذا حاصرمت قصرا فال تعطوهم ذمة اهللا وال ذمة رسوله ولكن اعطوهم ذممكم وذمم 

  ذممكم وذمم أبائكم أهون 

  مسند أيب طلحة

أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن عيينة عن الزهري  - ١٤١٤
املالئكة بيتا  ال تدخل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبيد اهللا عن ابن عباس عن ابن أيب طلحة قال 

  فيه كلب وال صورة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس : حدثنا أبو بكر حدثنا معاذ بن معاذ و عبد األعلى قاال  - ١٤١٥
  بن مالك 

  هم ثالثا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا غلب على قوم أحب أن يقيم بعرصت: عن أيب طلحة قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو بكر حدثنا أبو خالد األمحر و أبو معاوية عن حجاج عن احلسن بن سعد عن ابن عباس قال  - ١٤١٦
  : أخربين أبو طلحة 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجع بني احلج والعمرة : 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن بكر السهمي عن محيد عن ثابت عن إسحاق بن عبد اهللا  - ١٤١٧
  بن أيب طلحة 
األول عن حممد وآل حممد : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ضحى بكبشني أملحني فقال عند الذبح : عن أيب طلحة 

  الثاين عمن آمن يب وصدق من أميت : وقال عند الذبح 
  رجاله ثقات غري أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

حدثناه إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا عبد اهللا بن بكر عن محيد عن ثابت عن إسحاق بن عبد اهللا  - ١٤١٨
األول عن : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ضحى بكبشني أملحني فقال عند الذبح : ابن أيب طلحة عن أيب طلحة 

  اآلخر عمن آمن يب وصدقين من أميت : وقال عند الذبح  حممد وآل حممد
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



: حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن احلسن بن سعد عن ابن عباس عن أيب طلحة  - ١٤١٩
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قرن احلج والعمرة 

  يف إسناده ضع: قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد مب أيب بكر املقدمي حدثنا سليمان بن داود حدثنا حممد بن ثابت عن أبيه عن أنس عن أيب  - ١٤٢٠
أقرئ قومك السالم فإهنم ـ ما : أنه دخل على النيب صلى اهللا عليه و سلم يف وجعه الذي مات فيه فقال : طلحة 

  علمت ـ أعفه صرب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكم حدثنا إسحاق بن  - ١٤٢١
كنا قعودا باألفنية نتحدث فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام : قال أبو طلحة : عبد اهللا بن أيب طلحة قال 

يا رسول اهللا إنا جلسنا لغري ما بأس : قلنا : صعدات قال ما لكم وجملالس الصعدات ؟ اجتنبوا جمالس ال: علينا فقال 
غض البصر ورد السالم : يا رسول اهللا وما حقها ؟ قال : إما ال فأدوا حقها قلنا : جلسنا نتذاكر ونتحدث فقال : 

  وحسن الكالم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رفعت رأسي : قال أبو طلحة : ن ثابت عن أنس قال حدثنا عبد الواحد بن غياث أبو حبر حدثنا محاد ع - ١٤٢٢
  يوم أحد فجعلت أنظر فما منهم أحد إال وهو مييد من النعاس حتت حجفته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة { : مثله وتال : حدثنا أبو حبر حدثنا محاد عن هشام عن أبيه عن الزبري  - ١٤٢٣
  ]  ١٥٤: آل عمران [ } غشى طائفة نعاسا ي

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلسن بن أيب الربيع اجلرجاين حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثين أيب عن علي بن زيد عن  - ١٤٢٤
د فجعل ناوليين يا أنس من ذاك الرب: مطرت السماء بردا فقال لنا أبو طلحة وحنن غلمان : أنس بن مالك قال 

بلى إن ذا ليس بطعام وال شراب وإمنا هو بركة من السماء نطهر : ألست صائما ؟ فقال : يأكل وهو صائم فقلت 
  خذ عن عمك : فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربته فقال : به بطوننا قال أنس 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

محاد ابن عمرو اجلزري حدثنا زيد بن رفيع عن الزهري عن أنس عن حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا  - ١٤٢٥
يا رسول اهللا إنك لعلى حال : أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يتهلل وجهه مستبشرا فقلت : أيب طلحة قال 

هبا عشر بشر أمتك من صلى عليك صالة كتب اهللا له : وما مينعين ؟ أتاين جربيل فقال : ما رأيتك على مثلها قال 
  حسنات وكفر عنه هبا عشر سيئات ورفع له هبا عشر درجات ورد عليه مبثل قوله وعرضت عليه يوم القيامة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا حامت عن معاوية ـ يعين ابن أيب مزرد ـ عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن  - ١٤٢٦
دخلت املسجد فعرفت يف وجه رسول اهللا : ن أبيه عبد اهللا بن أيب طلحة عن أيب طلحة قال أيب طلحة األنصاري ع

صلى اهللا عليه و سلم اجلوع فخرجت حىت أتيت أم سليم وهي أم أنس بن مالك كانت حتت مالك أيب أنس بن 
عندك من شيء ؟ قال يا أم سليم إين قد عرفت يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلوع فهل : مالك فقلت 

اصنعي وانعمي فأرسلت أنسا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت : عندي شيء وأشارت بكفها فقلت هلا : 
هذا رجل قد جاء خبري قال رسول : ساره يف أذنه وادعه فلما أقبل أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

: اذهبوا بسم اهللا قال : فقال رسول اهللا ألصحابه : يا بين ؟ قال  آرسلك أبوك يدعونا: صلى اهللا عليه و سلم 
: هذا يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أتاك يف الناس قال : فأدبر أنس يشتد حىت أتى أبا طلحة فقال 

اذا يا رسول اهللا م: فخرجت حىت لقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند الباب على مستراح الدرجة فقلت 
فأخذها رسول اهللا صلى : ادخل وابشر قال : صنعت بنا ؟ إمنا عرفت يف وجهك اجلوع فصنعا لك شيئا تأكله قال 

فأتوه بعكتهم فيها : هل من ؟ كأنه يعين األدم قال : اهللا عليه و سلم فجمعها يف الصحفة بيده مث أصلحها فقال 
ادخل علي : فاسكب منها السمن مث قال : يه و سلم بيده شيء أو ليس فيها شيء فقال هبا رسول اهللا صلى اهللا عل

كلوا أنتم وعيالكم : عشرة عشرة فأكلوا كلهم وشبعوا وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للفضل الذي فضل 
  فأكلوا وشبعوا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أن : عمري عن شداد عن أيب طلحة  حدثنا حممد بن مرزوق حدثنا زاجر بن الصلت عن احلارث بن - ١٤٢٧
  ال تزنوا من سلم له شبابه فله اجلنة ! يا شباب قريش : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

لقد سقط السيف مين يوم : حدثنا أبو معمر اهلذيل حدثنا هشيم أخربنا محيد عن أنس عن أيب طلحة قال  - ١٤٢٨
  ]  ١١: األنفال [ } إذ يغشيكم النعاس أمنة منه { : ر ملا غشينا من النعاس يقول اهللا بد

حدثنا عبيد اهللا بن معاذ العنربي حدثنا أيب حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة عن عبد  - ١٤٢٩
  ريت النار توضؤوا مما غ: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : اهللا بن عمرو عن أيب طلحة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد اهللا عن ابن عباس عن أيب طلحة  - ١٤٣٠
  ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ذكر : نا إبراهيم بن حممد بن عرعرة حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة قال حدث - ١٤٣١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجال من صناديد قريش : لنا أنس عن أيب طلحة 

يقيم بعرصتهم ثالث ليال فلما كان فقذفوا يف طوي من أطواء بدر خبيث خمبث وكان إذا ظهر على قوم أحب أن 
ما نراه ينطلق يناديهم بأمسائهم : ببدر يوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها مث مشى واتبعه أصحابه وقالوا 



يا فالن ابن فالن يا فالن ابن فالن أيسركم أنكم أطعتم اهللا ورسوله ؟ فأنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا : وأمساء آبائهم 
يا رسول اهللا ما تكلم من أجساد ال أرواح هلا ؟ : عمر بن اخلطاب : جدمت ما وعد ربكم حقا ؟ قال حقا فهل و

أحياهم اهللا حىت : والذي نفسي بيده ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم قال قتادة : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  أمسعهم توبيخا وتصغريا ونقمة وحسرة ندامة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن سهيل بن أيب صاحل عن سعيد بن يسار عن أيب طلحة  - ١٤٣٢
إن املالئكة ال تدخل بيتا فيه تصاوير وال كلب فقال زيد بن خالد اجلهين : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أما هذا فال أحفظه عن رسول اهللا صلى : أتيا عائشة فسأالها فقالت مر بنا إىل عائشة نسأهلا عن هذا ف: أليب طلحة 
اهللا عليه و سلم ولكن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مغزى له فتحينت قفلته فكسوت عرش البيت منطا 

 احلمد هللا الذي نصرك وأعزك وأكرمك فنظر إليه فرأيت الكراهية يف: فلما دخل استقبلت فأخذت بيده فقلت 
  وجهه وذكر احلديث بتمامه 

  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

  مسند قيس بن سعد

ـ رواية ـ  - ١٤٣٣ : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن أبيه عن قيس ين سعد 
  لو كان اإلميان معلقا بالثريا لناله ناس من أهل فارس : قال 

  اله ثقات رج: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن القاسم بن خميمرة عن أيب عمار عن قيس ين سعد  - ١٤٣٤
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن خنرج زكاة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة مل يأمرنا : قال 

  ومل ينهنا وحنن نفعله 
  ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن ابن أيب ليلى عن حممد بن عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة عن حممد ابن  - ١٤٣٥
أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوضعنا له ماء فاغتسل مث أتيناه مبلحفة : شرحبيل عن قيس بن سعد قال 

  عكنه  ورسية فالتحف هبا فكأين أنظر إىل أثر الورس على
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

مسعت شيخا : حدثنا هارون بن معروف حدثنا أبو عبد الرمحن حدثنا ابن هليعة حدثين ابن هبرية قال  - ١٤٣٦
من : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حيدث أبا متيم أنه مسع قيس بن سعد بن عبادة وهو على مصر يقول 

دا فليتبوأ بيتا من جهنم أو مضجعا من جهنم إال ومن شرب اخلمر أتى يوم القيامة عطشا وكل كذب علي متعم
  مسكر مخر وإياكم والغبرياء ومسعت عبد اهللا بن عمرو يقول مثل ذلك فلم خيتلفا إال يف مضجع أو بيت 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



لي بن اجلعد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أيب ليلى قال عن ع: وجدت يف كتايب : قال أبو يعلى  - ١٤٣٧
إمنا هو من أهل : كان سهل بن حنيف و قيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمرت هبما جنازة فقاما فقيل هلما : 

! أليست نفسا ؟ : إهنا جنازة كافر فقال : إن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرت به جنازة فقام فقيل : األرض فقاال 
  قال أبو يعلى وجدن يف كتايب عن علي بن اجلعد عن شعبة وليس عليه عالمة السماع فشككت فيه 

قال رسول اهللا : حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن أبيه عن قيس بن سعد قال  - ١٤٣٨
  فارس  لو كان اإلميان معلقا بالثريا لنا له رجال من أبناء: صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مسند أيب رحيانة

: حدثنا جماهد بن موسى حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا محيد الكندي عن عبادة بن نسي عن أيب رحيانة  - ١٤٣٩
من انتسب إىل تسعة آباء كفار يريد هبم كرما وعزا فهو عاشرهم يف : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  لنار ا
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  مسند عثمان بن حنيف

حدثنا هارون حدثنا حممد بن مسلمة عن حممد بن إسحاق عن سامل أيب النضر عن عبيد اهللا بن عبد اهللا  - ١٤٤٠
فدخلنا عليه وحتته منط على فراشه : خرجت مع عثمان بن حنيف نعود أبا طحلة يف شكوى له قال : بن عتبة قال 

أو ما مسعت يا أبا طلحة رسول اهللا صلى اهللا عليه و : انزعوا هذا من حتيت فقال له عثمان : يه صورة متاثيل فقال ف
بلى ولكنه أطيب لنفسي أن ال جيعل : إال رقما يف ثوب أو ثوبا فيه رقم ؟ قال : سلم يقول حني هنى عن الصورة 

  حتيت 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  قد الليثيمسند أيب وا

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سنان بن أيب سنان عن أيب واقد  - ١٤٤١
: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني أتى خيرب مر بشجرة يعلق املشركون عليها أسلحتهم يقال هلا : الليثي 

اجعل { : اهللا أكرب هذا كما قال قوم موسى ملوسى : واط فقال يا رسول اهللا اجعل لنا ذات أن: ذات أنواط فقالوا 
  لتركنب سنة من كان قبلكم ]  ١٣٨: األعراف [ } لنا إهلا كما هلم آهلة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه : حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد اهللا بن عثمان عن نافع بن سرجس أيب سعيد  - ١٤٤٢
كان رسول اهللا صلى : ع أبا واقد الليثي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وذكرت الصالة عنده فقال مس

  اهللا عليه و سلم أخف الناس صالة على الناس وأدومه على نفسه 



: مسعة عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة يقول : حدثنا أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن ضمرة ابن سعيد قال  - ١٤٤٣
ـ : بأي شيء قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا اليوم فقال : خرج عمر يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي  ب

  ) اقتربت ( و ) قاف ( 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ي حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان الكويف ابن أخت حسني اجلعفي حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراورد - ١٤٤٤
مسعت رسول : عن زيد بن أسلم عن ابن أليب واقد الليثي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أبيه أنه قال 

  هذه مث ظهور احلصر : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ألزواجه عام حجة الوداع 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

د الصمد حدثنا حرب حدثنا حيىي حدثين إسحاق بن عبد اهللا حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عب - ١٤٤٥
بينما حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ مر ثالثة : بن أيب طلحة عن حريث أيب مرة أن أبا واقد حدثه قال 

 نفر فجاء أحدهم فوجد فرجة يف احللقة فجلس وجلس اآلخر من ورائهم وانطلق الثالث فقال رسول اهللا صلى اهللا
أما الذي جاء فجلس فأوى فآواه اهللا : بلى يا رسول اهللا قال : أال أخربكم عن هؤالء النفر ؟ قالوا : عليه و سلم 

  وأما الذي جلس من ورائكم فاستحىي فاستحىي اهللا منه وأما الذي انطلق فرجل أعرض فأعرض اهللا عنه 

: مسع عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة يقول حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن ضمرة ابن سعيد األنصاري  - ١٤٤٦
بأي شيء كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف هذا اليوم ؟ : خرج عمر يف يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي 

  ) اقتربت ( و ) قاف ( فقال بـ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مر عن فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد اهللا بن عبد اهللا حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا أبو عا - ١٤٤٧
{ بـ : مب قرأ نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف العيدين ؟ قلت : سألين عمر : ابن عتبة عن أيب واقد الليثي قال 

  } ق والقرآن اجمليد { و } اقتربت الساعة وانشق القمر 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا القواريري حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهب حدثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن نافع بن  - ١٤٤٨
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان أخف الناس صالة وأدومه : سرجس عن أيب واقد الليثي أنه مسعه يقول 

  على نفسه 

ة عن ابن خثيم املكي عن نافع بن سرجس حدثنا احلسن بن محاد الوراق حدثنا حسني اجلعفي عن زائد - ١٤٤٩
كان رسول اهللا صلى : دخلت على أيب واقد الليثي مبكة يف مرضه الذي مات فيه فسمعته يقول أو قال يل : قال 

  اهللا عليه و سلم أخف الناس صالة وأدومه على نفسه 



  بن أسلم عن أيب واقد حدثنا علي بن اجلعد أخربنا عبد الرمحن ابن عبد اهللا بن دينار عن زيد  - ١٤٥٠
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة والناس جيبون أسنمة اإلبل ويقطعون أليات الغنم فقال : الليثي قال 

  ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  مسند عبد اهللا الصناحبي

حدثنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي حدثين مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد  - ١٤٥١
إن الشمس تطلع معها قرن شيطان فإذا ارتفعت فارقها : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : اهللا الصناحبي 

بت فارقها فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و فإذا استوت قارهنا فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارهنا فإذا غر
  سلم عن الصالة يف تلك الساعات 

: حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا عباد بن عباد عن جمالد بن سعيد عن قيس بن أيب حازم عن الصناحبي قال  - ١٤٥٢
  كم رقاب بعض إين مكاثر بكم األمم فال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعض: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جمالد عن قيس بن أيب حازم عن الصناحبي  - ١٤٥٣
قاتل اهللا صاحب هذه الناقة : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبصر ناقة حسنة يف إبل الصدقة فقال : األمحس 

  فنعم إذا : يا رسول اهللا إين ارجتعتها ببعريين من حواشي اإلبل فقال : قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو بكر حدثنا ابن مبارك و وكيع عن إمساعيل عن قيس عن الصناحبي  - ١٤٥٤
  تلن بعدي إين فرط على احلوض وإين مكاثر بكم األمم فال تقت: و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو بكر حدثنا ابن منري و أبو أسامة قاال حدثنا إمساعيل عن قيس عن الصناحبي األمحسي  - ١٤٥٥
  النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مسند عمرو بن حريث

: مسعت عمرو بن حريث يقول : ن منري حدثنا حيىي بن ميان حدثنا إمساعيل قال حدثنا حممد بن عبد اهللا ب - ١٤٥٦
  ذهبت يب أمي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمسح رأسي ودعا يل بالرزق 

  رجاله رجال الصحيح غري أن حيىي بن ميان كثري اخلطأ : قال حسني سليم أسد 



عن الوليد بن سريع موىل آل عمرو بن حريث عن عمرو بن  حدثنا حمرز بن عون حدثنا خلف بن خليفة - ١٤٥٧
اجلوار الكنس * فال أقسم باخلنس { : صليت خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم الفجر فسمعته يقرأ : حريث قال 

  وكان ال حيين رجل منا ظهره حىت يستقيم ساجدا : قال ]  ١٦ ١٥: التكوير [ } 
  حيح رجاله رجال الص: قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة اجلشمي حدثنا عفيف بن سامل املوصلي حدثنا إمساعيل بن إبراهيم بن  - ١٤٥٨
بعت دارا يل وأرضا باملدينة فقال يل أخي سعيد : قال : املهاجر عن عبد امللك بن عمري عن عمرو بن حريث قال 

من : ا فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول استعف عنها ما استطعت وال تنفقن منها شيئ: بن حريث 
فاشتريت ببعض مثنها داري هذه ـ : باع دارا أو عقارا فإنه قمن أن ال يبارك له فيه إال أن جيعله مثله قال عمرو 

ـ    يعين دار عمرو بن حريث 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أنه : ة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه حدثنا أبو سعيد حدثنا سفيان بن عيين - ١٤٥٩
  رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليه عمامة سوداء 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

خطبنا : حدثنا القواريري حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال  - ١٤٦٠
  يه وسلم وعليه عمامة سوداء رسول اهللا صلى اهللا وعل
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو أمحد الزبريي حدثنا مسعر عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال  - ١٤٦١
  ]  ١٧: التكوير [ } والليل إذا عسعس { : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الفجر 

  إسناده صحيح : د قال حسني سليم أس

حدثنا حممد بن اخلطاب حدثنا مؤمل حدثنا شعبة حدثنا حصني عن عبد املللك عن عمرو بن حريث قال  - ١٤٦٢
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم رمبا مس حليته يف الصالة : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن إمساعيل بن أيب خالد عن األصبغ عن عمرو بن حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبدة بن سليمان  - ١٤٦٣
صليت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم : حريث ـ وقال معتمر موىل لعمرو بن حريث ـ عن عمرو بن حريث قال 

  ]  ١٧: التكوير [ } اجلوار الكنس * فال أقسم باخلنس { : فقرأ فكأين أمسع صوته وهو يقول 
  ت يب أمي أو أيب إليه فدعا يل بالرزق وذهب: قال حممد بن يزيد يف حديثه 

  رجاله ثقات غري أن أصبغ قد تغري : قال حسني سليم أسد 



خط يل : حدثنا القواريري حدثنا عبد اهللا بن داود عن فطر بن خليفة عن أبيه عن عمرو بن حريث قال  - ١٤٦٤
  أزيدك : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دارا باملدينة بقوس وقال 

حدثنا القواريري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا سفيان عن السدي حدثين من مسع عمرو بن حريث  - ١٤٦٥
  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف نعلني خمصوفتني : يقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ق عن من مسع عمرو بن حريث حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو أمحد الزبريي حدثنا سفيان عن أيب إسحا - ١٤٦٦
  رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف نعلني خمصوفتني : يقول 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد اهللا بن داود عن  - ١٤٦٧
جعفر وهو يبيع مع الغلمان  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بعبد اهللا بن: فطر عن أبيه عن عمرو بن حريث 

  يف سفقته : اللهم بارك له يف بيعه ـ أو قال : ـ أو الصبيان ـ فقال 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد عن مسعر حدثين الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال  - ١٤٦٨
إذا { : أو قال ]  ١٧: لتكوير ا[ } والليل إذا عسعس { مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الصبح 

  ]  ١: التكوير [ } الشمس كورت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا حممد بن يزيد الواسطي عن إمساعيل بن أيب خالد عن موىل عمرو بن حريث عن عمرو  - ١٤٦٩
كأين ]  ١: التكوير [ } شمس كورت إذا ال{ صليت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم الفجر فقرأ : بن حريث قال 

  ]  ١٦ ١٥التكوير [ } اجلوار الكنس * فال أقسم باخلنس { : أمسع صوته يقول 
  ذهبت يب أمي أو أيب إليه فدعا يل بالرزق : وقال 

حدثنا أبو سعيد القواريري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن حريث قال  - ١٤٧٠
  الكمأة من السلوى وماؤها شفاء للعني : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن عبد احلميد حدثنا إمساعيل بن عبد األعلى عن الوليد بن علي عن حممد بن سوقة عن أبيه  - ١٤٧١
من أي : فإهنا مباركة على من سكنها فقلت  تكار: أتيت عمرو بن حريث أتكارى منه بيتا يف داره فقال : قال 

: أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد حنرت جزور وقد أمر بقسمتها فقال للذي يقسمها : شيء ذلك ؟ قال 
أعط عمرا منها قسما فلم يعطين وأغفلين فلما كان من الغد أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبني يديه 

قلت يا رسول اهللا ما أعطاين شيئا قال فتناول كفا من دراهم : القسم الذي أمرت لك ؟ قال  أخذت: دراهم فقال 
خذي هذه الدراهم أخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده مث أعطانيها : مث أعطانيها فجئت هبا إىل أمي فقلت 



إذا أردت أن : ه الدار قالت أمي أمسكيها حىت ننظر يف أي شيء نضعها مث ضرب الدهر ضربا به حىت اشتريت هذ
خذ هذه الدراهم فنثرهتا فيها مث : تنقد مثنها فال تنقد حىت تدعوين أدعو لك بالربكة فدعوهتا حني هيأهتا فقالت يل 

  اذهب هبا : خلطتها هبا وقالت 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  مسند عمرو بن حريث

اهللا بن يزيد وحدثنا أمحد بن الدورقي حدثنا أبو عبد الرمحن حدثين سعيد بن حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد  - ١٤٧٢
ما خففت عن : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أيب أيوب حدثين أبو هانئ حدثين عمرو بن حريث 

  خادمك من عمله فإن أجره يف موازينك 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

أخربين أبو هانئ محيد بن هانئ اخلوالين : ب حدثنا عبد اهللا بن يزيد حدثنا حيوة قال حدثنا زهري بن حر - ١٤٧٣
إن رسول اهللا صلى اهللا : أنه مسع أبا عبد الرمحن احلبلي وهو عبد اهللا بن يزيد و عمرو بن حريث وغريمها يقولون 

م قوة لكم وبالغ إىل عدوكم إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم فاستوصوا هبم خريا فإهن: عليه و سلم قال 
ـ    بإذن اهللا ـ يعين قبط مصر 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  مسند حارثة بن وهب

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش و أبو األحوص عن أيب إسحاق عن حارثة بن وهب  - ١٤٧٤
  ما كان الناس وأكثره ـ ركعتني صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبىن ـ آمن : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت حارثة بن وهب : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن معبد بن خالد قال  - ١٤٧٥
تصدقوا فإنه يوشك أن خيرج الرجل بصدقته فال جيد من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اخلزاعي قال 

  بلها يق
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال  - ١٤٧٦
  الفظ الغليظ : واجلواظ : ال يدخل اجلنة اجلواظ وال اجلعظري قال : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا حجاج أو غريه أخربنا شعبة حدثنا معبد بن خالد أنه مسع حارثة بن  - ١٤٧٧
أال أدلكم على أهل اجلنة ؟ كل ضعيف : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : وهب اخلزاعي قال 



  متضعف لو أقسم على اهللا ألبره وأهل النار كل مستكرب جواظ 
  رجاله ثقات : م أسد قال حسني سلي

حججت يف : حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن داود عن عباس عن كندير بن سعيد عن أبيه قال  - ١٤٧٨
  : اجلاهلية فإذا برجل يطوف بالبيت وهو يرجتز 

  ! رد علي راكيب حممدا رده يل واصطنع عندي يدا 
فما برحت حىت جاء النيب : ل قط إال جاء هبا قال عبد املطلب بن هاشم ذهبت إب: من هذا يعين ؟ فقالوا : قلت 

  يا بين لقد حزنت عليك هذه املرة حزنا ال يفارقين أبدا : صلى اهللا عليه و سلم وجاء باإلبل فقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ري بن شكل عن حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا أبو أمحد الزبريي حدثنا سعد بن أوس العبسي عن شت - ١٤٧٩
اللهم إين إعوذ بك من : قل : قلت يا رسول اهللا علمين تعوذا أتعوذ به فأخذ بيدي فقال : أبيه شكل بن محيد قال 

  شر نفسي ومن شر مسعي ومن شر بصري ومن شر قليب ومن شر لساين ومن شرمنيي 
  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

كنت جالسا : ثنا عباد بن عباد عن الزبري بن خريت عن نعيم بن أيب هند قال حدثنا حيىي بن أيوب حد - ١٤٨٠
إىل يزيد بن أيب مسلم أيام احلجاج وهو يعذب الناس فذكر رجال يف السجن فعبث إليه بغيظ وغضب فأيت به فلما 

ردوه قال فقمت :  خلوا سبيله أو قال: قام بني يديه رأيت الرجل حرك شفتيه بشيءمل أمسعه فرفع رأسه إليه فقال 
إين شهدت هذا حني أرسل إليك بغيظ وغضب وال أشك أن سيقع بك فلما قمت بني يديه : إىل الرجل فقلت 

  رأيتك حركت شفتيك بشيء مل أمسعه فأمر فيك مبا ترى فما الذي قلت ؟ 
  أن تكفينيه  اللهم إين إسألك بقدرتك اليت متسك هبا السماوات السبع أن يقع بعضهن على بعض: قلت : قال 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

قال النيب صلى : حدثنا الترمجاين أبو إبراهيم حدثنا عبيس ابن ميمون حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس قال  - ١٤٨١
فإهنا تعدل القرآن ]  ١: اإلخالص [ } قل هو اهللا أحد { أما يستطيع أحدكم أن يقرأ يف الليلة : اهللا عليه و سلم 

   كله
  وال بد للناس من عريف والعريف يف النار : وقال : قال 
  ضع سوطك وادخل النار : ويؤتى بالشرطي يوم القيامة فيقال له : قال 

حدثتين جديت : مسعت ابن أيب احلكم الغفاري يقول : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا معتمر قال  - ١٤٨٢
إن : وأنا غالم أرمي خنل األنصار فقيل للنيب صلى اهللا عليه و سلم  كنت: عن عم أيب رافع بن عمرو الغفاري قال 

يا غالم ال ترام النخل : فأيت يب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : يرمي النخل قال : هاهنا غالما يرمي خنلنا أو قال 
  طنه اللهم أشبع ب: ومسح رأسه وقال : ال ترم النخل كل ما سقط قال : آكل قال : قلت : قال 

  مسند معاذ بن أنس



حدثنا داود بن عمرو الضيب حدثنا إمساعيل بن عياش حدثين أسيد بن عبد الرمحن ن عن فروة بن جماهد  - ١٤٨٣
غزوت مع أيب الصائفة يف زمن عبد امللك بن مروان وعلينا عبد اهللا بن عبد امللك : عن سهل بن معاذ اجلهين قال 

  نازل وقطعوا الطرق فنزلنا على حصن سنان فضيق الناس امل
أيها الناس إين غزوت مع نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم عزوة كذا وكذا فضيق الناس املنازل : فقام أيب يف الناس 

وقطعوا الطرق فبعث نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم مناديا فنادى يف الناس أن من ضيق منزال أو قطع طريقا فال 
  جهاد له 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا هارون بن معروف حدثنا أبو عبد الرمحن املقرئ عبد اهللا بن يزيد حدثين سعيد يعين ابن أيب أيوب  - ١٤٨٤
قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثين عبد الرحيم بن ميمون أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال : قال 

تواضعا هللا دعاه اهللا يوم القيامة على رؤوس اخلالئق خيريه بني حلل من ترك اللباس وهو يقدر عليه : عليه و سلم 
  اإلميان يلبس أيها شاء 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثين عبد الرحيم بن ميمون عن : حدثنا هارون بن معروف حدثنا أبو عبد الرمحن حدثنا سعيد قال  - ١٤٨٥
من أعطى هللا ومنع هللا وأبغض هللا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول : سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال 

  وأنكح هللا فقد استكمل إميانه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخربين حيىي بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن  - ١٤٨٦
من صام يوما يف سبيل اهللا متطوعا يف غري رمضان بعد من النار : م قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: أبيه قال 

  مئة عام سري املضمر اجمليد 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين أبو احلجاج املهري حدثنا زبان بن فائد عن : حدثنا احلكم بن موسى أبو صاحل حدثنا بقية قال  - ١٤٨٧
من صلى صالة الفجر مث قعد يذكر اهللا حىت : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول : سهل بن معاذ عن أبيه قال 

  تطلع الشمس وجبت له اجلنة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا عبد اهللا ابن يزيد حدثين سعيد بن أيب أيوب حدثين أبو مرحوم عبد  - ١٤٨٨
من أكل طعاما فقال : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : بن أنس عن أبيه الرحيم بن ميمون عن سهب بن معاذ 

: احلمد هللا الذي أطعمين هذا ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا فقال : 
  احلمد هللا الذي كساين هذا ورزقنيه من غري حول مين وال قوى غفر له ما تقدم من ذنبه 

  إسناده حسن : حسني سليم أسد قال 



عن النيب : حدثنا حمرز بن عون حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه  - ١٤٨٩
من قرأ ألف آية يف سبيل اهللا كتب يوم القيامة مع النبيني والصديقني والشهداء : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  اهللا والصاحلني وحسن أولئك رفيقا إن شاء 
  إسناده فيه ضعيفان : قال حسني سليم أسد 

عن النيب : حدثنا حمرز بن عون حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه  - ١٤٩٠
من حرس وراء املسلمني يف سبيل اهللا متطوعا ال يأخذه سلطان مل ير النار بعينه إال حتلة : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ]  ٧١: مرمي [ } وإن منكم إال واردها { : ن اهللا سبحانه ال شريك له يقول القسم فإ
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن النيب : حدثنا حمرز بن عون حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه  - ١٤٩١
  را إىل جهنم من ختطى الناس يوم اجلمعة اختذ جس: صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا هارون بن معروف حدثنا به أبو عبد الرمحن حدثنا سعيد حدثين أبو مرحوم عبد الرحيم بن  - ١٤٩٢
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن احلبوة يوم اجلمعة : ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه 

  واإلمام خيطب 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو مهام حدثنا ابن وهب أخربين حيىي بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ اجلهين عن  - ١٤٩٣
من قرأ القرآن وعمل مبا فيه ألبس والديه تاجا يوم القيامة ضوؤه : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أبيه 

  بيوت أهل الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم بالذي عمل هبما ؟  أحسن من ضوء الشمس يف
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو مهام حدثنا ابن وهب حدثين سعيد بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن  - ١٤٩٤
  اهللا يف عمره من بر والديه طوىب له زاد : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أبيه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلكم بن موسى حدثنا بقية بن الوليد حدثين أبو احلجاج املهري حدثين زبان بن فائد عن سهل  - ١٤٩٥
من صلى صالة الفجر مث قعد يذكر اهللا حىت تطلع : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن معاذ عن أبيه قال 

  ت له اجلنة الشمس وجب
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو عبد الرمحن حدثنا سعيد حدثين أبو مرحوم عبد الرحيم بن  - ١٤٩٦
أنه هنى عن احلبوة يوم اجلمعة : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه 



  خيطب  واإلمام
  ليس هو باملعروف عند الناس ومل يزل الناس حيتبون : قال أبو عبد الرمحن : قال ابن الدورقي 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا ابو عبد اهللا أمحد بن إبراهيم حدثنا أبو عبد الرمحن عن سعيد حدثين أبو مرحوم عن سهل بن معاذ  - ١٤٩٧
من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه اهللا على :  صلى اهللا عليه و سلم قال أن رسول اهللا: بن أنس عن أبيه 

  رؤوس األشهاد يوم القيامة فيخريه يف أي احلور شاء 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا عبد الرمحن حدثنا سعيد حدثين أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن  - ١٤٩٨
احلمد هللا الذي أطعمين هذا الطعام ورزقنيه : من أكل طعاما مث قال : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بيه أ

احلمد اهللا الذي كساين هذا وزقنيه من غري : من غري حول مين وال قوة عفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثوبا قال 
  حول وال قوة عفر له ما تقدم من ذنبه 

  إسناده حسن :  سليم أسد قال حسني

حدثنا أبو عبد اهللا الدورقي حدثنا أبو عبد الرمحن حدثنا سعيد حدثين أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون  - ١٤٩٩
من ترك اللباس وهو يقدر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه قال 

  وم القيامة على رؤوس اخلالئق حىت خيريه من حلل اإلميان يلبس من أيها شاء عليه تواضعا هللا دعاه اهللا ي
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو عبد اهللا حدثنا أبو عبد الرمحن حدثنا سعيد حدثين أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل  - ١٥٠٠
من أعطى هللا ومنع هللا وأحب هللا : ى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا صل: بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه قال 

  وأبغض هللا وأنكح هللا فقد استكمل إميانه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  مسند عرفجة بن أسعد

حدثنا حوثرة بن أشرس أبو عامر أخربين أبو األشهب جعفر بن حيان عن عبد الرمحن بن طرفة بن  - ١٥٠١
أن جده عرفجة أصيب أنفه يف اجلاهلية يوم : قال أبو عامر هؤالء أخوال بين سعد ـ عرفجة بن أسعد بن منقر ـ 

  الكالب فاختذ أنفا من وؤق فأننت عليه فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمره أن تتخذ أنفا من ذهب 
  وزعم عبد الرمحن أنه قد رأى أنف جده : قال أبو عامر حوثرة 

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو األشهب حدثنا عبد الرمحن بن طرفة بن عرفجة وزعم أنه رأى عرفجة  - ١٥٠٢
أصيب أنف عرفجة يوم الكالب فاختذ أنفا من ورق فأننت عليه فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن : جده قال 



  يتخذ أنفا من ذهب 
  ن إسناده حس: قال حسني سليم أسد 

  مسند أيب العشراء الدرامي

حدثنا علي بن اجلعد و هدبة بن خالد و عبد األعلى النرسي و حوثرة بن أشرس و إبراهيم بن احلجاج  - ١٥٠٣
يا رسول اهللا أما تكون الذكاة إال من اللبة أو : قلت : حدثنا محاد بن سلمة عن أيب العشراء عن أبيه قال : قالوا 

  فخذها ألجزأ عنك  لو طعنت يف: احللق ؟ قال 

والذي نفسي بيده لو طعنت يف فخذها ألجزأ : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : زاد حوثرة  - ١٥٠٤
  عنك 

  مسند عتبان

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن املغرية حدثتا ثابت عن أنس حدثين حممود بن الربيع عن عتبان  - ١٥٠٥
أصابين يف بصري شيء : حديث بلغين عنك قال : ينة فلقيت عتبان بن مالك فقلت قال قدمت املد: بن مالك قال 

فأتايت النيب : إين أحب أن تأتيين فتصلي يف منزيل فأختذه مصلى قال : فبعثت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
دوا عظم ذلك وكربه إىل فيمن شاء اهللا من أصحابه فدخل علي فهو يصلي يف منزيل وأصحابه يتحدثون بينهم مث أسن

ودوا أنه دعا عليه فهلك ودوا أنه أصابه سقم فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك بن دخشيم قال 
ال يشهد : إنه يقول ذلك وما هو يف قلبه قال : أليس يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ؟ قالوا : الصالة فقال 

اكتبه : فأعجبين هذا احلديث فقلت البين : رسول اهللا فيدخل النار أو تطعمه النار قال  أحد أن ال إله إال اهللا وأين
  فكتبه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت عن أنس عن عتبان بن مالك  - ١٥٠٦
ن بينهم ويذكرون ما يلقون من املنافقني مث أسندوا عظم ذلك إىل مالك بن وأصحابه يتحدثو: حنوا منه وزاد فيه 

  ودوا أنه دعا عليه حيملونه عليه فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر حنوا منه : دخشيم قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن سليمان بن املغرية حدثنا ثابت عن  حدثنا أبو محزة هرمي بن عبد األعلى حدثنا معتمر بن سليمان - ١٥٠٧
لقيت عتبان بعدذ لك فحدثين حبديث أعجبين فقلت البين : أنس عن حممود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال 

يا نيب اهللا لو أتيتين فصليت عندي يف مكان أختذه مسجدا ؟ : قلت : وقد كان ذهب بصره قال : اكتبه فكتبه قال 
فذكروا ما يلقون من : لى اهللا عليه و سلم فجعل يصلي وجعل أصحابه يتحدثون قال فجاء رسول اهللا ص: قال 

املنافقني من األذى فحملوا عظم ذلك على مالك بن الدخشيم فكان يعجبهم أن حيملوا النيب صلى اهللا عليه و سلم 
أليس : ى اهللا عليه و سلم فقال نيب اهللا صل: يا نيب اهللا إن من أمره كذا وكذا قال : فيدعو عليه فيهلك فقالوا 



فقال نيب : إمنا يقول ذلك بلسانه وليس حقيقة يف قلبه قال : يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ؟ قالوا 
فتطعمه النار : ال يشهد أحد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا فيدخله اهللا النار أو قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أبدا 
  إين مسعته من أنس وما حدث به أحدا : قال : املعتمر  قال

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مسند عمرو بن خارجة

حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن  - ١٥٠٨
قة وأنا حتت جراهنا وهي تقصع جبرة خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو على نا: عمرو بن خارجة قال 

يا أيها الناس إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث والولد للفراش : ولعاهبا يسيل بني كتفي فقال 
وللعاهر احلجر ومن ادعى إىل غري أبيه أو انتمى إىل غري مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال 

  ه صرفا وال عدال يقبل اهللا من
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  مسند عمارة بن أوس

وقد كان : حدثنا حيىي بن عبد احلميد حدثنا قيس ابن الربيع عن زياد بن عالقة عن عمارة بن أوس  - ١٥٠٩
قد حول القبلة إين لفي منزيل إذا مناد ينادي على الباب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : صلى القبلتني مجيعا قال 

ـ يعين بيت املقدس ـ وإىل هاهنا ـ يعين  فأشهد على إمامنا والرجال والنساء والصبيان لقد صلوا إىل هاهنا 
ـ    الكعبة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  مسند سعد بن األطول

  يب نضرة عن حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا محاد بن سلمة أخربنا عبد امللك أبو جعفر عن أ - ١٥١٠
فأردت أن أنفقها على عياله فقال النيب صلى : أن رجال مات وترك ثالث مئة درهم وعياال قال : سعد بن األطول 
إن أخاك حمبوس بدينه فاقض عنه فقضى عنه فقال يا رسول اهللا قد قضيت عنه إال امرأة ادعت : اهللا عليه و سلم 

  اعطها فإهنا صادقة : عليه و سلم  دينارين وليس هلا بيتنة فقال النيب صلى اهللا

حدثين أيب عبد اهللا بن بدر : حدثنا ابن عبد اهللا بن بدر بن واصل بن عبد اهللا بن سعد بن األطول قال  - ١٥١١
كان عبد اهللا بن سعد خيرج إىل : ابن واصل بن عبد اهللا بن سعد بن األطول حدثين عبد اهللا بن سعد األطول 

: مسعت أيب يقول : لو أقمت فيقول : م يوم دخوله والثاين وخيرج يف الثالث فيقولون له أصحابه بتستر يزورهم فيق
هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ـ أو مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن التناءة فمن أقام ببلد 

  اخلراج فقد تنأ فأنا أكره أن أقيم 



ثين عباد ابن موسى القرشي عن محاد بن سلمة عن عبد امللك أيب جعفر حدثنا ابن عبد اهللا بن بدر حد - ١٥١٢
أن أباه مات وترك ثالث مئة درهم وعياال ودينا فأردت أن أنفق على عياله : عن أيب نضرة عن سعد بن األطول 
هللا قد بأيب أنت وأمي يا رسول ا: إن أباك حمبوس بدينه فاقض عنه قلت : فقال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  اعطها فإهنا صادقة فأعطيتها : قضيت عنه ما خال امرأة ادعة دينارين وليس هلا بينة قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا ابن عبد اهللا حدثين عباد بن موسى عن محاد بن سلمة عن سعيد اجلريري عن أيب نضرة  - ١٥١٣
  ثله رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم مب

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  أبو مرثد الغنوي

: حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا عبد اهللا بن املبارك حدثين عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال  - ١٥١٤
مرثد  عن بسر بن عبيد اهللا عن أيب إدريس اخلوالين عن واثلة بن األسقع عن أيب: مسعت بسر بن عبيد اهللا وقال مرة 

  ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : قال : الغنوي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عبد اهللا بن عبد الرمحن األنصاري

ليمان مسعت اخلطاب بن سعيد عن س: حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا فضالة ابن حصني العطار قال  - ١٥١٥
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ابن حممد بن إبراهيم األنصاري عن عبد اهللا بن عبد الرمحن األنصاري قال 

  الراسخات يف الوحل املطعمات يف احملل من باعها فإن مثنها مبنزلة الرماد على شاهقة هبت له ريح فقذفته 
  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

قال يل رسول : شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة قال حدثنا  - ١٥١٦
  يا يا عبد الرمحن ال تسأل اإلمارة وذكر احلديث : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  املقداد بن عمرو الكندي

بت عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن املقداد بن عمرو الكندي حدثنا هدبة حدثنا محاد بن سلمة عن ثا - ١٥١٧
قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعي رجالن من أصحايب فطلبنا هل يضيفنا أحد فلم يضيفنا : قال 

؟  يا رسول اهللا أصابنا جوع وجهد وإنا تعرضنا هل يضيفنا أحد: أحد فأتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلنا 
جزءا يل وجزءا لك : يا مقداد خذ هذه فاحتلبها فجزئها أربعة أجزاء : فلم يضفنا أحد فدفع إلينا أربعة أعنز فقال 

وجزاءا لصاحبيك فكنت أفعل ذلك فلما كان ذات ليلة شربت جزئي وشرب صاحباي جزئيهما وجعلت النيب 
إن رسول اهللا : اهللا عليه و سلم فقالت يل نفسي صلى اهللا عليه و سلم يف القعب وأطبقت عليه فاحتبس النيب صلى 



صلى اهللا عليه و سلم قد دعاه أهل بيت من املدينة فتعشى معهم ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيتاج إىل هذا 
اللنب فلم تزل نفسي تديرين حىت قمت إىل القعب فشربت ما فيه فلما تقار يف بطين أخذين ما قدم وما حدث فقالت 

جيي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو جائع ظمآن فريفع القعب فال جيد فيه شيئا فيدعو عليك : نفسي يل 
فتسجيت كأين نائم وما كان يب نوم فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلم تسليمة أمسع اليقظان ومل يوقظ 

: للهم أطعك من أطعمنا واسق من سقانا قال ا: النائم فلما مل ير يف القعب شيئا رفع رأسه إىل السماء فقال 
فاغتنمت دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذت الشفرة وأنا أريد أن أذبح بعض تلك األعنز فأطعمه 

فضربت بيدي فوقعت على ضرعها فإذا هي حافل مث نظرت إليهن مجيعا فإذا هن حفل فحلبت يف القعب حىت امتأل 
يا رسول اهللا اشرب مث أخرب فشرب مث شربت ما بقي : هيه بعض سوآتك يا مقداد فقلت : ل مث أتيته وأنا ابتسم فقا

: يا مقداد هذه بركة كان ينبغي لك أن تعلمين حىت نوقظ صاحبينا فنسقيهما من هذه الربكة قال : مث أخربته فقال 
  يا رسول اهللا إذا شربت أنت الركة وأنا فما أبايل من أخطأت : قلت 

  إسناده صحيح : سليم أسد قال حسني 

  عبد الرمحن بن شبل األنصاري

حدثنا هدبة بن خالد حدثنا أبان حدثنا حيىي بن أيب كثري حدثين زيد عن أيب سالم عن احلرباين عن عبد  - ١٥١٨
ال اقرؤوا القرآن وال تغلوا فيه وال جتفوا عنه و: أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : الرمحن بن شبل 

  تأكلوا به وال تستكثروا به 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مسند جندب بن عبد اهللا البجلي

وال أعلمه إال : حدثنا خلف الرباز حدثنا محاد بن زيد عن أيب عمران عن جندب بن عبد اهللا البجلي  - ١٥١٩
ليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه قال اقرؤوا القرآن ما ائتلفت ع: رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وكنت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غالما حزورا : 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا سهيل أخو حزم عن أيب عمران عن جندب قال  - ١٥٢٠
  يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ  من قال: صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن رسول : حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا محاد ابن سلمة عن محيد عن احلسن عن جندب وغريه  - ١٥٢١
موسى أنت آدم الذي خلقك اهللا بيده وأسجد لك : احتج آدم وموسى فقال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أنت موسى الذي كلمك اهللا جنيا وأتاك التوراة : آدم : ئكته وأسكنك جنته فأخرجت الناس من اجلنة ؟ فقال مال
فحج آدم موسى فحج آدم : تلومين على أمر قد كتب علي قبل أن خيلقين قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  موسى 
  رجاله رجال الصحيح واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا مب عمر القواريري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثين عبد احلميد بن هبرام حدثنا شهر  - ١٥٢٢
إين عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاءه بشري : رجل من جبيلة قال : بن حوشب حدثين جندب بن سفيان 

يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : لذي فتح هلم قال من سرية بعثها فأخربه بنصر اهللا الذي نصر سريته وبفتح اهللا ا
سلم بينما حنن بطلب العدو وقد هزمهم اهللا إذ حلقت رجال بالسيف فلما أحس أن السيف فد واقعه التفتت وهو 

فهال شققت عن قلبه فنظرت صادق هو : إين مسلم إين مسلم فقتلته ومبا كان يا نيب اهللا متعوذا قال : يسعى فقال 
فأنت قتلته ال ما يف : لو شققت عن قلبه ما كان يعلمين القلب هل قلبه إال مضغة من حلم ؟ قال : ؟ قال أو كاذب 

فدفونه فأصبح على وجه : ال استغفر لك : يا رسول اهللا استغفر يل قال : قلبه علمت وال لسانه صدقت قال 
  ألقوه يف شعب من تلك الشعاب األرض ثالث مرات فلما رأى ذلك قومه استحيوا وخزوا مما لقي فحملوه ف

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن بكار حدثنا عبد احلميد ابن هبرام حدثنا شهر بن حوشب حدثين جندب بن سفيان  - ١٥٢٣
إين لعند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني جاءه بشري من سرية بعثها فأخربه بنصر اهللا : رجل من جبيلة قال 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند ذلك : الذي نصر سريته وبفتح اهللا الذي فتح هلم فذكر حنوه وزاد فيه 
ستكون بعدي فنت كقطع الليل املظلم تصدم كصدم احليات وفحول الثريان يصبح الرجل فيها مسلما وميسي كافرا 

ادخلوا : ف نصنع عند ذلك يا رسول اهللا ؟ قال فيك: وميسي فيها مسلما ويصبح كافرا فقال رجل من املسلمني 
أفرأيت إن دخل على أحدنا يف بيته ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا : بيوتكم وأمخلوا ذكركم فقال رجل من املسلمني 

عليه و سلم ليمسك بيده وليكن عبد اهللا املقتول وال يكن عبد اهللا القاتل فإن الرجل يكون يف قبة اإلسالم فيأكل 
  يه ويسفك دمه ويعصي ربه ويكفر خبالقه وجتب له جهنم مال أخ

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: مسعت جندب البجلي قال : حدثنا القواريري حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال  - ١٥٢٤
  من مسع مسع اهللا به ومن راءى راءى اهللا به : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : ل حسني سليم أسد قا

حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا أبو عوانة عن عبد امللك يعين ابن عمري عن جندب بن سفيان  - ١٥٢٥
  أنا فرطكم على احلوض : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه سومل يقول : البجلي قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : املثىن حدثنا األنصاري حدثنا األشعث عن احلسن عن جندب بن عبد اهللا قال  حدثنا حممد بن - ١٥٢٦
  من صلى صالة الصبح كان يف ذمة اهللا فإياك أن يطلبك اهللا بشيء ذمته : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



: حدثنا جندب بن عبد اهللا : مسعت احلسن قال :  حدثنا أبوموسى حدثنا وهب بن جرير حدثين أيب قال - ١٥٢٧
قال : يف هذا املسجد فما نسينا منه حديثا وال خنشى أن يكون كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

خرج برجل خراج ممن كان قبلكم فجزع منه فأخذ سكينا فجز هبا يده فما رقأ : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
القدرية : قال وهب : عبدي بادرين بنفسه حرمت عليه اجلنة قال أبو موسى : مات قال اهللا تعاىل  عنه الدم حىت

  حيتجون هبذا احلديث وليس هلم فيه حجة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبوموسى حدثنا احلجاج بن املنهال حدثنا محاد عن عمار بن أيب عمار عن أيب هريرة  - ١٥٢٨
لقي آدم موسى فقال : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : د عن محيد عن احلسن عن جندب بن عبد اهللا وعن محا
أنت آدم الذي خلقك اهللا بيده وأسكنك جنته وأسجد لك مالئكته فعلت ما فعلت فأخرجت ذريتك من : موسى 

فأنا أقدم أم : يا ؟ قال نعم قال يا موسى أنت الذي اصطفاك اهللا برسالته وكلمك وقربك جن: اجلنة ؟ قال آدم 
  الذكر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى : الذكر ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أيب حيدث عن أيب عمران اجلوين : حدثنا صاحل بن حامت بن وردان حدثنا املعتمر بن سليمان قال  - ١٥٢٩
واهللا ال يغفر اهللا لفالن : وقال رجل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا البجلي قال عن جندب بن 

  من ذا الذي يتأىل علي أن ال أغفر لفالن ؟ فإنين قد غفرت لفالن وأحبطت عملك : فقال اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يعين الرؤاسي حدثين حسن بن صاحل عن مساك بن حرب عن  حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا محيد - ١٥٣٠
وإذا حييتم { : من سلم عليك من خلق اهللا فاردد عليه وإن كان جموسيا فإن اهللا يقول : عكرمة عن ابن عباس قال 

  ]  ٨٦: النساء [ } بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

[ } وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها { : دثنا سامل بن نوح عن يونس عن احلسن حدثنا إسحاق ح - ١٥٣١
  على أهل الشرك } أو ردوها { ألهل اإلسالم ]  ٨٦: النساء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نيب صلينا مع ال: حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو عوانة عن األسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال  - ١٥٣٢
صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فذبح ناس ضحاياهم قبل الصالة فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

من كان ذبح أضحيته قبل الصالة فليذبح ذحبا آخر ومن كان مل يذبح حىت : فرآهم قد ذحبوا قبل الصالة قال 
  صلينا فليذبح على اسم اهللا 

   إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد 



أن رسول اهللا صلى : حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو عوانة عن األسود عن جندب بن سفيان البجلي  - ١٥٣٣
  : اهللا عليه و سلم دميت إصبعه يف بعض املشاهد فقال 

  ؟ ) هل أنت إال إصبع دميت ويف سبيل اهللا ما لقيت ( 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

محاد حدثنا معتمر ابن سليمان قال مسعت أيب عن صاحب له وهو احلضرمي عن حدثنا عبد األعلى بن  - ١٥٣٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة : أيب السوار حيدث عن جندب بن عبد اهللا 

ه يقال له عبد اهللا بن اجلراح فلما أخذ ينطلق لكنه بكى صبابة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبعث رجال مكان
: بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن ال يكره أحدا من أصحابه على املسري معه فلما قرأ الكتاب استرجع وقال 
مسع وطاعة يعين هللا ورسوله خربهم اخلرب وقرأ عليهم الكتاب فرجع رجالن ومضى بقيتهم فلقوا ابن احلضرمي 

فعلتم كذا وكذا يف الشهر احلرام فأتوا : قال املشركون للمسليمن فقتلوه ومل يدر ذاك اليوم من رجب أو مجادى ف
يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه { رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحدثوه احلديث فأنزل اهللا 

واهللا : لسرية قال الشرك قال بعض الذين كانوا يف ا]  ٢١٧: البقرة [ } والفتنة أكرب من القتل { إىل قوله } كبري 
إن مل يكونوا أصابوا يف : ما قتله إال واحد فإن يك خريا فقد وليته وإن يك ذنبا فقد علمته وقال بعض املسلمني 

والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا أولئك يرجون رمحة اهللا { شهرهم هذا وزرا فليس هلم فيه أجر فأنزل اهللا 
  ]  ٢١٨: البقرة [ } واهللا غفور رحيم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  مسند ثابت بن الضحاك

حدثنا هدبة بن خالد حدثنا أبان بن يزيد حدثنا حيىي بن أيب كثري أن أبا قالبة حدثه أن ثابت بن الضحاك  - ١٥٣٥
من حلف على ملة غري اإلسالم كاذبا فهو كما قال ليس على : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثه 

  جل نذر فيما ال ميلك ر
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مسند محزة األسلمي

حدثنا سعيد بن عبد اجلبار حدثنا املغرية بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن خالد بن حزام احلزامي حدثنا أبو  - ١٥٣٦
و سلم بعثه يف سرية وأمره أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : الزناد أن حممد بن محزة حدثه عن أبيه محزة األسلمي 

إن أخذمت فالنا فاقتلوه وال : إن أخذمت فالنا فأحرقوه بالنار فلما وليت دعوين من ورائي فجئت فقال : عليهم وقال 
  حترقوه بالنار فإنه ال يعذب بالنار إال رب النار 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  يزيد بن ركانة



جرير يعين ابن حازم عن الزبري بن سعيد حدثنا عبد اهللا بن يزيد بن ركانة عن حدثنا أبو الربيع حدثنا  - ١٥٣٧
آهللا : واحدة قال : ما أردت هبا ؟ قال : أنه طلق امرأته البتة فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : أبيه عن جده 

  آهللا قال هي على ما أردت : ؟ قال 
  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

ثنا شيبان حدثنا جرير حدثنا الزبري بن سعيد اهلامشي عن عبد اهللا بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه حد - ١٥٣٨
أنه طلق امرأته البتة على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فقال : عن جده 

  هي على ما أردت : ل آهللا قا: آهللا ؟ قال : واحدة قال : ما نويت بذلك ؟ قال : 
  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

  اجلارود

أن رسول : حدثنا هدبة حدثنا أبان حدثنا قتادة عن يزيد بن عبد اهللا عن أيب مسلم اجلذمي عن اجلارود  - ١٥٣٩
  ضالة املسلم حرق النار : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  بن احلارث بن جزء الزبيديعبد اهللا 

: حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد اهللا ابن وهب أخربين عمرو أن سليمان بن زياد احلضرمي حدثه  - ١٥٤٠
أن عبد اهللا بن احلارث بن جزء الزبيدي حدثه أنه مر وصاحب له بأم أمين وفتية من قريش قد حلوا أزرهم فجعلوها 

  خماريق جيتلدون هبا وهم عراة 
إن هؤالء قسيسون فدعوهم مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج : فلما مررنا هبم قالوا : عبد اهللا  قال

عليهم فلما أبصروه تبددوا فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مغضبا حىت دخل وكنت وراء احلجرة فسمعته 
استغفر هلم يا رسول اهللا قال : وأم أمين عنده تقول سبحان اهللا ال من اهللا استحيوا وال من رسوله استتروا و : يقول 

  عبد اهللا فبأيب ما استغفر هلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا املفضل بن فضالة عن ابن هليعة عن سليمان بن زياد عن عبد اهللا بن  - ١٥٤١
سلم يوما شواء وحنن يف املسجد أقيمت الصالة فلم نزد على أن  أكلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و: جزء قال 

  مسحنا أيدينا باحلصاة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  هبيب بن مغفل

وحدثنا عمرو بن احلارث عن يزيد بن أيب : حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد اهللا بن وهب قال  - ١٥٤٢
أنه رأى حممد بن علبة القرشي جير إزاره فنظر إليه هبيب بن مغفل : ل حبيب عن أسلم أيب عمران عن هبيب بن مغف



  من وطئه خيالء وطئه يف النار : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مسند أيب شهم

  عن قيس بن أيب حازم  حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا يزيد بن عطاء عن بيان بن بشر - ١٥٤٣
مرت يب جارية يف بعض طرق املدينة فأهويت بيدي إىل خاصرهتا فلما كان : عن أيب شهم ـ وكان بطاال ـ قال 

أنت : الغد أتى الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبايعونه وأتيته فبسطت يدي ألبايعه فقبض يديه فقال 
  فنعم إذا : اهللا بايعين ال أعود أبدا فقال  يا رسول: قلت : صاحب اجلبيذة أمس ؟ قال 

  مسند رافع بن مكيث

حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بين رافع ابن  - ١٥٤٤
 حسن امللكة مناء وسوء: وكان شهد احلديبية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : مكيث عن رافع بن مكيث 

  اخللق شؤم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام بن حيىي حدثنا قتادة عن سعيد بن املسيب عن عامر بن أيب أمية أخي أم  - ١٥٤٥
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصبح جنبا ويصوم وال يفطر : سلمة عن أم سلمة قالت 

  صحيح  إسناده: قال حسني سليم أسد 

  مسند رباح بن ربيع

حدثنا سعيد بن عبد اجلبار بالبصرة حدثنا املغرية بن عبد الرمحن اجلزامي حدثنا أبو الزناد عن مرقع بن  - ١٥٤٦
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزاة وعلى مقدمة الناس خالد بن : صيفي عن جده رباح بن ربيع قال 

لى الطريق يتعجبون من خلقها قد أصابتها املقدمة فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الوليد فإذا امرأة مقتولة ع
  أدرك خالدا فال يقتلن ذرية وال عسيفا : ها ما كانت هذه تقاتل مث قال لرجل : فوقف عليها فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مسند عفيف الكندي

نا سعيد ابن خثيم اهلاليل عن أسد بن وداعة البجلي عن ابن حيىي بن حدثنا عبد الرمحن بن صاحل حدث - ١٥٤٧
ىل مكة وأنا أريد أن أبتاع ألهلي من ثياهبا ’جئت يف اجلاهلية : عفيف الكندي عن أبيه عن جده عفيف قال 

وعطرها فأتيت العباس بن عبد املطلب وكان رجال تاجرا فأنا عنده جالس حيث أنظر إىل الكعبة وقد حلقت 
شمس يف السماء فارتفعت فذهبت إذ جاء شاب فرمى ببصره إىل السماء مث قام مستقبل القبلة مث ألبث إال يسريا ال

حىت جاء غالم فقام على ميينه مث مل ألبث إال يسريا حىت جاءت امرأة فقامت خلفهما فركع الشاب فركع الغالم 



تدري من هذا ! أمر عظيم : فقال العباس ! ر عظيم يا عباس أم: واملرأة فرفع الشاب فرفع الغالم واملرأة فقلت 
هذا حممد بن عبد اهللا ابن أخي تدري من هذا الغالم ؟ هذا علي ابن أخي تدري من هذه : ال قال : الشاب ؟ قلت 

املرأة ؟ هذه خدجية بنت خويلد زوجته إن ابن أخي هذا أخربين أن ربه رب السماوات واألرض أمره هبذا الدين 
  يه وال واهللا ما على األرض كلها أحد على هذا الدين غري هؤالء الثالثة الذي هو عل

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  مسند قتادة بن النعمان

حدثنا أبو معمر اهلذيل إمساعيل بن إبراهيم حدثنا إمساعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرمحن  - ١٥٤٨
أن : أخربين أخي قتادة بن النعمان : عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن صعصعة 

يرددها ال ]  ١: اإلخالص [ } قل هو اهللا أحد { : رجال قام يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ من السحر 
الليلة فقرأ يف السحر  يا رسول اهللا إن فالنا قام: يزيد عليها فلما أصبح أتى رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

يرددها ال يزيد ]  ١: اإلخالص [ } ومل يكن له كفوا أحد * مل يلد ومل يولد * اهللا الصمد * قل هو اهللا أحد { : 
  والذي نفسي بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن : عليها ـ كأن الرجل يتقاهلا ـ قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ح إسناده صحي: قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن عبد اهللا احلميد احلماين حدثنا عبد الرمحن بن سليمان بن غسيل عن عاصم بن عمر بن  - ١٥٤٩
  قتادة عن أبيه 

أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها فسأل النيب : يعين عن قتادة بن النعمان 
  ه فغمز حدقته براحته فكان ال يدرى أي عيينه أصيبت فدعا ب: ال : صلى اهللا عليه و سلم فقال 

حدثنا أبو عبد الرمحن األذرمي حدثنا عبد العزيز بن عمران عن عبد الرمحن بن احلارث بن عبيد عن  - ١٥٥٠
  أصيبت عني أيب ذر يوم أحد فبزق فيها النيب صلى اهللا عليه و سلم فكانت أصح عينيه : جده قال 

  ناده ضعيف جدا إس: قال حسني سليم أسد 

  مسند معن بن يزيد

حدثنا أبو عوانة عن أيب اجلويرية عن : حدثنا عبد األعلى بن محاد و عبد الرمحن ابن سالم وعدة قالوا  - ١٥٥١
بايعت النيب صلى اهللا عليه و سلم أنا و أيب وجدي وخاصمت إليه فأفلجين وخطب على : معن بن يزيد قال 

يمة حىت تقسم على الناس جفة واحدة فإذا قسم حل يل أن أعطيك وهذا لفظ عبد ال حتل غن: فأنكحين وقال معن 
  األعلى خاصة وليس يف حديث غريه فإذا قسم أنا أعطيك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مسند أمحر



نا حدث: مسعت احلسن يقول : حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا عباد بن راشد قال  - ١٥٥٢
إن كنا لنأوي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مما جيايف مرفقيه : صاحب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : أمحر 

  عن جنبيه إذا سجد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاءت : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن املغرية حدثنا محيد بن هالل عن هشام بن عامر قال  - ١٥٥٣
احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلني : يا رسول اهللا بنا قرح وجهد فكيف تأمرنا ؟ قال : األنصار يوم أحد فقالوا 
فقدم أيب بني يدي اثنني من األنصار ـ أو : قدموا أكثركم قرآنا قال : من نقدم ؟ قال : والثالثة يف القرب فقالوا 

  واحد من األنصار : قال 
  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

كان الناس يشترون : حدثنا زهري بن حرب حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أيب قالبة قال  - ١٥٥٤
  أحسبه إىل العطاء : الذهب بالورق نسيئة ـ قال إمساعيل 

نبأنا ـ إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن نبيع الذهب نسيئة وأ: فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال 
ـ أن ذلك هو الربا : أو قال    أخربنا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا أبوخيثمة حدثنا إمساعيل عن أيوب عن محيد بن هالل عن بعض أشياخهم قال  - ١٥٥٥
وعى إنكم متخطون إىل رجال ما كانوا بأخص لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال أ: قال هشام بن عامر جلريانه 

  ما بني خلق آدم إىل أن تقوم الساعة خلق أكرب من الدجال : حلديثه مين مسعت رسول اهللا صلى اهللا يقول 

: حدثنا زهري حدثنا أمحد بن إسحاق حدثنا عبد العزيز حدثنا أيوب عن محيد بن هالل عن رهط منهم  - ١٥٥٦
إنكم لتتجاوزونين إىل : حصني فقال ذات يوم  كنا منر على هشام نأيت عمران بن: أبو الدمهاء و أبو قتادة قال 

رجال ما كانوا بأخص لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مين وال أعلم حبديثه مين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ما بني خلق آدم إىل قيام الساعة خلق أكرب من الدجال : سلم يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هري حدثنا أبو عامر العقدي عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن هشام بن عامر األنصاري حدثنا ز - ١٥٥٧
ال حيل ملسلم أن يصارم مسلما فوق ثالث وإهنما ناكبان عن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : قال 

سلم عليه فلم يقبل سالمه ردت  احلق ما كان على صرامهما وإن أوهلما فيئا يكون يف سبقه بالفيء كفارة له وإن
  عليه املالئكة ورد على اآلخر الشيطان وإن ماتا على صرامهما مل يدخال اجلنة أو مل جيتمعا يف اجلنة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا عبد الصمد حدثنا أيب حدثنا أيوب عن محيد بن هالل عن أيب الدمهاء عن هشام بن  - ١٥٥٨
احفروا وأحسنوا وأوسعوا وادفنوا : شكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما هبم من الفرح فقال : مر قال عا



  االثنني والثالثة يف القرب وقدموا أكثرهم قرآنا 
  فمات أيب قدم بني يدي رجلني : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مسند أيب مجعة

عبد اهللا حدثنا عبد اهللا ابن عطارد البصري عن األوزاعي عن أسيد بن عبد الرمحن  حدثنا عبد الغفار بن - ١٥٥٩
تغديت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم ومعنا أبو عبيدة ابن اجلراح فقال له : عن صاحل بن جبري عن أيب مجعة قال 

م يكونون من بعدي يؤمنون يب نعم قو: يا رسول اهللا أحد خري منا ؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك ؟ قال : أبو عبيدة 
  ومل يروين 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم عن أيب خلف عن عبد اهللا بن عوف قال  - ١٥٦٠
معه آخر النهار  قاتلت النيب صلى اهللا عليه و سلم أول النهار كافرا وقاتلت: مسعت أبا مجعة جنبذ بن سبع يقول 

  ]  ٢٥: الفتح [ اآلية } ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات { : مسلما وكنا ثالثة رجال وسبع نسوة وفينا أنزلت 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم حدثنا املسعودي عن عون بن  - ١٥٦١
نعم مسعته : أمسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا ؟ قال : لقيت شيخا بالشام فقلت : ال عبد اهللا ق

  اللهم اغفر لنا وارمحنا : يقول 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كم : قلت لعبد خري : حدثنا احلسن بن محاد الكويف حدثنا مسهر بن عبد امللك بن سلع أخربين أيب قال  - ١٥٦٢
نعم ـ كنا ببالد اليمن فجاءنا : هل تذكر من أمر اجلاهلية شيئا ؟ قال : عشرون ومئة سنة قلت : تى عليك قال أ

كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يدعو الناس إىل خري واسع فكان ايب ممن خرج وأنا غالم فلما رجع أيب قال 
  أسلمي مري هبذه القدر فلتراق للكالب فإنا قد أسلمنا ف: ألمي 

  مسند عبد الرمحن بن سرجس

حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم األحول عن عبد اهللا بن  - ١٥٦٣
غفر : ثريدا ـ فقلت : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأكلت معه خبزا وحلما ـ أو قال : سرجس قال 

: استغفر لك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : لت لعبد اهللا بن سرجس ولك ق: اهللا لك يا رسول اهللا قال 
  ]  ١٩: حممد [ } واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات { : نعم ولك وتال هذه اآلية 

  مث درت حىت صرت خلفه فرأيت خامت النبوة عند نغض كتفه اليسرى مجعا عليه خيالن : مث قال 
  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 



حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا عبد العزيز بن املختار حدثنا عاصم األحول حدثنا عبد اهللا بن سرجس  - ١٥٦٤
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يغتسل الرجل بفضل املرأة وتغتسل املرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان فيه : 

  مجيعا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  د عمرو بن مرةمسن

حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا محاد يعين ابن سلمة عن علي بن احلكم عن أيب حسن أن عمرو بن  - ١٥٦٥
ما من وال يغلق بابه دون ذوي اخللة واحلاجة إال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مرة قال ملعاوية 

  أغلق اهللا أبواب السماء عن خلته ومسكنته 

حدثين أبو حسن عن عمرو : حدثنا زهري بن حرب حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن علي بن احلكم قال  - ١٥٦٦
ما من أمري وال وال يغلق بابه دون : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : قلت ملعاوية : بن مرة قال 

  ته ومسكنته ذوي احلاجة واخللة واملسكنة إال أغلق اهللا أبواب السماء دون حاج
  فجعل معاوية رجال على حوائج الناس : قال 

حدثنا زهري بن حرب حدثنا احلسن بن موسى حدثنا ابن هليعة حدثنا الربيع بن سربة عن عمرو بن مرة  - ١٥٦٧
فأخذت : من ها هنا من معد فليقم قال : كنت جالسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : اجلهين قال 
  من محري : ممن أنا يا رسول اهللا ؟ قال : اقعد مث قال الثانية فقلت : وم قال ثويب ألق

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  خمول

مسعت القاسم بن خمول البهزي مث : حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا حممد ابن سليمان بن مسمول قال  - ١٥٦٨
نصبت حبائل يل باألبواء فوقع يف حبل : ة واإلسالم ـ يقول مسعت أيب ـ وكان قد أدرك اجلاهلي: السلمي يقول 

منها ظيب فأفلت فخرجت يف إثره فوجدت رجال قد أخذه فتنازعنا فيه فتساوقنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم فوجدناه نازال باألبواء حتت شجرة يستظل بنطع فاختصمنا إليه فقضى به بيننا شطرين 

ناد صاحب اإلبل ثالثا فإن جاء وإال : نلقى اإلبل وهبا لنب وهي مصراة وحنن حمتاجون قال يا رسول اهللا : قلت 
  فاحلل صرارها مث اشرب مث صر وأبق للنب دواعيه 

نعم يف كل ذات كبد حرى أجر مث أنشأ : يا رسول اهللا الضوال ترد علينا هل لنا أجر أن نسقيها ؟ قال : قلت 
سيأيت على الناس زمان خري املال فيه غنم بني املسجدين تأكل الشجر : حيدثنا قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

أشعارها ـ والفنت ترتكس : وترد املاء يأكل صاحبها من رسلها ويشرب من ألباهنا ويلبس من أصوافها ـ أو قال 
  بني جراثيم العرب واهللا ما تعبؤون يقوهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا 

أقم الصالة وآت الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر وبر والديك وصل : قال : يا رسول اهللا أوصين : ت قل
  رمحك وأقر الضيف وأمر باملعروف وانه عن املنكر وزل مع احلق حيث زال 



  مسند عم أيب حرة الرقاشي

كنت آخذا : قاشي عن عمه قال حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا محاد عن علي بن زيد عن أيب حرة الر - ١٥٦٩
يا أيها الناس : بزمام ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أوسط أيام التشريق يف حجة الوداع فقال فيما يقول 

  إن كل ربا موضوع إن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد املطلب لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون 
  ضعيف  إسناده: قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد عن علي ابن زيد عن أيب حرة الرقاشي عن عمه  - ١٥٧٠
  ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه : و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  احلارث األشعري

ا حيىي بن أيب كثري أن زيدا حدثه أن أبا سالم حدثه أن حدثنا هدبة بن خالد حدثنا أبان بن يزيد حدثن - ١٥٧١
إن اهللا أمر حيىي بن زكريا خبمس كلمات يعمل : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : احلارث األشعري حدثه 

بين  إن اهللا أمرك خبمس كلمات تعمل هبن وتأمر هبن: هبن ويأمر بين إسرائيل يعملون هبن وإن عيسى بن مرمي قال له 
إنك إن تسبقين هبن خشيت أن أعذب أو خيسف يب : إسرائيل يعلمون هبن فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم ؟ قال 

إن اهللا أمرين : قال : فوعظهم : فجمع الناس يف بيت املقدس حىت امتأل وقعد الناس على الشرفات قال : قال 
عبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك أوالهن أن ت: خبمس كلمات أعمل هبن وآمركم أن تعلموا هبن 

هذه داري وهذا عملي فاعلم وأد إيل فجعل : باهللا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو رق قال 
يعمل ويؤدي إىل غري سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك ؟ وإن اهللا خلقكم ورزقكم فال تشركوا به شيئا 

صليتم فال تلتفتوا وأمركم بالصيام وإن مثل ذلك كمثل رجل كانت معه صرة فيه مسك وأمركم بالصالة فإذا 
ومعه عصابة كلهم يعجبه أن جيد رحيها وإن الصيام أطيب عند اهللا من ريح املسك وآمركم بالصدقة وإن مثل ذلك 

فجعل : نكم ؟ قال هل لكم أن أفدي نفسي م: كمثل رجل أسره العدو وقاموا إليه فأوثقوا يده إىل عنقه فقال 
يعطيهم القليل والكثري ليفك نفسه منهم وآمركم بذكر اهللا كثريا وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا يف 

  إثره حىت أتى على حصن حصني فأحرز نفسه فيه كذلك العبد ال حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر اهللا 
اجلماعة والسمع والطاعة واهلجرة : خبمس أمرين اهللا هبن  وإنا آمركم: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فمن فارق اجلماعة قيد شرب خلع اإلسالم من رأسه إال أن يرجع ومن دعا بدعوى اجلاهلية : واجلهاد يف سبيل اهللا 
وإن صلى وصام فادعوا بدعوى اهللا الذي مساكم املسلمني : وإن صام وصلى ؟ قال : فإنه من جثى جهنم قيل 

  منني عباد اهللا املؤ
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مسند أيب هبرية األنصاري



رآين : حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربنا خمرمة عن أبيه عن سعيد بن نافع قال  - ١٥٧٢
فعاب ذلك أبو هبرية األنصاري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أصلي الضحى حني طلعت الشمس 

ال تصلوا حىت ترتفع الشمس فإهنا إمنا تطلع يف قرن : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : علي وهناين مث قال 
  شيطان 

  مسند سعد موىل أيب بكر

حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا أبو داود حدثنا أبو عامر عن احلسن عن سعد موىل أيب بكر  - ١٥٧٣
وكان سعد مملوكا له وكان رسول اهللا صلى اهللا : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أليب بكر عن رسو: الصديق 

يا رسول اهللا ما لنا : عليه و سلم تعجبه خدمته ـ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعتق سعدا فقال أبو بكر 
  جال أتتك الرجال أعتق سعدا أتتك الر: ها هنا غريه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

قربت بني يدي رسول اهللا : حدثنا أبو موسى حدثنا أبو داود حدثنا أبوعامر عن احلسن عن سعد قال  - ١٥٧٤
  صلى اهللا عليه و سلم مترا فجعلوا يقرنون فنهى رسول اهللا عليه وسلم عن القران 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو هشام حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أيب عن قتادة عن احلسن عن دغفل  - ١٥٧٥
  عليه و سلم تويف وهو ابن مخس وستني 

  عبيد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

اهللا صلى اهللا حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا محاد ابن سلمة عن سليمان التيمي عن عبيد موىل رسول  - ١٥٧٦
إن امرأتني كانتا صائمتني فكانتا تغتابان الناس فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقدح فقال : عليه و سلم قال 

  إن هاتني صامتا عن احلالل وأفطرتا على احلرام : قيئا فقاءتا قيحا ودما وحلما عبيطا مث قال : هلما 
  ه إسناده ضعيف النقطاع: قال حسني سليم أسد 

  أبو مالك األشعري

حدثنا هدبة حدثنا أبان بن يزيد حدثين حيىي بن أيب كثري أن زيدا حدثه أن أبا سالم حدثه أن أبا مالك  - ١٥٧٧
الفخر يف : أربع يف أميت من أمر اجلاهلية ال يتركوهنن : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : األشعري حدثه 

النائحة إذا مل تتب قبل موهتا يقام يوم القيامة : الستسقاء بالنجوم والنياحة وقال األحساب والطعن يف األنساب وا
  عليها سربال من قطران ودرع من جرب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مسند العباس بن مرداس السلمي



نانة بن العباس بن حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي حدثين ابن ك - ١٥٧٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعا عشية عرفة ألمته : حدثه عن أبيه العباس ] أن أباه [ مرداس السلمي 

يا رب : باملغفرة والرمحة وأكثر الدعاء فأجابه اهللا أين قد فعلت وغفرت ألمتك إال ظلم بعضهم بعضا فأعاد فقال 
لوم خريا من مظلمته فلم يكن تلك العشية إال ذا فلما كان من الغد دعا غداة إنك قادر أن تغفر للظامل وتثيب املظ

يا رسول اهللا بأيب أنت : املزدلفة فعاد يدعو ألمته فلم يلبث النيب صلى اهللا عليه و سلم أن تبسم فقال بعض أصحابه 
عدو اهللا إبليس تبسمت من : وأمي تبسمت يف ساعة مل تكن تضحك فيها فما أضحكك أضحك اهللا سنك ؟ قال 

: حني علم أن اهللا قد أجانيب يف أميت وغفر للظامل أهوى يدعو بالثبور والويل وحيثو التراب على رأسه وقال مرة 
  فضحكت من جزعه 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

سعيد املقربي عن  حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا أبو بكر احلنفي حدثنا عبد احلميد بن جعفر عن - ١٥٧٩
امجع يل من ها هنا من قريش : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعمر : أنه مسع احلكم بن ميناء : أيب احلويرث 

يا معشر قريش هل : بل أخرج إليهم فخرج فقال : يا رسول اهللا أخترج إليهم أم يدخلون ؟ قال : فجمعهم مث قال 
يا معشر قريش اعلموا أن أوىل الناس : ابن أخت القوم منهم مث قال : خواتنا قال ال إال بنو أ: فيكم غريكم ؟ قالوا 

إن { بالنيب املتقون فانظروا ال يأيت الناس باألعمال يوم القيامة وتأتون بالدنيا حتملوهنا فأصد عنكم بوجهي مث قرأ 
  ]  ٦٨: آل عمران [ } منني أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب والذين آمنوا واهللا ويل املؤ

  إسناده ضعيف إلرساله : قال حسني سليم أسد 

  مسند عمري بن سعد

أتينا : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد بن سلمة عن أيب سنان عن أيب طلحة اخلوالين قال  - ١٥٨٠
: له عظيم يف داره فقال لغالمه  نسيج وحده فقعدنا على دكان: عمري بن سعد يف نفر من أهل فلسطني وكان يقال 

ـ : أين فالنة ؟ قال : فأوردها فقال : ويف الدار تور من حجارة قال : يا غالم أورد اخليل قال  هي جربة تقطر دما 
أوردها فإين : إذا جترب اخليل كلها قال : أوردها فقال أحد القوم : تقطر ماء شك أبو إسحاق ـ قال : أو قال 

اهللا عليه و سلم يقول ال عدوى وال طرية وال هامة أمل تر إىل البعري من اإلبل كيف يكون  مسعت رسول اهللا صلى
  بالصحراء مث يصبح يف كركرته ـ أو مراقه ـ نكتة مل تكن قبل ذلك فمن أعدىاألول ؟ 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  مسند احلارث بن وقيش

زيد ابن زريع حدثنا داود بن أيب هند عن عبد اهللا بن قيس عن حدثنا صاحل بن حامت بن وردان حدثنا ي - ١٥٨١
ما من مسلمني ميوت بينهما أربعة إال أدخلهما اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : احلارث بن وقيش قال 

وإن من أميت : واثنان قال : واثنان ؟ قال : وثالثة قال : قال : يا رسول اهللا وثالثة : اجلنة بفضل رمحته قال رجل 
  من يدخل بشفاعته أكثر من مضر 



  حبة بن حابس التميمي

حدثين حبة بن : حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثين حيىي قال : حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي قال  - ١٥٨٢
لعني حق وا: ال شيء يف اهلام : أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : حابس التميمي أن أباه أخربه 

  وأصدق الطري الفأل 

  الفلتان بن عاصم

حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم بن كليب يعين عن الفلتان بن عاصم  - ١٥٨٣
كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فأنزل عليه وكان إذا أنزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه وفرغ مسعه : قال 

ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري { : اكتب : فكنا نعرف ذلك منه فقال للكاتب : تيه من اهللا قال وقلبه ملا يأ
يا رسول اهللا ما ذنبنا ؟ فأنزل : فقام األعمى فقال : قال ]  ٩٥: النساء [ } أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل اهللا 

سلم فخاف أن يكون ينزل على شيء من أمره فبقي قائما إنه ينزل على النيب صلى اهللا عليه و : اهللا فقلنا لألعمى 
[ } غري أويل الضرر { : اكتب : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم للكاتب : قال : أعوذ بغضب رسول اهللا : يقول 

  ]  ٩٥: النساء 

  مسند معن بن نضله

حممد بن معن عن أبيه  حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى األنصاري حدثنا حممد بن معن حدثين جدي - ١٥٨٤
أن نضلة لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبرين ومعه شوائل له فحلب لرسول اهللا صلى اهللا : معن بن نضله 

يا رسول اهللا والذي : عليه و سلم يف إناء فشرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث شرب من إناء واحد مث قال 
إن املؤمن يشرب : أشبع وما أمتلىء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  بعثك باحلق إن كنت ألشرب سبعة فما

  معى يف واحد وإن الكافر يشرب يف سبعة أمعاء 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حنوه : أخربنا أبو يعلى حدثناه ابن املديين بإسناده  - ١٥٨٥

  مسند وابصة بن معبد

مي حدثنا محاد بن سلمة عن أيب عبد السالم عن أيوب بن عبد اهللا بن حدثنا إبراهيم بن احلجاج السا - ١٥٨٦
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أريد أن ال أدع شيئا من الرب : مكرز عن وابصة بن معبد األسدي قال 

رسول اهللا صلى  إليك يا وابصة عن: واإلمث إال سألته فأتيته يف عصابة من الناس يستفتونه فجعلت أختطاهم فقالوا 
دعوا : اهللا عليه و سلم فقلت دعوين أدنو من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإنه أحب الناس إيل أدونو منه قال 

وابصة ادن يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك واستفت قلبك واستفت نفسك الرب ما اطمأنت إليه النفس 
  دد يف الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ثالثا وأطمأن إليه القلب واإلمث ما حاك يف النفس وتر

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا علي بن محزة املعويل حدثنا محاد ابن سلمة عن الزبري أيب عبد السالم عن أيوب بن عبد اهللا عن  - ١٥٨٧
ن الرب واإلمث إال سألته عنه أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أريد أن ال أدع شيئا م: وابصة األسدي قال 

دعوين أدنو منه : إليك يا وابصة فقلت هلم : فأتيته وحوله عصابة من املسلمني يستفتونه فجلعت أختطاهم إليه فقالوا 
دعوا وابصة ادن يا وابصة ادن يا وابصة فدنوت فجلست بني يديه فقال يل : فإنه أحب الناس إيل أن أدنو منه فقال 

نعم : جئت تسألين عن الرب واإلمث ؟ قلت : بل أخربين يا رسول اهللا قال : ين أو أخربك ؟ قلت يا وابصة أتسأل: 
يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك استفت قلبك واستفت : فجمع أنامه مث جعل ينكت هبن يف صدري ويقول 

  ك ثالث مرات نفسك الرب ما اطمأنت إليه النفس واإلمث ما حاك يف الصدور وإن أفتاك الناس وأفتو
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض حدثنا مالك بن سعري حدثنا السري بن إمساعيل عن الشعيب عن  - ١٥٨٨
يا أيها املصلي : انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورجل يصلي خلف القوم فقال : وابصة بن معبد قال 
ه صفا فدخلت معهم أو اجتررت رجال إليك أن ضاق بكم املكان ؟ أعد صالتك فإنه ال وحده أال تكون وصلت

  صالة لك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو الناقد حدثنا عمرو بن عثمان الكاليب الرقي حدثنا أصبغ بن حممد عن جعفر بن برقان عن  - ١٥٨٩
أنه كان يقوم يف الناس يوم : يعين ابن معبد إن شاء اهللا ـ : مرو شداد موىل عياض عن وابصة ـ قال أبو عثمان ع

أي يوم : إين شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع وهو يقول : األضحى أو يوم الفطر فيقول 
فإن دماءكم : هذه البلدة قال : أي بلد هذا ؟ قالوا : فأي شهر هذا ؟ مث قال : يوم النحر قال : هذا ؟ قال الناس 

اللهم : وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إىل يوم تلقونه مث قال 
  هل بلغت يبلغ الشاهد الغائب 

  نشهد عليكم كما أشهد علينا : قال وابصة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ة اخلزاعي أن جعفر بن برقان حدثهم يف هذا احلديث أن سامل قال عمرو بن حممد الناقد حدثنا أبو سلم - ١٥٩٠
نشهد عليكم كما أشهد علينا فأوعيتم وحنن : بن وابصة صلى هبم بالرقة وذكر حديث وابصة هذا وقال وابصة 

  نبلغكم 

 حدثنا أبو علي أمحد بن إبراهيم املوصلي حدثنا أبو فضالة فرج بن فضالة عن عبد اخلبري بن قيس بن - ١٥٩١
يا أم خالد قتل : قتل يوم قريظة رجل من األنصار يدعة خالدا فقيل ألمه : ثابت ابن مشاس عن أبيه عن جده قال 

  إن رزئت خالدا فال أرزأ حيائي : قتل خالد وجتيئيننا متنقبة ؟ قالت : خالد فجاءت وهي متنقبة فقيل هلا 
ألن أهل : يا رسول اهللا ومب ؟ قال : جر شهيدين قيل أما إن له أ: فذكروا ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  الكتاب قتلوه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  رجل : مسند سفينة 

دخلت مع احلكم األعرج على بكر بن : حدثنا زمحويه حدثنا صاحل حدثنا حاجب يعين ابن عمر قال  - ١٥٩٢
  : بكر قال  عبد اهللا فتذكروا أمر امليت يعذب ببكاء احلي فحدثنا

واهللا : قال أبو هريرة : حدثنا رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان أبو هريرة خالفه يف ذلك فقال 
لئن انطلق رجل حماربا يف سبيل اهللا مث قتل يف قطر من أقطار األرض شهيدا فعمدت امرأة سفها أو جهال فبكت عليه 

صدق رسول اهللا وكذب أبو هريرة صدق رسول اهللا : يه فقال رجل ليعذبن هذا الشهيد ببكاء هذه السفيهة عل
  وكذب أبو هريرة 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  رجل

حدثنا زمحويه حدثنا صاحل حدثنا األعمش عن أيب صاحل عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١٥٩٣
  ال تغضب : كثر علي قال يا رسول اهللا علمين عمال يدخلين اجلنة وال ت: أنه قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  رجل عن أبيه

حدثنا زمحويه حدثنا صاحل حدثنا أبو جناب حيىي بن أيب حية عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن رجل عن  - ١٥٩٤
: به ملم قال :  ما وجع أخيك ؟ قال: إن أخي وجع فقال : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : أبيه قال 

فقرأ عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم فاحتة الكتاب وأربع آيات : فجاءه فجلس بني يديه قال : فابعث إيل به قال 
إن يف خلق السماوات * وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم { : من أول سورة البقرة وآيتني من وسطها 

وثالث آيات من آخر ]  ٢٥٥: البقرة [ ىت فرغ من اآلية وآية الكرسي ح]  ١٦٤ ١٦٣: البقرة [ } واألرض 
إىل } شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط { سورة البقرة وآية من أول آل عمران 

آية من و]  ٥٤: األعراف [ } إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض { آخراألية وآية من سورة األعراف 
وآية من سورة اجلن ]  ١١٦: املؤمنني [ } فتعاىل اهللا امللك احلق ال إله إال هو رب العرش الكرمي { سورة املؤمنني 

وعشر آيات من سورة الصف من أوهلا وثالث ]  ٣: اجلن [ } وأنه تعاىل جد ربنا ما اختذ صاحبة وال ولدا { 
  ) املعوذتني ( و } قل هو اهللا أحد { آيات من آخر سورة احلشر و 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن رسول : حدثنا زمحويه حدثنا ابن أيب الزناد عن حيىي بن سعيد بن دينار موىل آل الزبري أخربين الثقة  - ١٥٩٥
  تسقي زرع غريك ؟ : اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى يوم خيرب أن يوقع على احلباىل وقال 

  فروة بن نوفل األشجعي



أتيت : حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن أيب إسحاق عن فروة بن نوفل قال  - ١٥٩٦
لتعلمين كلمات إذا أخذت مضجعي : قلت : ما جاء بك ؟ قال : املدينة فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   فإهنا براءة من الشرك} قل يا أيها الكافرون { : اقرأ : قال 
  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

  رسول قيصر

حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا محاد بن سلمة عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أيب راشد  - ١٥٩٧
كان رسول قيصر جارا يل زمن يزيد بن معاوية فقلت له أخربين عن كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرسل دحية الكليب إىل قيصر وكتب معه إليه كتابا خيريه بني : ر فقال إىل قيص
  إما إن يسلم وله ما يف يديه من ملكه وإما أن يؤدي اخلراج وإما أن يأذن حبرب : إحدى ثالث 

ا كتب إيل خيريين بني إحدى إن حممد: فجمع قيصر بطارقته وقسيسيه يف قصره وأغلق عليهم الباب وقال : قال 
إما أن أسلم ويل ما يف يدي من ملكي وإما أن أؤدي اخلراج وإما أن آذن حبرب وقد جتدون فيما تقرؤون : ثالث 

ترسل : من كتبكم أن سيملك ما حتت قدمي من ملكي فنخروا خنرة حىت إن بعضهم خرجوا من برانسهم وقالوا 
اسكتوا إمنا أردت أن أعلم متسككم بدينكم ورغبتكم فيه مث : خلراج ؟ فقال إىل رجل العرب جاء يف برديه ونعليه با

انظر ما : ابتغوا يل رجال من العرب فجاؤوا يب فكتب معي إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم كتابا وقال يل : قال 
هو مع أصحابه سقط عنك من قوله فال يسقط عند ذكر الليل والنهار فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و

أيكم حممد ؟ فأومأ بيده إىل نفسه فدفعت إليه الكتاب فدفعه رجل : حمتبون حبمائل سيوفهم حول بئر تبوك فقلت 
كتبت تدعوين إىل جنة عرضها السماوات : معاوية بن أيب سفيان فقرأه فإذا فيه : من هذا ؟ فقالوا : إىل جنبه فقلت 

  ؟ ! واألرض فأين النار إذا 
يا سبحان اهللا إذا جاء الليل فأين النهار ؟ فكتبته عندي مث قال رسول اهللا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم  فقال رسول

أكسوه حلة صفورية : إنك رسول قوم فإن لك حقا ولكن جئتنا وحنن مرملون قال عثمان : صلى اهللا عليه و سلم 
  علي ضيافته : فقال رجل من األنصار 
نظر إىل ظهره فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين أريد النظر إىل ظهره فألقى ثوبه ا: وقال يل قيصر فيما قال 

إين كتبت : عن ظهره فتظرت إىل اخلامت يف نغص الكتف فأقبلت عليه أقبله مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يب واهللا ممزقه وكتبت إىل قيصر إىل النجاشي فأحرق كتايب واهللا حمرقه وكتبت إىل كسرى عظيم فارس فمزق كتا

  فرفع كتايب فال يزال الناس ـ ذكر كلمة ـ ما كان يف العيش خري 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  عروة بن مسعود

حدثنا حوثرة حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان أن عروة بن مسعود الثقفي قال لقومه  - ١٥٩٨
  : زمن احلديبية 

إين قد رأيت امللوك وكلمتهم فابعثوين إىل حممد فأكلمه فأتاه باحلديبية فجعل عروة يكلم النيب صلى اهللا أي قوم : 
عليه و سلم ويتناول حلية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و املغرية بن شعبة شاك يف السالح على رأس رسول اهللا 



أنت هو واهللا : ال تصل إليك فرفع عروة رأسه فقال  كف يدك من قبل أن: صلى اهللا عليه و سلم فقال له املغرية 
أي قوم إين قد رأيت امللوك وكلمتهم ما رأيت : إنك لفي عذرتك ما خرجت منها بعد فرجع عروة إىل قومه قال 

مثل حممد قط ما هو مبلك ولقد رأيت اهلدي معكوفا يأكل وبره وما أراكم إال ستصيبكم قارعة فانصرف ومن معه 
د سور الطائف فشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا فرماه رجل من قومه بسهم فقتله فقال من قومه فصع

  ) ياسني ( احلمد هللا الذي جعل يف أميت مثل صاحب : النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  عبد اهللا بن الشخري

: عن ثابت البناين عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري عن أبيه قال حدثنا حوثرة حدثنا محاد بن سلمة  - ١٥٩٩
  دخلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم املسجد وهو قائم ولصدره أزيز كأزيز املرجل 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  أبو اجلعد

ن احلضرمي عن أيب اجلعد حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد حدثنا حممد بن عمرو أخربين عبيدة بن سفيا - ١٦٠٠
من ترك اجلمعة ثالث مرات هتاونا هبا طبع اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الضمري وكانت له صحبة 

  على قلبه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  رجل

ن رضي اهللا عنه أن رجال بالكوفة شهد أن عثما: حدثنا هدبة حدثنا مهام عن قتادة عن حممد بن سريين  - ١٦٠١
لوال أن تنهانا ـ أو هنيتنا ـ أن ال نقتل أحدا : قتل شهيدا فأخذته الزبانية فرفعوه إىل علي رضي اهللا عنه وقالوا 

وأنت تشهد أتذكر : لقتلناه هذا زعم أن يشهد أن عثمان رضي اهللا عنه قتل شهيدا فقال الرجل لعلي رضي اهللا عنه 
يه و سلم فسألته فأعطاين وأتيت أبا بكر رضي اهللا عنه فسألته فأعطاين وأتيت عمر أين أتيت رسول اهللا صلى اهللا عل

فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : رضي اهللا عنه فسألته فأعطاين وأتيت عثمان رضي اهللا عنه فسألته فأعطاين قال 
كيف ال يبارك لك وأعطاك نيب : م يا رسول اهللا ادع اهللا أن يبارك يل فقال النيب صلى اهللا عليه و سل: سلم فقلت 

  وصديق وشهيدان وأعطاك نيب وصديق وشهيدان وأعطاك نيب وصديق وشهيدان ؟ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مسند عمار بن ياسر

أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي سنة ست وثالث مئة حدثنا احلسن بن عرفة حدثنا سعيد  - ١٦٠٢
مسعت : مسعت عمار بن ياسر يقول : مسعت أبا مرمي الثقفي يقول : د الوراق الثقفي عن علي بن احلزور قال بن حمم



  يا علي طوىب ملن أحبك وصدق فيك وويل ملن أبغضك وكذب فيك : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لعلي 
  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

ثنا الوليد بن الفضل العنزي عن إمساعيل العجلي عن محاد بن أيب سليمان عن حدثنا احلسن بن عرفة حد - ١٦٠٣
يا عمار أتاين : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إبراهيم النخغي عن علقمة بن قيس عن عمار بن ياسر قال 

دثتك بفضائل عمر يا حممد لو ح: يا جربيل حدثين بفضائل عمر بن اخلطاب يف السماء فقال : جربيل آنفا فقلت 
  ألف سنة إال مخسني عاما ما نفدت فضائل عمر وإن عمر حلسنة من حسنات أيب بكر : مثل ما لبث نوح يف قومه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سفيان عن عبد الكرمي أيب أمية أن حسان بن بالل : حدثنا هارون بن معروف و أبو خيثمة قاال  - ١٦٠٤
إين رأيت رسول اهللا صلى : أتفعل هذا ؟ قال : أنه رأى عمار بن ياسر توضأ وأنه خلل حليته فقيل له :  املزين حدثه

  اهللا عليه و سلم يفعله 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

تذكر حيث : أن عمارا قال لعمر : حدثنا القوراري حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن ناجية بن كعب  - ١٦٠٥
وأنت يف اإلبل فأصابتين جنابة فتمعكت متعك الدابة فلقيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت له ذلك كنت أنا 
  إمنا كان يكفيك من ذلك التيمم : له فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اهللا  حدثنا القواريري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أيب مالك و عبد - ١٦٠٦
يا أمري املؤمنني إمنا : كنا عند عمر فأتاه رجل فقال : بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه عبد الرمحن بن أبزى قال 

يا أمري املؤمنني : أما أنا فلم أكن أصلي حىت أجد املاء فقال عمار : منكث الشهر والشهرين ال جند املاء فقال عمر 
نعم فإين مترغت بالتراب فأتيت : قال : اإلبل فتذاكرنا أنا أجنبنا قال  تذكر إذ كنا مبكان كذا وكذا وحنن نرعى

إذ كان الصعيد لكافيك وضرب بكفيه األرض مث نفخ فيهما مث : النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثته فضحك وقال 
ال : يت فقال يا أمري املؤمنني إن شئت مل أذكره ما حي: اتق اهللا يا عمار فقال : مسح وجهه وبعض ذراعيه فقال 
  ولكن نوليك من ذلك ما توليت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن احلكم عن ذر عن ابن عبد الرمحن بن أبزى عن  - ١٦٠٧
ال تصل : قال  إين أجنبت فلم أجد املاء: سأل رجل عمر فقال : أبيه عن عمر بن اخلطاب و عمار بن ياسر قال 

أما تذكر أين كنت أنا وأنت سرية على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأجنبنا فأما أنت فلم : فقال عمار 
: إمنا كان يكفيك : تصل وأما أنا فتمعكت فصليت فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال 

  فضرب بيده ضربة فنفخ يف كفيه ومسح بوجهه وكفيه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرمحن ابن  - ١٦٠٨
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمره يف التيمم بالكفني والوجه : أبزى عن أبيه عن عمار 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا القواريري حدثنا يوسف بن خالد حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد  - ١٦٠٩
تيممنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمسحنا وجوهنا : اهللا بن عتبة عن ابن عباس أن عمار بن ياسر قال 

  وأيدينا إىل املناكب بالتراب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: مسعت عبد اهللا بن سلمة يقول : حدثنا بندار حدثنا حممد يعين غندر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال  - ١٦١٠
والذي نفسي بيده لقد قاتلت : رأيت عماربن ياسر يوم الصفني شيخا طواال آدم آخذا احلربة بيده ويه ترعد فقال 

وهذه الرابعة والذي نفسي بيده لو ضربونا حىت بلغوا هبذه الراية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث مرات 
  بنا شعفات هجر لعرفنا أن مصلحينا على احلق وإهنم على الضاللة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا ثابت بن محاد أبو زيد حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن املسيب عن عمار  - ١٦١١
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أسقي ناقة يل فتنخمت فأصابت خنامتب ثويب فأقبلت أغسل ثويب  مر يب رسول: قال 

يا عمار ما خنامتك وال دموع عينيك إال مبنزلة املاء : من الركوة اليت بني يدي فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ألعظم والدم والقيء الذي يف ركوتك إمنا تغسل ثوبك من البول والغائط واملين من املاء ا

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قرئ على بشر بن الوليد وأنا حاضر حدثنا أبو يوسف عن أيب حنيفة عن موسى بن طلحة عن ابن  - ١٦١٢
حدثنا حديث األرنب : ادع يل عمارا فجاء عمار فقال : أن رجال سأله عن أكل األرنب فقال : احلوتكية عن عمر 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف موضع كذا وكذا فقال عمار أهدى أعرايب لرسول اهللا صلى اهللا يوم كنا مع رس

: ادن فكل فقال : ليس بشيء مث قال : إين رأيت دما فقال : عليه و سلم أرنبا فأمر القوم أن يأكلوا فقال أعرايب 
  هال جعلتها البيض ؟ ف: أصوم من كل شهر ثالثة أيام قال : إين صائم فقال صوم ماذا ؟ قال 

أن عمار أتى بشربة : حدثنا القواريري حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أيب ثابت عن أيب البختري  - ١٦١٣
إن آخر شراب تشربه لنب : إن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : ما يضحكك ؟ قال : من لنب فضحك فقيل له 

  حني متوت 
  لصحيح رجاله رجال ا: قال حسني سليم أسد 

حدثنا القواريري حدثنا يوسف بن املاجشون حدثين أيب عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر عن  - ١٦١٤
ما يبكيكم : اشتكى عمار شكوى ثقل منها فغشي عليه فأفاق وحنن نبكي حوله فقال : موالة لعمار بن ياسر قالت 

يه و سلم أنه تقتلين الفئة الباغية وأن آخر زادي مذقة ؟ أختشون أن أموت على فراشي ؟ أخربين حبييب صلى اهللا عل



  من لنب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا القواريري حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن عمر حدثين سعيد املقربي عن عمر بن أيب بكر  - ١٦١٥
ل له عبد الرمحن بن احلارث يا أبا اليقظان أن عمار بن ياسر صلى ركعتني فقا: بن عبد الرمحن بن احلارث عن أبيه 

إن الرجل : إين بادرت هبما الوسواس إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : أراك قد خففتهما قال 
ليصلي الصالة لعله أن ال يكون له منها إال عشرها أو تسعها أو مثنها أو سبعها أو سدسها أو مخسها حىت أتى على 

  العدد 
  إسناده حسن : حسني سليم أسد قال 

مسعت قتادة حيدث عن أيب نضرة عن قيس بن عباد قال : حدثنا القواريري حدثنا غندر حدثنا شعبة قال  - ١٦١٦
أرأيت قتالكم رأيا رأيتموه فإن الرأي خيطئ ويصيب أو عهدا عهده إليكم رسول اهللا صلى : قلت لعمار بن ياسر : 

إن : هد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا مل يعهده إىل الناس كافة وقال ما ع: اهللا عليه و سلم ؟ قال 
إن يف أميت اثين عشر منافقا : حدثين حذيفة ـ قال : وأحسبه قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ـ قال شعبة 

سراج من نار يظهر : هم الدبيلة ال يدخلون اجلنة وال جيدون رحيها حىت يلج احلمل يف سم اخلياط مثانية منهم تكفي
  يف أكتافهم حىت ينجم ـ أو يثجم ـ من صدورهم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: مسعت أبا مرمي يقول : حدثنا سليمان الشاذكوين حدثنا إمساعيل بن أبان حدثنا علي بن احلزور قال  - ١٦١٧
ما تزين األبرار يف الدنيا مبثل الزهد : عليه و سلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا : عمار بن ياسر يقول : مسعت 

  يف الدنيا 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا القواريري حدثنا أبو أمحد الزبريي حدثنا العالء بن صاحل عن عدي بن ثابت عن أيب راشد قال  - ١٦١٨
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرنا بإقصار :  فقال! قد قلت قوال لو زدتنا : تكلم عمار فأوجز فقيل له 

  اخلطب 

بدأ : حدثنا أبو موسى اهلروي حدثنا أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق اهلمداين عن ناجية العنزي قال  - ١٦١٩
ما : ر لو مكثت شهرا ال أجد فيها املاء ما صليت فقال له عما: عمار و عبد اهللا بن مسعود يف التيمم فقال عبد اهللا 

تذكر إذ كنت إنا وأنت يف اإلبل فجنبت فتمعكت متعك الدابة فلما رجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إمنا كان يكفيك التيمم : فأخربته بالذي صنعت فقال 

عن النيب : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا شريك عن الركني بن الربيع عن نعيم بن حنظلة عن عمار  - ١٦٢٠
  من كان ذا وجهني يف الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من نار : لى اهللا عليه و سلم قال ص

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



خطبنا عمار : حدثنا ابن منري حدثنا أيب حدثنا العالء ابن صاحل عن عدي بن ثابت حدثنا أبو راشد قال  - ١٦٢١
  ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنانا أن نطيل اخلطبة إن رسو: بن ياسر فتجوز يف اخلطبة فقال 

حدثنا حممد عن عبد الرمحن بن جبلة حدثنا عمرو بن النعمان عن كثري أيب الفضل عن مطرف بن عبد  - ١٦٢٢
أي يوم هذا ؟ : خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : مسعت عمار بن ياسر قال : اهللا بن الشخري قال 

: بلد احلرام قال : فأي بلد هذا ؟ قلنا : ذو احلجة شهر حرام قال : أي شهر هذا ؟ قلنا : النحر فقال  يوم: فقلنا 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا أال هل يبلغ الشاهد 

  الغائب ؟ 

ن حدثنا اخلليل بن مرة عن القاسم بن حدثنا الصلت بن مسعود اجلحدري حدثنا جعفر بن سليما - ١٦٢٣
  أمرت أن أقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني : مسعت عمار بن ياسر يقول : سليمان عن أبيه عن جده قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: يه قال حدثنا عبج اهللا بن عمر بن أبان حدثنا حممد بن فضيل بن غزوان حدثنا عطاء بن السائب عن أب - ١٦٢٤
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على : قل : كنت عند عمار وكان يدعو بدعاء يف صالته فأتاه رجل فقال له عمار 

اخللق أحيين ما علمت احلياة خريا يل واقبضين إذا علمت الوقاة خريا يل واللهم إين أسألك اخلشية يف الغيب 
 والفقر وأسألك الرضى بعد القضاء وبرد العيش بعد والشهادة وكلمة احلق يف الرضا والغضب والقصد يف الغىن

املوت وأسألك شوقا إىل لقائك من غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة اللهم زيين بزينة اإلميان واجعلين من اهلداة 
  املهتدين 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إذا : نيب صلى اهللا عليه و سلم قال أال أعلمك كلمات هن أحسن منهن كأنه يرفعهن إىل ال: مث قال  - ١٦٢٥
اللهم إين أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك آمنت : أخذت مضجعك من الليل فقل 

بكتابك املنزل ونبيك املرسل إن نفسي نفس خلقتها لك حمياها ولك مماهتا فإن كفتها فارمحها وإن أخرهتا فاحفئظها 
  حبفظ اإلميان 

أن عمارا يوم صفني جعل يقاتل : هب بن بقية حدثنا خالد عن عطاء عن ميسرة و أيب البختري حدثنا و - ١٦٢٦
أذهب عنك فقال ذلك : يا أمري املؤمنني أليس هذا يوم كذا وكذا هو ؟ فيقول : فال يقتل فيجئ إىل علي فيقول 

  تقدم فقاتل حىت قتل إن هذه آلخر شربة أشرهبا من الدنيا مث : مرارا مث أيت بلنب فشربه فقال عمار 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن علي بن زيد عن سلمة بن حممد بن عمار بن ياسر عن عمار  - ١٦٢٧
إن من الفطرة املضمضة واالستنشاق وقص الشارب والسواك : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بن ياسر 
  رباجم ونتف اإلبط واالستحداد واالختتان واالنتضاح وغسل ال

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا عمر بن اخلطاب حدثنا عبد امللك بن إبراهيم اجلدي حدثنا سفيان عن ابن عجالن عن سعيد بن  - ١٦٢٨
ل رأيتين نقصت من ه: لقد خففت الصالة يا أبا اليقظان ؟ قال : أن عمارا صلى فقال له رجل : أيب سعيد 

إن الرجل ليصلي مث ينصرف ما كتب له إال : حدودها شيئا ؟ شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  نصفها ثلثها ربعها مخسها سدسها مثنها تسعها عشرها 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

م حدثنا أيب عن صاحل عن ابن شهاب حدثين حدثنا حجاج بن يوسف الشاعر حدثنا يعقوب بن إبراهي - ١٦٢٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرس بذات : عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس عن عمار بن ياسر 

اجليش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقد هلا من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حىت أضاء الفجر وليس 
فأنزل اهللا تعاىل على رسول اهللا تعاىل ! حبست الناس وليس معهم ماء ؟ : عليها أبو بكر وقال  مع الناس ماء فتغيظ

على رسوله رخصة التطهري بالصعيد الطيب فقام املسلمون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضربوا أيديهم يف 
ديهم إىل املناكب ومن بطن أيديهم إىل األرض ورفعوا أيديهم ومل يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا هبا وجوههم وأي

  اآلباط 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حجاج حدثنا يعقوب حدثنا أيب عن حممد بن إسحاق حدثين حممد بن مسلم بن عبد اهللا بن  - ١٦٣٠
لقوم حني نزلت كنت يف ا: شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عبد اهللا بن عباس عن عمار بن ياسر قال 

فضربنا ضربة باليدين بالصعيد للوجه فمسحناه مسحة واحدة قال : الرخصة يف املسح بالصعيد إذا مل جند املاء قال 
  مث ضربنا ضربة أخرى لليدين فمسحنامها هبا إىل املنكبني ظهرا وبطنا : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

و أويس عن الزهري أن عبيد اهللا بن عبد اهللا أخربه عن أبيه عن حدثنا حجاج حدثنا يعقوب حدثنا أب - ١٦٣١
متسحنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من التراب فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إىل : عمار بن ياسر أنه قال 

  املناكب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه : عبيد اهللا ن عمار بن ياسر كان حيدث  حدثنا حجاج حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن - ١٦٣٢
كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر ومعه عائشة فهلك عقدها فاحتبس ـ أو حبس ـ الناس ابتغاءه 

فضربوا أيديهم فمسحوا هبا وجوههم مث عادوا فضربوا : وليس معهم ماء فأنزل اهللا تعاىل آية التيمم قال عمار 
  إىل املناكب : ا أيديهم إىل اإلبطني أو قال بأيديهم فمسحوا هب

واحدة [ وكان معمر حيدث عن الزهري عن عبيد اهللا أن عمارا كان ميسح بالتيمم وجهه مسحة : قال عبد الرزاق 
  خيتصره معمر هكذا ] كان [ مث يعود فيمسح يديه إىل اإلبطني و ] 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



دثنا يزيد بن هارون أخربنا ابن أيب ذئب عن الزهري عن عبيد اهللا عن عمار بن ياسر حدثنا حجاج ح - ١٦٣٣
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فهلك عقد لعائشة فطلبوه حىت أصبحوا وليس مع القوم ماء : قال 

  يديهم وباطنها إىل اآلباط فنزلت الرخصة فقام املسلمون فضربوا بأيديهم إىل األرض فمسحوا هبا وجوههم وظاهر أ
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أتيت : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد عن أيب الزبري عن حممد بن علي عن عمار قال  - ١٦٣٤
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قدمت على : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن عطاء اخلراساين عن حيىي بن يعمر عن عمار بن ياسر أنه قال  - ١٦٣٥
أهلي ليال من سفر قد تشققت يداي فضمخوين بالزعفران فغدوت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلمت 

مث جئت فسلمت عليه فرد علي  اذهب فاغسل هذا عنك فذهبت فغسلته: فلم يرد علي ومل يرحب يب فقال 
إن املالئكة ال حتضر جنازة الكافر خبري وال املتضمخ بالزعفران وال اجلنب ورخص للجنب إذا : ورحب يب وقال 

  أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب أن يتوضأ 

عمار بن  مسعت: حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكري حدثنا علي بن أيب فاطمة عن أيب مرمي قال  - ١٦٣٦
من كذب علي متعمدا : يا أبا موسى أنشدك اهللا أمل تسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : ياسر يقول 

فليتبوأ معقعده من النار ؟ فأنا سائلك عن حديث فإن صدقت وإال بعثت عليك من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا 
إهنا : ت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بنفسك قال عليه و سلم من يقررك مث أنشدك اهللا أليس إمنا عناك أن

ستكون فتنة يف أميت أنت يا أبا موسى فيها نائم خري منك قاعدا وقاعد خري منك قائما وقائم خري منك ماشيا 
  فخصك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يعم الناس ؟ أبو موسى ومل يرد عليه شيئا 

  يف إسناده ضع: قال حسني سليم أسد 

قال رسول : حدثنا عبد اهللا بن عامر بن زرارة حدثنا شريك عن الركني عن ابن حنظلة عن عمار قال  - ١٦٣٧
  من كان ذا وجهني يف الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

زيد بن زريع حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن حدثنا حممد بن املنهال حدثنا ي - ١٦٣٨
فأمرين : سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن التيمم قال : عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر قال 

  بالوحه والكفني ضربة واحدة 
  وكان قتادة يعفر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حيىي احلماين حدثنا يعلى بن احلارث احملاريب عن غيالن بن جامع عن إياس بن سلمة عن ابن لعمار  حدثنا - ١٦٣٩
  أن النيب صلى اهللا عليه سومل صلى يف ثوب واحد متوشحا به : عن عمار 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أجنبت : قال عمار : ة قال حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن ناجي: حدثنا خلف بن هشام قال  - ١٦٤٠
إمنا : وأنا يف اإلبل فلم أجد ماء فتمعكت متعك الدابة فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته بذلك فقال 

  كان جيزيك من ذلك التيمم 

 حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا ابن أيب غنية عن عقبة بن املغرية الشيباين عن من حدثه عن جد - ١٦٤١
: أقاتل معك وأكون معك ؟ قال : لقيت عمار بن ياسر يوم اجلمل وهو يبول يف قرن فقلت له : أبيه املخارق قال 

  قاتل حتت راية قومك فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يستحب الرجل يقاتل حتت راية قومه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : عبد الرمحن بن عبد امللك بن أجبر عن أبيه عن واصل بن حيان قال  حدثنا سريج بن يونس حدثنا - ١٦٤٢
يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست : خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا : أبو وائل 

ئنة وفقهه إن طول صالة الرجل وقصر خطبته م: إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : ؟ فقال 
  فأطيلوا الصالة واقصروا اخلطب وإن من البيان سحرا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت قيس بن سعد حيدث عن عطاء عن حممد بن : حدثنا موسى حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال  - ١٦٤٣
  وهويصلي فرد عليه السالم أنه سلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم : علي بن أيب طالب عن عمار بن ياسر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا عند عمار : حدثنا ابن منري حدثنا أبو خالد األمحر عن عمرو بن قيس عن أيب إسحاق عن صلة قال  - ١٦٤٤
من صام هذا اليوم فقد عصى أبا : يف اليوم الذي يشك فيه من رمضان فأيت بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار 

  قاسم صلى اهللا عليه و سلم ال
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قالت أم : قالت أم حسن : حدثنا القواريري حدثنا خالد بن احلارث حدثنا ابن عون عن احلسن قال  - ١٦٤٥
ـ  ما نسيت يوم اخلندق وهو يعاطيهم اللنب وقد اغرب شعره ـ يعين النيب صلى اهللا عليه و سلم: املؤمنني أم سلمة 

ـ : إن اخلري خري اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة وجاء عمار فقال : وهو يقول  وحيك أو ويلك ـ شك خالد 
  ابن مسية تقتلك الفئة الباغية 

  أما إهنا قد كانت تدخل على أم سلمة : حدثت حممدا عن أمه فقال : قال ابن عون 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



] علي [ ملا بعث : مسعت أبا وائل قال : ري حدثنا غندر حدثنا شعبة عن احلكم قال حدثنا القواري - ١٦٤٦
أما إين ألعلم أهنا زوجته يف الدنيا واآلخرة ـ يعين : عمارا و احلسن إىل الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال 

ـ    عائشة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مهدي عن يعلى بن احلارث عن غيالن بن جامع عن إياس بن سلمة  حدثنا موسى حدثنا عبد الرمحن بن - ١٦٤٧
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى يف ثوب : عن ابن لعمار عن عمار 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا موسى بن حممد حدثنا حممد بن أيب الوزير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن حبيب عن عبد اهللا  - ١٦٤٨
  أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نطيل الصالة ونقصر اخلطبة : قال عمار بن ياسر : كثري قال بن 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عمار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد اهللا عن سعيد بن أيب سعيد عن عمر بن أيب بكر بن  - ١٦٤٩
أن عمار بن ياسر دخل املسجد فصلى ركعتني خفيفتني فقال رجل خففتهما يا : ث بن هشام عبد الرمحن بن احلار

رأيتين نقصت من حدودمها شيئا ؟ إين بادرت هبما الوسواس إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ابا اليقظان فقال 
عها أو مثنها أو سبعها أو سدسها إن الرجل ليصلي ولعله أن ال يكون له من صالته إال عشرها أو تس: و سلم يقول 

  أو مخسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها 
  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي عن إسرائيل عن مساك عن ثروان بن ملحان  - ١٦٥٠
حدثنا حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الفتنة : له  كنا جلوسا يف املسجد فمر علينا عمار فقلنا: قال 

سيكون بعدي أمراء يقتتلون على امللك يقتل بعضهم عليه : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : فقال 
  لو حدثنا به غريك كذبناه أما إنه سيكون : بعضا قلنا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

سن بن قزعة حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد عن قتادة عن خالس بن عمرو عن عمار بن حدثنا احل - ١٦٥١
أنزلت املائدة من السماء خبزا وحلما فأمروا أن ال خيونوا وال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ياسر قال 

  يدخروا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازير 
  جاله ثقات ر: قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا يوسف بن خالد حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن عبيد اهللا  - ١٦٥٢
تيممنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمسحنا : بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس أن عمار بن ياسر قال 

  وجوهنا وأيدينا إىل املناكب بالتراب 
  إسناده ضعيف : ليم أسد قال حسني س



حدثنا حممد بن الفرج حدثنا حممد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة أخربين سعد بن إبراهيم عمن  - ١٦٥٣
إن احلالل بني واحلرام بني وبينهما شبهات من : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أخربه عن عمار بن ياسر 

يهن يوشك أن يواقع الكبائر كاملرتع حول احلمى يوشك أن يواقعه لك ملك توقاهن كن وقاء لدينه ومن يوقع ف
  محى 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  مسند الرباء بن عازب

قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا شريك عن احلسن بن احلكم عن عدي بن ثابت عن الرباء قال  - ١٦٥٤
  دا جفا من ب: رسول اهللا صلى اهللا عليه سومل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

نزلنا مع النيب : عن أيب إسحاق عن الرباء قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة عن زكريا  - ١٦٥٥
صلى اهللا عليه و سلم احلديبية فوجدنا ماءها قد شربه أوئل الناس فجلس النيب صلى اهللا عليه و سلم على البئر 

  منها فأخذ منه بفيه مث جمه فيها ودعا اهللا تعاىل فكثر ماؤها حىت روي الناس منها  ودعا بدلو
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا معمر بن سليمان الرقي حدثنا حجاج بن أرطاة عن أيب إسحاق عن  - ١٦٥٦
  تكفيك آية الصيف : و سلم عن الكاللة فقال  سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه: الرباء بن عازب قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو الناقد حدثنا حفص بن غياث النخعي حدثنا احلجاج عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب  - ١٦٥٧
  كان يسجد بني كفيه : سئل أين كان يسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : قال 

  إسناده ضعيف :  سليم أسد قال حسني

حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا هشيم عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء  - ١٦٥٨
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني افتتح الصالة رفع يديه حىت حاذتا إهباميه أو حتاذيان : بن عازب قال 

  أذنيه 
  إسناده ضعيف :  قال حسني سليم أسد

من احلق على املسليمن أن يغتسل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن الرباء بن عازب قال  - ١٦٥٩
  أحدهم يوم اجلمعة وأن ميس من طيب إن كان عند أهله فإن مل يكن عندهم فإن املاء طيب 

عيد الفطر ويوم األضحى ويوم عرفة ويوم نعم يوم : هل من غسل غري يوم اجلمعة قال : قلت ليزيد : قال هشيم 
  اجلمعة وقال فيه 



: ثنا إسحاق األزرق حدثنا زكريا عن أيب إسحاق عن الرباء قال حدثنا أبو عبد الرمحن األذرمي حد - ١٦٦٠
  اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل احلج 

  لقد علم أن قد اعتمر أربعا لعمرته يف حجة الوداع : وقالت عائشة : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: داود بن أيب هند عن الشعيب عن الرباء بن عازب قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن  - ١٦٦١
يا رسول : أال ال يذحبن أحد حىت يصلي فقام رجل فقال : خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يوم حنر فقال 

فقد فعلت : اهللا هذا يوم اللحم فيه مكروه وإين عجلت نسيكيت ألطعم أهلي وأهل داري أو أهلي وجرياين قال 
نعم وهي خري من : يا رسول اهللا عندي عناق لنب هي خري من شايت حلم أفاذحبها ؟ قال : ذحبا آخر قال  فأعد

  نسيكتك وال تقضي جذعة عن أحد بعدك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا خطبن: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن الشعيب عن الرباء بن عازب قال  - ١٦٦٢
من صلى صالتنا ونسك نسيكتنا فقد أصاب : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم األضحى بعد الصالة فقال 

النسك ومن نسك قبل الصالة فشاته شاة حلم وال نسك له فقال ألو بردة بن نيار خال الرباء يا رسول اهللا فإين 
تكون شايت أول شيء يذبح يف بييت  نسكت شايت قبل الصالة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن

يا رسول اهللا فإن عندنا عناقا لنا : فقال : شاتك شاة حلم قال : فذحبت شايت وتغديت قبل أن آيت الصالة قال 
  نعم ولن جتزي عن أحد بعدك : جذعة هي أحب إيل من شاتني أفتجزي عين ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى : ن أيب شيبة حدثنا جرير عن فطر عن أيب إسحاق عن الرباء قال حدثنا عثمان ب - ١٦٦٣
اللهم بالغا يبلغ خريا معفرة منك ورضوانا بيدك اخلري إنك على كل : اهللا عليه و سلم إذا خرج إىل سفر فقال 

لنا األرض اهللا أعوذ بك  شيء قدير اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل اللهم هون علينا السفر واطو
  من وعثاء السفر وكآبة املنقلب 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب : حدثنا جماهد بن موسى حدثين يهز حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن الربيع بن الرباء عن أبيه  - ١٦٦٤
  لربنا حامدون  صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رجع من سفره قال آيبون تائبون عابدون

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول : حدثنا جماهد بن موسى حدثين يهز حدثين شعبة حدثين عدي بن ثابت عن الرباء بن عازب  - ١٦٦٥
  } والتني والزيتون { : اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يف سفر فقرأ يف العشاء األخرة يف إحدى الركعتني بـ 

  إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم



: حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا هشيم أخربنا أشعث عن عدي بن ثابت عن الرباء بن عازب قال  - ١٦٦٦
  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خايل إىل رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم بعث : ر حدثنا حفص عن أشعث عن عدي عن الرباء حدثنا أبو معم - ١٦٦٧
  رجال إىل رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويأيت برأسه 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت : رة قال حدثنا شعبة عن عمرو بن م: حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد الرمحن و أبو داود قاال  - ١٦٦٨
اللهم : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر رجال إذا أخذ مضجعه أن يقول : سعد بن عبيدة حيدث عن الرباء 

أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وأجلأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ 
  ك الذي أرسلت فإن مات مات على الفطرة وال منجا منك إال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسول

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي حدثنا حفص بن غياث عن حجاج بن أرطاة عن أيب إسحاق عن  - ١٦٦٩
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يضع وجهه بني كفيه إذا سجد : الرباء 

  اده ضعيف إسن: قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرمحن بن صاحل حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن قنان بن عبد اهللا النهمي عن عبد الرمحن  - ١٦٧٠
كأن صوت هذا من مزامري آل : مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم أبا موسى يقرأ فقال : بن عوسجة عن الرباء قال 

  داود 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن بكار موىل بين هاشم حدثنا حيىي بن عقبة بن أيب العيزار حدثنا أبو إسحاق عن الرباء قال  - ١٦٧١
  ) السجدة : تنزيل ( سجدنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه سومل يف الظهر فظننا أنه قرأ : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

خرج رسول اهللا صلى : عياش حدثنا أبو إسحاق عن الرباء قال حدثنا حممد بن بكار حدثنا أبو بكر بن  - ١٦٧٢
يا رسول اهللا : اجعلوا حجكم عمرة فقال ناس : اهللا عليه و سلم وأصحابه فأحرمنا باحلج فلما أن قدمنا مكة قال 

 انطلق فردوا عليه القول فغضب مث: انظروا ما أمرتكم به فافعلوا قال : قد أحرمنا باحلج فكيف جنعلها عمرة ؟ قال 
: فقال ! ؟ ] تعاىل [ من أغضبك أغضبه اهللا : فرأت الغضب يف وجهه فقالت : حىت دخل على عائشة غضبان قال 

  ! مايل ال أغضب وأنا آمر باألمر فال يتبع ؟ 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



قال : اء العبدي عن الرباء قال حدثنا خالد بن مرداس حدثنا هشيم عن أيب بلج عن زيد بن أيب الشعث - ١٦٧٣
  إذا التقى املسلمان فتصافحا ومحدا اهللا واستغفراه غفر هلما ؟ : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا حممد بن اخلطاب حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن  - ١٦٧٤
  سلم يف صالة املغرب والغداة قنت النيب صلى اهللا عليه و : الرباء قال 
  ابن أيب ليلى ـ : إنه كان صاحب أمر ـ يعين : فذكرت ذلك إلبراهيم فغضب وقال : قال عمرو 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن دينار حدثنا مصعب بن سالم عن محزة بن حبيب الزبات عن أيب إسحاق السبيعي عن  - ١٦٧٥
: يف خدورها ـ فقال : بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أمسع العواتق يف بيوهتا ـ أو قال خط: الرباء قال 

يا معشر من آمن بلسانه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع اهللا عورته ومن تتبع اهللا 
  عورته يفضحه يف جوف بيته 

  ثقات رجاله : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن أيب إسحاق الشيباين أنه  - ١٦٧٦
أهنم كانوا يصلون : حدثنا الرباء بن عازب : مسعت عبد اهللا بن يزيد يقول على املنرب : حدثه حمارب بن دثار قال 

مسع اهللا ملن محده مل نزل : وإذا رفع رأسه من الركوع فقال  مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا ركع ركعوا
  قياما حىت نراه قد وضع 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا إذا : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا هشيم عن العوام أخربين عزرة بن احلارث الشيباين عن الرباء قال  - ١٦٧٧
رفعنا رؤوسنا من الركوع قمنا صفوفا حىت يسجد النيب صلى اهللا عليه صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف

  و سلم فإذا سجد تبعناه 
  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء  - ١٦٧٨
  عن بغلته فترجل و سلم ملا لقي املشركني يوم حنني نزل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: قال : حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا ابن أيب ليلى عن حفصة بنت عازب عن الرباء  - ١٦٧٩
  الوقت ما بينهما : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يسأله عن مواقيت الصالة فأمر بالال فقدم وأخر وقال 

حدثين عبد الرمحن : حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا هبز حدثنا شعبة أخربين احلكم بن عتيبة قال  - ١٦٨٠
كان ركوع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا : بن أيب ليلى حيدث عن الرباء قال 

  سجد وبني السجدتني قريبا من السواء 



: مسعت ابن أيب ليلى حيدث عن الرباء قال : د حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن احلكم قال وحدثنا أمح - ١٦٨١
كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من 

  السجدتني قريبا من السواء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ابن حممد حدثنا يونس بن عمرو عن أبيه عن أيب عبيدة عن : ة بن مكرم حدثنا يونس يعين حدثنا عقب - ١٦٨٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اضطجع لينام وضع يده اليمىن حتت : أبيه عبد اهللا بن مسعود أنه قال 

  اللهم قين عذابك يوم جتمع عبادك : خده األمين وقال 
  ه ثقات غري أنه منقطع رجال: قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا الرباء بن عازب : قال أيب : حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس حدثنا يونس بن عمرو قال  - ١٦٨٣
  يوم تبعث عبادك : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثله غري أنه قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

د حدثنا إمساعيل بن أبان حدثين مسعود بن سعد عن يزيد بن أيب زياد حدثنا إبراهيم بن عرعرة بن الربن - ١٦٨٤
حق على املسلمني أن يغتسلوا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء قال 

  يوم اجلمعة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أمر رسول اهللا حبفر : عن أيب عبد اهللا ميمون عن الرباء قال حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن عوف  - ١٦٨٥
فأخذ املعول : عرض لنا صخرة ال تأخذ فيها املعاول فشكوا ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : اخلندق قال 

 !اهللا أكرب : بسم اهللا فكسر ثلث الصخرة مث قال : وضع ثوبه ـ فضرب ضربة وقال : وأحسبه قال : ـ قال 
بسم اهللا وضرب أخرى فكسر ثلثها : أعطيت مفاتيح الشام إين ألنظر إىل قصورها احلمر من مكاين هذا مث قال 

بسم اهللا : أعطيت مفاتيح فارس واهللا إين ألنظر إىل املدائن وقصرها األبيض من مكاين هذا مث قال ! اهللا أكرب : وقال 
طيت مفاتيح اليمن واهللا إين ألنظر إىل مفاتيح صنعاء من أع! اهللا أكرب : وضرب أخرى فكسر بقية احلجر وقال 

  مكاين هذا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا خالد بن مرداس حدثنا إمساعيل بن عياش عن عتبة بن أيب حكيم عن طلحة بن نافع عن عبد  - ١٦٨٦
  ا القرآن بأصواتكم زينو: أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : الرمحن بن عوسجة عن الرباء 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا إسحاق حدثنا أبو معاوية حدثنا قنان بن عبد اهللا عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء قال  - ١٦٨٧
  أفشوا السالم تسلموا واألشرة شر : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  كثرة العبث : يعين : قال أبو معاوية 
  إسناده حسن : حسني سليم أسد  قال

حدثنا أمحد بن إبراهيم املوصلي حدثنا أبو علي صاحل بن عمر عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن  - ١٦٨٨
  من قال للمدينة يثرب فليستغفر اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب ليلى عن الرباء بن عازب قال 

  اده ضعيف إسن: قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق حدثنا وكيع حدثنا ابن أيب ليلى عن احلكم و عيسى عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن  - ١٦٨٩
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا افتتح الصالة رفع يديه مث ال يرفع حىت ينصرف : الرباء 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان : عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء قال  حدثنا إسحاق حدثنا شريك - ١٦٩٠
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا افتتح الصالة رفع يديه حنو رأسه مث ال يعود 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رأيت : الرباء قال حدثنا إسحاق حدثنا هشيم عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن  - ١٦٩١
  رسول اهللا صلى اهللا عليهوسلم حني افتتح الصالة كرب ورفع يديه حىت كادتا حتاذيان أذنيه مث مل يعد 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رأيت : مسعت يزيد بن أيب زياد عن ابن أيب ليلى عن الرباء قال : حدثنا إسحاق حدثنا ابن إدريس قال  - ١٦٩٢
  لى اهللا عليه و سلم رفع يديه حني استقبل الصالة حىت رأيت إهبامية قريبا من أذنيه مث مل يرفعهما رسول اهللا ص

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

غزوت مع : حدثنا حممد بن بكار حدثنا حديج بن معاوية عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال  - ١٦٩٣
  غزوة  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس عشرة

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بضع عشرة غزوة : ومسعت زيد بن أرقم يقول : قال  - ١٦٩٤

: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن مطرف عن أيب إسحاق عن الرباء قال  - ١٦٩٥
  يوم أحد ] وشهدنا [ هللا عليه و سلم أنا و ابن عمر فاستصغرنا عرضت يوم بدر على رسول اهللا صلى ا

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

تويف إبراهيم : حدثنا أبو بكر حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن فراس عن الشعيب عن الرباء قال  - ١٦٩٦
ادفنوه بالبقيع فإن :  صلى اهللا عليه و سلم ابن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو ابن ستة عشر شهرا فقال رسول اهللا



  له مرضعا تتم رضاعه يف اجلنة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا أبو األحوص حدثنا أبو إسحاق عن عبد اهللا بن يزيد حدثنا الرباء  - ١٦٩٧
مسع اهللا ملن : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا قال كنا نصلي خلف رس: بن عازب ـ وكان غري كذوب ـ قال 

محده مل حين أحد منا ظهره حىت يضع النيب صلى اهللا عليه و سلم جبهته إىل األرض فإذا وضع جبهته إىل األرض 
  خررنا سجودا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مر بنا رسول اهللا صلى اهللا : عن الرباء قال  حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا شريك عن أيب إسحاق - ١٦٩٨
  عليه و سلم وقدورنا تغلي من حلوم احلمر فأمرنا أن نكفئها فأكفأناها 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ما رأينا أحدا يف حلة محراء مترجال أمجل من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان له : وعن الرباء قال  - ١٦٩٩
  ن منكبيه شعر قريبا م

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ما رأيت ذا ملة يف حلة أحسن من رسول : حدثنا زكريا حدثنا أبو وكيع عن أيب إسحاق عن الرباء قال  - ١٧٠٠
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

ن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا صاحل بن عمر حدثنا يزيد ب - ١٧٠١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا افتتح الصالة رفع يديه حىت حياذي هبما أذنيه فذكرت ذلك لعدي : قال 

  قد مسعت الرباء يذكر ذلك : بن ثابت فقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين أبو يعقوب الثقفي عن يونس بن عبيد موىل : ىي بن زكريا قال حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا حي - ١٧٠٢
أرسلين حممد بن القاسم إىل الرباء بن عازب أسأله عن راية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حممد بن القاسم قال 

  كانت سوداء مربعة من منرة : ما كانت ؟ قال 
  إسناده فيه ضعف : قال حسني سليم أسد 

كان فيما اشترطوا على النيب صلى : ثنا زكريا بن حيىي حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن الرباء قال حد - ١٧٠٣
  القراب وما فيه : ؟ قال ] وما جلبان السالح : قال [ جبلبان السالح ] إال [ اهللا عليه و سلم أال يدخلوا مكة 

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا صلى اهللا : جعفر بن محيد الكويف حدثنا عبيد اهللا بن إياد عن أبيه عن الرباء قال حدثنا  - ١٧٠٤
كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته جتر زمامها بأرض قفر ليس هبا طعام وال شراب وعليها : عليه و سلم 

شديدا يا : ا فوجدها متعلقة به ؟ قلنا له الطعام والشراب فطلبها حىت شق عليه مث مرت جبذل شجرة فتعلق زمامه
  رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هللا أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما رأيت أحدا يف حلة محراء أمجل من : حدثنا حمرز بن عون حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن الرباء قال  - ١٧٠٥
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مترجال كان له شعر قريب من أذنيه أو قال منكبيه 

  الشك من حمرز 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زياد بن أيوب حدثنا أبو حيىي احلماين حدثنا مالك بن مغول و احلسن بن عمارة و فطر عن  - ١٧٠٦
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : اء بن عازب قال إمساعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن الرب

  زينوا القرآن بأصواتكم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا جعفر بن محيد الكويف حدثنا عبيد اهللا بن إياد عن أبيه عن الرباء بن عازب قال  - ١٧٠٧
  وارفع مرفقيك  إذا سجدت فضع كفيك: صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عبد اهللا بن واقد عن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا إسحاق بن منصور عن أيب رجاء اخلراساين  - ١٧٠٨
قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و : رأيت على الرباء خامتا من ذهب فقيل له من أجله قال : حممد بن مالك قال 

البس ما كساك : ادن يا براء فألبسين يف إصبعي وقال : من ترون أحق هبذا ؟ مث قال : ذا اخلامت فقال سلم ففضل ه
  اهللا ورسوله 

حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن عبد اهللا بن عبد اهللا عن ابن أيب ليلى عن  - ١٧٠٩
  الغنم بركة : الرباء قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت الرباء بن : حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيب إسحاق اهلمداين قال  - ١٧١٠
ملا أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مكة إىل املدينة تبعه سراقة بن جعشم فدعا عليه رسول : عازب قال 

ادع اهللا يل وال أضرك فدعا له فعطش رسول اهللا صلى اهللا عليه : ال اهللا صلى اهللا عليه و سلم فساخت به فرسه فق
فأخذت قدحا فحلبت يف كثبة من لنب فأتيته فشرب مث شرب حىت : و سلم فمروا براع فقال أبو بكر الصديق 

  رضيت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



يب إسحاق عن أيب عبيدة ورجل آخر عن حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن أ - ١٧١١
اللهم قين عذابك يوم جتمع : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن ينام توسد ميينه ويقول : الرباء قال 

  عبادك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  يوم تبعث عبادك : وقال أبو األحوص : قال أبو إسحاق : قال شعبة  - ١٧١٢

ملا : مسعت الرباء قال : حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيب إسحاق قال  - ١٧١٣
: حممد رسول اهللا فقال املشركون : صاحل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل مكة كتب علي بينهم كتابا فكتب 

ما أنا بالذي أحموه فمحاه : حمه فقال علي ا: حممد رسول اهللا لو كنت رسول اهللا مل نقالتك قال لعلي : ال تكتب 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيده فصاحلهم على أن يدخلها هو وأصحابه ثالثة أيام وال يدخلها إال جبلبان 

  القراب وما فيه : ما جلبان السالح ؟ قال : السالح فسألوه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال : مسعت الرباء بن عازب قال : قال  قال ومسعت أبا إسحاق - ١٧١٤
  مربوعا بعيد ما بني املنكبني عظيم اجلمة إىل شحمة أذنيه عليه حلة محراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان أول من قدم من أصحاب رسول اهللا : ال مسعت الرباء بن عازب ق: وبإسناده عن أيب إسحاق قال  - ١٧١٥
فقدم بالل و سعيد و عمار بن : صلى اهللا عليه و سلم مصعب بن عمري و ابن أم مكتوم فكانوا يقرئون الناس قال 

مث قدم عمر بن اخلطاب يف عشرين من : فقدم بالل و سعيد و عمار بن ياسر قال : مث قدم الناس قال : ياسر قال 
صلى اهللا عليه و سلم مث قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما رأيت أهل املدينة فرحوا  أصحاب رسول اهللا

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حىت جعل اإلماء يقلن : بشيء فرحهم برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  سور من املفصل يف ]  ١: األعلى [ } سبح اسم ربك األعلى { فما قدم حىت قرأت بـ : سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ينقل التراب ولقد وارى التراب : مسعت الرباء قال : وبإسناده قال  - ١٧١٦
  : بطنه وهو يقول 

  ) وال تصدقنا وال صلينا ... اللهم لوال أنت ما اهتدينا ( 
  ) ام إن ال قينا و ثبت األقد... فأنزلن سكينة علينا ( 
  ) إن األىل قد بغوا علينا ( 

  : ورمبا قال 
  ) إذا أرادوا فتنة أبينا ... إن املال قد أبوا علينا ( 

  يرفع هبا صوته 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



نتم إن ك: مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقوم جلوس يف الطريق فقال : وبإسناده عن الرباء قال  - ١٧١٧
  ال بد فاعلني فاهدوا السبيل وردوا السالم وأعينوا املظلوم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد الرمحن حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن الرباء  - ١٧١٨
  و سلم مبثله 

  ال : قال أمسعته من الرباء ؟ : قلت أليب إسحاق : قال شعبة 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

مات ناس من : قال الرباء بن عازب : حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد حدثنا شعبة عن أيب إسحاق قال  - ١٧١٩
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهم يشربون اخلمر فلما نزل حترميها قال أناس من أصحاب النيب صلى 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات { وكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربوهنا ؟ فنزلت  :اهللا عليه و سلم 
  ]  ٩٣: املائدة [ } جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مثله قال : ازب حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد الرمحن حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن الرباء بن ع - ١٧٢٠
  ال : أمسعته من الرباء ؟ قال : قلت : شعبة 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

أمر رسول اهللا : حدثنا حممد حدثنا حممد حدثنا شعبة عن أيب إسحاق أنه مسع الرباء بن عازب يقول  - ١٧٢١
ووجهت وجهي إليك  اللهم أسلمت نفسي إليك: صلى اهللا عليه و سلم رجال إذا أخذ مضجعه أن يقول 

وفوضعت أمري إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منحى منك إال إليك آمنت بكتابك 
  الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مات مات على الفطرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ويف الدار دابة فجعلت تنقر فسلم } كهف ال{ قرأ رجل : مسعت الرباء يقول : وبه عن أيب إسحاق قال  - ١٧٢٢
ـ أو سحابة ـ قد غشيته فذكره للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال  اقرأ فالن فإهنا السكينة نزلت عند : فإذا ضبابة 

  القرآن أو تنزلت للقرآن 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

براءة { وآخر سورة نزلت } الكاللة { نزلت آخر آية : مسعت الرباء يقول : وبه عن أيب إسحاق قال  - ١٧٢٣
 {  

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



استصغرت يوم بدر أنا و ابن عمر وكانت : وبه عن أيب إسحاق أنه مسع الرباء بن عازب يقول  - ١٧٢٤
  املهاجرون نيفا على الستني واألنصار نيفا على املئتني وأربعني 

  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري { : يقول يف هذه اآلية : وبإسناده عن أيب إسحاق أنه مسع الرباء  - ١٧٢٥
قال فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زيدا فجاء ]  ٩٥: النساء [ } أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل اهللا 

: النساء [ } ستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر ال ي{ فشكا ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت : بكتف قال 
٩٥  [  

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف هذه : حدثنا حممد حدثنا حممد حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت  - ١٧٢٦
  مثل حديث الرباء ]  ٩٥: النساء [ } ال يستوي القاعدون { اآلية 
  إسناده ضعيف : سني سليم أسد قال ح

: وسأله رجل من قيس قال : مسعت الرباء : حدثنا حممد حدثنا حممد حدثنا شعبة عن أيب إسحاق قال  - ١٧٢٧
لكن رسول اهللا مل يفر كانت هوازن ناسا رماة : أفررمت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم حنني ؟ فقال الرباء 

بنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام ولقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بغلته وإنا ملا محلنا عليهم فأكب
  : الشهباء وإن أبا سفيان بن احلارث آخذ بلجامها وهو يقول 

  ) أنا النيب ال كذب أنا ابن عبد املطلب ( 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أصبنا يوم خيرب محرا : قال الرباء : ا شعبة عن أيب إسحاق قال حدثنا حممد حدثنا حممد بن جعفر حدثن - ١٧٢٨
  فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أكفئوا القدور 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت الرباء : مسعت الربيع بن الرباء يقول : حدثنا حممد حدثنا حممد حدثنا شعبة عن أيب إسحاق قال  - ١٧٢٩
  آبيون عابدون لربنا حامدون : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أقبل من سفر قال :  يقول

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أهديت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلة : مسعت الرباء يقول : وبإسناده عن أيب إسحاق قال  - ١٧٣٠
  لينها فقال تعجبون من لني هذه ؟ ملناديل سعد يف اجلنة خري منها وألني حرير فجعل أصحابه يلمسوهنا يعجبون من 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا حممد حدثنا حيىي عن سفيان عن أيب إسحاق عن الرباء قال  - ١٧٣١
  هذا ؟ ملناديل سعد يف اجلنة ألني من هذا أتعجبون من لني : سلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسوهنا فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كانت األنصار إذا : مسعت الرباء يقول : حدثنا حممد حدثنا حممد حدثنا شعبة عن أيب إسحاق قال  - ١٧٣٢
وليس { : ت حجوا مل يدخلوا البيوت إال من ظهورها فجاء رجل من األنصار فدخل من بابه فقيل له يف ذلك فنزل

  ]  ١٨٩: البقرة [ اآلية } الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حدثنا قنان بن عبد اهللا النهمي عن عبد  - ١٧٣٣
كأن صوت : سلم ـ ومسع أبا موسى يقرأ القرآن ـ عن النيب صلى اهللا عليه و : الرمحن بن عوسجة عن الرباء 

  هذا من أصوات آل داود 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  مسند عقبة بن عامر اجلهين

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا سفيان عن معاوية بن صاحل عن عبد الرمحن بن جبري  - ١٧٣٤
فأمنا رسول اهللا : أنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن املعوذتني قال عقبة : بن نفري عن أبيه عن عقبة بن عامر 

  صلى اهللا عليه و سلم هبما يف صالة الفجر مث دعاين فذكرت حديثه فيهما 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن عبد اهللا عن  حدثنا زهري بن حرب حدثنا جرير عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن مرثد - ١٧٣٥
اقرأ هباتني من آخر سورة البقرة إين أعطيتهما : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عقبة بن عامر قال 

  من حتت العرش 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عبد الرمحن  حدثنا أبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن - ١٧٣٦
يا عقب أال : بينا أنا أقود برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف نقب من تلك النقاب قال : عن عقبة بن عامر قال 

يا عقب أال تركب ؟ فأشفقت أن : تركب ؟ فأجللت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أركب مركبه مث قال 
يا عقب أال أعلمك سورتني : م وركبت هنيهة مث ركب مث قال تكون معصية فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

قل أعوذ { و } قل أعوذ برب الفلق { : فأقرأين : بلى يا رسول اهللا قال : من خري السورتني قرأ هبما الناس ؟ قلت 
كلما  كيف رأيت يا عقب ؟ اقرأ هبما: مث أقيمت الصالة فتقدم رسول اهللا فقرأ هبما مث مر يب قال } برب الناس 
  منت وقمت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا زهري حدثنا معن بن عيسى حدثنا معاوية بن صاحل عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن كثري  - ١٧٣٧
املسر بالقرآن كاملسر بالصدقة واجلاهر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن مرة عن عقبة بن عامر قال 

  كاجلاهر بالصدقة بالقرآن 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد اهللا بن يزيد حدثنا موسى بن أيوب القاري قال حدثين عمي إياس بن عامر  - ١٧٣٨
قال رسول اهللا صلى ]  ٥٢احلاقة  ٩٦: الواقعة [ } فسبح باسم ربك العظيم { ملا نزلت : عن عقبة بن عامر قال 

اجعلوها يف : قال ]  ١: األعلى [ } سبح اسم ربك األعلى { ليه و سلم اجعلوها يف ركوعكم فلما نزلت اهللا ع
  سجودكم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن يزيد حدثنا حيوة أخربين بكر بن عمرو أن شعيب بن زرعة حدثه قال  - ١٧٣٩
األنفس : ال ختيفوا أنفسكم ـ أو قال : مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ألصحابه أنه : حدثين عقبة بن عامر 
  بالدين : ومب خنيف أنفسنا ؟ قال : ـ قيل يا رسول اهللا 

مسعت علي بن رباح اللخمي : حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن يزيد حدثنا قباث بن رزين املصري قال  - ١٧٤٠
كنا جلوسا يف املسجد نقرأ القرآن فدخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه : هين يقول مسعت عقبة بن عامر اجل: قال 

وتغنوا به ـ فو الدي نفس بيده هلو أشد : حسبته قال : ال تعلموا كتاب اهللا وأفشوه ـ قال قباث : و سلم فقال 
  تفلتا من العشار من العقل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

د بن عبد اهللا بن منري حدثنا بكر بن يونس بن بكري عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن حدثنا حمم - ١٧٤١
ال تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن اهللا يطعمهم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عامر قال 
  ويسقيهم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن أيب علي عن عقبة بن  حدثنا هارون بن معروف حدثنا - ١٧٤٢
ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم اهللا فال يعجزن أحدكم : مسعت رسول اهللا صلى عليه وسلم يقول : عامر أنه قال 

  أن يلهو بأسهمه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عمرو بن احلارث عن أيب علي مثامة بن شفي أنه مسع عقبة حدثنا هارون حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربين  - ١٧٤٣
وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة { : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو على املنرب يقول : بن عامر يقول 

  أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي ]  ٦٠: األنفال [ } 
  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو حيىي كامل بن طلحة حدثنا ابن هليعة حدثنا كعب بن علقمة عن عبد الرمحن بن مشاسة املهري  - ١٧٤٤
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النذر ميني وكفارته كفارة ميني : عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

محد بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو عبدالرمحن حدثنا هليعة عن مشرح بن هاعان املعافري عن حدثنا أ - ١٧٤٥
لو أن القرآن جعل يف إهاب مث ألقي يف : أن رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عقبة بن عامر اجلهين 

  دخل النار فهو شر من خنزير أن من مجع القرآن مث : ففسره : النار ما احترقت قال أبو عبد الرمحن 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثين أبو قبيل حيي بن هانئ املعافري قال : حدثنا أمحد حدثنا أبو عبد الرمحن حدثنا ابن هليعة قال  - ١٧٤٦
تاب هالك أميت يف الك: مسعت رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مسعت عقبة بن عامر يقول 

ال يتعلمون القرآن فيتأولونه على غري تأويله وحيبون اللنب فيدعون : وما الكتاب واللنب ؟ قال : قالوا : واللنب 
  اجلماعات واجلمع ويبدون 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عافري عن أيب حدثين أبو قبيل امل: حدثنا أبو عبد اهللا الدورقي حدثنا عبدالرمحن حدثنا ابن هليعة قال  - ١٧٤٧
من خرج من بيته إىل املسجد : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عشانة املعافري عن عقبة بن عامر اجلهين 

كتبت له بكل خطوة خيطوها عشر حسنات والقاعج يف املسجد ينتظر الصالة كالقانت ويكتب من املصلني حىت 
  يرجع إىل بيته 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا : حدثنا كامل بن طلحة حدثنا ابن هليعة حدثنا يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة  - ١٧٤٨
إن بني : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى على قتلى أحد بعد مثان سنني كاملودع لألحياء واألموات فقال 

إليه يف مكاين هذا وإن عرضه كما بني أيلة  أيديكم فرطات أنا عليكم شهيد وإن موعدكم احلوض وإين أنظر
واجلحفة وإين أتيت مبفاتيح خزائن األرض وأنا يف مقامي هذا وإين ليست أخاف عليكم أن تشركوا ولكين أخاف 

  عليكم الدنيا أن تنافسوها 
  فكان آخر نظرة نظرهتا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال عقبة 

  ده ضعيف إسنا: قال حسني سليم أسد 

مسعت رسول اهللا : مسعت عقبة بن عامر يقول : حدثنا كامل حدثنا ابن هليعة حدثنا أبو عشانة قال  - ١٧٤٩
  عجب ربنا من الشاب الذي ليست له صبوة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عزيز بن حممد عن صاحل بن حممد بن زائدة عن عمر بن عبد حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا عبد ال - ١٧٥٠
  رحم اهللا حارس احلرس : قال رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : العزيز عن عقبة بن عامر قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت مسلمة بن : ثه قال أخرب عمرو أن هشام بن أيب رقية حد: حدثنا هارون حدثنا عبد اهللا بن وهب  - ١٧٥١
يا أيها الناس أما لكم يف العصب والكتان ما يغنيكم عن : وهو قائم على املنرب خيطب ـ وهو يقول : خملد ـ 

احلرير ؟ وهذا رجل فيكم خيرب عن رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قم يا عقبة فقام عقبة بن عامر ـ 
من كذب علي متعمدا فليتبوأ : اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  إين مسعت رسول: وأنا أمسع ـ فقال 

  من لبس احلرير يف الدنيا حرمه أن يلبسه يف اآلخرة : مقعده من النار وأشهد أين مسعته يقول 

حدثنا أمحد بن عيسى التستري حدثنا عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن مالك عن عبيد اهللا بن أيب جعفر  - ١٧٥٢
مسعت رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : مسعت عقبة بن عامر يقول : جعفر بن عبد اهللا بن احلكم قال عن 

  من صرع عن دابته يف سبيل اهللا فمات فهو شهيد : سلم يقول 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

د اهللا بن زحر أن أبا سعيد أخربه حدثين عب: حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن حيىي قال  - ١٧٥٣
أنه سأل رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أخته : أن عبد اهللا بن مالك أخربه أن عقبة بن عامر أخربه 

  نذرت أن متشي حافية غري خمتمرة فأمرها أن ختتمر وتركب وتصوم ثالثة أيام 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

و خيثمة حدثنا وكيع بن اجلراح حدثين عبد احلميد بن جعفر األنصاري عن يزيد بن أيب حبيب حدثنا أب - ١٧٥٤
إن أحق الشروط أن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن مرثد بن عبد اهللا اليزين عن عقبة بن عامر قال 

  يوىف ما استحل به الفرج 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: مسعت عقبة بن عامر يقول : بو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال حدثنا أ - ١٧٥٥
حني : ثالث ساعات كان رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقرب فيهن موتانا 

  للغروب حىت تغرب تطلع الشمس حىت ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل الشمس وحني تضيف 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن  - ١٧٥٦
ال يدخل اجلنة صاحب : مسعت رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مشاسة عن عقبة بن عامر قال 

  لعشار ا: مكس يعين 



حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا أبان بن يزيد عن قتادة عن نعيم بن مهار عن عقبة بن عامر قال  - ١٧٥٧
أتعجز ابن آدم أن تصلي أربع ركعات من أول النهار أكفك : قال رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

  ! آخر يومك ؟ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن بعجة اجلهين عن  - ١٧٥٨
يا رسول اهللا : قسم رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضحايا فأصابين جذع فقلت : عقبة بن عامر قال 

  ضح به : إنه صار يل جذع قال 
  حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد عن حيوة بن شريح عن خالد بن عبيد عن مشرح  - ١٧٥٩
من تعلق متيمة فال أمت اهللا عليه ومن : عن النيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن عقبة بن عامر اجلهين 

  تعلق ودعة فال ودع اهللا له 

ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا هشام عن قتادة عن قيس اجلذامي عن عقبة حدثنا أبو خيثمة حد - ١٧٦٠
  من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار : قال رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن عامر قال 

  رجاله ثقات إال أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

زهري حدثنا عبد الرمحن بن حرملة أن رجال من االسكندرية من حدثنا أبو خيثمة حدثنا حبان حدثنا  - ١٧٦١
ال أفعل : صل بنا رمحك اهللا فقال : جرجنا يف سفر ومعنا عقبة بن عامر فقلنا له : مهدان حدثه يقال له أبو علي قال 

وهلم ومن من أم الناس فأصاب الوقت وأمت الصالة فله : مسعت رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  انتقص من ذلك شيئا فعليه وال عليهم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين يزيد بن أيب حبيب عن : حدثنا زهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن ابن إسحاق قال  - ١٧٦٢
ال : عليه و سلم يقول  مسعت رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا: عبد الرمحن بن مشاسة التجييب عن عقبة بن عامر قال 

  حيل المرئ مسلم أن خيطب على خطبة أخيه حىت يترك وال يبيع على بيعه حىت يترك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبداهللا بن يزيد حدثنا  - ١٧٦٣
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف أنه خرج مع رسول اهللا رسول : حيوة حدثنا أبو عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر 

من قام إذا استقبلته : غزوة تبوك فجلس رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما حيدث أصحابه فقال 
  الشمس فتوضأ فأحسن وضوءه مث قام فصلى ركعتني غفر له خطاياه وكان كما ولدته أمه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



أن : ثمة حدثنا عبد اهللا بن يزيد حدثنا حرملة بن عمران عن أيب عشانة عن عقبة بن عامر حدثنا أبو خي - ١٧٦٤
من كانت له ـ أو كان له ـ ثالث بنات فصرب عليهن فأطعمهن : رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار 
  ح إسناده صحي: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أيو خيثمة حدثنا عبد اهللا بن يزيد حدثنا سعيد بن أيب أيوب حدثين عبد اهللا بن الوليد عن أيب اخلري  - ١٧٦٥
إن كان يف شيء شفاء ففي شرطة حجام أو شربة : أن رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن عقبة 

   أحبه من عسل أو كية نار تصيب الداء وأنا أكره الكي وال

حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا ابن املبارك عن حرملة بن عمران عن يزيد بن أيب حبيب عن  - ١٧٦٦
ـ أو : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب اخلري عن عقبة قال  الرجل يف ظل صدقته حىت يقضي بني الناس 

  عليه يوم إال تصدق فيه بشيء ولو كعكة ولو بصلة  حىت يقتص بني الناس ـ وكان أبو اخلري ال يأيت: قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو مهام حدثنا حممد بن شعيب بن شابور أخربين أبو عمرو حيىي بن احلارث الذماري أنه مسع  - ١٧٦٧
من صام : ن رسول اهللا قال ع: القاسم أبا عبد الرمحن موىل يزيد بن معاوية بن أيب سفيان يرفع احلديث إىل عقبة 

  يوما يف سبيل اهللا باعد اهللا منه جهنم مسرية عام 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مسند جابر

مسعت عطاء بن رباح : أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا شيبان حدثنا جرير قال  - ١٧٦٨
   عليه و سلم هنى أن خيلط الزبيب والتمر والبسر والتمر أن النيب صلى اهللا: حدثنا جابر بن عبد اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا أبو عوانة عن أيب الزبري عن جابر  - ١٧٦٩
  كان ينبذ له يف تور من حجارة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا الفرات بن أيب الفرات القرشي قال مسعت عطاء بن أيب رباح حيدث عن  - ١٧٧٠
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنمت مث استقظت مث منت مث استقظت فقام رجل : جابر بن عبد اهللا قال 

: هللا صلى اهللا عليه و سلم ورأسه يقطر فصلى مث قال فخرج إلينا رسول ا: الصالة الصالة قال : من املسلمني فقال 
لوال أن أشق على أميت ـ وال أحب أن أشق على أميت ـ ألحببت أن تلصوا هذه الصالة هذه الساعة قال الفرات 

  أظنها العشاء : 



هللا قال حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن حبيب املعلم عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد ا - ١٧٧١
  كفوا فواشيكم حىت تذهب فزعة العشاء فإهنا ساعة حتترق فيها الشياطني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نغلق : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن أيب الزبري عن جابر قال  - ١٧٧٢
وأن خنمر اآلنية وأن نكوي األسقية وأن نطفئ املصابيح وأن نكف مواشينا حىت تذهب فحمة العشاء وهنى  األبواب

  أن يأكل أحدنا بشماله وأن ميشي يف نعل واحد وعن الصماء واالحتباء يف ثوب واحد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: قتادة عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن عبد اهللا حدثنا حممد بن عبيد بن حساب حدثنا أبو عوانة عن  - ١٧٧٣
  فكنت يف الصف الثاين أو الثالث : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى على النجاشي قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن أيب حدثنا إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر وعن األعمش ع - ١٧٧٤
أن رجال يقال له أبو محيد أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم بإناء فيه لنب من النقيع هنارا فقال : صاحل عن أيب هريرة 

  أال مخرته ولو أن تعرض عليه بعود ؟ : النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و حدثنا إبراهيم حدثنا عبد العزيز عن األ - ١٧٧٥
سددوا وقاربوا ولن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سلم وعن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال 

  وال أنا إال أن يتغمدين اهللا منه برمحة : ينجي أحدا منكم عمله قلنا وال أنت يا رسول اهللا ؟ قال 
  إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم

حدثنا احلارث بن سريج حدثنا معتمر حدثنا الفضل بن عيسى حدثين حممد بن املنكدر أن جابر بن عبد  - ١٧٧٦
العار والتخزية تبلغ من ابن آدم يف القيامة يف املقام بني يدي : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : اهللا حدثه 

  به يف النار اهللا ما يتمىن العبد أن يؤمر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دعا رسول : حدثنا شيبان حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٧٧٧
  فوضع عنه صاعا : ثالثة آصع قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا طيبة فحجمه فسأله عن ضريبته فقال 

  رجاله ثقات غري أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

قاتل النيب صلى : حدثنا شيبان حدثنا أبو عوانة عن بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٧٧٨
اهللا عليه و سلم حمارب خصفة بنخل فرأوا من املسلمني غرة فجاء رجل منهم يقال له غورث بن احلارث حىت قام 

فسقط السيف من يده : اهللا قال : من مينعك مين ؟ قال : يه و سلم بالسيف فقال على رأس رسول اهللا صلى اهللا عل



تشهد أن ال : كن خري آخذ قال : من مينعك مين ؟ قال : فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السيف فقال له 
سبيله فجاء إىل أصحابه فخلى : ال ولكين أعاهدك أن ال أقاتلك وال أكون مع قوم يقتلونك قال : إله إال اهللا قال 

فقال جئتكم من عند خري الناس فلما كان عند الظهر او العصر أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بصالة اخلوف شك 
طائفة بإزاء عدوهم وطائفة يصلون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فكان الناس طائفتني : أبو عوانة قال 

 انصرفوا فكانوا يف مكان أولئك وجاء أولئك فصلوا مع النيب صلى اهللا عليه و فصلى بالطائفة الذين معه ركعتني مث
  سلم فكانت لرسول اهللا أربع ركعات وللقوم ركعتني 

  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

 أن رجال ذبح قبل أن يصلي النيب صلى اهللا عليه: حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد عن أيب الزبري عن جابر  - ١٧٧٩
  ال جيزي عن أحد بعدك أن يذبح حىت يصلي : و سلم عتودا جذعا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سافر يف رمضان : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد عن أيب الزبري عن جابر  - ١٧٨٠
ابه فجعلت ناقته هتيم به حتت ظالل الشجر فأخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فاشتد الصوم على رجل من أصح

  فأمره فأفطر مث دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإناء فيه ماء فوضعه على يده فلما رآه الناس شرب شربوا 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

مد بن إسحاق عن حممد بن حيىي بن حبان عن واسع بن حبان حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد حدثنا حم - ١٧٨١
يف كل : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص يف العرايا بالوسق والوسقني والثالثة واألربعة وقال : عن جابر 

  وهم اليوم يشترطون ذلك على التجار : جاد عشرة أوسق وما بقي عذقا يوضع يف املسجد للمساكني قال حممد 
  رجاله رجال الصحيح : حسني سليم أسد  قال

حدثنا سويد عن مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص عن عبد اهللا بن نسطاس عن جابر بن  - ١٧٨٢
  من حلف على منربي هذا ميينا آمثة تبوأ مقعده من النار : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عبد اهللا 

  جال الصحيح رجاله ر: قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٧٨٣
  بني العبد وبني الكفر ترك الصالة : عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : حممد بن املنكدر عن جابر قال  حدثنا أبو الربيع حدثنا هشيم أخربنا علي بن زيد بن جدعان عن - ١٧٨٤
ما بني منربي إىل حجريت روضة من رياض اجلنة وإن منربي على ترعة من ترع : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اجلنة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



أن : قيل عن جابر حدثنا أبو الربيع حدثنا إمساعيل بن زكريا عن املعلى عن عبد اهللا بن حممد بن ع - ١٧٨٥
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استتاب رجال ارتد عن اإلسالم أربع مرات 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أهنم كانوا يف مغزى هلم فأصاهبم جوع : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا  - ١٧٨٦
: منها مخسة وعشرين يوما حلما عبيطا قال أبو الزبري قال جابر بن عبد اهللا  شديد فألقى البحر دابة عظيمة فأكلوا
  هل جئتمونا منه بشيء ؟ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رجاله رجال الصحيح خال إبراهيم : قال حسني سليم أسد 

 اخليل والبغال واحلمري األهلية أهنم ذحبوا يوم خيرب: حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن أيب الزبري عن جابر  - ١٧٨٧
  فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن البغال واحلمري ومل ينه عن اخليل 

  رجاله رجال الصحيح خال إبراهيم : قال حسني سليم أسد 

لم هنى رسو اهللا صلى اهللا عليه و س: حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٧٨٨
  فكان جابر إذا مل جيد سقاء انتبذ له يف تور حجارة : عن الدباء واملزفت والنقري قال أبو الزبري 

  رجاله رجال الصحيح ما عدا إبراهيم : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا  - ١٧٨٩
  ال عدوى وال طرية وال صفر و ال غول : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاءنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن عمار بن أيب عمار عن جابر قال  - ١٧٩٠
هذا من النعيم الذي  :و أبو بكر و عمر فأطعمناهم رطبا وأسقيناهم من املاء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  تسأولن عنه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن حجاج الصواف عن أيب الزبري عن جابر  - ١٧٩١
اختم بشر  :اختم خبري ويقول الشيطان : إذا أوى الرجل إىل فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول امللك : سلم قال 

: افتح بشر فإن قال : افتح خبري وقال الشيطان : فإن ذكر اهللا مث نام بات امللك يكلؤه فإذا استيقظ قال امللك 
 ٤١: فاطر [ احلمد هللا الذي رد علي نفسي ومل ميتها يف منامها احلمد هللا الذي ميسك السماوات واألرض أن تزوال 

  سماء ان تقع على األرض إال بإذنه فإن وقع من سريره فمات دخل اجلنة إىل آخر اآلية احلمد هللا الذي ميسك ال] 
  رجاله رجال الصحيح عدا إبراهيم : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن عبد الرمحن بن جابر عن جابر بن عبد  - ١٧٩٢
: سلم أيت بكبشني أقرنني أملحني عظيمني موجوءين فأضجع أحدمها وقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اهللا قال 



من شهد : بسماهللا واهللا أكرب عن حممد وأمته : بسم اهللا واهللا أكرب اللهم عن حممد وآل حممد مث أضجع اآلخر فقال 
  لك بالتوحيد وشهد يل بالبالغ 

إسناده :  ١٠٤/  ١٧على هامش مسند أمحد وكذا قال شعيب األرناؤوط ( إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 
  ) حسن 

أن رسول اهللا : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد عن علي بن زيد عن أيب املتوكل عن جابر بن عبد اهللا  - ١٧٩٣
صلى اهللا عليه و سلم قال له يف غزوة تبوك وهو على مجل أمحر فتخلف البعري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يا رسول اهللا ختلف بعريي فأتاه من قبل عجزه فدعا له وزجره فأتى علي رسول : ك يا جابر ؟ فقلت ما شأن: سلم 
فبكم : ما زال يقدمنا منذ الليلة قال : ما فعل البعري يا جابر ؟ قال يا رسول اهللا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

بعينه بثمنه الذي أخذته ولك ظهره إىل : يه و سلم أخذته ؟ فقلت بثالثة عشر دينارا قال رسول اهللا صلى اهللا عل
  املدينة ففعلت فلما قدمنا املدينة خطمته فأتيته فأعطاين البعري والثالثة عشر دينارا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ال ق: حدثنا عبد األعلى حدثنا بشر بن منصور عن عمر بن نبهان عن أيب شداد عن جابر بن عبد اهللا  - ١٧٩٤
ثالث من جاء هبن مع إميان دخل من أي أبواب اجلنة شاء وزوج من احلور العني : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

[ } قل هو اهللا أحد { من عفا عن قاتله وأدى دينا خفيا وقرأ يف دبر كل صالة مكتوبة عشر مرات : حيث شاء 
  أو إحداهن : اهللا ؟ قال  أو إحداهن يا رسول: فقال أبو بكر : قال ]  ١: اإلخالص 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

صلى أيب : حدثنا عبد األعلى حدثنا يعقوب بن عبد اهللا عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٧٩٥
الته فلما مسع أبيا يقرأ سورة طويلة انفتل من ص: بالناس يف قباء ودخل يف صالته غالم من األنصار وله سقي قال 

فعرف أيب أن الغالم يشكو إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقرب الغالم : فلما انفتل أيب أخرب بذلك قال 
إن منكم منفرين فإذا صليتم فأوجزوا ـ فأوجز شك أبو حيىي : يشكو أبيا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أو كما قال ـ فإن خلفكم الكبري واملريض وذا احلاجة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

خرج : حدثنا عبد األعلى حدثنا يعقوب بن عبد اهللا عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٧٩٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبكة فمر على رجل قائم يصلي على صخرة فأتى ناحية مكة فمكث مليا مث أقبل 

يا أيها الناس عليكم بالقصد عليكم بالقصد عليكم : ع يديه مث قال ثالث مرار فوجد الرجل على حاله يصلي فجم
  بالقصد فإن اهللا لن ميل حىت متلوا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو الربيع حدثنا يعقوب حدثنا عيسى بن جارية عن جابر  - ١٧٩٧
على صخرة فأتى ناحية فمكث مليا مث انصرف فوجد الرجل يصلي على حاله فقام فجمع مبكة على رجل يصلي 



  أيها الناس عليكم بالقصد عليكم بالقصد فإن اهللا ال ميل حىت متلوا : يديه مث قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان أيب يصلي بأهل قباء : حدثنا أبو الربيع حدثنا يعقوب أخربنا عيسى بن جارية عن جابر قال  - ١٧٩٨
فاستفتح سورة طويلة ودخل معه غالم من األنصار يف الصالة فلما مسعه قد استفتح بسورة طويلة انتقل الغالم من 

إن فالنا انتفل من الصالة : صالته وكان يريد أن يعاجل ناضجا له يسقي عليه فلما انفتل أيب بن كعب قال له القوم 
هللا عليه و سلم يشكو الغالم فأتاه الغالم يشكوه إليه فغضب النيب صلى اهللا عليه و فغضب أيب فأتى النيب صلى ا

إن منكم منفرين فإذا صليتم فأوجزوا فإن خلفكم الضعيف والكبري : سلم حىت رئي العضب يف وجهه مث قال 
  واملريض وذا احلاجة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دخل عبد اهللا بن مسعود : عقوب حدثين عيسى بن جارية عن جابر قال حدثنا عبد األعلى حدثنا ي - ١٧٩٩
ـ  ـ أو كلمه بشيء  املسجد والنيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب فجلس إىل جنبه أيب بن كعب فسأله عن شيء 

عود أهنا موجدة فلما انفتل النيب صلى اهللا عليه و سلم من صالته قال ابن مس:  ٠فلم يرد عليه أيب فظن ابن مسعود
تكلمت والنيب صلى اهللا عليه و : مل ؟ قال : إنك مل حتضر معنا اجلمعة قال : يا أيب ما منعك أن ترد علي ؟ قال : 

سلم خيطب فقام ابن مسعود فدخل على النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  صدق أيب أطع أبيا : و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دخل ابن مسعود املسجد والنيب : حدثنا أبو الربيع حدثنا يعقوب أخربنا عيسى بن جارية عن جابر قال  - ١٨٠٠
  صلى اهللا عليه و سلم خيطب فذكر حنو حديث عبد األعلى 

كعب جاء أيب بن : حدثنا عبد األعلى حدثنا يعقوب عن عيسى بن جارية حدثنا جابر بن عبد اهللا قال  - ١٨٠١
وما : يا رسول اهللا إن كان مين الليلة شيء ـ يعين يف رمضان ـ قال : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

فصليت هبن مثان ركعات مث : إنا ال نقرأ القرآن فنصلي بصالتك قال : نسوة يف داري قلن : ذاك يا أيب ؟ قال 
  فكان شبه الرضا ومل يقل شيئا : أوترت قال 
  إسناده ضعيف :  سليم أسد قال حسني

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو الربيع حدثنا يعقوب أخربنا عيسى حدثنا جابر بن عبد اهللا قال  - ١٨٠٢
عليه و سلم يف شهر رمضان مثان ركعات وأوتر فلما كانت القابلة اجتمعنا يف املسجد ورجونا أن خيرج إلينا فلم 

ـ أن : لنا فقلنا نزل فيه حىت أصبحنا مث دخ يا رسول اهللا اجتمعنا يف املسجد ورجونا أن تصلي بنا فقال إين خشيت 
  تكتب عليكم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



جاء ابن أم مكتوم إىل النيب صلى : حدثنا أبو الربيع حدثنا يعقوب أخربنا عيسى بن جارية عن جابر قال  - ١٨٠٣
ول اهللا إين مكفوف البصر شاسع املنزل فكلمه يف الصالة أن يرخص له أن يصلي يف يا رس: اهللا عليه و سلم فقال 

  ائتها ولو حبوا : نعم قال : أتسمع األذان ؟ قال : منزله قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

هللا عليه و أمر رسول اهللا صلى ا: حدثنا أبو الربيع حدثنا يعقوب أخربنا عيسى بن جارية عن جابر قال  - ١٨٠٤
  يا رسول اهللا إن منزيل شاسع ويل كلب فرخص له أياما مث أمر بقتله : سلم بقتل الكالب فجاء ابن أم مكتوم فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

من : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد عن أيب الزبري عن جابر  - ١٨٠٥
  ضا ميتة فله أجر وما أكلت العافية ـ يعين الطري والسباع ـ فهو له صدقة ؟ أحيا أر

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد عن أيوب عن أيب الزبري عن جابر  - ١٨٠٦
  الثنيا هنىعن احملاقلة واملزابنة واملخابرة واملعاومة و

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد بن شعيب عن أيب الزبري عن جابر قال  - ١٨٠٧
  سلم أن يدخل املاء إال مبئزر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : أيب الزبري عن جابر حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد بن شعيب عن  - ١٨٠٨
  ذكاة اجلنني ذكاة أمه إذا أشعر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد األعلى حدثنا معتمر حدثنا أبو إمساعيل عن أيب الزبري و الوليد بن عبد اهللا بن أيب مغيث عن  - ١٨٠٩
  ال تأذنوا ملن مل يبدأ بالسالم : و سلم قال  أن نيب اهللا صلى اهللا عليه: جابر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رأيت رسول اهللا : حدثنا عبد األعلى عن مالك عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٨١٠
  صلى اهللا عليه و سلم رمل من احلجر األسود حىت انتهى إىل احلجر األسود الثالثة أطواف 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو الربيع حدثنا حفص بن أيب داود عن حممد بن عبد الرمحن عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٨١١
إن استطعت : عاد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مريضا وأنا معه فرآه يصلي ويسجد على وسادة فنهاه وقال : 



  وإال فأومئ إمياء واجعل السجود أخفض من الركوع  أن تسجد على األرض فاسجد
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو الربيع حدثنا سالم يعين ابن سليم عن حممد بن أيب محيد عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد  - ١٨١٢
م من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم ؟ أال أدلكم على ما ينجيك: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا قال 

  تدعون اهللا يف ليلكم وهناركم فإن الدعاء سالح املؤمن 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو الربيع حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثنا إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن يزيد  - ١٨١٣
عسى أن يكذبين : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هللا الرقاشي عن حممد بن املنكدر حدثنا جابر بن عبد ا

ما قال ذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دع هذا وهات : رجل وهو متكئ على أريكته يبلغه احلديث عين فيقول 
  ما يف القرآن 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قلت فانطلق : دثنا احلسن عن جابر بن عبد اهللا قال ال ح: قال إمساعيل فحدثت به عمرو بن عبيد فقال  - ١٨١٤
  حدثين يزيد الرقاشي عن حممد بن املنكدر عن جابر : بنا إىل احلسن فأتينا احلسن فسألناه عن احلديث فقال 

قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو خالد األمحر عن ابن جريج عن ابن الزبري عن جابر قال  - ١٨١٥
  اركبوا اهلدي باملعروف حىت جتدوا ظهرا : صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى : حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر  - ١٨١٦
  عن طرق الفحل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى : و بكر حدثنا وكيع عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر حدثنا أب - ١٨١٧
  عن منع فضل املاء ليمنع به الكأل 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر حدثنا علي بن مسهر عن األجلح عن الذيال بن حرملة األسدي عن جابر بن عبد اهللا  - ١٨١٨
انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت : اجتمعت قريش للنيب صلى اهللا عليه و سلم يوما فقالوا :  قال

ما نعلم أحدا غري : هذا الرجل الذي قد فرق مجاعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ما يرد عليه قالوا 
  عتبة بن ربيعة 

يا حممد أنت خري أم عبد اهللا ؟ فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ال أنت يا أبا الوليد فأتاه عتبة فق: قالوا 
  أنت خري أم عبد املطلب ؟ : مث قال 



  فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فإن كنت تزعم أن هؤالء خري منك عبدوا اآلهلة اليت عبت وإن كنت تزعم أنك خري منهم فتكلم حىت نسمع : قال 

فرقت مجاعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا ففضحتنا يف ! رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك  قولك إنا واهللا ما
العرب حىت لقد طار فيهم أن يف قريش ساحرا وأن يف قريش كاهنا واهللا ما نتظر إال مثل صيحة احلبلى بأن يقوم 

 تكون أغىن قريش رجال وإن بعضنا إىل بعض بالسيوف حىت نتفاىن أيها الرجل إن كان إمنا بك احلاجة مجعنا حىت
: نعم قال : أفرغت ؟ قال : قال له رسول اهللا ! كان إمنا بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فنزوجك عشرا 

 ١: فصلت [ } تنزيل من الرمحن الرحيم * حم { بسم اهللا الرمحن الرحيم : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 ١٣: فصلت [ } فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود { :  فإن أعرضوا فقل: حىت بلغ ]  ٢
ما تركت : ما وراءك ؟ قال : حسبك حسبك ما عندك غري هذا ؟ قال ال فرجع إىل قريش فقالوا : فقال عتبة ] 

ا مما قال غري نعم والذي نصبها بنية ما فهمت شيئ: هل أجابك ؟ قال : شيئا أرى أنكم تكلمون به إال كلمته قالوا 
يكلمك رجل بالعربية ال ! قالوا ويلك ]  ١٣: فصلت [ } أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود { : أنه قال 

  ال واهللا ما فهمت شيئا مما قال غري ذكر الصاعقة : تدري ما قال ؟ قال 

النيب صلى اهللا عليه و ملا قدم : حدثنا أبو بكر حدثنا شريك عن األجلح عن أيب الزبري عن جابر قال  - ١٨١٩
  غريوا الشيب واجتنبوا السواد : سلم مكة أيت بأيب قحافة ورأسه وحليته كأهنما ثغامة فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو بكر حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن ابن عقيل عن جابر  - ١٨٢٠
فقال : يف الناس أنه من مات يعبد اهللا خملصا من قلبه أدخله اهللا اجلىن وحرم عليه النار قال  ناد يا عمر: و سلم 

  ال ال يتكلوا : يا رسول اهللا أفال أبشر الناس قال : عمر 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

هللا صلى اهللا عليه قال رسول ا: حدثنا أبو بكر حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن ابن عقيل عن جابر  - ١٨٢١
من آخر الليل قال أليب : مىت توتر ؟ قال : من أول الليل بعد العتمة قال لعمر : مىت توتر ؟ قال : و سلم أليب بكر 

  أخذت بالقوة : أخذت باحلزم وقال لعمر : بكر 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ة عن حبيب بن الشهيد عن حممد بن املنكدر حدثنا أبو بكر حدثنا يونس بن حممد عن مفضل بن فضال - ١٨٢٢
كل بسم : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ بيد جمذوم فوضعها معه يف القصعة فقال : عن جابر بن عبد اهللا 

  اهللا ثقة باهللا وتوكال عليه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

واحد بن زياد حدثنا جمالد بن سعيد حدثين الشعيب عن حدثنا أبو بكر حدثنا يونس بن حممد حدثنا عبد ال - ١٨٢٣
أن امرأتني من هذيل قتلت إحدامها األخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه : جابر 

صلى مرياثها لنا فقال رسول اهللا : و سلم دية املقتول على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال فقال عاقلة املقتول 



إهنا كانت حبلى وألقت : وكانت حبلى فقالت عاقلة املقتولة : ال مرياثها لزوجها وولدها قال : اهللا عليه و سلم 
يا رسول اهللا ال شرب وال أكل وال صاح فاستهل فقال : فقالوا : فخاف عاقلة املقتولة أن يضمنهم قال : جنينا قال 

  عبد أو أمة : ية ؟ فقضى يف اجلنني غرة أسجع اجلاهل: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة مسع عمر و جابر بن عبد اهللا قال  - ١٨٢٤
يا : ر فقال املهاجري يا لألنصا: عليه و سلم يف غزاة فكسع رجل من املهاجرين رجال من األنصار فقال األنصاري 

: يا رسول اهللا : ما بال دعوى اجلاهلية ؟ قيل : للمهاجرين فسمع ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  دعوها فإهنا منتنة : كسع رجل من املهاجرين من األنصار فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : بو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة مسع عمر و جابر بن عبد اهللا حدثنا أ - ١٨٢٥
  باع مدبرا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  احلرب خدعة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وبه  - ١٨٢٦
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان معاذ يصلي مع النيب صلى اهللا : فيان بن عيينة مسع عمرو عن جابر قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا س - ١٨٢٧
عليه و سلم مث يرجع فيؤم قومه فأخر النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة الصالة فجاء فقرأ سورة البقرة فقال له النيب 

  أفتان يا معاذ ؟ : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أتاه النيب صلى اهللا عليه و سلم ـ يعين عبد اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان مسع عمر و جابرا قال  - ١٨٢٨
  بن أيب ـ بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فنفث عليه من ريقه وألبسه قميصه واهللا أعلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قل هو { : ملا أنزل على النيب صلى اهللا عليه و سلم : ا قال حدثنا زهري حدثنا سفيان مسع عمرو جابر - ١٨٢٩
: أعوذ بوجهك أو من حتت أرجلكم قال : قال ]  ٦٥: األنعام [ } القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 

ـ : أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال  ـ أو أيسر    هاتان أهون 
  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

دخل رجل املسجد والنيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان مسع عمرو جابرا  - ١٨٣٠
  فصل ركعتني : ال قال : أصليت ؟ قال : خيطب فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



: هللا صلى اهللا عليه و سلم من رسول ا: حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان مسع عمرو عن جابر مسع أذناي  - ١٨٣١
  خيرج أقوام من النار فيدخلون اجلنة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أطعمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلم : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان مسع عمرو عن جابر قال  - ١٨٣٢
  اخليل وهنانا عن حلوم احلمر األهلية 

  صحيح إسناده : قال حسني سليم أسد 

مر رجل بسهام يف املسجد فأمره : قلت لعمرو أمسعت جابرا يقول : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان قال  - ١٨٣٣
  نعم : النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ميسك بنصاهلا ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  لى اهللا عليه و سلم عن املخابرة هنى النيب ص: حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان مسع عمرو جابرا  - ١٨٣٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن طارقا قضى بالعمرى للوارث عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان مسع عمرو عن سليمان بن يسار  - ١٨٣٥
  قول جابر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مة حدثنا سفيان عن أيب الزبري مسع جابرا حدثنا أبو خيث - ١٨٣٥
  أيكم كانت له أرض أو خنل فال يبعها حىت يعرضها على شريكه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لم أمر بلعق أن النيب صلى اهللا عليه و س: حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر  - ١٨٣٦
  الصحفة ولعق األصابع فإنه ال يدرى يف أي ذلك الربكة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر  - ١٨٣٧
  أطفئوا املصابيح 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مل نبايع النيب صلى اهللا عليه و سلم على : أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال  حدثنا - ١٨٣٨
  املوت إمنا بايعناه على أن ال نفر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



 هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن: حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال  - ١٨٣٩
  يبيع حاضر لباد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر  - ١٨٤٠
  مل خيرب أحدكم بتلعب الشيطان ؟ : رأيت كأن عنقي ضربت ـ أو رأسي انقطع ـ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن بيع الثمر : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر  - ١٨٤١
  حىت يبدو صالحه 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

اهللا  أن النيب صلى: حدثنا زهري حدثنا سفيان عن األسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد اهللا  - ١٨٤٢
  قتلى أحد أن يردوا إىل مصارعهم وكان قد نقل بعضهم إىل املدينة أو من شاء اهللا منهم : عليه و سلم أمر بالقتلى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا زهري حدثنا سفيان عن األسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر  - ١٨٤٣
  قوا النساء ليال قال جابر مث طرقناهن بعد سلم هنى أن تطر

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا زهري حدثنا سفيان عن محيد األعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر  - ١٨٤٤
  سلم هنى عن بيع السنني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول اهللا صلى اهللا : ن عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال حدثنا زهري حدثنا سفيا - ١٨٤٥
عليه و سلم عن احملاقلة واملزابنة واملخابرة وعن بيع الثمر حىت يبدو صالحه وأن ال يباع إال بالدنانري والدراهم إال 

  العرايا 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : مسع جعفر أباه حيدثه عن جابر : ن عيينة قال حدثنا زهري حدثنا اب - ١٨٤٦
  يغرف على رأسه ثالثا ـ يعين يف الغسل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا زهري حدثنا هشيم بن بشري حدثنا أبو الزبري عن جابر  - ١٨٤٧
  ي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من كذب عل

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



أال ال يبينت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا زهري حدثنا هشيم حدثنا الزبري عن جابر  - ١٨٤٨
  رجل عند امرأة يف بيت إال أن يكون ناكحا أو ذا حمرم 

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بشري حدثنا أبو الزبري عن جابر قال حدثنا زهري حدثنا هشيم بن  - ١٨٤٩
  هم سواء : آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال 

خرجنا يف غزاة مع رسول : حدثنا زهري حدثنا هشيم أخربنا سيار عن الشعيب عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٨٥٠
فلحقين راكب من خلفي فنخس : نا تعجلت على بعري يل قطوف قال فلما قفل: اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

بعريي بعنزة كانت معه فسار بعريي كأجود ما أنت راء من اإلبل فالتفت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
هال ف: ثيبا قال : قلت : بكرا تزوجت أم ثيبا ؟ قال : إين حديث عهد بعرس قال : قلت : ما يعجلك ؟ قال : فقال 

أمهلوا حىت ندخل ليال ـ عشاء ـ كي متتشط الشعثة وتستحد : فلما رجعوا قال : جارية تالعبها وتالعبك ؟ قال 
  املغيبة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا زهري حدثنا هشيم أخربنا داود بن أيب هند عن أيب الزبري عن جابر  - ١٨٥١
  العمرى جائزة ألهلها : ال و سلم ق

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا زهري حدثنا هشيم أخربنا ليث عن عطاء عن جابر بن عبد اهللا  - ١٨٥٢
  أيها الناس عليكم السكينة والوقار وال يقتل بعضكم بعضا : سلم قال حيث أفاض من عرفات 

  إسناده صحيح : د قال حسني سليم أس

أن : حدثنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي حدثين أيب عن هاشم بن عروة عن حممد بن املنكدر عن جابر  - ١٨٥٣
  أال أخربكم على من حترم النار غدا ؟ على كل هني لني قريب سهل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

سئل : حممد بن املنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال  حدثنا عبيد بن جناد احلليب حدثنا يوسف ابن - ١٨٥٤
  الصرب والسماحة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اإلميان قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو مهام حدثنا املغرية بن سقالب أخربنا معقل بن عبيد اهللا عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد  - ١٨٥٥
  من ضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه ضمنت له اجلنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  اهللا

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الغفار بن عبد اهللا حدثنا املعاىف بن عمران حدثنا الفضيل بن مرزوق حدثين الوليد رجل من  - ١٨٥٦
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : لي عن سعيد بن املسيب عن جابر بن عبد اهللا قال أهل اخلري والصالح عن حممد بن ع

يا أيها الناس توبوا إىل اهللا قبل أن متوتوا وبادروا باألعمال الصاحلة : عليه و سلم يقول وهو على منربه يوم مجعة 



  تؤجروا وتنصروا وترزقوا وصلوا الذي بينكم وبني ربكم بكثرة ذكركم إياه وبكثرة صدقتكم يف السر والعالنية 
واعلموا أن اهللا قد افترض عليكم اجلمعة فريضة مفروضة يف يومي هذا ومقامي هذا يف شهري هذا يف عامي هذا إىل 
يوم القيامة فمن تركها يف حيايت أو بعد مويت جحودا هبا أو استخفافا هبا فال مجع اهللا له مشله وال بارك له يف أمره أال 

  وال زكاة به أال وال حج له وال صوم له أال وال بر له فمن تاب تاب اهللا عليه وال صالة له أال 
  وال تؤمن امرأة رجال وال يؤمن أعرايب مهاجرا وال يؤمن فاجر برا إال سلطان خياف سيفه وسوطه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

جاء رجل إىل : عن جابر بن عبد اهللا قال  حدثنا عيسى بن سامل حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن ابن عقيل - ١٨٥٧
يا رسول اهللا أرأيت إن جاهدت يف سبيل اهللا صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر حىت : النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  نعم إال أن يكون عليك دين ليس عندك له وفاء : أقتل أدخل اجلنة ؟ قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أن رجال قال : داود بن عمرو بن زهري الضيب حدثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا  حدثنا - ١٨٥٨
مل خيرب أحدكم بتلعب : إين رأيت كأن رأسي قطعت ـ أو عنقي ضربت ـ فقال : للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

  الشيطان ؟ 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : مد الناقد حدثنا هشيم ابن بشري أخربنا أبو الزبري عن جابر حدثنا عمرو بن حم - ١٨٥٩
  ال يبتني رجل عند امرأة يف بيت إال أن يكون ناكحا أو ذا حمرم : عليه و سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

ن إسحاق عن حرام بن عثمان عن حممود حدثنا جعفر بن مهران السباك حدثنا عبد األعلى حدثنا حممد ب - ١٨٦٠
ابتعنا بقرة يف عهد نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن عبد الرمحن بن عمرو بن اجلموح عن جابر بن عبد اهللا قال 

ذكوان بسيف يف يده وهي جتول بالصماد : لنشترك عليها فانفلتت منا فامتنعت علينا فعرض هلا موىل لنا يقال له 
ما مرت به ضرهبا بالسيف يف أصل عنقها أوعلى عنقها فخرقها بالسيف ووقعت فلم يدرك ذكاهتا فضبا إىل تل فل

كلوا إذا : فخرجت أنا و عبد اهللا بن ثابت بن اجلذع فلقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرنا له شأهنا فقال 
  فاتكم من هذه البهائم شيء فاحبسوه مبا حتبسون به الوحش 

  إسناده ضعيف : يم أسد قال حسني سل

أيب ليلى : حدثنا عبد األعلى عن حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن سهل : حدثنا جعفر بن مهران قال  - ١٨٦١
  : خرج مرحب بن احلارث اليهودي وهو يقول : عن جابر بن عبد اهللا قال 

  ) قدعلمت خيرب أين مرحب شاكي السالح بطل جمرب ( 
  ) إذا الليوث أقبلت تلهب أطعن أحيانا وحينا أضرب ( 
  ) وأحجمت عن صولة اجملرب كان محاي احلمى ال يقرب ( 

أنا يا رسول اهللا أنا واهللا : من هلذا ؟ قال حممد بن مسلمة : هل من مبارز ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



من صاحبه عرضت بينهما شجرة فطفق  قم إليه اللهم أعنه فلما دنا أحدمها: املوتور الثائر قتلوا أخي باألمس فقال 
أحدمها يلوذ هبا من صاحبه فكلما الذ هبا منه اقتطع بسيفه ما دونه حىت رأيتها وإهنا كالرجل القائم حىت خلص كل 
واحد منهما إىل صاحبه فشد عليه مرحب فضربه واتقاه بالدرقة فوقع سيفه فيها فنشب وعضت له الدرقة فأمسكته 

  فقتله فضربه حممد بن مسلمة 

حدثين عاصم بن عمر بن قتادة : حدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد األعلى عن حممد بن إسحاق قال  - ١٨٦٢
أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نعلم خببء : عن عبد الرمحن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد اهللا قال 
الصبح وهو واد أجوف من أودية هتامة حطوط إمنا ينحدرون  القوم الذي خبؤوا لنا فاستقبلنا وادي حنني يف عماية

فواهللا إن الناس ليتتابعون ال يعلمون بشيء إذا فجئهم الكتائب من كل ناحية فلم يتناظر الناس أن : فيه احندارا قال 
  ن عبد اهللا أين أيها الناس أنا رسول اهللا أنا حممد ب: واحناز رسول اهللا ذات اليمني قال : اهنزموا راجعني قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا جعفر حدثنا عبد األعلى عن حممد بن إسحاق حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرمحن بن  - ١٨٦٣
كان أمام هوازن رجل جسيم على مجل أمحر يف يده راية سوداء إذا أدرك طعن هبا وإذا : جابر عن أبيه جابر قال 

بني يديه دفعها من خلفه فأنفذه فصمد له علي بن أيب طالب ورجل من األنصار كالمها يريده قال  ]من [ فاته شيء 
فطرح قدمه بنصف ساقه : وضرب األنصاري ساقه قال : فضربه علي على عرقويب اجلمل فوقع على عجزه قال : 

  فوقع واقتتل الناس 
ـ ي ومئذ مشركا يف املدة اليت ضرب له رسول اهللا وخرج حني كانت اهلزمية كلدة ـ وكان أخا صفوان بن أمية 

اسكت فض اهللا فاك فواهللا ألن يربين رجل من قريش : صلى اهللا عليه و سلم أال بطل السحر اليوم فقال له صفوان 
  أحب إيل من أن يربين رجل من هوازن 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

صلى : يب حدثنا شعبة عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال حدثنا عبيد اهللا بن معاذ العنربي حدثنا أ - ١٨٦٤
  النيب صلى اهللا عليه و سلم على النجاشي فكنت يف الصف الثاين 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

ن مسعت أيوب بن خالد ب: حدثنا عبيد اهللا حدثنا بشر بن املفضل حدثنا عمر بن عبد اهللا موىل غفرة قال  - ١٨٦٥
يا أيها الناس إن هللا سرايا من : خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : قال جابر : صفوان يقول 

: وأين رياض اجلنة يا رسول اهللا ؟ : املالئكة حتل وتقف على جمالس الذكر يف األرض فارتعوا يف رياض اجلنة قالوا 
نفسكم من كان حيب أن يعلم منزلته عند اهللا فلينظر كيف جمالس الذكر فاغدوا وروحوا يف ذكر اهللا وذكروه بأ

  منزلة اهللا عنده فإن اهللا ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا بشر بن املفضل عن عمر موىل غفرة عن أيوب بن خالد عن  - ١٨٦٦
  صلى اهللا عليه و سلم حنوه عن النيب : جابر 



: ذكر أيب عن يوسف بن حممد بن املنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا : حدثنا عبيد اهللا بن معاذ قال  - ١٨٦٧
إن اهللا تعاىل حي كرمي يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فريدمها صفرا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ليس فيهما شيء ؟ 
  إسناده ضعيف :  سليم أسد قال حسني

بينما حنن : ذكر أيب عن يوسف بن حممد املنكدر عن أبيه عن جابر قال : حدثنا عبيد اهللا بن معاذ قال  - ١٨٦٨
يا رسول : مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف السوق إذا امرأة قد أخذت بعنان دابته وهو على محار فقالت 

مالك وهلا جاءت : بيين وبينه ومر زوجها فدعاه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال اهللا إن زوجي ال يقربين ففرق 
يا رسول اهللا والذي أكرمك إن عهدي هبا هلذه الليلة وبكت : تشكو منك أنك ال تقرهبا قال : تشكو منك جفاء 

 عليه و سلم مث أخذ كذب فرق بيين وبينه فإنه من أبغض خلق اهللا إيل فتبسم رسول اهللا صلى اهللا: املرأة فقالت 
فلبثنا ما شاء اهللا أن نلبث مث مر : جابر : اللهم أدن كل واحد من صاحبه قال : برأسه ورأسها فجمع بينهما وقال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالسوق فإذا حنن بامرأة حتمل أدما فلما رأته طرحت األدم وأقبلت إىل النيب صلى 
: ا رسول اهللا والذي بعثك باحلق ما خلق اهللا من بشر أحب إيل منه إال أنت قال عبيد اهللا ي: اهللا عليه و سلم فقالت 
  وال أراين مسعته من أيب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دعا النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا عبيد اهللا حدثنا أيب حدثنا قره عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٨٦٩
ال يضلون وال يضلون فكان يف البيت لغط فتكلم عمر بن : حيفة عند موته يكتب فيها كتابا ألمته قال سلم بص

  اخلطاب فرفضه النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

من : عليه و سلم قال عن النيب صلى اهللا : حدثنا عبيد اهللا حدثنا أيب حدثنا قره عن أيب الزبري عن جابر  - ١٨٧٠
: خيل بين اخلزرج قال : ثنية املرار فإنه حيط عنه ما حط عن بين إسرائيل فكان أول من صعدها خيلنا : يصعد الثنية 

تعال يستغفر : كلكم مغفور له إال صاحب اجلمل األمحر فقلنا : فتتابع الناس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
واهللا ألن أجد ضاليت أحب إيل من أن يستغفر يل صاحبكم وإذا هو : ليه و سلم فقال لك رسول اهللا صلى اهللا ع

  رجل ينشد ضالة 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى : حدثنا ابن منري حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا قره بن خالد عن أيب الزبري عن جابر  - ١٨٧١
موته بصحيفة ليكتب فيها كتابا ال يضلون بعده وال يضلون وكان يف البيت لغط وتكلم اهللا عليه و سلم دعا عند 

  عمر بن اخلطاب فرفضها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



م هنى أن أن رسول صلى اهللا عليه و سل: حدثنا ابن منري حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن جابر  - ١٨٧٢
  خيلط التمر والزبيب مجيعا 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أبو أسامة عن عبد احلميد بن جعفر عن يزيد بن أيب حبيب عن  - ١٨٧٣
إن اهللا ورسوله حرم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم فتح مكة يقول : عطاء عن جابر بن عبد اهللا قال 

يا رسول اهللا فما ترى يف شحم امليتة فإنا ندهن به : بيع اخلمر وبيع اخلنازير وبيع امليتة وبيع األصنام فقال رجل 
قاتل اهللا اليهود إن اهللا حرم عليهم شحومها أخذوا فجملوها مث : السفن وندهن به اجللود ونستصبح به ؟ فقال 

  باعوها وأكلوا أمثاهنا 
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

من سره : حدثنا ابن منري حدثنا أيب حدثنا الربيع بن سعد اجلعفي عن عبد الرمحن بن سابط عن جابر قال  - ١٨٧٤
  أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل احلسني بن علي فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوله 

  له ثقات رجا: قال حسني سليم أسد 

حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا أبو خالد األمحر سليمان بن حيان عن ثور بن يزيد عن أيب الزبري عن  - ١٨٧٥
  تسليم بإصبع واحدة تشري هبا فعل اليهود : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جابر قال 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا قدم جعفر من : أيب شيبة حدثنا إمساعيل بن جمالد عن أبيه عن عامر عن جابر قال حدثنا عثمان بن  - ١٨٧٦
  احلبشة عانقه النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير بن عبد احلميد الضيب عن سفيان الثوري عن عبد اهللا بن حممد بن  - ١٨٧٧
فسمع : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يشهد مع املشركني مشاهدهم قال : عن جابر بن عبد اهللا قال  عقيل

: فقال : اذهب بنا حىت نقوم خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ملكني خلفه وأحدمها يقول لصاحبه 
  بعد ذلك أن يشهد مع املشركني مشاهدهم فلم يعد : كيف نقوم خلفه وإمنا عهده باستالم األصنام قبل ؟ قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا عثمان حدثنا جرير عن سفيان عن عبد اهللا بن زياد بن حدير  - ١٨٧٨
  مثله 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حيم بن سليمان حدثنا احلجاج بن أرطأة عن عطاء بن أيب حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبد الر - ١٨٧٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يباع النخل : رباح و أيب الزبري املكي عن جابر بن عبد اهللا األنصاري 



  سنتني أو ثالثا وهنى أن يشترى ما يف رؤوس النخل بكيل من متر وهنى أن تباع الثمرة حىت يبدو صالحها 
  رجاله رجال الصحيح : حسني سليم أسد قال 

حدثنا عبد اهللا بن أبان حدثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد يعين الثقفي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن  - ١٨٨٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج عام الفتح إىل مكة يف رمضان فصام حىت بلغ كراع : جابر بن عبد اهللا 

إن الناس قد شق عليهم الصوم إمنا ينظرون ما تفعل أنت : ناس وهم مشاة وركبان فقيل له فصام ال: الغميم قال 
: فدعا بقدح فرفعه إليه حىت نظر الناس مث شرب فأفطر بعض الناس وصام بعض فقيل للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

نتعرض لدعوات رسول : الوا أولئك العصاة واجتمع إليه املشاة من أصحابه فصفوا إليه فق: إن بعضهم صام فقال 
استعينوا بالنسل فإنه يقطع عنكم األرض : اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد اشتد السفر وطالت الشقة فقال هلم 

  ففعلنا فخففنا له : وختفون له قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن زيد عن حممد بن املنكدر عن  حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا حممد بن خطاب البصري عن علي - ١٨٨١
  إذا ذلت العرب ذل اإلسالم : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : جابر بن عبد اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سامل حدثنا حممد بن جعفر بن حممد بن علي بن حسني عن أبيه عن جده عن  - ١٨٨٢
  صلى اهللا عليه و سلم رمل من احلجر إىل احلجر  أن النيب: جابر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا سفيان بن وكيع بن اجلراح حدثنا أيب عن إبراهيم بن يزيد املكي عن أيب الزبري عن جابر قال  - ١٨٨٣
صام فقال النيب : قالوا كنا يف سفر فصام رجل فغشي عليه فوقف عليه أصحابه فمر النيب صلى اهللا عليه و سلم ف

  ليس من الرب الصوم يف السفر : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان رجل : القمي عن عيسى بن جارية عن جابر قال : حدثنا جعفر بن محيد الكويف حدثنا يعقوب يعين  - ١٨٨٤
: مل منها مبال فقدم به املدينة فلقيه رجل من املسلمني فقال حيمل اخلمر من خيرب إىل املدينة فيبيعها من املسلمني فح

يا فالن إن اخلمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليها باألكسية مث أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ال يصلح  :إىل أن أردها على من ابتعتها منه قال : أجل قال : يا رسول اهللا بلغين أن اخلمر قد حرمت قال : فقال 

إذا أتانا مال : إن فيها ماال ليتامى يف حجري قال : ال قال : إىل أن أهديها ملن يكافئين منها قال : ردها قال 
: يا رسول اهللا األوعية ننتفع هبا ؟ قال : فقال الرجل : البحرين فأتنا نعوض أيتامك من ماهلم مث نادى باملدينة قال 

  يف بطن الوادي فحلوا أوكيتها فانصبت حىت استقرت 
  إسناده ليس بذاك : قال حسني سليم أسد 



حنو حديث أيب الربيع يف قصة ابن أم مكتوم : حدثنا جعفر بن محيد حدثنا يعقوب عن عيسى عن جابر  - ١٨٨٥
  أجب ولو حبوا أو زحفا : قال 

  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

  حنو حديث ابن أم مكتوم يف الكالب : حدثنا جعفر حدثنا يعقوب عن عيسى عن جابر  - ١٨٨٦
  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

ملا : حدثنا أبو بكر حدثنا معاوية بن هاشم حدثنا سفيان عن داود عن عامر عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٨٨٧
  لكم اجلنة : ؟ قال فما لنا : تؤووين ومتنعوين قالوا : لقي النيب صلى اهللا عليه و سلم النقباء من األنصار قال هلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا : حدثنا زهري بن حرب حدثنا جرير بن عبد احلميد عن حصني عن سامل عن جابر  - ١٨٨٨
عليه و سلم كان خيطب قائما يوم اجلمعة فجاءت عريمن الشام فانفتل الناس حىت مل يبق إال اثنا عشر رجال فأنزلت 

  ]  ١١: اجلمعة [ } وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما { : ية اليت يف اجلمعة هذه اآل
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال : حدثنا زهري حدثنا جرير عن ليث عن عطاء عن جابر  - ١٨٨٩
  فال يقربنا من أكل من هذا الثوم والبصل والكراث 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا زهري حدثنا جرير عن عاصم عن الشعيب عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٨٩٠
  و سلم أن تنكح املرأة على عمتها أو على خالتها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عاصم عن الشعيب عن جابر  حدثنا زهري حدثنا جرير عن - ١٨٩١
  طالت غيبة أحدكم فال يأت أهله طروقا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أتت احلمى النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا زهري حدثنا جرير عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال  - ١٨٩٢
فأتتهم : نعم قال : أهتتدين إىل أهل قباء ؟ قالت : أنا أم ملدم قال : من أنت ؟ قالت  :سلم فاستأذنت عليه قال 

إن شئتم دعوت اهللا فكشفها : يا رسول اهللا ما لقينا من احلمى قال : فحموا ولقوا منها شدة فاشتكوا إليه قالوا 
  ال بل تكون لنا طهورا أو عرفا : عنكم وإن شئتم كانت طهورا ؟ قالوا 

  رجاله رجال الصحيح : سني سليم أسد قال ح



مسعت رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال  - ١٨٩٣
  القسوة وغلظ القلوب قبل املشرق يف ربيعة و مضر واإلميان يف أهل احلجاز : عليه و سلم يقول 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

  الناس تبع لقريش يف اخلري والشر : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : وعن جابر قال  - ١٨٩٤
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

إن الشيطان إذا مسع النداء بالصالة ذهب : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : وعن جابر قال  - ١٨٩٥
  حىت يكون مكان الروحاء 

  هي من املدينة سبعة وثالثني ميال : فسألته عن الروحاء فقال : سليمان قال 
  أخرجه مسلم : قال حسني سليم أسد 

ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرسا باملدينة فصرعه على جذم خنلة فانفكت : وعن جابر قال  - ١٨٩٦
لفه فسكت عنا مث أتيناه مرة أخرى فوجدناه قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه يف مشربة لعائشة يسبح جالسا فقمنا خ

إذا صلى اإلمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا : يصلي املكتوبة فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا فلما قضى الصالة قال 
  صلى قائما فصلوا قياما وال تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قدمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتطوفنا بالبيت وأحللنا فلما أتينا البطحاء : ابر قال وعن ج - ١٨٩٧
فكان منهم يف ذلك كالم : أهنل باحلج وإمنا عهدنا بالنساء أمس ؟ قال : فقال بعض القوم : أمرنا أن هنل باحلج قال 

ليشترك : وقال لنا : ذا ما سقت اهلدي قال لو علمت أهنم يفعلون ه: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  النفريف اهلدي 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

أقبلنا من : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٨٩٨
وكان رسول اهللا : مجلي فتخلفت عليه أسوقه قال فأعيا : مكة إىل املدينة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ال يا رسول اهللا إال أن مجلي : قلت : مالك متخلفا ؟ قال : صلى اهللا عليه و سلم يف حاجة متخلفا فلحقين فقال يل 

اركب : فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بذنبه فضربه مث زجره فقال : ضلع علي فأردت أن أحلقه بالقوم قال 
  د رأيتين بعد وإين ألكفه عن القوم فلق

ال تأت أهلك : فنزلنا منزال دون املدينة فأردت أن أتعجل إىل أهلي فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 
فهال بكرا تالعبها : فما تزوجت ؟ قلت امرأة ثيبا قال : يا رسول اهللا إين حديث عهد بعرس قال : طروقا قال قلت 
يا رسول اهللا إن عبد اهللا تويف ـ أو استشهد ـ وترك جواري فكرهت أن أتزوج إليهن : فقلت : ال وتالعبك ؟ ق
  فسكت ومل يقل يل أحسنت وال أسأت : مثلهن قال 

قلت ال بل هو : ال بل بعنيه قال : ال بل هو لك يا رسول اهللا قال : قلت : بعين مجلك هذا قال : مث قال يل : قال 
قد أخذت فتبلغ : فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك هبا قال : قلت : ال بل بعنيه قال : ل لك يا رسول اهللا قا



: أعطه أوقية ذهب وزده قال : فلما قدمت املدينة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبالل : عليه املدينة قال 
فكان يف :  صلى اهللا عليه و سلم قال ال تفارقين زيادة رسول اهللا: فقلت : فأعطاين أوقية ذهب وزادين قرياطا قال 

  كيس يل فأخذه أهل الشام يوم احلرة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت رسول اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر بن عبد اهللا يقول  - ١٨٩٩
  مثله وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب  لو كان البن خنل لتمىن إليه: صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

دخل حاطب : يا رسول اهللا : جاء غالم حلاطب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : وعن جابر  - ١٩٠٠
  كذبت أليس قد شهد بدرا واحلديبية ؟ : النار فقال 

  لصحيح رجاله رجال ا: قال حسني سليم أسد 

  يبعث كل عبد على ما مات عليه : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : وعن جابر  - ١٩٠١
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

طعام رجل يكفي رجلني وطعام رجلني يكفي أربعة : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن جابر  - ١٩٠٢
  وطعام أربعة يكفي مثانية 

  رجاله رجال الصحيح : حسني سليم أسد قال 

إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنكم ال تدرون يف : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن جابر  - ١٩٠٣
  أيه تنزل الربكة 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

حضر أحدكم عند كل شيء حىت إن الشيطان لي: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن جابر  - ١٩٠٤
حيضره عند طعامه وشرابه فإذا وقعت لقمة أحدكم فلريفعها وليمط ما أصاهبا من األذى مث ليأكلها وال يدعها 

  للشيطان 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

ل فليوتر أول من خاف أن ال يستيقظ آخر اللي: مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : وعن جابر  - ١٩٠٥
الليل مث لريقد ومن طمع أن يستيقظ آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن القراءة حمضورة من آخر الليل وذلك 

  أفضل 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

إن أهل اجلنة يأكلون فيها ويشربون وال : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : وعن جابر قال  - ١٩٠٦
جشاء ورشحا كرشح املسك ويلهمون : تفلون وال يبولون وال يتمخطون وال يتغوطون قال فما بال الطعام ؟ قال ي



  التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

منكم إال وهو ال ميوتن أحد : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول قبل موته بثالث : وعن جابر  - ١٩٠٧
  حيسن الظن باهللا عز و جل 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

ما بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زمن احلديبية على املوت ولكن بايعناه على : وعن جابر قال  - ١٩٠٨
  أن ال نفر غري جد بن قيس اختبأ يف إبط بعريه 

  صحيح رجاله رجال ال: قال حسني سليم أسد 

إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه يفتنون : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : وعن جابر  - ١٩٠٩
  الناس فأعظمه عنده أعظمه فتنة 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

من األنصار إىل  جاء رجل: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر  - ١٩١٠
يا رسول اهللا إن يل جارية فإين أعزل عنها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

: يا رسول اهللا قد محلت اجلارية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سيأتيها ما قدر هلا مث أتاه بعد ذلك فقال : 
  ج إال وهي كائنة ما قدر اهللا من نفس ختر
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر  - ١٩١١
  إن يف الليل ساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل اهللا خريا من الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه : يقول 

  رجاله رجال الصحيح : سد قال حسني سليم أ

كانت عند أم املؤمنني عائشة امرأة معها صيب يقطر منخراه دما فدخل رسول اهللا صلى : وعن جابر قال  - ١٩١٢
وحيكن يا معشر النساء ال تقتلن أوالدكن : به العذرة قال : ما شأن هذا الصيب ؟ قالت : اهللا عليه و سلم فقال 

جع برأسه فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه مث لتسعطه مث أمر عائشة ففعلت ذلك وأي امرأة كان بصبيها عذرة أو و
  بالصيب فربأ 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

كان خال يل من األنصار يرقي من احلية فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : وعن جابر قال  - ١٩١٣
هنيت عن الرقي وإين كنت أرقي من احلية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه يا رسول اهللا إنك : الرقى فأتاه خايل فقال 

  بأس هبذه هذه من املواثيق : فعرضها عليه قال : اعرضها علي قال : و سلم 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



ألنصار يرقي كان رجل من ا: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال  - ١٩١٤
يا رسول اهللا إنك هنيت عن الرقى وإين : فقال : من العقرب فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرقى قال 

  من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل : كنت أرقي من العقرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

ولد لرجل منا غالم فسماه : نا زهري حدثنا جرير عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر قال حدث - ١٩١٥
ال ندعك تسميه باسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به : حممدا فقال له قومه 

ال ندعك تسميه : سميته حممدا فقال يل قومي يا رسول اهللا ولد يل غالم ف: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  تسموا بامسي وال تكتنوا بكنييت فإمنا أنا قاسم أقسم بينكم : باسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن جابر بن عبد اهللا حدثنا أبو خيثمة حدثنا عباد بن العوام أخربنا حممد بن عمرو عن سعيد بن احلارث ع - ١٩١٦
كنت أصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الظهر وآخذ قبضة من احلصا فأجعلها يف كفي مث أحوهلا إىل : قال 

  الكف األخرى حىت تربد مث أضعها جلبيين حىت أسجد من شدة احلر 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كنا ال نقتل جتار املشركني : ا حجاج عن أيب الزبري عن جابر قال حدثنا زهري حدثنا عباد بن العوام أخربن - ١٩١٧
  على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أن : حدثنا زهري حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسني عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر  - ١٩١٨
  النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الثنيا إال أن تعلم 

  رجاله ثقات غري أنه منقطع واحلديث صحيح : ليم أسد قال حسني س

هنى رسول اهللا صلى : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عباد عن احلسن بن أيب جعفر عن أيب الزبري عن جابر قال  - ١٩١٩
  اهللا عليه و سلم عن مثن الكلب واهلر إال املعلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : نا جرير عن ليث عن أيب الزبري عن جابر قال حدثنا أبو خيثمة حدث - ١٩٢٠
فاقتسمناه فأصاب كل رجل منا مخس : سلم ست مئة رجل مع أيب عبيدة بن اجلراح وما معنا إال جراب من متر قال 

ساحلنا البحر فإذا حباب  فجعلنا منص نواه فلما بلغنا اجلوع: مترات أو سبع مترات فأكلناه حىت بلغنا اجلوع قال 
أنتم غزاة يف سبيل : أنأكل هذا وهو ميتة ؟ فقال أبو عبيدة : مثل الكثيب الضخم قد نضب عنه املاء فقال بعضنا 

اهللا كلوا فال بأس فأكلنا منه وملحنا منه وتزودنا فلما انتهينا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكرنا له ذلك 
  نعم فبعثنا إليه منه : فقال بعضنا لبعض : ع مع أحد منكم شيء منه يطعمنيه ؟ قال ال بأس به هل م: فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



تويف ـ أو استشهد عبد اهللا : حدثنا زهري حدثنا جرير عن مغرية عن الشعيب عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٩٢١
لى اهللا عليه و سلم على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلبت بن عمرو بن حرام وعليه دين فاستعديت رسول اهللا ص

العجوة على حدة وعذق : اذهب فصنف مترك أصنافا : إليهم فلم يفعلوا فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 ففعلت مث أرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء على أعالهـ : زيد على حدة أصنافا مث أرسل إيل قال 

  فكلت هلم حىت أوفيتهم الذي هلم مث بقي متري كأنه مل ينقص منه شيء : كل للقوم قال : أو يف وسطه ـ مث قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال  - ١٩٢٢
  منفوسة تأيت عليها مئة سنة  ما يف األرض نفس: سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا زهري حدثنا حممد حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر  - ١٩٢٣
  تسموا بامسي وال تكتنوا بكنييت فإمنا جعلت قامسا أقسم بينكم : 

  ل الصحيح رجاله رجا: قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : مكرر ـ حدثنا زهري حدثنا حممد حدثنا األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر قال  - ١٩٢٣
  تسموا بامسي وال تكتنوا بكنييت فإمنا جعلت قامسا أقسم بينكم : صلى اهللا عليه و سلم 
  مكرر : قال حسني سليم أسد 

كنا : ىي بن آدم حدثنا حسن بن عياش عن جعفر عن أبيه عن جابر حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حي - ١٩٢٤
  نصلي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم اجلمعة مث نرجع فنريح نواضحنا 

  زوال الشمس : أي ساعة تيك ؟ قال : فقلت جلعفر : قال حسن 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : احل عن ليث عن طاووس عن جابر حدثنا أبو بكر حدثنا مصعب حدثنا حسن بن ص - ١٩٢٥
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل احلمام بغري إزار ومن كان يؤمن باهللا واليوم : صلى اهللا عليه و سلم 

  اآلخر فال يدخل حليلته احلمام ومن كان يومن باهللا واليوم اآلخر فال يأكل على مائدة تشرب عليها اخلمر 
  إسناده ضعيف : سليم أسد قال حسني 

كانت العرب يفيض هبم : حدثنا أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر قال  - ١٩٢٦
: الرجل يقال له أبو سيارة على محار فلما حج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقفت قريش مواقفها فكانت تقول 

  ]  ١٩٩: البقرة [ } مث أفيضوا من حيث أفاض الناس { : حنن احلمس فخرج حىت وقف بعرفات فهو قوله 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن أسامة عن حممد بن املنكدر عن جابر  - ١٩٢٧
  سلوا اهللا علما نافعا وتعوذوا باهللا من علم ال ينفع : 

  سناده حسن إ: قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جمالد عن عامر عن جابر  - ١٩٢٨
  رجم يهوديا ويهودية : سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

با بكر كان يصلي أن أ: حدثنا أبو بكر حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب الزبري عن جابر  - ١٩٢٩
  بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والناس يصلون بصالة أيب بكر 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أمحد عن شريك عن ابن عقيل عن جابر  - ١٩٣٠
  من أراد أن يصوم فليتسحر ولو بشيء 

  إسناده ضعيف : ل حسني سليم أسد قا

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو بكر حدثنا ابن إدريس عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر  - ١٩٣١
  لقد اهتز العرش ملوت سعد بن معاذ : و سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا : عن عطاء و أيب الزبري عن جابر  حدثنا أبو بكر حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل - ١٩٣٢
  عليه و سلم باع مدبرا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو بكر حدثنا شبابة عن املغرية بن مسلم عن أيب الزبري عن جابر  - ١٩٣٣
  سلم عق عن احلسن و احلسني 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا أبو بكر حدثنا حممد بن فضيل عن األعمش عن أيب صاحل و أيب سفيان عن جابر  - ١٩٣٤
  إذا فرغ أحدكم من طعامه فليلعق أصابعه فإنه ال يدري يف أي طعامه تكون الربكة : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت : ثنا أبو بكر حدثنا حيىي بن آدم عن أيب األحوص عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر حد - ١٩٣٥
  اإلميان يف أهل احلجاز والقسوة وغلظ القلوب قبل املشرق يف ربيعة ومضر : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



جهز رسول : لي عن زائدة عن سليمان عن أيب سفيان عن جابر قال حدثنا أبو بكر حدثنا حسني بن ع - ١٩٣٦
قد صلى الناس ورقدوا وأنتم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيشا حىت انتصف الليل أو بلغ ذلك مث خرج إلينا فقال 

  تنتظرون هذه الصالة أما إنكم لن تزالوا يف صالة ما انتظرمتوها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو بكر حدثنا عيسى بن يونس عن عبد اهللا بن مسلم عن عبد الرمحن بن سابط عن جابر قال  - ١٩٣٧
  خبري من رجل مل يصبح صائما ومل يعد سقيما : قلت يا رسول اهللا كيف أصبحت ؟ قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أتى : حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال  حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن خازم عن حجاج عن - ١٩٣٨
ال : أخربين عن العمرة أواجبة هي ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : النيب صلى اهللا عليه و سلم أعرايب فقال 

  وأن تعتمر خري لك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: اد بن أيب هند عن أيب نضرة عن جابر بن عبد اهللا قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن خازم حدثنا دو - ١٩٣٩
صلى الناس ورقدوا : خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أصحابه ذات ليلة وهم ينتظرون العشاء فقال 

لوال ضعف الضعيف وكرب الكبري ألخرت هذه الصالة إىل : وأنتم تنتظروهنا أما إنكم يف صالة ما انتظرمتوها مث قال 
  ر الليل شط

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أتى النيب صلى اهللا عليه : حدثنا زهري حدثنا حممد بن خازم حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال  - ١٩٤٠
يا رسول اهللا إذا أحللت احلالل وحرمت احلرام وصليت املكتوبات أأدخل اجلنة ؟ : و سلم النعمان بن قوقل فقال 

  نعم  :قال : قال 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا زهري حدثنا حممد بن خازم حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال  - ١٩٤١
  مثل الصلوات اخلمس كمثل هنر جار غمر على باب أحدكم يغتسل كل يوم مخس مرات : عليه و سلم 

  رجال الصحيح رجاله : قال حسني سليم أسد 

مسعت النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا زهري حدثنا حممد بن خازم عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر  - ١٩٤٢
  ال ميوتن أحد منكم إال وهو حيسن باهللا الظن : سلم يقول قبل موته بثالث 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عمش عن أيب سفيان عن جابر قال حدثنا زهري حدثنا حممد حدثنا األ - ١٩٤٣
  إذا قضى أحدكم الصالة يف مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صالته فإن اهللا جاعل يف بيته من صالته خريا : سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

  أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلج  إمنا: وبه حدثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال  - ١٩٤٤
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن حممد بن املنكدر عن [ حدثين املنذر [ حدثنا داود بن رشيد حدثنا بقية عن جرير بن يزيد احلمريي  - ١٩٤٥
إنا مل : خفيه فنخسه بيده وقال  مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برجل يتوضأ وهو يغسل: جابر بن عبد اهللا قال 

فقال بيده من مقدم اخلفني إىل الساق وفرق بني أصابعه : فأراه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : نؤمر هبذا قال 
  مرة واحدة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رة وعن أيب سفيان حدثنا داود بن رشيد حدثنا حفص بن غياث عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هري - ١٩٤٦
أصليت قبل : جاء سليك الغطفاين ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب يف يوم اجلمعة فقال له : عن جابر قال 

  فصل ركعتني وجتوز فيهما : ال قال : أن جتيء ؟ قال 
  إسناد حديث أيب هريرة صحيح وإسناد حديث جابر رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا دواد بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن عنبسة بن عبد الرمحن عن حممد بن زاذان عن جابر  - ١٩٤٧
إذا وقعت كبرية أو هاجت ريح مظلمة فعليكم بالتكبري فإنه جيلي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  العجاج األسود 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

سألت : بد اهللا أمحد بن إبراهيم النكري حدثنا مبشر عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري قال حدثنا أبو ع - ١٩٤٨
اقرأ باسم { أو : فقلت ]  ١: املدثر [ } يا أيها املدثر { : أي القرآن أنزل قبل ؟ فقال : أبا سلمة بن عبد الرمحن 

  ]  ١: العلق [ ؟ } ربك الذي خلق 
اقرأ باسم ربك الذي { أو : فقلت } يا أيها املدثر { : أي القرآن أنزل قبل ؟ فقال : سألت جابر بن عبد اهللا : قال 
جاورت حبراء شهرا : ال أخربك إال ما حدثنا رسول اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ؟ قال جابر } خلق 

ن مييين وعن مشايل فلم فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وع: فلما قضيت جواري نزلت فاستنبطت بطن الوادي قال 
أر أحدا مث نوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن مييين وعن مشايل فلم أر أحدا مث نظرت إىل السماء فإذا هو على 

* يا أيها املدثر { : يعين جربيل ـ فجئت فأتيت خدجية فأمرهتم فدثروين فأنزل اهللا : العرش يف اهلواء ـ قال مبشر 
  ]  ٤ - ١: املدثر [ } فطهر  وثيابك* وربك فكرب * قم فأنذر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أي القرأن : سألت أبا سلمة : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا أبان بن يزيد حدثنا حيىي بن أيب كثري قال  - ١٩٤٩
اقرأ { رآن فقلت إين أنبئت أن أول سورة نزلت من الق: قال ]  ١: املدثر [ } يا أيها املدثر { : أنزل أول ؟ قال 

: أول ؟ قال [ أي القرآن أنزل : سألت جابر بن عبد اهللا : قال أبو سلمة ]  ١: العلق [ } باسم ربك الذي خلق 
  } اقرأ باسم ربك الذي خلق { : إين أنبئت أن أول سورة نزلت من القرآن : فقلت له ] } يا أيها املدثر { 

جاورت يف حراء فلما قضيت جواري : ى اهللا عليه و سلم قال ال أحدثك إال ما حدثنا رسول اهللا صل: قال جابر 
فاستنبطت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن مييين وعن مشايل فلم أر شيئا فنوديت فنظرت فوقي فإذا أنا 

دثروين فدثروين وصبوا : فجثثت منه فانطلقت إىل خدجية فقلت : به قاعد على عرش بني السماء واألرض قال 
  ]  ٣ - ١: املدثر [ } وربك فكرب * قم فأنذر * يا أيها املدثر { ء باردا فأنزلت علي علي ما

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري حدثين ابن مقسم قال  - ١٩٥٠
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمرت بنا جنازة فقام هلا رسول اهللا صلى  كنا عند رسول: حدثين جابر بن عبد اهللا قال 

إن املوت فزع : يا رسول اهللا إهنا جنازة يهودية قال : اهللا عليه سومل فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودية فقلنا 
  فإذا رأيتم جنازة فقوموا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 إسرائيل حدثنا الرازق أخربنا معمر عن الزهري عن ابن أيب صعري عن جابر بن حدثنا إسحاق بن أيب - ١٩٥١
: ملا كان يوم أحد أشرف النيب صلى اهللا عليه و سلم على الشهداء الذين استشهدوا يومئذ فقال : عبد اهللا قال 

أيهم كان أقرأ : يسأل زملوهم بدمائهم فإين قد شهدت على هؤالء فكان يدفن الرجالن والثالثة يف القرب الواحد و
  فدفن أيب و عمي يومئذ يف قرب واحد : للقرآن ؟ فيقدمه قال جابر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا هشيم عن أيب الزبري عن جابر  - ١٩٥٢
  النار من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من : سلم 

  رجاله رجال الصحيح خال شيخ أيب يعلى وهو ثقة : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا حممد بن الصباح حدثنا إمساعيل بن زكريا عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر  - ١٩٥٣
  صلى اهللا عليه و سلم ليس بني العبد وبني تركه اإلميان إال تركه الصالة 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا مع أيب عبيدة بن اجلراح يف سرية : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا هشيم عن أيب الزبري عن جابر قال  - ١٩٥٤
حنن رسل رسول : ـ أو جيش ـ فنفذ زادنا فبصرنا حبوت قذفه البحر فأردنا أن نأكل منه فنهاهنا أبو عبيدة مث قال 

إن كان معكم منه : منه فلما رجعنا ذكرنا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال  اهللا ويف سبيل اهللا كلوا فأكلنا
  شيء فابعثوا به إلينا 

  رجاله رجال الصحيح ما عدا شيخ أيب يعلى وهو ثقة : قال حسني سليم أسد 



اهللا صلى  بعثنا رسول: حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن عبد اهللا يقول  - ١٩٥٥
اهللا عليه و سلم يف ثالث مئة راكب وأمرينا أبو عبيدة بن اجلراح نرصد عريا لقريش فأقمنا بالساحل نصف شهر 

العنرب : فأصابنا جوع شديد حىت أكلنا اخلبط قال فسمي ذلك اجليش جيش اخلبط مث ألقى البحر لنا دابة يقال هلا 
بودكه فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضالعه فنظر إىل أطول مجل يف فأكلنا منه نصف شهر حىت ثابت أجسامنا وادهنا 

  اجليش فحمله عليه فمر حتته 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أعطانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال أبو الزبري عن جابر : قال أبو عثمان قال لنا سفيان بن عيينة  - ١٩٥٦
وأخرجنا من عينيه كذا وكذا جرة من : ده فجعل الرجل جييء بالشيء قال سلم جرابا فيه متر فلما نفد وجدنا فق

  هل معكم منه شيء : فلما قدمنا على النيب صلى اهللا عليه و سلم سألنا : ودك قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اجرين رجال من كسع رجل من امله: حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال  - ١٩٥٧
فلما مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم ذاك ! يا للمهاجرين : وقال املهاجري ! يا لألنصار : األنصار فقال األنصاري 

دعوها فإهنا : ما بال دعوى اجلاهلية ؟ قالوا يا رسول اهللا رجل من املهاجرين كسع رجآل من األنصار فقال : قال 
: ؟ لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل فقال عمر ! أقد فعلوها : لول منتنة فقال عبد اهللا بن أيب بن س

  دعه إنه ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه : دعين يا رسول اهللا أضرب عنق هذا املنافق فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم عبد اهللا بن : ال حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر ق - ١٩٥٨
  أيب بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه واهللا أعلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جل من كسع ر: حدثنا خلف بن هشام حدثنا محاد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٩٥٩
! يا لألنصار : وقال هؤالء ! يا للمهاجرين : فجاء قوم ذا وقوم ذا فقال هؤالء : املهاجرين رجال من األنصار قال 

أال ما بال ! أال ما بال دعوى اجلاهلية ؟ : : دعوها فإهنا منتنة مث قال : فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  ! دعوى اجلاهلية ؟ 
  إسناده صحيح : أسد قال حسني سليم 

لعن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا هشيم حدثنا أبو الزبري عن جابر قال  - ١٩٦٠
  هم سواء : سلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال 

  رجاله رجال الصحيح خال شيخ أيب يعلى وهو ثقة : قال حسني سليم أسد 

أن أبا : حدثنا بعض أشياخنا عن جابر بن عبد اهللا : بن حيىي حدثنا هشيم عن خالد قال  حدثنا زكريا - ١٩٦١
إن رسول اهللا صلى اهللا : فقلت : من كانت له عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عدة فليقم قال : بكر قال 



: إذا أتانا مال فأتنا قال :  فقال أبو بكر: عليه و سلم وعدين أن يعطيين كذا وكذا وحفن بيده ثالث حفنات قال 
ألك : وقال : فأعطاين ألفا أخرى قال : اعددها فإذا هي مخس مئة قال : فحفنته بيدي فقال : فجاءه مال فأتيته قال 

  فإذا حال عليه احلول فأد زكاته : ال قال : قلت : مال سواه ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

من كان له عدة فليقم : أن أبا بكر قال : هشيم عن جمالد عن الشعيب عن جابر حدثنا زكريا حدثنا  - ١٩٦٢
  لك مال غريه : إذا حال عليه احلول وال قوله : فذكر حنوه إال أنه مل يذكر فيه قول أيب بكر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أكلت مع رسول : نكدر عن جابر قال حدثنا زكريا حدثنا هشيم أخربنا علي بن زيد حدثنا حممد بن امل - ١٩٦٣
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أيب بكر و عمر و عثمان خبزا وحلما فصلوا ومل يتوضؤوا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : حدثنا زكريا حدثنا هشيم عن علي بن زيد عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٩٦٤
  ما بني منربي إىل حجريت روضة من رياض اجلنة وإن منربي على ترعة من ترع اجلنة : عليه و سلم اهللا صلى اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اشترى رسول صلى اهللا : حدثنا زكريا حدثنا هشيم أخربنا سيار عن أيب هبرية األنصاري عن جابر قال  - ١٩٦٥
وجعل يل ظهره إىل أن نقدم فلما قدمنا أتيته بالبعري فدفعت إليه : فر قال عليه و سلم مين بعريا كان يل وحنن يف س

هلم يدعوك النيب صلى اهللا عليه و سلم فظننت أنه : أوقيتني فانصرفت فإذا رسوله قد اتبعين فقال : فأمر يل بثمنه 
ود فأخربته بالذي كان فانصرفت فلقيت رجال من اليه: خذ بعريك فهو لك قال : يل : قد بدا له فلما أتيته قال 

  ؟ ! أعطاك الثمن ورد عليك البعري : فجعل يعجب وقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو مسع جابرا يقول  - ١٩٦٦
  سفيان بيده ثالث حفنات  وحفن: إذا جاء مال البحرين أعطيناك هكذا وهكذا : سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

{ : ملا أنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا عمرو حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال  - ١٩٦٧
أعوذ : قال } أو من حتت أرجلكم { أعوذ بوجهك : قال } قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 

  هاتان أهون أو هاتان أيسر : قال ]  ٦٥: األنعام [ } أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض { هك بوج
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  احلرب خدعة : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا عمرو حدثنا سفيان عن عمرو حدثنا جابر  - ١٩٦٨
  احلرب خدعة ومل أمسعه أناإال بالرفع خدعة : كثري منهم كان يقول : قال يل بعض أصحابنا : قال أبو عثمان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

املسجد والنيب صلى اهللا عليه و ] رجل [ دخل : حدثنا عمرو حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال  - ١٩٦٩
  فصل ركعتني : ال قال : صليت ؟ قال : سلم خيطب يوم اجلمعة قال 

  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

دخل سليك الغطفاين املسجد والنيب صلى اهللا : حدثنا عمرو حدثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال  - ١٩٧٠
  فصل ركعتني : ال قال : أصليت ؟ قال : عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة قال 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

مر رجل بسهام : أمسعت جابر بن عبد اهللا يقول : قلت لعمرو : حدثنا سفيان قال  حدثنا عمرو الناقد - ١٩٧١
  أمسك بنصاهلا ؟ : يف املسجد فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ل اهللا إن قتلت يا رسو: قال رجل يوم أحد : حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال  - ١٩٧٢
  يف اجلنة فألقى مترات يف يده وقاتل حىت قتل : فأين أنا ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ مسع أذين من رسول : حدثنا عمرو حدثنا سفيان عن عمرو مسعت جابر بن عبد اهللا  - ١٩٧٣ يشري إىل أذينه 
  يدخلون اجلنة أن قوما خيرجون من النار ف: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا جابر : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا عمرو حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال  - ١٩٧٤
يا : فهال جارية تالعبك وتالعبها ؟ قلت : ال بل ثيبا قال : قلت : بكرا أو ثيبا ؟ قال : نعم قال : أتزوجت ؟ قلت 

هللا إن أيب قتل يوم أحد وترك تسع بنات وهن يل تسع أخوات فلم أحب أن أمجع إليهن جارية خرقاء مثلهن رسول ا
  أصبت : ولكن امرأة متشطهن وتقوم عليهن قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

وم اخليل أطعمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حل: حدثنا عمرو حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر  - ١٩٧٥
  وهنانا عن حلوم احلمر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخلت اجلنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا عمرو حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر  - ١٩٧٦
بن عمر : من هو ؟ قالوا : لرجل من قريش قلت : ملن هذا ؟ قالوا : فرأيت فيها دارا فسمعت فيها ضوضاء فقلت 



  ! أعليك أغار يا رسول اهللا ؟ : اخلطاب فأردت أن أدخلها فذكرت غريتك يا أبا حفص فبكى وقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن رجال دبر غالما له ومل يكن له مال غريه : قال : حدثنا عمرو حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر  - ١٩٧٧
  ه ابن النخام منه فباعه النيب صلى اهللا عليه و سلم فاشترا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا عمرو حدثنا سفيان عن ابن املنكدر مسع جابر بن عبد اهللا قال  - ١٩٧٨
  أما إهنا ستكون : أىن لنا أمناط ؟ قال : هل اختذمت أمناطا ؟ قلت : و سلم حني تزوجت 

  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

حدثنا هشيم عن حصني عن سامل بن أيب اجلعد و أيب سفيان عن جابر بن عبد : حدثنا زكريا بن حيىي قال  - ١٩٧٩
بينما النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم اجلمعة وقدمت عري إىل املدينة فابتدرها أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : اهللا قال 

والذي نفسي بيده لو تتابعتم حىت : رجال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عليه و سلم حىت مل يبق معه إال اثنا
وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما { : ال يبقى منكم أحد لسال بكم الوادي النار فنزلت هذه اآلية 

  ]  ١١: اجلمعة [ } 
  عليه و سلم أبو بكر و عمر  يف االثين عشر الذين ثبتوا مع رسول اهللا صلى اهللا: وقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا حمبوب عن أسامة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٩٨٠
  نفع سلوا اهللا علما نافعا وتعوذوا باهللا من علم ال ي: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب 

  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا عبد اهللا حدثنا إبراهيم بن عيينة عن أيب طالب القاص عن حمارب بن دثار عن جابر قال  - ١٩٨١
  نعم اإلدام اخلل وكفى باملرء شرا أن يسخط ما قرب إليه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قل هو القادر { ملا نزلت : حدثنا عبيد اهللا بن عمر أبو سعيد حدثنا محاد أخربنا عمرو عن جابر قال  - ١٩٨٢
أعوذ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم } على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من حتت أرجلكم 

ـ  :قال ]  ٦٥: األنعام [ } أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض { بوجهك  ـ أو هذا أيسر    هذا أهون 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قل هو القادر على أن { ملا نزلت : حدثناه إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا محاد عن عمرو عن جابر قال  - ١٩٨٣
أو يلبسكم { أعوذ بوجهك : قال } أو من حتت أرجلكم { أعوذ بوجهك : قال } يبعث عليكم عذابا من فوقكم 



  هذا أهون : قال ]  ٦٥: األنعام [ } عا شي
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رجال من األنصار أعتق غالما له مل يكن له : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا محاد عن عمرو عن جابر  - ١٩٨٤
ه نعيم بن عبد اهللا بثمان من يشتريه مين ؟ فاشترا: فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : مال غريه قال 

  عبدا قبطيا مات عام أول : مسعت جابرا يقول : مئة فدفعها إليه قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مثله : حدثنا إسحاق حدثنا محاد بإسناده  - ١٩٨٥
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رجال من املهاجرين : دينار عن جابر بن عبد اهللا حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا محاد حدثنا عمرو بن  - ١٩٨٦
فبلغ ذلك ! يا لألنصار : وقال هذا ! يا للمهاجرين : كسع رجال من األنصار جتمع قوم هذا وقوم هذا فقال هذا 

 أال ما بال دعوى اجلاهلية ؟ أال ما بال دعوى: دعوها فإهنا منتنة مث قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  اجلاهلية ؟ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حنوه : حدثنا إسحاق حدثنا محاد بإسناده  - ١٩٨٧
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رجال دخل ورسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا عبيد اهللا القواريري حدثنا محاد عن عمرو عن جابر  - ١٩٨٨
  فقم فاركع : ال قال : صليت يا فالن ؟ قال :  سلم خيطب الناس يوم اجلمعة فقال

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بينما النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا إسحاق حدثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر قال  - ١٩٨٩
  خيطب الناس يوم اجلمعة فذكره حنوه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هلك أيب فترك سبع بنات ـ أو تسع بنات قال : القواريري حدثنا محاد عن عمرو عن جابر قال  حدثنا - ١٩٩٠
تزوجت يا جابر : تسع ـ فتزوجت امرأة ثيبا فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وال أعلمه إال قال : محاد 

وتالعبك ـ أو قال تضاحكها وتضاحكك ؟ فهال جارية تالعبها : ثيبا قال : نعم قال بكرا أم ثيبا ؟ قلت : ؟ قلت 
إن عبد اهللا هلك وترك تسع بنات ـ وإين كرهت أن أجيئهن مبثلهن فأردت امرأة تقوم عليهن : قلت : ـ قال 
  بارك اهللا لك ـ أو قال خريا : فقال يل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



هلك أيب وترك تسع ـ أو سبع ـ فذكر حنوه : حدثنا إسحاق حدثنا محاد عن عمرو مسعت جابرا يقول  - ١٩٩١
  فبارك اهللا لك ودعا يل : فقال يل : إال أنه قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا أبا حممد أمسعت جابر بن عبد اهللا : قلت لعمرو بن دينار : حدثنا عبيد اهللا القواريري حدثنا محاد قال  - ١٩٩٢
  نعم : إن اهللا خيرج من النار قوما بالشفاعة ؟ قال : و سلم عن النيب صلى اهللا عليه : حيدث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مثله : حدثنا إسحاق حدثنا محاد بإسناده  - ١٩٩٣
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دى نصوهلا فأمر أن رجال مر بأسهم يف املسجد قد أب: حدثنا عبيد اهللا حدثنا محاد حدثنا عمرو عن جابر  - ١٩٩٤
  أن يأخذ بنصوهلا ال خيدش مسلما 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مثله : حدثنا إسحاق حدثنا محاد عن عمرو عن جابر  -مكرر  - ١٩٩٤

أمسعت جابرا حيدث أن رجال دخل املسجد بسهام : قلت لعمرو : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان قال  - ١٩٩٥
  نعم : خذ بأنصاهلا ؟ قال : ليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا ع

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

وال أعلمه إال قد رفعه ـ أنه هنى عن : حدثنا عبيد اهللا حدثنا محاد عن عمرو عن جابر ـ قال محاد  - ١٩٩٦
  كراء األرض 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول اهللا صلى اهللا : عن مطر عن عطاء عن جابر يرفعه قال حدثنا أبو سعيد القواريري حدثنا محاد  - ١٩٩٧
  عليه و سلم عن كراء األرض 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا محاد حدثنا عمرو عن حممد بن علي عن جابر بن عبد اهللا  - ١٩٩٨
  وم احلمر األهلية وأذن يف حلوم اخليل صلى اهللا عليه و سلم هنى يوم خيرب عن حل

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا حيىي بن سليم عن ابن خثيم عن عبد الرمحن بن سابط أنه حدثه  - ١٩٩٩
لصالة قربان يا كعب بن عجرة ا: مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول لكعب بن عجرة : جابر بن عبد اهللا 

فبائع نفسه فموبق : والصيام جنة والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ ااملاء النار يا كعب بن عجرة الناس غاديان 



  رقبته ومبتاع نفسه فمعتق رقبته 
  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

  تابع مسند جابر

احد عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل حدثنا إسحاق حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن القاسم بن عبد الو - ٢٠٠٠
  إن العبد إذا تزوج بغري إذن سيده كان عاهرا : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسع جابرا قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ه و ما سئل رسول اهللا صلى اهللا علي: عن جابر قال : حد ثنا إسحاق حد ثنا سفيان عن ابن املنكد ر  - ٢٠٠١
  ال : سلم شيئا قط فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أراه ابن علي ابن عم املنصور عن عبد : حد ثنا إسحاق حد ثنا سفيان حد ثنا حممد السلمي قال سفيان  - ٢٠٠٢
  : اهللا بن حممد بن عقيل مسع جابرا قال 

أرجع : متن على اهللا فقال :  أحيا أباك فقال له يا جابر علمت أن اهللا: قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 
  إين قضيت أهنم ال يرجعون : إىل الد نيا فأقتل مرة أخرى قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ملا رجعت مهاجرة البحر : حدثنا إسحاق حدثنا حيىي بن سليم عن ابن خثيم عن أيب الزبري عن جابر قال  - ٢٠٠٣
يا رسول : أال حتدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض احلبشة ؟ قال فتية منها : اهللا عليه و سلم فقال إىل رسول اهللا صلى 

اهللا بينما حنن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائزها حتمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفىت منهم فجعل 
سوف تعلم : لتفت إليه فقالت إحدى يد يه بني كتفيها فدفعها فخرت على ركبتها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت ا

يا غد ر إذا وضع اهللا الكرسي ومجع األولني واألخرين وتكلمت األيدي و األرجل مبا كانوا يكسبون فسوف تعلم 
صدقت مث صدقت كيف يقدس اهللا : يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : كيف أمرك وأمري عنده غد ا قال 

  قوما ال يؤخذ لضعيفهم من شد يدهم ؟ 
  رجاله رجال الصحيح خال إسحاق بن أيب إسرائيل : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا إسحاق حدثنا مالك بن سعريبن اخلمس حدثنا إمساعيل بن عبدامللك عن أيب الزبري عن جابر قال  - ٢٠٠٤
يم به صلبه ملا كان اخلندق نظرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوجدته قد وضع حجرا بينه وبني إزاره يق

  من اجلوع 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



جاء رجل يقال له : حدثنا إسحاق حدثنا جرير عن األعمش عن أيب صاحل و أيب سفيان عن جابر قال  - ٢٠٠٥
  أال مخرته ولو بعود تعرضه عليه : أبو محيد بقدح من لنب من النقيع فقال له رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم 

  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

كان رجل يرقي من العقرب : حدثنا إسحاق حدثنا جرير عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال  - ٢٠٠٦
يا رسول اهللا إنك هنيت عن الرقى وإين كنت أرقي من : فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرقى فقال 

  من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل  :العقرب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رجاله رجال الصحيح خال إسحاق بن أيب إسرائيل : قال حسني سليم أسد 

كان خايل من األنصار يرقي : عن جابر قال : حدثنا إسحاق حدثنا جرير عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٠٠٧
ها عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و اعرضها علي فعرض: من احلمة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ال بأس هبذه هذه من املواثيق : سلم 
  رجاله رجال الصحيح خال إسحاق : قال حسني سليم أسد 

مسعت النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا إسحاق حدثنا جرير عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال  - ٢٠٠٨
  فترش ذراعيه افتراش الكلب إذا سجد أحد كم فليعتدل وال ي: سلم يقول 

  رجاله رجال الصحيح خال إسحاق : قال حسني سليم أسد 

قال  -كانت عند عائشة امرأة : حدثنا إسحاق حدثنا جرير عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال  - ٢٠٠٩
ن هذا الصيب ماشأ: فد خل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال  -تصب على صيب يقطر منخراه دما : أبويعلى 
وحيكن يا معشر النساء ال تقتلن أوالدكن أميا امرأة كان بصبيها عذرة أو وجع برأسه : فقال : به العذرة : ؟ فقالوا 

  فلتأخذ قسطا هنديا فلتحكه مث لتسعط مث أمر عائشة ففعلت ذلك بالصيب فربأ 
  إسناده رجاله رجال الصحيح خال إسحاق : قال حسني سليم أسد 

كان النيب صلى اهللا : نا إسحاق حدثنا عبد الرزاق عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر قال حدث - ٢٠١٠
  عليه و سلم إذا سجد جاىف حىت يرى بياض إبطيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ى اهللا عن جابر أن وفد ثقيف سألوا النيب صل: حدثنا إسحاق حدثنا هشيم عن أيب بشر عن أيب سفيان  - ٢٠١١
  أما أنا فأحثي على رأسي ثالثا : إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل ؟ فقال : عليه و سلم قالوا 

  رجاله رجال الصحيح ما عدا إسحاق : قال حسني سليم أسد 

أنه مسع جابر بن عبد اهللا : حد ثين أبوالزبري : حدثنا إسحاق حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال  - ٢٠١٢
  طوافه األول :  يطف النيب صلى اهللا عليه و سلم وال أصحابه بني الصفا واملروة إال طوافا واحدا مل: يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ملا كان يوم : حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري عن ابن أيب صعري عن جابر قال  - ٢٠١٣
زملوهم بدمائهم فإين قد شهد : سلم على الشهداء الذين استشهدوا يومئذ فقال أحد أشرف النيب صلى اهللا عليه و 

  ت على هؤالء فكان يد فن الرجالن والثالثة يف القرب الواحد ويسأل أيهم كان أقرأ للقرآن فيقدمه 
  فدفن أيب و عمي يومئذ يف قرب واحد : قال جابر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسع جابر بن عبد : و عمروابن دينار : اق حدثنا سفيان عن حممد بن املنكد ر مسعه من جابر حدثنا إسح - ٢٠١٤
د خلت اجلنة فرأيت فيها دارا أو قصرا فسمعت فيه صوتا أو : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا يقول 

فأرد ت أن أد خله فذ كرت  زاد ابن املنكد ر: ملن هذا ؟ قيل هو البن اخلطاب قال سفيان : ضوضاء فقلت 
  ! يا نيب اهللا أو أغار عليك ؟ : غريتك فبكى عمر قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال يل رسول اهللا صلى : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن حممد بن املنكد ر مسع جابر بن عبد اهللا يقول  - ٢٠١٥
  أما إهنا ستكون : أي رسول اهللا وأىن لنا أمناط قال : ت يا جابر هل اختذمت أمناطا ؟ قل: اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن حممد بن املنكدر مسع جابر بن عبد اهللا يقول  - ٢٠١٦
صلى اهللا عليه و  ال نكنيك أبا القاسم وال ننعمك عينا فأتى رسول اهللا: ولد لرجل منا غالم فسماه القاسم فقلنا : 

  امسه عبد الرمحن : سلم فذكر ذ لك له فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر بن عبد اهللا أن : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل و حممد بن املنكدر  - ٢٠١٧
أكل حلما مث صلى ومل يتوضأ وأن عمر بن  النيب صلى اهللا عليه و سلم أكل حلما مث صلى ومل يتوضأ وأن أبا بكر

  اخلطاب أكل حلما مث صلى ومل يتوضأ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مرضت فأتاين النيب : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان حدثنا حممد بن املنكد ر مسع من جابر بن عبد اهللا قال  - ٢٠١٨
قد غشي علي فتوضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصب  صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر ومها ميشيان فوجداين

: يا رسول اهللا كيف أصنع يف مايل ؟ فلم جيبين حىت نزلت آية املرياث يعين قوله : علي وضوءه فأفقت فسألته فقلت 
  ]  ١١: النساء [ } يوصيكم اهللا يف أوالدكم { 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : نا سفيان عن حممد بن املنكد ر عن جابر قال حدثنا إسحاق حدث - ٢٠١٩
وحثا سفيان يرينا بيده ثالث حثيات حنو رأسه ) لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا : ( سلم 

: ين قام أبو بكر فقال فلم يقد م مال البحرين حىت قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما أن قد م مال البحر



إن النيب صلى اهللا : فأتيته فقلت : من كانت له على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عدة أو د ين فليأت قال جابر 
قد سألتك فلم تعطين : فأعطاين مث أتيته بعد ذلك أسأله فلم يعطين مث أتيته الثالثة فقلت : عليه و سلم وعدين قال 
ما منعتك من مرة إال وأنا ! وأي الداء أدوأ من البخل : أن تعطي وإما أن تبخل علي فقال وسألت فلم تعطين فإما 

  أريد أن أعطيك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن عمرو بن د ينار عن حممد بن علي عن جابر مثله  - ٢٠٢٠
  خذ مثلها مرتني : فقال : هتا مخس مئة قال حثا يل حثية فعددهتا فوجد: فقال : إال أنه قال : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قتل أيب يوم أحد فجيء به وقد مثل : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن حممد بن املنكد ر مسع جابرا يقول  - ٢٠٢١
مرتني فأمربه النيب به فوضع بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعلت أريد أن أكشف عنه وينهاين قومي 

من هذه فقالوا : مسع صوت صائحة فقال : كأهنم ردوا إىل مصارعهم قال : صلى اهللا عليه و سلم فرفع قال سفيان 
  فما زالت املالئكة تظله بأجنحتها حىت رفع  -ال تبكي : أو  -فلم تبكي ؟ : ابنة عمرو أو أخت عمرو قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ندب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن ابن املنكد ر مسع جابرا يقول  - ٢٠٢٢
لكل نيب : الناس يوم اخلندق فانتدب الزبري مث ندب الناس فانتدب الزبري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  حواري وحواري الزبري 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن حممد ابن املنكد ر مسع جابرا يقول  - ٢٠٢٣
  املد ينة كالكري تنفي خبثها وينصع طيبها : سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من أتى :  كانت يهود تقول: مسع جابرا يقول : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن حممد ابن املنكد ر  - ٢٠٢٤
: البقرة [ } نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أىن شئتم { : امرأته يف قبلها من د برها كان الولد أحول فنزلت 

٢٢٣  [  
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا إسحاق حدثنا عباد بن العوام أخربنا حجاج عن أيب الزبري عن جابر قال  - ٢٠٢٥
  ال بأس باحليوان اثنني بواحد يدا بيد وال خري فيه نساء : ه و سلم اهللا علي

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا إسحاق و زهري قاال حدثنا وكيع عن األوزاعي عن حسان بن عطيه عن حممد بن املنكد ر عن  - ٢٠٢٦
وجد هذا ما ينقي ثيابه ؟ ورأى رجال ثائر  أما: أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال وسخة ثيابه فقال : جابر 

  ما وجد هذا ما يسكن به شعره ؟ : الشعر فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا وهيب حد ثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابربن عبد اهللا قال  - ٢٠٢٧
باملدينة مل حيج مث أذن يف الناس باخلروج فلما جاء ذا احلليفة صلى بذي  أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسعا

اغتسلي : احلليفة وولد ت أمساء بنت عميس حممد بن أيب بكر فأرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
ى ظهر البيداء ففعلت فلما اطمأن صد ر راحلة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عل: واستثفري بثوب وأهلي قال 

أهل وأهللنا ال نعرفه إال احلج وله خرجنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أظهرنا والقرآن ينزل عليه وهو 
  يعرف تأويله وإمنا يفعل ما أمر به 

فنظرت بني يدي و من خلفي وعن مييين وعن مشايل مد بصري والناس مشاة وركبان فجعل رسول اهللا : قال جابر 
لبيك اللهم لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك فلما :  عليه و سلم يليب صلى اهللا

{ : قال اهللا : قدمنا مكة بدأ فاستلم الركن فسعى ثالثة أطواف ومشى أربعة فلما فرغ من طوافه انطلق إىل املقام 
  ]  ١٢٥: البقرة [ } واختذوا من مقام إبراهيم مصلى 

{ و } قل يا أيها الكافرون { : كان يقرأ فيهما بالتوحيد : قال أيب : ف مقام إبراهيم ركعتني قال جعفر فصلى خل
: مث انطلق إىل الركن فاستلمه مث انطلق إىل الصفا فقال  -ومل يذ كر ذ لك عن جابر : قال  -} قل هو اهللا أحد 

فرقي على الصفا حىت بدا له البيت ]  ١٨٥: البقرة [ } إن الصفا واملروة من شعائر اهللا { : نبدأ مبا بدأ اهللا به 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت بيده اخلري وهو على كل شىيء : فكرب ثال ثا وقال 

د ت قد ير ثال ثا مث دعا يف ذلك مث هبط من الصفا فمشى حىت إذا انصبت قد ماه يف بطن املسيل سعى حىت إذا صع
قدماه من بطن املسيل مشى إىل املروة فرقي على املروة حىت بدا له البيت فقال مثل ما قال على الصفا فطاف سبعا 

من مل يكن معه هدي فليحل ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه فإين لوال أن معي هديا حلللت ولو أين : و قال 
  استقبلت من أمري ما استدبرت ألهللت بعمرة 

اللهم : قلت : بأي شيء أهللت يا علي ؟ قال : وقد م علي من اليمن فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال 
  فإن معي هد يا فال حتل : إين أهل مبا أهل به رسولك قال 

أيب أمرين قال : من أمرك هبذا ؟ فقالت : فد خلت على فاطمة وقد اكتحلت ولبست ثيابا صبيغا فقلت : قال علي 
فانطلقت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حمرشا على فاطمة مستثبتا يف الذي : علي يقول بالعراق  وكان: 

من ذ لك بيده ثالثا  -و حنر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مئة بد نة : صد قت أنا أمرهتا قال : قالت فقال 
  أكال من اللحم وشربا من املرقة وحنر علي ما غرب مث أخذ من كل بد نة قطعة فطبخ مجيعا ف -وستني 

ال بل لألبد دخلت العمرة يف احلج : يا رسول اهللا ألعامنا هذا أم لألبد ؟ قال : فقال سراقة بن مالك بن جعشم 
  وشبك بني أصابعه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أتينا جابر بن عبد : نا أيب قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد القطان حد ثنا جعفر بن حممد حدث - ٢٠٢٨
  اهللا فذ كر حنوه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قدم : مسعت حممد بن عمرو قال : حدثنا إسحاق بن أيب اسرائيل حدثنا نضر حدثنا شعبة عن سعد قال  - ٢٠٢٩
ى اهللا عليه و سلم يصلي كان رسول اهللا صل: احلجاج فكان يؤخر الصالة فسألنا جابر بن عبد اهللا عن ذ لك فقال 

الظهر با هلاجرة حني تزول الشمس والعصر والشمس نقية واملغرب حني تغرب الشمس والعشاء أحيانا يؤخر 
أو كان يصلي الصبح  -وأحيانا يعجل فكان إذا رأى الناس قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد تأخروا أخر وكانوا 

  بغلس 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت رسول : حدثنا إسحاق حد ثنا حيىي بن سليم عن ابن خيثم عن أيب الزبري عن جابربن عبد اهللا قال  - ٢٠٣٠
  من مل يذر املخابرة فليأذن حبرب من اهللا ورسوله : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  رجاله رجال الصحيح خال إسحاق : قال حسني سليم أسد 

: حد ث أيب عن خداش عن أيب الزبري عن جابربن عبد اهللا : عتمرا يقول مسعت م: حدثنا إسحاق قال  - ٢٠٣١
  إذا استلقى أحد كم فال يضع إحدى رجليه على األخرى : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه استحلف ابين : حدثنا زكريا حدثنا هشيم عن الشعيب عن جابر  - ٢٠٣٢
فاستحلفهما باهللا الذي : يف كتابكم ؟ قال : ث سأهلما عن الرجم فاستحلفهما كيف جتدانه يف كتاب اهللا صوريا حي

  ال إله إال هو الذي أنزل التوراة على موسى كيف جتدون حد الزاين يف كتابكم ؟ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

شهد ت مع رسول اهللا : عن عطاء عن جابر قال حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا هشيم حدثنا عبد امللك  - ٢٠٣٣
صلى اهللا عليه و سلم العيد صلى قبل أن خيطب بغري أذان وال إقامة مث خطب بعد ما صلى فوعظ الناس وذ كرهم 

فجعلت املرأة تلقي خامتها وخرصها والشيء : مث أتى النساء فوعظهن ومعه بال ل فذ كرهن وأمرهن بالصدقة قال 
يا : إن منكن يف اجلنة ليسريا فقالت امرأة : صلى اهللا عليه و سلم بالال فجمع ما هناك فقال  كذ لك فأمر النيب

  إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشري : رسول اهللا مل ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا نتمتع : قال  عن جابر: مسعت عطاء حيد ث : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا هشيم عن عبد امللك قال  - ٢٠٣٤
  مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن جابر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء  - ٢٠٣٥
  منحها أخاه املسلم وال يكرها من كانت له أرض فليزرعها فان عجزعنها فلي: سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربين عمرو بن احلارث عن عبد ربه بن سعيد عن : حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا عبد اهللا بن وهب قال  - ٢٠٣٦
 -ء الداء دوا: يعين  -لكل داء د واء فاذا أصيب : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أيب الزبري عن جابر 

  برأ باذن اهللا 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربين عمرو بن احلارث أن بكريا حدثه أن : حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد اهللا بن وهب قال  - ٢٠٣٧
سول اهللا ال أبرح حىت حتتجم فاين مسعت ر: أن جابر بن عبد اهللا عاد املقنع مث قال : عاصم بن عمر بن قتادة حدثه 

  ان فيه شفاء : صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربين أو أخربنا حممد بن إسحاق عن حممد بن حيىي : حدثنا هارون حدثنا حممد بن سلمة احلراين قال  - ٢٠٣٨
يه و سلم من كل جاد عشرة عن جابر بن عبد اهللا أمر رسول اهللا صلى اهللا عل: بن حبان عن عمه واسع بن حبان 

  أوسق من التمر بقنو يعلق يف املسجد للمساكني 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربين داوود بن قيس املدين وغريه عن عبد اهللا بن : أخربين عبد اهللا بن وهب قال : حدثنا أبو مهام قال  - ٢٠٣٩
يا رسول اهللا ان سعدا هلك :  أن امرأة سعد بن الربيع قالت عن جابر بن عبد اهللا: حممد بن عقيل بن أيب طالب 

وترك ابنتني و أخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد وامنا تنكح النساء على أمواهلن فلم جيبها يف جملسه ذلك مث 
دفع اىل ا: يا رسول اهللا ابنتا سعد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ادع يل أخاه فجاءه فقال : جاءت فقالت 

  ابنتيه الثلثني واىل امرأته الثمن ولك ما بقي 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن رسول : حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا مسور بن الصلت حدثنا حممد بن املنكد ر عن جابر  - ٢٠٤٠
وكل : له كتب له صدقة قال كل معروف صدقة وما أنفق الرجل على أهله وما: اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

فقلنا جلابر : قال حممد بن املنكد ر : نفقة مؤمن يف غري معصية فعلى اهللا خلفه ضامنا اال نفقته يف بنيان قال مسور 
: يعطي الشاعر وذا اللسان قال جابر كأنه يقول : وما وقى به املرء عرضه ؟ قال : ما أراد بقوله : بن عبد اهللا 

  الذي يتقى لسانه 
  إسناده ضعيف : ال حسني سليم أسد ق



حدثنا أبو الشيلماين حدثنا خالد بن امساعيل املخزومي حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن صاحل موىل التوأمة  - ٢٠٤١
عصم ! يا ويله ! يا ويله : أميا شاب تزوج يف حداثة سنه عج شيطانه : عن جابر قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : 

  مين د ينه 

لومل يبق من أجلي اال يوم واحد لقيت اهللا : حدثنا الشيلماين هبذا االسناد عن صاحل عن أيب هريرة قال  - ٢٠٤٢
  شراركم عزابكم : بزوجة اين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

بن عبد  عن جابر: حدثنا أبو يوسف اجليزي حدثنا مؤمل حدثنا عبد اهللا العمري حدثنا ربيعة بن عطاء  - ٢٠٤٣
يا : كيف أنتم اذا غدي عليكم جبفنة وريح عليكم بأخرى ؟ قالوا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا قال 

  بل أنتم اليوم خري : رسول اهللا انا يومئذ لبخري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده مسلسل بالضعفاء : قال حسني سليم أسد 

أن أعرابيا : بن يونس حدثنا امساعيل بن جمالد عن جمالد عن الشعيب عن جابربن عبد اهللا  حدثنا سريج - ٢٠٤٤
  اىل أخرها } قل هو اهللا أحد { : أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال انسب اهللا فأنزل اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : عن جابر : اد حدثنا ابن جريج عن أيب الزبري حدثنا خالد بن أسلم حدثنا عبد اجمليد بن أيب رو - ٢٠٤٥
  إن أحب الطعام إىل اهللا ما كثرت عليه األيدي : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء : عن جابر قال : حدثنا أبو احلارث سريج بن يونس حدثنا امساعيل بن جمالد عن جمالد عن الشعيب  - ٢٠٤٦
ثيابنا يف اجلنة ننسجها بأيدينا ؟ فضحك أصحاب النيب صلى اهللا عليه : أعرايب اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

صد قت يا : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! مل تضحكون من جاف يسأل عاملا ؟ : و سلم فقال األعرايب 
  أعرايب ولكنها مثرات 

  سناده ضعيف إ: قال حسني سليم أسد 

سئل النيب صلى : حدثنا سريج بن يونس حدثنا امساعيل عن جمالد عن الشعيب عن جابر بن عبد اهللا قال  - ٢٠٤٧
  نعم أخرجته من غمرة جهنم اىل ضحضاح منها : اهللا عليه و سلم عن أيب طالب هل تنفعه نبوتك ؟ قال 

أبصرهتا على هنر من أهنار اجلنة يف بيت : فقال  - ألهنا ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن -و سئل عن خد جية 
  من قصب ال صخب فيه وال نصب 

  أبصرته يف بطنان اجلنة عليه سندس : وسئل عن ورقة بن نوفل قال 
  يبعث يوم القيامة أمة وحده بيين وبني عيسى عليهما السالم : وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال 

  ف إسناده ضعي: قال حسني سليم أسد 



حدثنا احلسن بن عيسى بن ما سرجس موىل ابن املبارك أخربنا ابن املبارك أخربنا سفيان عن عبد اهللا بن  - ٢٠٤٨
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي الظهر اذا زالت الشمس : حممد بن عقيل عن جابر قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: عن جابر بن عبد اهللا قال : حدثنا علي بن مسهر عن جمالد عن الشعيب  حدثنا عبد الغفار بن عبد اهللا - ٢٠٤٩
  هذا خايل : كنا عند النيب صلى اهللا عليه و سلم اذ أقبل سعد بن أيب وقاص فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

وكان منزله يف  -لعوام عبد العزيز بن الربيع الباهلي حدثنا خال د بن أسلم أخربنا النضر أخربنا أبو ا - ٢٠٥٠
كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف : مسعت أبا الزبري وامسه حممد عن جابر بن عبد اهللا قال : قال  -دار زياد 

وأما أما اهنما ال يعذ بان يف كبري أما أحدمها فكان يغتاب الناس : مسري فأتى على قربين يعذ ب صاحبامها فقال 
اآلخر فكان ال يتأذى من بوله فدعا جبريدة رطبة أو جريدتني فكسرمها مث أمر بكل كسرة فغرست على قرب فقال 

   -أو ما مل تيبسا  -أما انه سيهون من عذاهبما ما كانتا رطبتني : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بينا : عن جابر قال : لحة بن زيد عن عبيدة بن حسان عن عطاء بن الكيخاراين حدثنا شيبان حدثنا ط - ٢٠٥١
حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيت يف نفر من املهاجرين فيهم أبو بكر و عمر و عثمان و علي و 

لينهض كل :  طلحة و الزبري و عبد الرمحن بن عوف و سعد بن أيب وقاص فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  أنت وليي يف الدنيا وأنت وليي يف اآلخرة : رجل اىل كفئه وهنض النيب صلى اهللا عليه و سلم اىل عثمان فاعتنقه قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا زهري حدثنا جرير عن األعمش عن أيب سفيان عن  - ٢٠٥٢
إن أهل اجلنة يأكلون فيها ويشربون وال يتفلون : ومسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : بر بن عبد اهللا قال جا

جشاء ورشح كرشح املسك يلهمون التسبيح : فما بال الطعام ؟ قال : وال يبولون وال ميتخطون وال يتغوطون قال 
  والتحميد كما تلهمون النفس 

  رجال الصحيح خال أبا يعلى  رجاله: قال حسني سليم أسد 

مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن جابر قال : حدثنا زهري حدثنا جرير عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٠٥٣
  أال ال ميوتن أحد منكم إال وهو حيسن الظن باهللا : يقول قبل موته بثالث 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

يا رسول : حدثنا ابن وهب قال أخربين عمرو بن احلارث عن أيب الزبري عن جابر أنه قال حدثنا أبو مهام  - ٢٠٥٤
ففيم العمل إذا ؟ قال : ألمر قد فرغ منه فقال سراقة بن مالك : اهللا نعمل ألمر قد فرغ منه أوألمر نأتنفه ؟ قال 

  كل ميسر لعمله : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  له رجال الصحيح رجا: قال حسني سليم أسد 



حدثنا اجلراح بن خملد حدثنا حيىي بن كثري بن درهم العنربي حدثنا عبد العزيز بن ربيع الباهلي عن  - ٢٠٥٥
: كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فأتى على قربين يعذبان فقال : عن جابر قال : عطاء بن رباح 

: البول مث دعا جبريدة فكسرها فوضع على كل واحد منهما قطعة وقال الغيبة و: أما إهنما يعذبان يف غري كبري 
  أرجو أن خيفف عنهما ما مل تيبسا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا اجلراح حدثنا أمحد بن سليمان اخلراساين حدثنا أمحد بن حمرز األزدي عن حممد بن املنكد ر  - ٢٠٥٦
ألن ميتلىء جوف أحد كم قيحا أو د ما خري له من أن ميتلىء شعرا : عليه و سلم  جابر قال رسول اهللا صلى اهللا

  هجيت به 

بعث : عن جابر قال : حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا أبوعوانة عن أيب بشر عن سليمان بن قيس  - ٢٠٥٧
  ثة آصع فوضع عنه صاعا  ثال: كم ضريبتك ؟ قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اىل أيب طيبة فحجمه فسأله 

عن : عن حممد بن املنكد ر : حدثنا أمحد بن منيع حدثنا حممد بن يزيد الواسطي عن حممود بن اسحاق  - ٢٠٥٨
  عليكم باإلمثد عند النوم فانه جيلو البصر وينبت الشعر : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : جابربن عبد اهللا 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا الفضل بن الصباح حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرمحن عن حممد بن املنكد ر  - ٢٠٥٩
  السالم قبل الكالم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جابر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  اىل الطعام حىت يسلم وال تدعوا أحدا : وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم :  -مكرر  - ٢٠٥٩
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عمرو الناقد حدثنا علي بن ثابت اجلزري حدثنا الوازع بن نافع عن أيب سلمة بن عبد الرمحن  - ٢٠٦٠
كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة بدر إذ تبسم يف صالته فلما قضى الصالة : عن جابر قال 

مر يب ميكائيل وعلى جناحه أثر غبار وهو راجع من طلب القوم : يا رسول اهللا رأيناك تبسمت ؟ قال : نا قل
  فضحك ايل فتبسمت اليه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن جابر : حدثنا عمرو حدثنا عمرو بن عثمان الكاليب حدثنا هارون بن حيان حدثنا حممد بن املنكد ر  - ٢٠٦١
  من قتل د ون ماله فهو شهيد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا قال بن عبد 

حدثنا حجاج بن يوسف الذي يعرف بابن الشاعر حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن  - ٢٠٦٢
سود منه فانه عليكم باأل: كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جنتين الكباث فقال : عن جابر قال : أيب سلمة 



  نعم وهل من نيب اال وقد رعاها ؟ : وكنت ترعى الغنم ؟ قال : أطيبه فقلنا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا صاحل بن مالك حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة عن حممد بن املنكد ر عن جابر  - ٢٠٦٣
ومسعت خشفا : ين أد خلت اجلنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أيب طلحة قال أريت أ: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ملن هذا القصر ؟ : ورأيت قصرا أبيض بفناءه جارية فقلت : هذا بال ل قال : أمامي فقلت من هذا يا جربيل ؟ قال 
أنت وأمي يا بأيب : لعمر بن اخلطاب فأرد ت أن أدخله فأنظر إليه فذ كرت غريتك يا عمر فقال عمر : فقالت 

  ! رسول اهللا أوعليك أغار ؟ 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال  - ٢٠٦٤
  سلم عن املخابرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر مسعت رسول اهللا : كرب حدثنا ابو بكر حدثنا أبو األحوص عن أيب اسحاق عن سعيد بن أيب  - ٢٠٦٥
  ويل للعراقيب من النار : صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن النيب : حدثنا قاسم بن أيب شيبة حدثنا أبو داود الطيالسي عن أيب العوام عن أيب الزبري  - ٢٠٦٦
ليعذبان وما يعذبان يف كبري أما أحدمها فإنه كان ال يتأذى من بوله إهنما : صلى اهللا عليه و سلم مر بقربين فقال 

  وأما اآلخر فإنه كان يغتاب الناس 

عن النيب صلى اهللا : حدثنا قاسم بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة عن أيب موسى قال  - ٢٠٦٧
  سبعة أمعاء املؤمن يأكل يف معى واحد والكافر يأكل يف : عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا قاسم حدثنا أبو معاوية عن جمالد عن أيب الوداك عن أيب سعيد  - ٢٠٦٨
  مثله 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

هريرة عن النيب صلى اهللا عليه عن أيب : حدثنا قاسم حدثنا أبو أسامة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٢٠٦٩
  و سلم مثله 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن جابر عن النيب صلى اهللا : حدثنا قا سم بن أيب شيبة حدثنا أبوعا صم عن ابن جريح عن أيب الزبري  - ٢٠٧٠
  عليه و سلم مثله 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



قال : عن جابر قال : ا أيب حدثنا عمران القطان حدثنا مطر عن طلحة حدثنا عمرو بن الضحاك حدثن - ٢٠٧١
من ادعى لغري أبيه أو انتمى إىل غري مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة اهللا ومن سب : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

علي ما مل  والديه أو والده فكذلك ومن أهل لغري اهللا فكذلك ومن استحل شيئا من حدود مكة فكذلك ومن قال
  أقل فكذلك 

أمر رسول اهللا : حدثنا جعفر بن محيد حدثنا يعقوب بن عبد اهللا عن عيسى بن جارية عن جابر قال  - ٢٠٧٢
أنا مكفوف البصر ومنزيل شاسع : يا رسول اهللا : صلى اهللا عليه و سلم بقتل كالب املدينة فجاءه ابن مكتوم فقال 

  لبه فقتل ويل كلب فرخص له أياما مث أمر بقتل ك
  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

جاء ابن أم مكتوم إىل النيب : حدثنا جعفر بن محيد حدثنا يعقوب عن عيسى بن جارية عن جابر قال  - ٢٠٧٣
فإن مسعت : يا رسول اهللا إين مكفوف البصر ومنزيل شاسع وأنا أمسع األذان قال : صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  وا ولو زحفا األذان فأجب ولو حب
  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

كان رجل حيمل اخلمر من خيرب : حدثنا جعفر بن محيد حدثنا يعقوب عن عيسى بن جارية عن جابر قال  - ٢٠٧٤
يا فالن إن اخلمر قد : إىل املد ينة فيبيعها من املسلمني فحمل منها مبال فقدم به املدينة فلقيه رجل من املسلمني فقال 

يا رسول اهللا : مت فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليه بأكسية مث أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حر
يل أن أهد : ال يصلح ردها قال : إين أردها على من ابتعتها منه ؟ قال : أجل قال : بلغين أن اخلمر قد حرمت قال 

  يها ؟ وذكر احلديث 
  إسناده فيه ضعف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا جعفر حدثنا ابن املبارك عن عتبة بن أيب حكيم عن حصني بن حرملة عن أيب املصبح عن جابر بن  - ٢٠٧٥
يف سبيل اهللا ساعة من هنار فهما حرام ] عبد [ ما اغربت قدما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا 

  على النار 

أتى : حدثنا سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر قال  حدثنا حممد بن قدامة حدثنا ابن عيينة - ٢٠٧٦
  أما إن ذلك ليس مينع أمرا أراده اهللا : إن عندي أمة وإين أعزل عنها فقال : النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل فقال 

أنا عبد اهللا  :إهنا قد محلت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : فلم يلبث أن جاء فقال للنيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ورسوله 

حدثنا حممد بن عبيد بن حساب حدثنا أبو عوانة عن األسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر أن  - ٢٠٧٧
صلى اهللا عليك وعلى : يا رسول اهللا صل علي وعلى زوجي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : امرأة قالت 

  زوجك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال : حدثنا حفص احللواين حدثنا هبلول بن مورق الشامي عن موسى بن عبيدة عن أخيه عن جابر قال  - ٢٠٧٨
تقدم : ال تزال أميت ظاهرين على احلق حىت ينزل عيسى بن مرمي فيقول إمامهم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) أنتم أحق بعضكم أمراء بعض أمر أكرم اهللا به هذه األمة : فيقول 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عمرو بن د ينار عن : قال أيب : الشهيد قال ] بن [ حدثنا ابن أيب مسينة حدثنا إبراهيم بن حبيب  - ٢٠٧٩
فأتيته وهو يف : أمر أيب حبريرة فصنعت مث أمرين فأتيت هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : جابر بن عبد اهللا قال 

هل رأيت رسول اهللا : فأتيت أيب فقال : ال قال : قلت : ماذا معك يا جابر أحلم ذي ؟ قال : فقال يل  :منزله قال 
ماذا معك يا جابر : نعم قال يل : قلت : فهال مسعته يقول شيئا ؟ قال : نعم قال : صلى اهللا عليه و سلم ؟ قلت 

شتهى فأمر بشاة لنا داجن فذحبت مث أمر هبا لعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يكون ا: أحلم ذي ؟ قال 
جزى اهللا األ نصارعنا خريا وال سيما عبد اهللا بن : فشويت مث أمرين فأتيت هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  عمرو بن حرام و سعد بن عبادة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
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لكتاب  يعلى: ا   مسند أيب 
لتميمي : املؤلف  يعلى املوصلي ا و  أب ملثىن  بن ا بن علي   أمحد 

قال أيب عن عمرو بن دينار عن جا : حدثنا أمحد بن الدورقي حدثنا إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال  - ٢٠٨٠
  يه و سلم فذ كر حنوه أمر أيب حبريرة فصنعت مث أمرين فأتيت هبا النيب صلى اهللا عل: بر بن عبد اهللا قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أفضل اجلهاد من عقر جواده وأهريق : حدثنا هارون حدثنا سفيان عن أيب الزبري عن جا بر يبلغ به قال  - ٢٠٨١
  دمه 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

ندب : ثنا حممد بن املنكد ر عن جا بر قال  حدثنا بشر بن الوليد الكندي حد ثنا فليح بن سليمان حد - ٢٠٨٢
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم اخلندق الناس من يأتيه خبرب بين قريظة فانتدب الزبري مث ندهبم فانتدب الزبري 

  إن لكل نيب حواريا وحواري الزبري : ثالثا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا احلجاج الصواف عن أيب الزبري حدثين حدثنا عبيد اهللا بن عمرالقوار - ٢٠٨٣
وهي تزفزف فقال  -أوأم املسيب  -أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل على أم السائب : جابر بن عبد اهللا 

حلمى فإ هنا احلمى ال بارك اهللا فيها فقال ال تسيب ا: تزفزفني ؟ قالت  -أو أم املسيب  -مالك يا أم السائب : 
  تذهب خطايا ابن آد م كما يذهب الكري خبث احلديد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود  - ٢٠٨٤
اءه رجل مبثل البيضة من ذهب أصاهبا بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ ج: بن لبيد عن جابر قال 

يا رسول اهللا خذ هذه مين صدقة فواهللا ما أصبحت أملك : فقام هبا عن شقه األ يسر فقال له : ببعض املغازي قال 
ماال غريها فأعرض عنه مث جاءه عن شقه األمين فقال له مثل ذ لك فأعرض عنه مث جاء من بني يد يه فقال له مثل ذ 

فلما أعطاه خذفه هبا لو أصابه أوجعه أوعقره مث قال : هاهتا مغضبا قال :  صلى اهللا عليه و سلم لك فقال رسول اهللا
إمنا الصدقة عن ! ال ميلك غريه يتصدق به مث يقعد بعد ذلك يتكفف الناس ؟  -أو كما قال  -جييء أحدكم مباله : 

  ) ظهر غىن خذ عنا مالك ال حاجة لنا به 
  ل ثقات رجا: قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبوموسى اهلروي حدثنا املعاىف عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن جابر  - ٢٠٨٥
  كل معروف يصنعه أحدكم إىل غين أو فقري فهو صدقة له يوم القيامة : عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



كان : عبد الرمحن بن أيب املوال عن حممد بن املنكدر عن جابر قال  حدثنا منصور بن أيب مزاحم حد ثنا - ٢٠٨٦
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا اإلستخارة كما يعلمنا وذكر احلديث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بقرة انقلبت على  أن: حدثنا أبو إبراهيم الترمجاين حدثنا بقية بن الوليد عن عمر عن أيب الزبري عن جابر  - ٢٠٨٧
  كلوا وال بأس بأكلها : مخر فشربت فخافوا عليها فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

: أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أمحد عن شريك عن ابن عقيل عن جابر  - ٢٠٨٨
  يتسحر ولو بشيء من أراد أن يصوم فل

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت عطاء بن أيب رباح : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا الفرات بن أيب الفرات القرشي قال  - ٢٠٨٩
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنمت مث استيقظت مث منت مث استيقظت : حيدث عن جابر بن عبد اهللا قال 

فخرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورأسه يقطر : الصالة الصالة قال : رجل من املسلمني فقال فقام 
  لوال أن أشق على أميت أل حببت أن يصلوا هذه الصالة هذه الساعة : فصلى بنا مث قال 

  أظنها العشاء : قال الفرات 

قال : ن هشام عن أيب الزبري عن جابر قال حدثنا حممد بن عمرو بن جبلة حدثنا حممد بن مروان ع - ٢٠٩٠
يا رسول : فقال رجل : ما من أيام أفضل عند اهللا من أيام عشر ذي احلجة قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

[ هي أفضل من عدهتن جهادا يف سبيل اهللا إال عفريا يعفر : اهللا هي أفضل أم عدهتن جهادا يف سبيل اهللا ؟ فقال 
لتراب وما من يوم أفضل عند اهللا من يوم عرفة ينزل اهللا إىل السماء الدنيا فيباهي بأهل األرض أهل يف ا] وجهه 

السماء فيقول انظروا إىل عبادي شعثا غربا ضاحني جاؤوا من كل فج عميق مل يروا رمحيت ومل يروا عذايب فلم أرى 
  يوما أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة 

  اله ثقات رج: قال حسني سليم أسد 

مسعت : حدثنا حجاج بن يوسف حدثنا يعقوب حدثنا أيب عن صاحل عن ابن شهاب عن أيب سلمة قال  - ٢٠٩١
ملا كذبتين قريش حني أسري يب إىل بيت املقدس : مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : جابرا حيد ث أنه 

  آياته وأنا أنظر إليه قمت يف احلجر فجلى اهللا يل بيت املقدس وطفقت أخربهم عن 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر عن : حد ثنا حجاج حد ثنا يزيد بن هارون أخربنا ابن أيب ذ ئب عن الزهري عن أيب سلمة  - ٢٠٩٢
وال ] شرط [ ولعقبة فهي له بتا ال جيوز للمعطي فيها ] له [ من أعمر عمرى : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ية مثنو
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



: حد ثنا حجاج حد ثنا يعقوب حد ثنا أيب عن صاحل عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرمحن أخرب  - ٢٠٩٣
: عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى أميا رجل أعمر رجال عمرى له ولعقبه فقال 

م أحد فإهنا ملن أعطيها وإهنا ال ترجع إىل صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه أععطيكها وعقبك ما بقي منك
  املواريث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال حد ثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي حد ثنا بقية بن الوليد حد ثنا مبشر بن عبيد عن أيب  - ٢٠٩٤
ال تنكح النساء إال من األكفاء وال يزوجهن إال : هللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول ا: عن جابر قال : الزبري 

  األولياء وال مهر د ون عشرة د راهم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه : حد ثنا أبو بسيط حد ثنا أبو اليمان حد ثنا صفوان عن ماعز التميمي  - ٢٠٩٥
  الشيطان قد يئس أن يعبده املصلون ولكن يف التحريش بينهم  إن: و سلم قال 

حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا حممد بن أيب اخلطاب البصري عن علي بن زيد عن حممد بن املنكد ر  - ٢٠٩٦
  إذا ذلت العرب ذل اإلسالم : عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف حد يث له : 

  إسناده ضعيف :  سليم أسد قال حسني

دخل : عن جابر بن عبد اهللا قال : حد ثنا بشر بن الوليد حد ثنا فلح بن سليمان عن سعيد بن احلارث  - ٢٠٩٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورجل من أصحابه على رجل من األنصار وهو حيول املاء يف حائطة فقال إن كان 

فانطلقنا إىل : بلى عندي يا رسول اهللا ماء بات يف سقاء قال : كرعنا ؟ قال  عند ك ماء بات الليلة يف شن وإال
فشرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث عد ت مبثل : العريش فانطلق فحلب شاة على ماء بات يف شن قال 

  ذلك فشرب صاحبه 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت حممد بن املنكد ر عن الوضوء مما مست النار فقال : أبو معشر قال حد ثنا حممد بن بكار حد ثنا  - ٢٠٩٨
أكلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى ومل يتوضأ بعد وضوئه األول مث : حد ثين جابر بن عبد اهللا قال : 

  يتوضأ  أكلت مع أبو بكر فصلى ومل يتوضأ مث أكلت مع عمر فصلى ومل يتوضأ مث أكلت مع عثمان فصلى ومل
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى محارا قد وسم يف : حد ثنا غسان عن محاد عن أيب الزبري  - ٢٠٩٩
  وجهه قال أمل أنه عن هذا ؟ لعن اهللا من فعله وهنى عن ضرب الوجه 

ان بن عبد اهللا بن حنظلة بن أيب عامر الغسيل عن حد ثنا بشر بن الوليد حد ثنا عبد الرمحن بن سليم - ٢١٠٠
جاء يعود املقنع بن سنان وكان خال عاصم أخا أمه فسلم عليه وهو يف : عن جابر قال : عاصم بن عمر بن قتادة 



خراج منعين : قال  -وقد مس رأسه و حليته بشيء من صفرة  -ماذا تشكي : رداء وإزار وقد أصيب بصره فقال 
أريد أن : وما تصنع باحلجام يا أبا عبد اهللا ؟ قال : يا غال م ادع لنا حجاما قال املقنع : قال جابر النوم وأسهرين 

غفر اهللا لك واهللا إن الثوب ليصيبين أو الذ باب يقع علي يؤذ يين فلما رأى جزعه من ذلك : أعلق فيه حمجما قال 
إن كان يف شيء من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أنشأ حيد ثنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ففي شرطة حمجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار توافق داء وما أحب أن أكتوي  -أو إن يكن  -أد ويتكم خري 
فدعا احلجام فأعلق احملجم يف خراجه فلما بلغ حلوء حاجبه شرطه مبشرطة معه فأخرج اهللا تبارك وتعاىل ما كان فيه 

  وعويف  من ضره

كنا عند : عن جابر بن عبد اهللا قال : حد ثنا عبد الغفار حد ثنا علي بن مسهر عن جمالد عن الشعيب  - ٢١٠١
  هذا خايل : النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ أقبل سعد بن أيب وقاص قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن جابر : ن اخلطاب حد ثنا مؤمل بن امساعيل حد ثنا سفيان عن األعمش عن أيب سفيان حد ثنا حممد ب - ٢١٠٢
  بني العبد وبني الكفر ترك الصالة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ملا : عن حممد بن عمرو قال  حدثنا حممد بن اخلطاب حدثنا مؤمل حدثنا شعبة حدثنا سعد بن إبراهيم - ٢١٠٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي : فقال  -أو سئل  -قدم احلجاج جعل يؤخر الصالة فسألت جابرا 

الظهر باهلاجرة ويصلي العصر والشمس حية ويصلي املغرب إذا وجبت الشمس والعشاء كان إذا اجتمع الناس 
  عجل وإذا قل الناس أخر ويصلي الصبح بغلس 

  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت جابر : حدثنا حممد بن اخلطاب حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عقيل قال  - ٢١٠٤
كنت أصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املغرب مث أرجع إىل أهلي يف بين سلمة وهم : بن عبد اهللا يقول 

الظهر كامسها ظهرا والعصر والشمس : وأنا أرى مواقع النبل مث قال  -من املسجد : قال  أو -على ميل من املدينة 
  بيضاء نقية واملغرب كامسها والعشاء كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يؤخرها أحيانا ويعجلها أحيانا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دخلت على النيب صلى : عن جابر : ان عن أيب الزبري حدثنا حممد بن اخلطاب حدثنا مؤمل حدثنا سفي - ٢١٠٥
  اهللا عليه و سلم وهو يصلي يف ثوب واحد متوشحا به 

  رأيت جابرا يصلي يف ثوب واحد متوشحا به : فقال أبو الزبري 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : يان عن جابر قال حدثنا حممد بن اخلطاب حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن األعمش عن أيب سف - ٢١٠٦
من خاف أن ال يستيقظ من آخر الليل فليوتر أول الليل ومن طمع منكم أن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن الصالة من آخر الليل مشهودة وذلك أفضل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

شكا : ياسر حدثنا جعفر أخربنا اجلعد حدثنا أنس بن مالك عن جابر بن عبد اهللا قال  حدثنا عمار أبو - ٢١٠٧
: وقال : الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما العطش فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعس قال 

يه و سلم يده يف العس قال جابر مث وضع النيب صلى اهللا عل: فأيت مبيضأة فصب فيه قال : عند أحد منكم ماء ؟ قال 
  فكنت أنظر إىل العيون تنبع بني أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والناس يستقون : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حيىي بن أيب أنيسة و عبيد اهللا بن عمر  - ٢١٠٨
  عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمى اجلمرة مبثل حصى اخلذ ف : الزبري  عن أيب

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر : حدثين املغرية بن سقالب أخربنا معقل بن عبيد اهللا عن عمرو بن دينار : حدثنا أبومهام قال  - ٢١٠٩
  من ضمن يل ما بني حلييه ورجليه ضمنت له اجلنة : م قال رسول اهللا صلىاهللا عليه وسل: قال 

عن جابر أنه قال : أخربين عمرو بن احلارث عن أيب الزبري : حدثين ابن وهب قال : حدثنا أبو مهام قال  - ٢١١٠
قال  ففيم العمل إذا ؟: ألمر قد فرغ منه فقال سراقة : يا رسول اهللا أنعمل ألمر قد فرغ منه أم ألمر نأتنفه ؟ قال : 

  كل ميسر لعمله : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أمحد بن إبراهيم املوصلي حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر قال  - ٢١١١
واشتد غضبه حىت كأنه منذ ر جيش  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خطب امحرت عيناه وعال صوته

أما بعد : ويقول  -يقرن بني السبابة والوسطى  -بعثت أنا والساعة كهاتني : صبحكم و مساكم ويقول : يقول 
فإن خري احلد يث كتاب اهللا وخري اهلدى هدى حممد صلى اهللا عليه و سلم وإن شر األمور حمدثاهتا وكل بدعة 

  مؤمن من نفسه من ترك ماال فألهله ومن ترك دينا وضيعة إيل وعلي أنا أوىل بكل : ضاللة مث يقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب بكرة : حدثنا أمحد بن إبراهيم املوصلي حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سريين  - ٢١١٢
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم النحر على راحلته مبىن 

:  -أو أحدمها  -حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا حفص حدثنا عن األعمش عن أيب سفيان و أيب صاحل  - ٢١١٣
  خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم النحر مبىن بنحو من حد يث أيب بكرة : عن جابر قال 

  رجاله رجال الصحيح خال أمحد بن إبراهيم املوصلي وهو صدوق : قال حسني سليم أسد 



عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل : حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا ابن عيينة عن أيب الزبري  - ٢١١٤
  اعلفه ناضحكم  -: أحسبه قال  -عن كسب احلجام فقال 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

مل نكن نسمي املنافقني كفارا على : قال عن جابر : حدثنا حممد بن عباد حدثنا سفيان عن أيب الزبري  - ٢١١٥
  عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

يا رسول اهللا : عن جابر أن رجال قال يوم الفتح : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن حبيب املعلم عن عطاء  - ٢١١٦
صل ها هنا فأعادها : ملقدس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين نذرت إن فتح اهللا عليك أن أصلي يف بيت ا

فشأنك : صل ها هنا فلما أكثر عليه قال : الرجل على النيب صلى اهللا عليه و سلم مرتني أو ثالثا كل ذلك يقول 
  إذا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 صاحل عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن عمرو حدثنا إبراهيم بن اخلجاج حدثنا محاد عن سهيل بن أيب - ٢١١٧
إذا دخل أحدكم إىل املسجد فليصل ركعتني : عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بن سليم الزرقي 

  قبل أن جيلس 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا  عن جابر: حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن أيوب عن أيب الزبري  - ٢١١٨
  بلغه موت النجاشي قام بأصحابه فصفوا خلفه صفني فصلى عليه 

  رجاله رجال الصحيح خال إبراهيم بن احلجاج السامي وهو ثقة : قال حسني سليم أسد 

 عليه و سلم عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا: حدثنا إبراهيم حدثنا وهيب عن جعفر بن حممد عن أبيه  - ٢١١٩
صبحتكم الساعة ومستكم : كان إذا خطب امحرت عيناه واشتد غضبه وعال صوته حىت كأنه منذر جيش مث قال 

  السبابة و الوسطى : بعثت أنا والساعة كهاتني 
  أما بعد فإن خري اهلدى هدى حممد وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن رسول اهللا : حدثنا إبراهيم حدثنا وهيب عن ابن أيب ذئب عن عثمان بن عبد اهللا بن سراقة  - ٢١٢٠
  صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي على راحلته حيث وجهت يف غزوة أمنار 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا صلى اهللا : اهللا يقول  مسع جابر بن عبد: حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار  - ٢١٢١
  احلرب خدعة : عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر بن عبد اهللا أهنم : حد ثنا إسحاق حد ثنا عفان حد ثنا محاد بن سلمة عن محيد عن أيب املتوكل  - ٢١٢٢
  عليه و سلم يبدأ  كانوا ال يضعون أيد يهم يف الطعام حىت يكون رسول اهللا صلى اهللا

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

بعت رسول اهللا صلى اهللا : عن جابر قال : حدثنا إسحاق حدثنا هشيم أخربنا سيار و مغرية عن الشعيب  - ٢١٢٣
  عليه و سلم بعريا على أن يل ظهره حىت أرجع إىل املدينة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أنه باع النيب صلى اهللا عليه و سلم بعريا : دثنا وكيع حدثنا زكريا عن الشعيب حدثنا إسحاق ح - ٢١٢٤
  واشترط ظهره إىل أهله 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا : عن جابر قال : حدثنا إسحاق حدثنا هشيم أخربنا سيار عن أيب هبرية  - ٢١٢٥
رى مين بعريا وجعل يل ظهره حىت أقدم املدينة فلما قدمنا أتيته بالبعري فدفعته إليه وأمر يل عليه و سلم يف سفر واشت

فلما أتيته د : لعله بدا له فيه قال : قلت : بالثمن مث انصرفت وإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد حلقين قال 
واشترى منك البعري : فجعل يعجب قال : قال  فمررت برجل من اليهود فأخربته: هو لك قال : فع إيل البعري قال 

  نعم : قلت : فدفع إليك الثمن مث وهبه لك ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أتينا جابر بن عبد اهللا وهو ببين : حدثنا أبوخيثمة حدثنا حيىي بن سعيد عن جعفر بن حممد عن أبيه قال  - ٢١٢٦
اهللا عليه و سلم فحدثنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقام باملدينة  سلمة فسألناه عن حجة رسول اهللا صلى

تسع سنني مل حيج مث أذن يف الناس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حاج يف هذا العام فنزل املدينة بشر كثري 
ى اهللا عليه و سلم كلهم يلتمس أن يأمت برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويفعل ما يفعل فخرج رسول اهللا صل

خلمس بقني من ذي القعدة وخرجنا حىت إذا أتينا ذا احلليفة نفست أمساء مبحمد بن أيب بكر فأرسلت إىل رسول اهللا 
اغتسلي واستثفري بثوب مث أهلي فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و : كيف أصنع ؟ فقال : صلى اهللا عليه و سلم 

يداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد و سلم حىت إذا استوت به ناقته على الب
النعمة لك وامللك ال شريك لك ولىب الناس والناس يزيدون ذا املعارج و حنوه من الكالم والنيب صلى اهللا عليه و 

وماشي ومن  سلم يسمع فال يقول هلم شيئا فنظرت مد بصري بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من راكب
خلفه مثل ذلك وعن ميينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك قال جابر ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أظهرنا 

فخرجنا ال ننوي إال احلج حىت إذا أتينا الكعبة : ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملناه قال 
األسود مث رمل ثالثة ومشى أربعة حىت إذا فرغ عمد إىل مقام إبراهيم استلم نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلجر 



أي فقرأ فيهما بالتوحيد : قال ]  ١٢٥: البقرة [ } واختذوا من مقام إبراهيم مصلى { : فصلى خلفه ركعتني وقرأ 
: مبا بدأ اهللا به وقرأ نبدأ : مث استلم احلجر مث خرج إىل الصفا مث قال ]  ١: الكافرون [ } قل يا أيها الكافرون { و 
ال : فرقي على الصفا حىت إذا نظر إىل البيت كرب مث قال ]  ١٨٥: البقرة [ } إن الصفا واملروة من شعائر اهللا { 

إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيئ قد ير ال إله إال اهللا وحده أجنز وعده وصدق 
حزاب وحده مث دعا ورجع إىل هذا الكالم مث نزل حىت إذا انصبت قدماه يف الوادي األ -أو غلب  -عبده وهزم 

[ رمل حىت إذا صعد مشى حىت إذا أتى املروة فرقي عليها حىت إذا نظر إىل البيت قال عليها كما قال على الصفا و 
ت مل أسق اهلدي وجعلتها عمرة يا أيها الناس إين لو استقبلت من أمري ما استدبر: كان السابع باملروة قال ] ملا 

يا رسول اهللا ألعامنا هذا : فمن مل يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة فحل الناس كلهم فقال سراقة بن جعشم 
بل لألبد ثالث مرات دخلت العمرة يف احلج : فشبك النيب صلى اهللا عليه و سلم بني أصابعه قال : أم لألبد ؟ قال 

لي من اليمني فقد م معه هبدي وساق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معه هد يا من املدينة إىل يوم القيامة وقد م ع
  أمرين أيب فأنكر ذلك علي عليها : فإذا فاطمة قدحلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت وقالت 

ت رسول اهللا فانطلقت حمرشا أستثب: هذا احلرف مل يذكره جابر بن عبد اهللا قال علي بالكوفة : قال جعفر : قال 
يا رسول اهللا إن فاطمة قد حلت ولبست ثيابا صبيغا : صلى اهللا عليه و سلم يف الذي ذ كرت فاطمة فقلت 

  صد قت صد قت صدقت أنا أمرهتا به : واكتحلت وقالت أمرين به أيب قال 
لك ومعي اهلدي قال اللهم إين أهل مبا أهل به رسو: قلت : مب أهللت ؟ قال : مث رجع إىل حد يث جابر فقال لعلي 

وكان مجاعة اهلدي الذي أتى به النيب صلى اهللا عليه و سلم والذي أتى به علي مئة فنحر رسول اهللا : فال حتل قال 
صلى اهللا عليه و سلم بيده ثالثة و ستني و أعطى عليا فنحر ما غرب وأشركه يف هديه وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ت يف قدر فأكال من حلمها وشربا من مرقها و سلم من كل بدنة ببضعة فجعل
قد وقفت هاهنا وعرفة : قد حنرت هاهنا ومىن كلها منحر ووقف مث قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قد وقفت هاهنا واملزدلفة كلها موقف : كلها موقف ووقف باملزدلفة فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ق حدثنا حيىي بن سليم عن إمساعيل بن أمية عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري أن عبد الرمحن بن حدثنا إسحا - ٢١٢٧
مسعت : نعم قلت : نعم قلت أصيد هي ؟ قال : سألت جابر ين عبد اهللا أيؤكل الضبع ؟ قال : أيب عمار أخربه قال 

  نعم : ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال 
  رجاله رجال الصحيح  :قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل  - ٢١٢٨
  إن أخوف ما أخاف على أميت من بعدي لعمل قوم لوط : عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : إسحاق حدثنا عزيز بن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيه  حد ثنا - ٢١٢٩
: و سلم خرج إىل مكة عام الفتح يف رمضان فصام حىت بلغ كراع الغميم فصام رمضان وصام الناس معه فقيل له 

عد العصر فشرب والناس ينظرون إن الناس قد شق عليهم الصيام وإمنا ينظرون إىل ما فعلت فدعا بقدح من ماء ب



  أولئك العصاة : فصام بعض الناس وأفطر بعض فبلغه أن ناسا صاموا فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : عن جابر قال : حدثنا إسحاق حدثنا محاد بن زيد عن كثتر بن شنطري عن عطاء  - ٢١٣٠
وكوا األسقية وأجيفوا األبواب وكفوا صبيانكم عند املساء فإن للجن انتشارا مخروا اآلنية وأ: اهللا عليه و سلم 

  وخطفة وأطفئوا املصباح عند الرقاد فإن الفويسقة رمبا اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سئل رسول اهللا : جابر قال عن : حدثنا إسحاق حدثنا حممد بن خازم حدثنا األعمش عن أيب سفيان  - ٢١٣١
  طول القنوت : صلى اهللا عليه و سلم أي الصالة أفضل ؟ قال 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن محيد األعرج عن سليمان  - ٢١٣٢
  رفع اجلوائح 

  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن جابر قال : حدثنا إسحاق حدثنا محاد حدثنا جمالد عن عامر  - ٢١٣٣
  ليس منا من سلق وال حلق وال خرق : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ين وإين مكاثر إنكم اليوم على د: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن جابر قال : ـ مكرر ـ  - ٢١٣٣
  بكم األمم فال متشوا القهقرى بعدي 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن جابر قال : حدثنا إسحاق حدثنا محاد عن جمالد عن الشعيب  - ٢١٣٤
  السائمة جبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإهنم لن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن جابر قال  - ٢١٣٥
يهدوكم وقد ضلوا وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا حبق وإنه واهللا لو كان موسى حيا بني أظهركم ما 

  حل له إال أن يتبعين 
  اده ضعيف إسن: قال حسني سليم أسد 

إن أوتيتم هذا فخذوه وإن مل تؤتوه { : عن جابر : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن جمالد عن الشعيب  - ٢١٣٦
بالذي أنزل : فذ كر ابين صوريا حىت أتاهم النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هلما ]  ٤١: املائدة [ } فاحذروا 

قد حنلنا قومنا ذاك قال : يكم املن والسلوى أنتم أعلم ؟ قاال التوراة على موسى والذي فلق البحر والذي أنزل عل



جتدون النظر زنية واإلعتناق زنية والقبل زنية فإذا شهد أربعة أهنم رأوه : قال ! يناشدنا مبثل هذه : فقال أحدمها : 
  يبدئ ويعيد كما يدخل امليل يف املكحلة فالرجم ؟ 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : عن جابر قال : حدثنا إسحاق حدثنا بشر بن املفضل حدثنا عمار بن غزية حدثنا رجل من قومي  - ٢١٣٧
من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن مل جيد فليثن به فمن أثىن به فقد شكره ومن كتمه : رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  السبابة والوسطى  قال بإصبعه هكذا) فقد كفر ومن حتلى مبا مل يعط كان كالبس ثويب زور 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت : حدثنا بشر بن املفضل حدثنا عمر بن عبد اهللا موىل غفرة قال : حدثنا إسحاق و القواريري قاال  - ٢١٣٨
يا أيها الناس : خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : يذ كرعن جابر قال : أيوب بن خالد بن صفوان 

وما رياض اجلنة يا : إن هللا سرايا من املالئكة حتل وتقف على جمالس الذكر يف األرض فارتعوا يف رياض اجلنة قالوا 
  جمالس الذكر فاغدوا وروحوا يف ذكر اهللا واذكروه بأنفسكم : رسول اهللا ؟ قال 

   من كان حيب أن يعلم منزلته عند اهللا فإن اهللا ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : أخربين من مسع جابرا قال : حدثنا إبراهيم حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن سلمة  - ٢١٣٩
  ) من باع عبدا وله مال فما له للبائع إال أن يشترط املبتاع : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

جاء النيب : عن جابر قال : حدثنا أبوخيثمة حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن ابن املنكد ر  - ٢١٤٠
  صلى اهللا عليه و سلم يعودين ليس براكب بغل وال برذون 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: جابر بن عبد اهللا قال  حدثنا أبوخيثمة حدثنا عبد الرمحن عن سليم بن حيان عن سعيد بن مينا حدثنا - ٢١٤١
  كراء األرض على النصف : هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن احملاقلة و املزابنة واملخابرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أرض  -ماء أو  -من كان له فضل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا جابربن عبد اهللا قال  - ٢١٤٢
  نعم : يا سعيد ما يعين بالبيع ؟ الكراء ؟ قال : قلت : أو يزرعها أخاه وال تبيعوها قال سليم  فليزرعها

  أخرجه مسلم : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الثمرة حىت تشقح : مسعت جابر بن عبد اهللا يقول : وقال  - ٢١٤٣
  تصفر وتؤكل  حتمر و: ما تشقح ؟ قال : قلت جلابر 

  أخرجه مسلم : قال حسني سليم أسد 



  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على النجاشي وكرب أربع تكبريات : حدثنا جابر  - ٢١٤٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبوخيثمة حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن أيب أسحاق عن سعيد بن أيب كرب  - ٢١٤٥
  ويل للعراقيب من النار : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ابر قال ج

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن النيب : حدثنا أبوخيثمة حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا محاد بن سلمة عن أيب الزبري  - ٢١٤٦
  سوداء  صلى اهللا عليه و سلم دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

أفاض رسول اهللا صلى اهللا : عن جابر قال : حدثنا أبوخيثمة حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب الزبري  - ٢١٤٧
خذ وا مناسككم فإين ال : عليه و سلم من عرفة وعليه السكينة وأمر بالسكينة وأوضح يف وادي حمسر و قال 

  هذا ورمى مبثل حصى اخلذف  -أو يومكم  -ال تلقوين بعد عامكم أدري لعلكم 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب الزبري  - ٢١٤٨
  فعل هذا ؟ أال ال يومسن يف الوجه وال يضربن يف الوجه أمل ألعن من : حبمار يدخن منخراه قد وسم يف وجهه فقال 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بين النجار فسمع صوتا فخرج مذعورا : وعن جابر  - ٢١٤٩
  استعيذوا باهللا من عذاب القرب : فقال 

  حيح على شرط مسلم إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

  البدنة عن سبعة وقال ليشترك النفر يف اهلدي : حنرنا يوم احلديبية سبعني بدنة : وعن جابر قال  - ٢١٥٠
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

ملد ينة إن إبراهيم حرم بيت اهللا وأمنه وإين حرمت ا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن جابر  - ٢١٥١
  فحرام ما بني البتيها ال يصاد صيدها وال يقطع عضاهها 

  أخرجه مسلم : قال حسني سليم أسد 

املؤمن يأكل يف معى واحد والكافر يأكل : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : و عن جابر و ابن عمر  - ٢١٥٢
  يف سبعة أمعاء 

  أخرجه مسلم : قال حسني سليم أسد 



عرش إبليس على البحر فيبعث سرايا فأعظمهم عنده : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن جابر  - ٢١٥٣
  أعظمهم فتنة 

إ ن إ بليس قد يئس أن يعبده املصلون ولكن يف : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن جابر  - ٢١٥٤
  التحريش بينكم 

: اد بن زيد عن عمرو بن د ينار عن حممد بن علي حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا مح - ٢١٥٥
  عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى يوم خيرب عن حلوم احلمر االهلية وأذن يف حلوم اخليل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: جابرا يقول مسعت : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن حدثنا سفيان عن عبداهللا بن حممد بن عقيل قال  - ٢١٥٦
الظهر كامسها والعصر والشمس حية بيضاء واملغرب كامسها كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي بنا وإنا نرى 

  مواقع النبل وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يعجل العشاء والفجر كامسها 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن بين : ي عن شعبة عن سعيد اجلريري عن أيب نضرة حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهد - ٢١٥٧
سلمه ذكروا للنيب صلى اهللا عليه و سلم بعد منازهلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يا بين سلمة دياركم فإ منا 

  تكتب آثاركم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و : ان عن أيب الزبري حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفي - ٢١٥٨
  سلم كوى رجال يف أكحله مرتني 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

: حد ثنا شيبان حدثنا حممد بن خازم حدثنا عبد اهللا بن عبيد بن عمري حدثنا عبد الرمحن بن أيب عمار  - ٢١٥٩
  هي صيد جيعل فيها كبشا إذا أصاهبا احملرم :  عليه و سلم سئل عن الضبع فقال عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أتى : مسعت حممد بن املنكدر : حدثنا شيبان حدثنا جرير قال  - ٢١٦٠
شاة وصنعت له طعاما فأكل وأكلنا معه مث توضأ امرأة من النصار فبسطت له عند صور ورشت حوله وذحبت 

نعم : يا رسول اهللا قد فضلت عندنا من شاتنا فضلة فهل لك يف العشاء ؟ قال : لصالة الظهر فصلى فقالت املرأة 
  فأكل وأكلنا مث صلى بنا العصر ومل يتوضأ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان ليهودي على : عن جابر قال : بن سلمة عن عمار بن أيب عمار حدثنا هد بة بن خالد حدثنا محاد  - ٢١٦١
هل لك أن : أيب دين متر وترك أيب حديقتني ومتر اليهودي يستوعب احلديقتني فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم 



ر إذا حضر يا جاب: تأخذ العام بعضا وتؤخر بعضا إىل قابل ؟ فأىب اليهودي فقال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
اجلداد فآذين فآذنته فجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر و عمر فجعل يكال له من أسفل النخل و النيب 

مث أتيناهم برطب فأكلوا : أراه من أصغر احلديقتني قال : صلى اهللا عليه و سلم يدعو بالربكة فوفيناه حقه قال عمار 
  هذا من النعيم الذي تسألون عنه : سلم وشربوا مث قال النيب صلى اهللا عليه و 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر قال رسول اهللا : حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا حيىي بن ميان حدثنا األعمش عن أيب صاحل  - ٢١٦٢
  أنتم الغر احملجلون : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

ملا كان يوم الطائف : عن جابر قال : حدثنا أبوهشام حدثنا ابن فضيل حدثنا االجلح عن أيب الزبري  - ٢١٦٣
فبلغه ذ ! لقد أطال جنوى ابن عمه : ناجى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليا فأطال جنواه فقال بعض أصحابه 

  ما أنا اجنيته بل اهللا أنتجاه : لك فقال 
  رجاله رجال الصحيح غري أجلح : د قال حسني سليم أس

عن : حدثنا أبوهشام الرفاعي حدثنا حممد بن فضيل حدثنا الوليد بن مجيع عن أيب سلمة بن عبد الرمحن  - ٢١٦٤
يا أيها الناس إين مل أقم فيكم خبرب جاءين : قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم على املنرب فقال : جابر قال 

كن بلغين خرب ففرحت به فأحببت أن تفرحوا بفرح نبيكم إنه بينا ركبا يسريون يف البحر إذ نفد من السماء ول
: وما اجلساسة ؟ قال : فقلت أليب سلمة  -) طعامهم فرفعت هلم جزيرة فخرجوا يريدون اخلبز فلقيتهم اجلساسة 

أخربوين : فإذا هم برجل موثق فقال يف هذا القصر خرب ما تريدون فأتوه : فقالت  -امرأة جتر شعرجلدها ورأسها 
نعم قال أخربوين عن محأة : أخربوين عن خنل بيسان أطعم ؟ قالوا : فسكت القوم فقال  -أو سلوين أخربكم  -

  هو املسيح تطوى له األرض يف أربعني يوما إال ما كان من طيبة : نعم قالوا : زغر فيها ماء ؟ قالوا 
املدينة ما باب من أبواهبا إال ملك مصلت سيفه مينعه ومبكة مثل ذ : وطيبة : لم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

يف حبر فارس ما هو يف حبر الروم ما هو ثالثا مث ضرب بكفه اليمىن على اليسرى ثالثا فقال يل ابن : مث قال ) لك 
ال فإن ابن صائد قد : ئد قلت شهد جابر أنه ابن صا: يف هذا احلديث شيء ما حفظته قلنا ما هو ؟ قال : أيب سلمة 
  وإن دخل املدينة : فإنه قد د خل املد ينة قال : وإن أسلم قلت : قد أسلم قال : وإن مات قلت : مات قال 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

سول قال ر: عن جابر قال : حدثنا أبوهشام حدثنا ابن فضيل عن األعمش عن أيب صالح و أيب سفيان  - ٢١٦٥
  إذا فرغ أحد كم من طعامه فليلعق أصابعه فإنه ال يد ري يف أي طعامه تكون الربكة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن رجال أعتق : حدثنا احلسن بن عمر بن شقيق حدثنا يزيد عن حسني عن عطاء بن أيب رباح  - ٢١٦٦
فاشتراه نعيم بن عبداهللا فأخذ مثنه : من يشتريه مين ؟ قال : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم غالما له عن دبر منه 



  فدفعه إليه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر بن عبداهللا مبثل حديث : حدثنا احلسن بن عمر بن شقيق حدثنا يزيد عن حبيب عن أيب الزبري  - ٢١٦٧
  إذا كان أحدكم فقريا فليبدأ بنفسه : قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال : حسني عن عطاء وزاد فيه 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن جابر : حدثنا أبو بكر بن زجنويه حدثنا عبد اهللا الرزاق أخربنا معمر عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل  - ٢١٦٨
  الصالة إقامة الصف من متام : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن جابر : حدثنا أبوعلي جماهد بن موسى حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس حدثنا زهري حدثنا أيب الزبري  - ٢١٦٩
  ما يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  إسناده صحيح على شرط مسلم :  سليم أسد قال حسني

  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الثمر حىت يطيب : و بإسناده قال  - ٢١٧٠
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

قال رسول  :عن جابر قال : حدثنا جماهد بن موسى حدثنا أمحد بن عبداهللا حدثنا زهري حدثنا أبوالزبري  - ٢١٧١
من كان شريكا يف ربعة أو خنل فليس له أن يبيعه حىت يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  كره ترك 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

يب عثمان عن حدثنا أبوأسحاق إبراهيم بن عبد اهللا اهلروي حدثنا إمساعيل بن عليه حدثنا احلجاج بن أ - ٢١٧٢
: عن جابر انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليصلح بني بين عمرو بن عوف من األنصار قال : أيب الزبري 

نعم فأقام بالل فتقدم أبو بكر فصلى بالناس : أأؤذن فتصلي بالناس ؟ قال : وحضرت الصالة فقال بال ل أليب بكر 
يصفقون بأيديهم أليب بكر وكان أبو بكر ال يكاد يلتفت إذ كان يف  وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعلوا

الصالة فلما صفقوا التفت فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتأخر فأومأ النيب صلى اهللا عليه و سلم بيده إليه 
منعك أن تصلي  ما: أن يصلي فأىب فتقد م رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى فلما قضى صالته قال أليب بكر 

ما بال التصفيق ؟ : ما كان ألبن أيب قحافة أن يؤم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأقبل على القوم فقال : ؟ قال 
  إمنا التصفيق يف الصالة للنساء فأذا كانت ألحدكم حاجة فليسبح 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : اعيل بن إبراهيم حدثنا احلجاج بن أيب عثمان حدثين أبو الزبري حدثنا إبراهيم اهلروي حدثنا إمس - ٢١٧٣
وهي تزفزف من احلمى  -أو أم املسيب  -مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأم السائب : جابر حدثهم قال 



تذهب خطايا ابن  ال تسبيها فإهنا: احلمى ال بارك اهللا فيها قال : ما شأنك يا أم السائب تزفزفني ؟ قالت : فقال هلا 
  ادم كما يذهب الكري خبث احلد يد 

  رجاله رجال الصحيح خال إبراهيم بن عبداهللا اهلروي : قال حسني سليم أسد 

عن جابر : حدثنا أبراهيم اهلروي حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا احلجاج بن أيب عثمان عن أيب الزبري  - ٢١٧٤
: فحم محى شديدة فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا : رجل املد ينة مهاجرا قال : قال قدم 

وذكر أنه غريمرة كل ذلك يأىب عليه : ال واهللا ال أقيلك إن األسالم ال يقال قال احلجاج : أقلين اهلجرة فقال 
ما ينفي الكري خبث أهنا طيبة تنفي خبث الرجال ك: فخرج بغري أذنه فأخرب به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  احلديد 
  رجاله رجال الصحيح خال إبراهيم بن عبداهللا اهلروي : قال حسني سليم أسد 

قد : عن جابر قال : حدثنا أبراهيم حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا احلجاج بن أيب عثمان عن أيب الزبري  - ٢١٧٥
هلم إلىحصن حصني : لم مبكة فقال لرسول اهللا م الطفيل بن عمرو الد وسي على رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

: فقال له رسول اهللا  -حصن يف رأس جبل ال يؤتى إال يف مثل الشراك : الدوس : قال أبو الزبري  -وعدد وعدة 
فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه : فأعرض عنه ملا ذخر اهللا لالنصار قال : ال أدري قال : أمعك من واءرك ؟ قال 

دينة قدم الطفيل بن عمرو مهاجرا اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعه رجل من رهطه فحم ذلك و سلم امل
الرجل محى شديدة فخرج فأخذ شفرة فقطع هبا دواحله فشخب حىت مات فدفن فجاء فيما يرى النائم يف الليل إىل 

: كيف فعلت ؟ قال : نعم قال : قال أفالن ؟ : الطفيل بن عمرو يف شارة حسنة وهو خممر يده فقال له الطفيل 
لن نصلح منك ما أفسدت من : قال ريب : فما فعلت يداك ؟ قال : غفر يل هبجريت إىل نبيه قال : صنع يب ريب خريا 

اللهم وليديه فاغفر اللهم وليديه : نفسك فقص الطفيل رؤياه على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرفع يده فقال 
  يه فاغفر فاغفر اللهم وليد

  رجاله رجال الصحيح غري إبراهيم بن عبداهللا اهلروي : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة حدثنا مبشر بن إمساعيل حدثنا أبو بكر الغساين عن حكيم بن عمري  - ٢١٧٦
   عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يسجد يف أعلى جبهته مع قصاص الشعر: 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان النيب : عن جابر قال : حدثنا مسروق بن املرزبان حدثنا ابن أيب زائدة عن أيب إسحاق عن سعيد  - ٢١٧٧
إن شئت جعلت : صلى اهللا عليه و سلم يقوم إىل خشبة يتوكأ عليها خيطب كل مجعة حىت أتاه رجل من الروم وقال 

فجعل له املنرب فلما جلس عليه حنت اخلشبة حنني الناقة : نعم قال : نت كأنك قائم قال لك شيئا إذا قعدت عليه ك
ما : على ولدها حىت نزل النيب صلى اهللا عليه و سلم فوضع يده عليها فلما كان من الغد فرأهتا قد حولت فقلنا 

  جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر و عمر فحولوها : هذا ؟ قال 
  إسناده حسن : ني سليم أسد قال حس



: عن جابر قال : حدثنا عبداهللا بن عمر بن أبان حدثنا حممد بن فضيل عن الوليد بن مجيع عن أيب سلمة  - ٢١٧٨
بينما ناس يسريون يف البحر فلقيتهم اجلساسة : قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم على املنرب فقال 

يف هذا القصر خرب ما تريدون فأتوه فإذا هم : امرأة جتر شعر جلدها ورأسها فقالت : قال وما اجلساسة ؟ ف: فقلت 
وعني زغر وعمان  -أخربوين عن خنل بيسان : فقال : أخربوين أو سلوين أخربكم فسكت القوم : برجل موثق قال 

: هي مالى تدفق جانبها قال  نعم: فأخربوين عن محأة زغر هل فيها ماء ؟ قالوا : نعم قال : هل أطعم ؟ قالوا  -
: وهو املسيح تطوى له األرض فيسلكها يف أربعني إال ما كان من طيبة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقال 

يف حبر فارس ما هو يف : هي املدينة ما باب من أبواهبا إال عليه ملك صالت سيفه مينعه منها ومبكة مبثل ذلك مث قال 
فشهد جابر أنه ابن صياد : إن هذا احلديث شيئا ما حفظته قال : فقال ابن أيب سلمة : ثالثا قال حبر الروم ما هو 

: وإن كان قد أسلم قال : فإنه قد أسلم قال : فقلت : وإن مات قال : إن ابن صياد قد مات قال : فقلت : قال 
  وإن كان قد دخل املدينة : فإنه قد دخل املدينة قال 
  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

عن جابر : حدثنا عقبة بن مكرم اهلاليل حدثنا يونس بن بكري حدثنا إبراهيم بن إمساعيل عن أيب الزبري  - ٢١٧٩
  ما مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باح لنا بشيء من الدعاء على اجلنائز وال أبو بكر وال عمر : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اشتكيت فدخل علي : عن جابر قال : حدثنا عقبة حدثنا يونس حدثنا هشام الدستوائي عن أيب الزبري  - ٢١٨٠
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنفخ يف وجهي فأفقت 

  رجاله رجال الصحيح خال عقبة بن مكرم : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول : عن جابر قال : يل عن أيب الزبري أخربين إبراهيم بن إمساع: حدثنا عقبة حدثنا يونس قال  - ٢١٨١
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يضطجع أحدنا يضع إحدى رجليه على األخرى 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا عقبة حد ثنا يونس حدثنا سليمان األعمش عن أيب سفيان  - ٢١٨٢
هل فيكم أحد صحب حممدا : أتني على الناس زمان خيرج اجليش من جيوشهم فيقال لي: عليه و سلم قال 

ال : ال فمن صحب أصحابه ؟ فيقال : هل فيكم من صحب حممدا فيقال : فتستنصرون به فتنصروا ؟ مث يقال 
  من رأى من صحب أصحابه ؟ فلو مسعوا به من وراء البحر ألتوه : فيقال 

  جال الصحيح رجاله ر: قال حسني سليم أسد 

عن جابر بن عبد اهللا أن : حدثنا عقبة حدثنا مسعدة بن اليسع عن شبل بن عباد عن عمرو بن دينار  - ٢١٨٣
من جيمع علم الناس إىل علمه وكل : أي الناس أعلم ؟ قال : رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  صاحب علم غرثان 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن جابر بن عبداهللا : حدثنا األزرق بن علي حدثنا حسان حدثنا حممد بن الفضل عن عمرو بن دينار  - ٢١٨٤
  إن الناس يكثرون وأصحايب يقلون فال تسبوهم لعن اهللا من سبهم : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : قال 

  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

عن جابر قال : هال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء بن أيب رباح حدثنا حممد بن املن - ٢١٨٥
  كنت يف الصف الثاين أو الثالث حيث صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم على النجاشي : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء سليك إىل املسجد  :عن جابر قال : حدثنا مسروق حدثنا شريك عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢١٨٦
  والنيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب فأمره أن يصلي ركعتني خفيفتني 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن جابر بن : حدثين أبو أيوب األفريقي عن حممد بن املنكدر : حدثنا مسروق حدثنا ابن أيب زائدة قال  - ٢١٨٧
  أريت األنبياء فأنا شبيه إبراهيم : ليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا ع: عبد اهللا قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا مسروق بن املرزبان حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه  - ٢١٨٨
  مجع بني الظهر والعصر بعرفات بأذان و إقامتني املغرب والعشاء بأذان وإقامتني 

  إسناده حسن : سليم أسد  قال حسني

عن جابر قال : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص عن ابن جريح عن سلميان بن موسى عن أيب الزبري  - ٢١٨٩
يا رسول اهللا علينا إمث فيما ما قطعنا : رخص يف قطع النخل مث شدد عليهم فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا : 

  ]  ٥: احلشر [ } ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا { اهللا  أو علينا فيما تركنا ؟ فأنزل

أنزل اهللا : حدثنا جابر بن عبد اهللا قال : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أيب عن عبيد اهللا عن أيب مليح  - ٢١٩٠
ضان وأنزل الزبور على صحف إبراهيم يف أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة على موسى لست خلون من رم

داود يف إحدى عشرة ليلة خلت من رمضان وأنزل القرآن على حممد صلى اهللا عليه و سلم يف أربع وعشرين خلت 
  من رمضان 

: عن جابر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا سفيان حدثنا أبو أسامة عن هشام عن احلسن  - ٢١٩١
  وبني الكفر ترك الصالة  - بني العبد: أو قال  -بني الرجل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن جابر قال : أخربين أبو الزبري : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال  - ٢١٩٢
فجدي  بلى: طلقت خاليت فأرادت أن جتد خنلها فزجرها رجل أن خترج إليه فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  ذلك فإنك عسى أن تصدقي فتفعلي معروفا 



مسع جابر بن عبد اهللا وذكر العزل : أخربين عطاء أنه : حدثنا سفيان حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال  - ٢١٩٣
  قد كنا نفعله عل عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن جابر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : نا أيب عن ابن أيب ليلى عن أيب الزبري حدثنا سفيان حدث - ٢١٩٤
  ال تسبوا الليل والنهار وال الشمس وال القمر وال الرياح فإهنا ترسل رمحة لقوم و عذابا لقوم : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن جابر بن عبد : عن هشام عن وهب بن كيسان حدثنا سفيان حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب  - ٢١٩٥
  من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوايف فهو له صد قة : اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رسول اهللا صلى اهللا قال : عن جابر قال : حدثنا سفيان حدثنا أيب عن أسامة بن زيد عن ابن املنكدر  - ٢١٩٦
  سلوا اهللا علما نافعا وتعوذوا باهللا من علم ال ينفع : عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مر النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن جابر قال : حدثنا سفيان حدثنا أيب عن أسامة عن حممد بن املنكدر  - ٢١٩٧
  رؤوا القرآن قبل أن جييء قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه وال يتأجلونه اق: بقوم يقرؤون القرآن يف املسجد فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا سفيان حدثنا أيب عن سعيد بن عبيد األزدي حدثنا الفضل الرقاشي عن حممد بن املنكدر  - ٢١٩٨
عسى رجل حتضره اجلمعة وهو على قدر : جلمعة فقال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطيبا يوم ا: جابر قال 

عسى رجل حتضره اجلمعة وهو على قدر ميلني من املد ينة : مث قال يف الثانية : ميل من املدينة فال حيضر اجلمعة قال 
لى عسى يكون على قدر ثالثة أميال من املدينة فال حيضر صالة اجلمعة ويطبع اهللا ع: فال حيضرها وقال يف الثالثة 

  قلبه 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

أنه مسع جابر بن عبد اهللا : أخربين أبو الزبري : حدثنا سفيان حدثنا حممد بن املنكدر عن ابن جريج قال  - ٢١٩٩
اركبها باملعروف إذا أجلئت إليها : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : يسأل عن ركوب البدن فقال 

  د ظهرا حىت جت
  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

قام : عن جابر قال : حدثنا واصل بن عبد األعلى حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن مجيع عن أيب سلمة  - ٢٢٠٠
فعت إنه بينما أناس يسريون قي البحر فنفذ طعامهم فر: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم على املنرب فقال 

امرأة جتر شعر رأسها : وما اجلساسة ؟ قال : قلت أليب سلمة  -هلم جزيرة فخرجوا يريدون اخلبز فلقيتهم اجلساسة 



أخربوين أو سلوين أخربكم فسكت : يف هذا القصر خرب ما تريدون فأتوه فإذا هم برجل موثق فقال : قالت هلم  -
فأخربوين عن محأة زغر هل فيها : نعم قال : أأطعم ؟ قالوا  -ا أرحي -أخربوين عن خنل بيسان و أرحييا : القوم فقال 
هو املسيح تطوى له األرض فيسلكها يف أربعني يوما إال ما كان من طيبة فقال رسول اهللا : نعم قالوا : ماء ؟ قالوا 

ه منها ومبكة مثل أال وإن طبية هي املدينة ما من باب من أبواهبا إال ملك صالت سيفه مينع: صلى اهللا عليه و سلم 
أبو سلمة إن يف هذا احلد يث شيئا ما حفظت قال : يف حبر فارس ما هو يف حبر الروم ما هو فقال يل : ذلك مث قال 

وإن أسلم : فإنه أسلم قال : وإن مات قلت : فإنه قد مات قال : شهد جابر بن عبد اهللا أنه ابن الصياد قلت : 
  دخل املدينة  و إن: قلت فإنه قد دخل املدينة قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن جابر قال : حدثنا احلسني بن يزيد الطحان حدثنا إبراهيم بن عيينة عن أيب طالب عن حمارب  - ٢٢٠١
  نعم اإلدام اخلل وكفى باملرء شرا أن يتسخط ما قرب إليه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ده حسن إسنا: قال حسني سليم أسد 

ثقة حدثنا حممد بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني عن  -حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سامل املفلوج  - ٢٢٠٢
  عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمل من احلجر إىل احلجر : أبيه عن جده 

كنا يف سفر فصام : عن جابر قال : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أيب عن إبراهيم بن يزيد عن أيب الزبري  - ٢٢٠٣
صام قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : رجل فغشي عليه فوقف عليه أصحابه فمر النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 

  ليس من الرب الصوم يف السفر : 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن جابر قال : ة عن ابن جريج عن أيب الزبري حدثنا عبد اهللا بن عامر بن زرارة حدثنا ابن أيب زائد - ٢٢٠٤
  يعين به البدنة  -اركبها باملعروف إذا أجلئت إليها حىت جتد ظهرا : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جابر أن رسول اهللا صلى  عن: حدثنا جبارة بن مغلس حدثنا أبو بكر النهشلي حدثنا اهليثم بن أيب اهليثم  - ٢٢٠٥
  اهللا عليه و سلم احتجم يف األخدعني وبني الكتفني وأعطى احلجام أجره ولو كان حراما مل يعطه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن جابر : حدثنا مسروق بن املرزبان حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن حممد بن عباد بن جعفر  - ٢٢٠٦
   صلى اهللا عليه و سلم عن صيام يوم اجلمعة مفردا هنى رسول اهللا: قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حدثنا أشعث عن أيب الزبري املكي قال  - ٢٢٠٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد كنا على عهد : سألت جابر بن عبد اهللا عن احلنطة بالتمر وفضل يدا بيد فقال 



  نشتري الصاع احلنطة بستة آصع من متر يدا بيد فإن كان نوعا واحدا فال خري فيه إال مثال مبثل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد عن سعيد اجلريري عن أيب نضرة  - ٢٢٠٨
إين : نشرب وال تشرب ؟ فقال : اشربوا قالوا : ن يف سفر يف رمضان فأتى هو وأصحابه غدير فقال للقوم سلم كا

  أيسركم إين راكب فنزل فشرب وشربوا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رسول ملا قدم : عن جابر قال : حدثنا أبوخيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا حممد بن إسحاق عن عطاء  - ٢٢٠٩
يا رسول اهللا إنا جنمع هذه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة أتاه أصحاب الصليب الذين جيمعون األوداك فقالوا 

قاتل اهللا اليهود حرمت : األوداك من امليتة وغريها وإمنا هي لألدم والسفن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عن ذلك  عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاهنا فنهاهم

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن جابر قال : حدثنا أبوخيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا سفيان بن حسني عن حممد بن املنكدر  - ٢٢١٠
يا : من عال ثالثا من بنات يكفيهن و يرمحهن ويرفق هبن فهو يف اجلنة فقال رجل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  واحدة لقال واحدة : إن إنسانا لو قال : نتني ؟ قال واثنتني حىت قلنا رسول اهللا واث
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن جابر قال : حدثنا أبوخيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا املثىن بن سعيد القسام عن أيب سفيان  - ٢٢١١
: ض حجر نسائه فدخل مث أذن يل فدخلت فقال أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم بيدي حىت أتى بع

ال إال شيئا من : هل من أد م ؟ فقالوا : نعم فأيت بثالثة أقرصة فقال : أو هل من عشاء ؟ فقالوا  -هل من غداء 
  هاتوه فنعم اإلدام اخلل : خل قال 
  فما زلت أحبه مذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول فيه : قال جابر 
  وما زلت أحبه مذ مسعت جابرا يقول ما يقول : سفيان  قال أبو

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبوخيثمة حدثنا يزيد أخربنا ابن أيب ذئب عن عبد الرمحن بن عطاء عن عبد امللك بن جابر بن  - ٢٢١٢
إذا حدث الرجل القوم مث التفت فهي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن جابر بن عبد اهللا قال : عتيك 
  أمانة 

ما من مسلم يغرس : قال رسول اهللا : عن جابر قال : حدثنا أبوخيثمة حدثنا يزيد بن هارون عن عطاء  - ٢٢١٣
  ما أكل منه وما سرق منه وما أكلت الطري منه وما أكلت الوحش منه : غرسا إال كان له صدقة 
  نه منقطع رجاله ثقات لك: قال حسني سليم أسد 



عن جابر قال رسول اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا داود بن أيب هند عن أيب الزبري  - ٢٢١٤
  العمرة جائزة ملن أعمرها والرقىب جائزة ملن أرقبها : صلى اهللا عليه و سلم 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر : حدثين طلحة بن نافع : يد بن هارون أخربنا العوام بن حوشب قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا يز - ٢٢١٥
أنا : من يقتله قال أبو بكر : مرعلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل فقالوا فيه وأثنوا عليه فقال : قال 

قتله فقال رسول فانطلق فوجده قد خط على نفسه خطة فهو قائم يصلي فيها فلما رآه على ذ لك احلال رجع ومل ي
أنا فذهب فرآه يصلي يف خطة قائما يصلي فرجع ومل يقتله فقال : من يقتله ؟ فقال عمر : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : علي : أو من يقتله ؟ فقال  -من له : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 
  فوجده قد ذهب  أنت وال أراك تدركه فانطلق: سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا حيىي بن سعيد أن شرحبيل بن سعد أخربه  - ٢٢١٦
أسقيتنا من يسقينا يف : أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زمن احلديبية فنزلنا بالسقيا فقال معاذ بن جبل : 

أنا فخرجت يف فتية معي حىت أتينا املاء الذي باألثاية وبينهما قريبا من ثالثة وعشرين ميال قال : ؟ قال جابر فقلت 
فأتينا املاء الذي باأل ثاية فسقينا يف حوضنا وسقينا يف أسقيتنا حىت إذا كان بعد عتمة إذا أنا برجل ينازعه بعريه إىل : 

هو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأورد وأخذ بزمام راحلته فقام رسول اهللا صلى  أوردوا وإذا: احلوض فقال 
  اهللا عليه و سلم فصلى العشاء و جابر فيما ذ كر إىل جنبه مث صلى بعد العشاء ثال ثة عشرة ركعة 

  إسناده ليس بذاك : قال حسني سليم أسد 

عن جابر بن عبد اهللا أن : مان التيمي عن أيب نضرة حدثنا أبوخيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا سلي - ٢٢١٧
  ما منكم من نفس منفوسة يأيت عليها مئة سنة وهي حية : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن أيب نافع حدثنا أبوخيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا احلجاج بن أيب زينب حدثنا أبوسفيان طلحة ب - ٢٢١٨
كنت جالسا يف داري فمر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأشار إيل : مسعت جابر بن عبد اهللا قال : قال 

هل : فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حىت أتى بعض حجر نسائه فدخل مث أذن يل فدخلت و احلجاب عليها فقال 
أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرصة فوضعه بني يديه نعم فأيت بثالثة أقراص فوضعهن ف: من غداء ؟ فقالوا 

هل : وأخذ قرصة آخر فوضعه بني يدي مث أخذ الثالث فكسره باتتني فجعل نصفه بني يديه ونصفه بني يدي مث قال 
  هاتوا فنعم األدم هو : ال إال شيئا من خل قال : من أد م ؟ قالوا 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : عن جابر قال : حدثنا أبوخيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا هشام عن احلسن  - ٢٢١٩
إذا كنتم يف اخلصب فأمكنوا الركب أسنتها وال تعدوا املنازل وإذا كنتم يف اجلدب فاستنجوا : اهللا عليه و سلم 

الن فبادروا باألذان وال تصلوا على جواد الطريق وعليكم بالدجلة فإن األرض تطوى بالليل فإذا تغولت لكم الغي



  ) وال تنزلوا عليها فإهنا مأوى احليات والسباع وال تقضوا عليها احلوائج فإهنا املالعن 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: بن لبيد حدثنا أبوخيثمة حدثنا يزيد أخربنا حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود  - ٢٢٢٠
: جاء رجل ببيضة من ذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصاهبا يف بعض املغازي فقال : عن جابر قال 

خذها يا رسول اهللا صدقة فواهللا ما أصبحت أملك غريها فأعرض عنه مث أتاه عن مشاله فقال مثل ذلك مث أتاه من بني 
يأيت : مث قال  -أو عقره  -ها فخذفه هبا خذفة لو أصابه لشجه هاهتا مغضبا فأخذ: يد يه فقال مثل ذ لك فقال 

  أال إنه ال صدقة إال عن ظهرغىن ! أحدكم مباله كله فيتصدق به مث جيلس فيتكفف الناس ؟ 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن جابر : يسار حدثنا أبوخيثمة حدثنا يزيد أخربنا حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن عطاء بن  - ٢٢٢١
إذا مسعت نباح الكالب وهنيق احلمر فتعوذا باهللا من الشيطان الرجيم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

فإهنن يرون ما ال ترون وأقلوا اخلروج إذا هدأت الرجل فإن اهللا يبث يف خلقه يف ليله ما شاء وأجيفوا األبواب فإن 
  ف وأوكوا األسقية ومخروا اآلنية وأطفئوا السرج الشيطان ال يفتح بابا إذا أجي

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

وقت رسول اهللا : عن جابر قال : حدثنا أبوخيثمة حدثنا يزيد أخربنا احلجاج عن عطاء وعن أيب الزبري  - ٢٢٢٢
امللم وألهل طائف قرن وألهل صلى اهللا عليه و سلم ألهل املدينة من ذي احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل اليمن 

  العراق ذات عرق 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : عن جابر قال : حدثنا أبوخيثمة حدثنا يزيد أخربنا احلجاج بن أرطاة عن أيب الزبري  - ٢٢٢٣
  يف احليوان اثنان بواحد ال بأس به وال يصلح نسيئة : صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : سليم أسد قال حسني 

عن جابر أن : حدثنا أبوخيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا محاد بن سلمة عن حبيب املعلم عن عطاء  - ٢٢٢٤
صل ها هنا يعين : رجال نذر أن يصلي يف بيت املقدس فسأل عن ذ لك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له 

وأظنه قال يف : صل ها هنا قال : إمنا نذرت أن أصلي يف بيت املقدس قال املسجد احلرام قال يا رسول اهللا إين 
  صل حيث قلت : الثالثة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت أبا سلمة : مسعت حيىي يقول : حدثين أبو عمرواألوزاعي قال : حدثنا أبوخيثمة حدثنا الوليد قال  - ٢٢٢٥
  } اقرأ { أو : فقلت } أيها املدثر يا { : أي القرآن أنزل قبل ؟ فقال 

جاورت حبراء شهرا فلما قضيت جواري : أحدثكم ما حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : فقال جابر 
نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن مييين وعن مشايل فلم أر أحدا مث نوديت فنظرت فلم 



فأخذتين رجفة  -يعين جربيل  -أحدا فرفعت رأسي فإذا هو على العرش يف اهلواء  أر أحدا مث نوديت فظرت فلم أر
* وربك فكرب * قم فأنذر * يا أيها املدثر { دثروين فدثروين وصبوا علي ماء فأنزل اهللا : شديدة فأتيت خدجية فقلت 

  } وثيابك فطهر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول : عن جابر قال : سعيد بن عامر حدثنا هشام الدستوائي عن أيب الزبري حدثنا أبوخيثمة حدثنا  - ٢٢٢٦
فغلبتنا احلاجة فأكلنا منها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن البصل والكراث قال 

بنو : أو قال  -ذى به اإلنس من أكل من هذه الشجرة اخلبيثة فال يقربن مسجدنا فإن املالئكة تأذى مبا يتأ: سلم 
   -آدم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر بن عبد اهللا قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن خمول عن حممد بن علي  - ٢٢٢٧
إن شعري كثري : شم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثالثا فقال رجل من بين ها: 

  كان شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر من شعرك وأطيب : فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه مسع جابر بن عبد اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال أخربين أبو الزبري  - ٢٢٢٨
لم على كل بطن عقوله مث كتب أنه ال حيل أن يتوىل موىل رجل مسلم بغري كتب النيب صلى اهللا عليه و س: يقول 
  إذنه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أنه مسع جابرا يقول : أخربين أبو الزبري : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال  - ٢٢٢٩
  عليه و سلم حي فينا ال يرى بذلك بأسا كنا نبيع سرارينا أمهات األوالد والنيب صلى اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر : أخربنا أبو الزبري : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا زكريا و هشام بن أيب عبد اهللا قاال  - ٢٢٣٠
يرد علي شيئا وزاد  بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلاجة فرجعت وهو على راحلته فسلمت عليه فلم: قال 

ما : فرأيته يرفع ويسجد فتنحيت عنه مث قال  -مث سلمت عليه فلم يرد علي شيئا مث اتفق حديثهما بعد  -زكرياء 
وزاد زكرياء  -ما منعين أن أرد عليك إال أين كنت أصلي : صنعت كذا وكذا فقال : صنعت يف حاجتك ؟ فقلت 

  إين كنت أصلي : وقال فلما قضى صالته ناداين فرد علي السالم : 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول اهللا : عن جابر قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخربين أبو الزبري  - ٢٢٣١
  صلى اهللا عليه و سلم أن يقتل شيء من الدواب صربا 

  سلم إسناده صحيح على شرط م: قال حسني سليم أسد 



كان : عن جابر قال : مسعت أبا الزبري حيدث : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا أمين بن نابل قال  - ٢٢٣٢
بسم اهللا التحيات والصلوات : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن 

ته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أسأل اهللا اجلنة وأعوذ والطيبات هللا السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركا
  باهللا من النار 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا حجاج الصواف عن أيب الزبري  - ٢٢٣٣
  مده غرست له خنلة يف اجلنة سبحان اهللا العظيم وحب: من قال : سلم قال 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن رسول اهللا صلى : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا زكرياء بن إسحاق حدثنا أبو الزبري  - ٢٢٣٤
  إذا ويل أحدكم أخاه فليحسن كفنه : اهللا عليه و سلم قال 

  يح على شرط مسلم إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

هنى رسول اهللا : عن جابر قال : أخربين أبو الزبري : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال  - ٢٢٣٥
  صلى اهللا عليه و سلم عن الوسم يف الوجه والضرب يف الوجه 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن رجال أعتق غالما له عن دبر : نا حسني املعلم عن عطاء حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدث - ٢٢٣٦
من يشتريه مين ؟ فاشتراه نعيم بن عبد اهللا فأخذ مثنه : منه وأن الرجل احتاج فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  فدفعه إليه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسع جابرا عن النيب صلى : أخربين أبو الزبري أنه : يج قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا ابن جر - ٢٢٣٧
  لكل نيب دعوة قد دعا هبا يف أمته وخبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة : اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا :  مسعت جابرا يقول: قال عطاء : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال  - ٢٢٣٨
  ال جتمعوا بني الرطب والبسر وبني الزبيب والتمر : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

غزا رسول اهللا : عن جابر قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبري  - ٢٢٣٩
   صلى اهللا عليه و سلم إحدى وعشرين غزوة

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 



  شهدت رسول اهللا يوم العقبة : قال جابر : قال أبو الزبري  - ٢٢٤٠
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه مسع جابرا يقول غزوت مع رسول اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا أبو الزبري  - ٢٢٤١
مل أشهد بدرا وال أحدا منعين أيب قال فلما قتل عبد اهللا يوم أحد : ه و سلم تسع عشرة غزوة قال جابر صلى اهللا علي

  مل أختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة قط 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نه مسع جابر بن عبد اهللا يقول أ: حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبري  - ٢٢٤٢
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يتمسح بعظم أو ببعر : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت جابر بن عبد اهللا حيدث أن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار قال  - ٢٢٤٣
يا ابن أخي لو : ينقل معهم احلجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان 

فما رئي : فحله فجعله على منكبه قال فسقط مغشيا قال : حللت إزارك فجعلته على منكبك دون احلجارة ؟ قال 
  بعد ذلك اليوم عريانا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسع جابر بن عبد اهللا يزعم أن النيب : ح حدثنا ابن جريج أخربنا أبو الزبري أنه حدثنا أبو خيثمة حدثنا رو - ٢٢٤٤
  صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الصور يف البيت وهنى الرجل أن يصنع ذلك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت : جابرا يقول  أنه مسع: أخربين أبو الزبري : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال  - ٢٢٤٥
ال يغرس رجل مسلم غرسا وال زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  كان له فيه أجر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه مسع رسول اهللا  أنه مسع جابرا: أخربين أبو الزبري : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال  - ٢٢٤٦
ال ميسح أحدكم باملنديل حىت يلعق يده إنه ال يدري يف أي طعامه يبارك له وإن : صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  الشيطان يرصد الناس عند كل شيء حىت عند طعامهم وال يرفع القصعة حىت يلعقها فإن آخر الطعام فيه الربكة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه مسع جابرا أنه مسع رسول اهللا : أخربين أبو الزبري : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال  - ٢٢٤٧
إذا طعم أحدكم فسقطت لقمته من يده فلميط ما أرابه مث ليطعمها وال يدعها : صلى اهللا عليه و سلم يقول 



  للشيطان فإن الرجل ال يدري يف أي طعامه يبارك له فيه 
  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

قال : أنه مسع جابرا يقول : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبري  - ٢٢٤٨
  إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثالثني يوما : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

اعتزل : أنه مسع جابرا يقول : أخربين أبو الزبري : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال  - ٢٢٤٩
يا رسول اهللا أصبحنا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نساءه شهرا فخرج صبح تسع وعشرين فقال بعض القوم 

إن الشهر تسع وعشرون مث صفق النيب صلى اهللا عليه و : من تسع وعشرين ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  مرتني باألصابع كلها والثالثة بتسع منها : سلم بيديه ثالثا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أراد النيب : أنه مسع جابرا يقول : أخربين أبو الزبري : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال  - ٢٢٥٠
عليه و سلم أن ينهى أن يسمى بربكة و أفلح و بيسار و بنافع وبنحو ذلك مث رأيته سكت بعد عنها فلم  صلى اهللا

  يقل شيئا مث قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل ينه عن ذلك مث أراد عمر أن ينهى عن ذلك مث تركه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : أخربين زياد بن إمساعيل عن سليمان بن عتيق : حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح  - ٢٢٥١
ملا دخلت صفية بنت حيي على النيب صلى اهللا عليه و سلم فسطاطه حضره ناس وحضرت معهم ليكون : جابر قال 

خرج ف] قوموا عن أمكم فلما كان من العشي حضرنا : فخرج النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال [ يل فيها قسم 
  كلوا من وليمة أمكم : النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ردائه حنو من مد ونصف من متر عجوة قال 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: أنه مسع جابر بن عبد اهللا قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبري  - ٢٢٥٢
اهللا عليه و سلم يف غزوة غزاها وذلك يف رمضان فصام رجل من أصحاب النيب صلى اهللا كنا مع رسول اهللا صلى 

عليه و سلم فضعف ضعفا شديدا وكاد العطش يقتله وجعلت ناقته تد خل العضاه فأخرب به النيب صلى اهللا عليه و 
  ر ألست يف سبيل اهللا ومع رسول اهللا ؟ أفطر فأفط: ائتوين به فأيت به فقال : سلم فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

د خل أبو بكر : عن جابر قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبري  - ٢٢٥٣
الصد يق يستأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوجد الناس جلوسا ببابه مل يؤذن ألحد منهم قال فأذن أليب 

: عمر فاستأذن فأذن له فوجد النيب صلى اهللا عليه و سلم جالسا حوله نساؤه وامجا ساكتا فقال  بكر فدخل مث أقبل
يا رسول اهللا لو رأيت بنت خارجة سألتين النفقة فقمت : ألقولن شيئا أضحك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

يسألنين النفقة فقام أبو بكر إىل هن حويل : إليها فوجأت عنقها فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال 



تسألن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ليس : عائشة جيأ عنقها وقام عمر إىل حفصة جيأ عنقها كالمها يقول 
أو تسعا  -واهللا ال نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا أبدا ليس عنده مث اعتزهلن شهرا : عنده ؟ فقلن 

} للمحسنات منكن أجرا عظيما { : حىت بلغ } يا أيها النيب قل ألزواجك { : هذه األية  مث نزل عليه -وعشرين 
يا عائشة إين أريد أن أعرض عليك أمرا ال أحب أن تعجلي : فبدأ بعائشة فقال : قال ]  ٢٩،  ٢٨: األحزاب [ 

أفيك يا رسول اهللا : لت وما هو يا رسول اهللا ؟ فتال عليها اآلية فقا: فيه بشيء حىت تستشريي أبويك قالت 
ال : أستشري أبوي ؟ بل أختار اهللا ورسوله و الدار اآلخرة وأسألك أن ال خترب امرأة من نسائك بالذي قلت قال 

  تسألين امرأة منهن إال أخربهتا إن اهللا مل يبعثين معنتا ولكن بعثين معلما ميسرا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن جابر قال : مة حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا هشام عن أيب الزبري حدثنا أبو خيث - ٢٢٥٤
ال ترتدوا الصماء يف ثوب واحد وال يأكل أحدكم بشماله وال ميشني يف نعل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  واحد وال حيتبني يف ثوب واحد 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا نعزل على عهد : عن جابر قال : نا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن أيب الزبري حدث - ٢٢٥٥
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم ينهنا عنه 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

نا عبد اهللا بن حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد حدثنا أيب حدثنا القاسم بن عبد الواحد املكي حدث - ٢٢٥٦
إن العبد إذا تزوج بغري إذن سيده : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت جابرا يقول : حممد بن عقيل قال 

  كان عاهرا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 صلى أرسلين رسول اهللا: عن جابر قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد حدثنا كثري حدثنا عطاء  - ٢٢٥٧
اهللا عليه و سلم فانطلقت مث رجعت وقد قضيتها فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فسلمت عليه فلم يرد علي 

لعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجد علي أين أبطأت ؟ فسلمت : قلت : فوقع يف نفسي ما اهللا أعلم به قال 
إنه مل مينعين أن أرد عليك إال أين : عليه فرد علي وقال  عليه فلم يرد علي فوقع يف نفسي أشد من األوىل مث سلمت

  كنت أصلي وكان على راحلته متوجها لغري القبلة 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

إن رسول اهللا : أن جابر بن عبد اهللا قال : حدثنا كامل بن طلحة حدثنا الليث بن سعد حدثنا أبو الزبري  - ٢٢٥٨
غطوا اإلناء وأوكوا السقاء وأطفئوا السراج فإن الشيطان ال حيل سقاء وال يفتح بابا : ال صلى اهللا عليه و سلم ق

وال يكشف إناء وإن مل جيد أحدكم إال أن يعرض على إنائه عودا ويذ كر اهللا فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل 
  البيت بيتهم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : إن جابرا قال : وقال أبو الزبري : ليث بن سعد قال  حدثنا كامل حدثنا - ٢٢٥٩
  ال تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال : سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

و سلم أنه عن جابر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا كامل حدثنا ليث بن سعد حدثنا أبو الزبري  - ٢٢٦٠
هنى عن اشتمال الصماء واالحتباء يف ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على األخرى وهو مستلق على 

  ظهره 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عرض : عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا كامل حدثنا ليث حدثنا أبو الزبري  - ٢٢٦١
يعا فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى فإذا أقرب من رأيت به شبها علي األنبياء مج

ورأيت جربيل فأقرب من  -يعين نفسه  -عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم 
  رأيت به شبها دحية 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثين أبو الزبري : ليث قال حدثنا كامل حدثنا  - ٢٢٦٢
من رآين يف النوم فقد رآين فإنه ال ينبغي للشيطان أن يتمثل يف صوريت و قال إذا حلم أحد كم فال خيرب : سلم قال 

  الناس بتلعب الشيطان به يف املنام 
  خال كامل بن طلحة رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه : حدثنا كامل حدثنا ليث بن سعد حدثنا أبو الزبري  - ٢٢٦٣
إذا رأى أحد كم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثالثا وليستعذ باهللا من الشيطان ثالثا وليتحول عن شقه : قال 

  الذي كان عليه 
  جاله رجال الصحيح خال كامل بن طلحة ر: قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن جابر قال : حدثين أبو الزبري : حدثنا كامل حدثنا ليث قال  - ٢٢٦٤
إمنا مضى تسع وعشرون فقال إمنا الشهر هكذا وصفق ثالث : اعتزل نساءه شهرا فخرج ليلة تسع وعشرين فقلنا 

   اآلخرة مرات وخنس اصبعا واحدا يف
  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر بن عبد اهللا أنه أخربه أن حاطب بن : حدثين أبو الزبري : حدثنا كامل حدثنا ليث بن سعد قال  - ٢٢٦٥
أيب بلتعة كتب إىل أهل مكة يذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أراد غزوهم فدل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

نعم : يا حاطب أفعلت ؟ قال : فأرسل إليها فأخذ كتاهبا من رأسها فقال : املرأة الين كان معها الكتاب  و سلم على
أما إين مل أفعله غشا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال نفاقا قد علمت أن اهللا مظهر رسوله ومتمم له أمره غري 

  ها عندهم أين كنت بني ظهرانيهم وكانت والديت معهم فأردت أن أختذ



  أال أضرب عنق هذا ؟ : فقال عمر 
  ! اعملوا ما شئتم ؟ : تقتل رجال من أهل بدر ؟ وما يدريك لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال : فقال 

  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن خري : م قال عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: حدثنا كامل حدثنا ليث حدثنا أبو الزبري  - ٢٢٦٦
  ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق 

  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر بن عبد اهللا أن أم سلمة استأذنت رسول اهللا : حدثين أبو الزبري : حدثنا كامل حدثنا ليث قال  - ٢٢٦٧
  صلى اهللا عليه و سلم يف احلجامة فأمر أبا طيبة فحجمها 

  كان أخاها من الرضاعة : حسبت أنه قال : يعلى  قال أبو
  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أهنم كانوا إذا كانوا : حدثين أبو الزبري موىل حكيم بن حزام : حدثنا كامل حدثنا ليث قال  - ٢٢٦٨
  نا ترك مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حاضرين يبعث باهلدي فمن شاء منا أحرم ومن شاء م

  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٦٩
  من مات على شيء بعثه اهللا عليه : عليه و سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن جابر قال : معاوية عن األعمش عن أيب سفيان  حدثنا ابن منري حدثنا أبو - ٢٢٧٠
  أهل اجلنة يأكلون ويشربون فيها وال يتغوطون وال يبولون وال ميتخطون ولكن رشح املسك : عليه و سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : عن جابر قال : دثنا األعمش عن أيب سفيان ح: حدثنا ابن منري حدثنا أبو معاوية و أيب قاال  - ٢٢٧١
  أميا مؤمن سببته أو لعنته فاجعلها له زكاة و أجرا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

ى اهللا قال رسول اهللا صل: عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا وكيع حدثنا األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٧٢
  الناس تبع لقريش يف اخلري والشر : عليه و سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا وكيع حدثنا األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٧٣
  سانه ويده من سلم املسلمون من ل: أي املسلمني أفضل ؟ قال : عليه و سلم فقال 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



جاء رجل إىل النيب صلى اهللا : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا وكيع حدثنا األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٧٤
إذا لعب : إين رأيت يف املنام كأن رأسي قطع فضحك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : عليه و سلم فقال 

  بأحدكم فال حيدث به الناس الشيطان 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال جابر هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن مثن : حدثنا ابن منري حدثنا وكيع عن األعمش قال  - ٢٢٧٥
  أظن أبا سفيان ذكره : الكلب و السنور قال األعمش 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء سليك الغطفاين والنيب : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا حفص عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٧٦
إذا جاء إحدكم واإلمام خيطب فليصل : صلى اهللا عليه و سلم خيطب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ركعتني يتجوز فيهما 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر قال رسول اهللا صلى اهللا : ا ابن منري حدثنا حممد بن عبيد عن األعمش عن أيب سفيان حدثن - ٢٢٧٧
ال : أميت أن ال يسموا أفلح وال نافعا وال بركة قال األعمش  -أو أهنى  -إن عشت إن شاء اهللا آمر : عليه و سلم 

   ال: مث بركة ؟ قالوا : أدري أذكر نافعا أم ال ألن الرجل إذا جاء قال 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء رجل إىل النيب : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا حممد بن عبيد حدثنا األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٧٨
من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة ومن مات يشرك باهللا : ما املوجبتان ؟ فقال : صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  النار شيئا دخل 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر قال رسول اهللا صلى : حدثنا ابن منري حدثنا حممد بن عبيد و يعلى عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٧٩
  من خاف منكم أن ال يوتر آخر الليل فليوتر أوله فإن قراءة آخر الليل حمضورة وهو أفضل : ( اهللا عليه و سلم 

  رجاله رجال الصحيح : سليم أسد قال حسني 

دخل النيب صلى اهللا : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا يعلى و حممد عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٨٠
ال تقتلوا أوالدكم ولكن أية : به العذرة فقال : عليه و سلم على عائشة وعندها صيب يقطر منخراه دما فقالت 

 رأسه فلتأخذ قسطا هنديا مث لتحته باملاء مث لتسعطه إياه مث أمر عائشة ففعلت ذلك امرأة بصبيها العذرة أو وجع يف
  فربأ 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا صلى اهللا : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا ابن إد ريس عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٨١
   يوافقها مسلم يسأل اهللا خريا إال أعطاه إياه وذ لك يف كل ليلة إن يف الليل ساعة ال: عليه و سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا يعلى عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٨٢
فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها و حساهبم  أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا: سلم 

  على اهللا 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا يعلى عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٨٣
  يف أي طعامه تكون الربكة إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه ال يدري : سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا يعلى عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٨٤
  إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وال يدعها للشيطان : سلم 

  ح رجاله رجال الصحي: قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا أيب عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٨٥
  إذا سجد أحدكم فليعتدل وال يفترش ذراعيه افتراش الكلب : سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت النيب صلى اهللا عليه و : عن جابر قال :  حدثنا ابن منري حدثنا أيب عن األعمش عن أيب سفيان - ٢٢٨٦
إذا قضى أحد كم الصالة يف املسجد فليجعل لبيته جزءا من الصالة فإن اهللا جاعل يف بيته من صالته : سلم يقول 

  خريا 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال اشتكى أيب بن كعب فبعث إليه عن جابر : حدثنا ابن منري حدثنا أيب عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٨٧
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طبيبا فكواه على أكحله 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قطع رسول اهللا صلى اهللا : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٨٨
  واه على أكحله عليه و سلم من أيب بن كعب عرقا وك

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا أيب عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٨٩
  طعام الرجل يكفي اثنني وطعام الرجلني يكفي األربعة وطعام األربعة يكفي الثمانية : سلم 

  رجاله رجال الصحيح :  قال حسني سليم أسد

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا أيب حدثنا األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٩٠
  ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن باهللا الظن : عليه و سلم يقول قبل وفاته بثالث يقول 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر قال رسول اهللا صلى اهللا : ري حدثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن أيب سفيان حدثنا ابن من - ٢٢٩١
  إن باملدينة لرجاال ما سرمت من مسري وال قطعتم واديا إال كانوا معكم حسبهم العذر : عليه و سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن جابر قال : ن أيب سفيان حدثنا ابن منري حدثنا أيب عن األعمش ع - ٢٢٩٢
  مثل الصلوات مثل هنر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات : سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

رسول اهللا عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا أبو ربيعة عن أيب عوانة عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٩٣
  إذا مسع الشيطان ذكر اهللا ذهب حىت يكون مكان الروحاء : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت النيب صلى اهللا عليه و : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا أيب عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٩٤
  ن ولكن بالتحريش بينهم إن الشيطان أيس أن يعبده املصلو: سلم يقول 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر قال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا ابن منري حدثنا أيب عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٩٥
ت يا رسول اهللا أرأيت إن صليت الصلوات املكتوبة وأحلل: رجل من األنصار يقال له النعمان بن قوقل فقال 

  نعم : وحرمت احلرام ومل أزد على ذلك أدخل اجلنة ؟ قال 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا ابن منري حدثنا أيب عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٩٦
  طول القنوت : أي الصالة أفضل ؟ قال : سأله رجل 

  رجاله رجال الصحيح : د قال حسني سليم أس

صرع النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا أيب عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٩٧
من فرس فرثيت رجله فدخلنا عليه وهو يصلي فأشار إلينا بيده مث دخلنا من الغد وهو يصلي املكتوبة قاعدا فأشار 



  إذا كان اإلمام قاعدا فصلوا قعودا وإذا صلى قائما فصلوا قياما : رف فقال أن اقعدوا مث انص: إلينا بيده 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا أيب عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٢٩٨
ام بالليل إال على رأسه جرير معقود فإن هو استيقظ فذكر اهللا ذ كر وال أنثى ين: ما من مسلم وال مسلمة : سلم 

احنلت عقدة فإن قام توضأ وصلى احنلت عقده كلها وأصبح نشيطا قد أصاب خريا وإن هو نام ال يذكر اهللا أصبح 
  عليه عقده ثقيال 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن جابر قال : ن أيب سفيان حدثنا ابن منري حدثنا أيب عن األعمش ع - ٢٢٩٩
إنك هنيت عن الرقى و أنا أرقي من العقرب فقال النيب : سلم عن الرقى فأتاه خايل وكان يرقي من العقرب فقال 

  من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل : صلى اهللا عليه و سلم 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا حيىي بن آد م عن قطبة عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٣٠٠
  إذا أمجرمت امليت فأوتروا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

بايعنا : عن جابر قال : عن أيب سفيان حدثنا ابن منري حدثنا أبو اجلواب عن عمار بن زريق عن األعمش  - ٢٣٠١
  النيب صلى اهللا عليه و سلم حتت الشجرة على أن ال نفر 

  رجاله رجال الصحيح وهو على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

أتينا النيب صلى اهللا عليه و : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا حماضر عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٣٠٢
  تسموا بامسي وال تكنوا بكنييت : نعم قال : جئتم تسألوين عن كذا و كذا ؟ قلنا : سلم فقال 

  فما من نفس منفوسة يأيت عليها مئة سنة : قد كان ذلك قال : وذكرمت الساعة ؟ قلنا : قال 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

قال النيب : عن جابر قال : ن األعمش عن أيب سفيان حدثنا ابن منري حدثنا ابن أيب عبيدة عن أبيه ع - ٢٣٠٣
  لو أن البن آد م خنال لتمىن إليه مثله وال ميأل جوفه إال التراب : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

كانت جارية : جابر قال  عن: حدثنا ابن منري حدثنا ابن أيب عبيدة عن أبيه عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٣٠٤
وال { : مسيكة فأكرهها فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فشكت ذلك إليه فأنزل اهللا : لعبد اهللا بن أيب يقال هلا 

  ]  ٣٣: النور [ } تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا لتبتغوا عرض احلياة الدنيا 
  م إسناده صحيح على شرط مسل: قال حسني سليم أسد 



عن جابر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا ابن منري حدثنا حماضر حدثنا األعمش عن أيب سفيان  - ٢٣٠٥
  ال ميرض مؤمن وال مؤمنة وال مسلم وال مسلمة إال حط اهللا به خطاياه : سلم 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : عن جابر قال : األعمش عن أيب سفيان  حدثنا ابن منري حدثنا حماضر عن - ٢٣٠٦
نعم فيلتمس فيوجد الرجل فيستفتح : هل فيكم أحد صحب حممدا ؟ فيقال : يبعث بعث فيقال هلم : عليه و سلم 

هل فيكم من رأى أصحاب حممد ؟ فيلتمس فال يوجد حىت لو كان من وراء : فيفتح عليهم مث يبعث بعث فيقال 
  حر ألتيتموه مث يبقى قوم يقرؤون القرآن ال يدرون ما هو الب

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

خرجنا مع النيب صلى اهللا : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا حماضر حدثنا األعمش عن أيب سفيان  - ٢٣٠٧
بعثت هذه الريح : اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليه و سلم يف سفره فهاجت ريح تكاد تدفن الراكب فقال رسول 

  ملوت منافق فلما قدمنا املدينة إذا هو قد مات يف ذلك اليوم عظيم من عظماء املنافقني 
  أخرجه مسلم : قال حسني سليم أسد 

رأى النيب صلى اهللا عليه و : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا حماضر عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٣٠٨
  ويل للعراقيب من النار : لم رجال توضأ فلم يصب عقبه ماء فقال س

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا أمحد بن عبد اهللا عن أيب بكر بن عياش عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٣٠٩
  أهل احلجاز والقسوة والغلظة يف ربيعة ومضر اإلميان يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٣١٠
هؤالء قوم :  عليه و سلم كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزاة فهاجت ريح منتنة فقال النيب صلى اهللا

  من املنافقني ذكروا أناسا فاغتابوهم 
  رجاله رجال الصحيح وهو على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب سعيد قال : حدثنا ابن منري حدثنا حممد بن عبيد و يعلى عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر  - ٢٣١١
  صلي على حصري ويسجد عليه ودخلت عليه وهو يصلي متوشحا دخلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو ي

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن عمر رأى رجال توضأ : حدثنا ابن منري حدثنا حممد بن عبيد عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٣١٢
  فترك موضع الظفر على قدمه فأمره باإلعادة 

  يح على شرط مسلم إسناده صح: قال حسني سليم أسد 



عن جابر أنه سئل عن الرجل يضحك يف : حدثنا ابن منري حدثنا وكيع عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٣١٣
  يعيد الصالة وال يعيد الوضوء : الصالة فقال 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

لو دخلت على : عن جابر قال : يب سفيان حدثنا ابن منري حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن األعمش عن أ - ٢٣١٤
  قوم يصلون ما سلمت عليهم 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

كنت أميح أل : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٣١٥
  صحايب يوم بدر 

  رط مسلم إسناده صحيح على ش: قال حسني سليم أسد 

 -إذا دخل قربه : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٣١٦
اإلسالم : ما دينك ؟ فيقول : فجاءه امللك قام يهب كما يهب النائم فيسأالنه فيجيبهم فيقوالن  -يعين امليت 

  اسكت : دعوين حىت أخرج فيقوالن له 
  رجاله رجال الصحيح : أسد قال حسني سليم 

سألت جابرا وهو جماور مبكة وكان نازال : قال : حدثنا ابن منري حدثنا أيب حدثنا األعمش عن أيب سفيان  - ٢٣١٧
هل : ففزع لذلك قال ! معاذ اهللا : هل كنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا ؟ قال : يف بين فهر فسأله رجل 

  ال : ؟ قال كنتم تدعون أحدا منكم كافرا 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: كان يقول : عن جابر رفعه قال : حدثنا ابن منري حدثنا قبيصة عن سفيان عن األعمش عن أيب سفيان  - ٢٣١٨
إن القلوب : يا رسول اهللا ختاف علينا وقد آمنا مبا جئت به ؟ فقال : يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك فقلنا 

   -وأشار األعمش بإصبعني  - بني
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

أيت النيب صلى اهللا عليه و : عن جابر قال : حدثنا ابن منري حدثنا يعلى حدثنا األعمش عن أيب سفيان  - ٢٣١٩
تكون لكم طهورا ؟ إن شئتم أن ترفع عنكم رفعت وإن شئتم أن : إن احلمى قد أحلت علينا فقال : سلم فقيل له 

  تكون لنا طهورا : قالوا 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

قال يل : حدثنا عبيد اهللا بن عمرالقواريري حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا جعفر بن حممد حدثنا أيب قال  - ٢٣٢٠
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سألين ابن عمك احلسن بن حممد عن غسل اجلنابة فقلت : جابر بن عبد اهللا 

يا ابن أخي كان شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قلت : إن شعري كثري قال : يصب بيده على رأسه ثالثا قال 



  سلم أكثر من شعرك وأطيب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر أن رسول اهللا صلى : يب الزبري حدثنا أبو سعيد القواريري حدثنا محاد بن زيد حدثنا أيوب عن أ - ٢٣٢١
  إن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم : اهللا عليه و سلم ذكر الثوم والبصل أو أحدمها فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لى اهللا عن جابر أن نيب اهللا ص: مسعت ليثا يذ كر عن عطاء : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا معتمر قال  - ٢٣٢٢
  من أكل الثوم والبصل والكراث فال يقربن مسجدنا : عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن جابر : حدثنا أبو سعيد القواريري حدثنا حممد بن عثمان القرشي حدثنا سليمان حدثنا أبو الزبري  - ٢٣٢٣
  الضأن أجزأ اجلذع من الضأن إذا عز عليك املسان من : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن جابر قال : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا هشام بن عبد امللك حدثنا زهري حدثنا أبو الزبري  - ٢٣٢٤
  جذعة من الضأن ال تذحبوا إال مسنة إال أن يعسر عليكم فتذحبوا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

هنى عن : عن جابر قال : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا وكيع عن مسعر مسعه من عطاء بن أيب رباح  - ٢٣٢٥
  البسر والتمر والزبيب و التمر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن جابر قال : نا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا سفيان عن أيب الزبري حدثنا أبو سعيد القواريري حدث - ٢٣٢٦
  املؤمن يأكل يف معى واحد والكافر يأكل يف سبعة أمعاء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

د بن إسحاق قال حدثين حممد بن إبراهيم بن حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حمم - ٢٣٢٧
إذا مسعتم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن جابر بن عبد اهللا قال : احلارث عن عطاء بن يسار 

نباح الكلب بالليل أو هناق احلمري فتعوذوا باهللا فإهنم يرون ما ال ترون وأقلوا اخلروج إذا هدأت الرجل فإن اهللا 
ليله من خلقه ما يشاء وأجيفوا األبواب واذكروا اسم اهللا عليها فإن الشيطان ال يفتح بابا أجيف وذكر اسم  يبث يف

  اهللا عليه و غطوا اجلرار واكفؤوا اآلنية وأوكوا القرب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  أول مسند ابن عباس



حدثنا هدبة حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن  أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي - ٢٣٢٨
إنه مل يكن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت ابن عباس خيطب على منرب البصرة قال : أيب نضرة قال 

من نيب إال وله دعوة يتنجزها يف الدنيا وإين خبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة وأنا سيد ولد آدم وال فخر وأول 
تنشق عنه األرض وال فخر بيدي لواء احلمد و آدم ومن دونه حتت لوائي وال فخر ويطول يوم القيامة على الناس 

انطلقوا بنا إىل آدم أيب البشر فيشفع لنا إىل ربكم فيقضي بيننا فينطلقون إىل آدم : ويشتد حىت يقول بعضهم لبعض 
لست هناك إين أخرجت من اجلنة خبطيئيت وإنه ال : يقول آدم يا آدم اشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا ف: فيقولون 

لست هناكم إين : يا نوح اشفع لنا إىل ربك فيقضي بيننا فيقول : يهمين اليوم إال نفسي ولكن ائتوا نوحا فيقولون 
اهيم دعوت دعوة أغرقت أهل األرض وإنه ال يهمين اليوم إال نفسي ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرمحن فيأتون إبر

لست هناكم إين كذبت يف اإلسالم ثالث : يا إبراهيم اشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا فيقول : عليه السالم فيقولون 
وقوله ]  ٦٣: األنبياء [ } بل فعله كبريهم هذا { : وقوله ]  ٨٩: الصافات [ } إين سقيم { : قوله : كذبات 

فإنه ال يهمين  -واهللا ما أراد هبم إال عزة لدين اهللا : و سلم  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه -للملك حني مر به 
يا موسى اشفع لنا إىل : اليوم إال نفسي ولكن ائتوا موسى عبدا اصطفاه اهللا برسالته وكلمه فيأتون موسى فيقولون 

ا عيسى روح إين لست هناكم إين قتلت نفسا وإنه ال يهمين اليوم إال نفسي ولكن ائتو: ربك فليقض بيننا فيقول 
لست هناكم إين اختذت إهلا : يا عيسى اشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا فيقول : اهللا وكلمته فيأتون عيسى فيقولون 

من دون اهللا وإنه ال يهمين اليوم إال نفسي أرأيتم لو كان متاع يف وعاء خمتوم أكان يقدر على ما فيه حىت يفض 
ا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خامت النبيني وقد حضر وقد غفر اهللا له ما فإن حممد: ال فيقول : اخلامت ؟ فيقولون 

أنا هلا حىت يأذن اهللا ملن : يا حممد اشفع لنا إىل ربك فليقض بيننا فأقول : تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونين فيقولون 
أين أمحد وأمته ؟ فيجيئون فنحن أين أمحد وأمته ؟ : يشاء ويرضى فإذا أراد اهللا أن يقضي بني خلقه نادى مناد 

آخر من يبعث وأول من حياسب فتفرج لنا األمم عن طريقنا فنمضي غرا حمجلني من آثار : األولون واآلخرون 
  كادت هذه األمة أن تكون أنبياء كلها : الطهور فتقول األمم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عبد اهللا بن املبارك أخربنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن حدثنا أمحد بن مجيل املروزي حدثنا  - ٢٣٢٩
إن أول : عن ابن عباس أنه حيد ث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : القاسم بن أيب بزة عن سعيد بن جبري 

  شيء خلقه اهللا القلم وأمره فكتب كل شيء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه : ليد حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن التميمي حدثنا بشر بن الو - ٢٣٣٠
  لقد أمرت بالسواك حىت ظننت أنه ينزل علي به قرآن أو وحي : و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ن إمساعيل بن أمية حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن إدريس األودي عن حممد بن إسحاق ع - ٢٣٣١
ملا أصيب إخوانكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ابن عباس قال : عن أيب الزبري عن سعيد بن جبري 

بأحد جعل اهللا أرواحهم يف أجواف طري خضر ترد أهنار اجلنة وتأكل من مثارها وتأوي إىل قناديل من ذهب معلقه 



من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء يف اجلنة نرزق ألن : ومشرهبم ومقيلهم قالوا يف ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم 
وال { : أنا أبلغهم عنكم فأنزل اهللا تبارك وتعاىل : فقال اهللا : ال ينكلوا عند احلرب وال يزهدوا يف اجلهاد قال 

  اآلية ]  ١٦٩: آل عمران [ } حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

جاء : عن ابن عباس قال : حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا أبو عوانة عن مساك عن عكرمة  - ٢٣٣٢
إن من البيان : أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فجعل يتكلم بكالم بني فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  كما سحرا وإن من الشعر ح
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا حممد بن أيب بكر عن أبو عوانة عن مساك عن عكرمة  - ٢٣٣٣
إنا لنأخذ الشاة اجلرباء فنطرحها يف الغنم فتجرب : ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر فقال له رجل : سلم قال 

  األول ؟ فمن أعدى : قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا أبو عوانة عن مساك عن عكرمة  - ٢٣٣٤
فلوال أخذمت : قال  -تعين الشاة  -يا رسول اهللا ماتت فالنة : ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت : سلم قال 

قل ال أجد يف ما أوحي { : إمنا قال : خذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم مسكها فقالت نأ
فأرسلت إليها : ال بأس أن تدبغوه تنتفعون به قالت ]  ١٤٥: األ نعام [ اآلية } إيل حمرما على طاعم يطعمه 

  فسلخت مسكها فاختذت منه قربة حىت خترقت 
  يف إسناده ضع: قال حسني سليم أسد 

أهدت أم : عن ابن عباس قال : حدثنا املعلى بن مهدي حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري  - ٢٣٣٥
حفيد خاليت ابنة احلارث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسنا وأقطا وأضبا فدعا هبن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

كن حراما ما أكلن على مائدة رسول اهللا صلى اهللا عليه و  و سلم فأكلن على مائدته وتركهن كاملتقذر هلن ولو
  سلم وال أمر بأكلهن 

قال رسول اهللا : عن ابن عباس قال : حدثنا جعفر بن محيد الكويف حدثنا شريك عن مساك عن عكرمة  - ٢٣٣٦
  حدة ال حلف يف اإلسالم وما كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة أو : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن رجال وقصه بعريه فأمر : حدثنا املعلى حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري  - ٢٣٣٧
إنه يبعث : به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يغسل مباء وسدر وال ميس طيبا وال يكفن وال خيمر رأسه وقال 

  بدا يوم القيامة مل
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



قال : عن ابن عباس قال : حدثنا املعلى حدثنا أبو عوانة عن عبد األعلى الثعليب عن سعيد بن جبري  - ٢٣٣٨
اتقوا احلديث علي إال ما علمتم فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  القرآن بغريعلم فليتبوأ مقعده من النار النار ومن كذ ب على 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إمنا سعى النيب صلى اهللا : عن ابن عباس قال : حدثنا حمرز بن عون حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء  - ٢٣٣٩
  عليه و سلم بالبيت وبني الصفا واملروة لريي الناس قوته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مل يعتمر : عن ابن عباس قال : حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا ابن أيب زائدة عن ابن أيب ليلى عن عطاء  - ٢٣٤٠
  النيب صلى اهللا عليه و سلم عمرة إال من ذي القعدة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ملا : عن ابن عباس قال : مقسم حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا هشيم عن ابن أيب ليلى عن احلكم عن  - ٢٣٤١
  قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم خيرب دفع أرضيها وخنلها مقامسة على النصف 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثتين عائشة أن يد : حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا عبدة و محيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال  - ٢٣٤٢
   صلى اهللا عليه و سلم إال يف مثن حجفة أو ترس سارق مل تقطع على رسول اهللا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن ابن عباس قال : حدثنا عثمان حدثنا حسني بن عيسى احلنفي حدثنا احلكم بن أبان عن عكرمة  - ٢٣٤٣
  ليؤذن خياركم وليؤمكم قراؤكم : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ناده ضعيف إس: قال حسني سليم أسد 

: عن ابن عباس قال : حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أيب نضرة  - ٢٣٤٤
  من سره أن حيرم ما حرم اهللا ورسوله فليحرم نبيذ اجلر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : عن ابن عباس قال : رمة حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو األحوص عن مساك عن عك - ٢٣٤٥
  ال تستقبلوا وال حتفلوا وال ينفق بعضكم لبعض : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا خلف بن هشام البزار و أبو عبد الرمحن العالف وغريمها قالوا حدثنا أبو عوانة عن بكري بن  - ٢٣٤٦
فرض اهللا الصالة على لسان نبيكم صلى اهللا عليه و سلم يف احلضر أربعا : بن عباس قال عن ا: األخنس عن جماهد 



  ويف السفر ركعتني ويف اخلوف ركعة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القراريري حدثنا محاد بن زيد حدثنا اجلعد أبو عثمان اليشكري عن أيب رجاء  - ٢٣٤٧
من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب فإنه : عن ابن عباس يرويه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  :العطاردي 

  من يفارق اجلماعة شربا فيموت مات ميتة جاهلية 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عباس قال عن ابن : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة  - ٢٣٤٨
من شرب شرابا حىت يذهب بعقله الذي أعطاه اهللا فقد أتى بابا من أبواب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  الكبائر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو يوسف اجليزي حدثنا مؤمل حدثنا محاد بن زيد حدثنا عمر بن مالك النكري عن ابن اجلوزاء  - ٢٣٤٩
عرى اإلسالم وقواعد : قال  -وال أعلمه إال قد رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال محاد  -ن ابن عباس ع: 

شهادة أن ال إله إال اهللا والصالة : الدين ثالثة عليهن أسس اإلسالم من ترك منهن واحدة فهو هبا كافر حالل الدم 
املال ال يزكي فال يزال بذاك كافرا حيل دمه وجتده كثري املال  جتده كثري: املكتوبة وصوم رمضان مث قال ابن عباس 
  مل حيج فال يزال بذاك كافرا وال حيل دمه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سليمان األعمش عن سامل بن أيب اجلعد  - ٢٣٥٠
ل من بين عامر إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يداوي ويعاجل فقال له يا حممد إنك جاء رج: عن ابن عباس قال 

هل لك أن أريك آية ؟ : فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال له : تقول أشياء فهل لك أن أداويك ؟ قال 
إليه وهو يسجد ويرفع ويسجد  فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عذقا منها فأقبل: وعنده خنل وشجر قال 

ارجع إىل مكانك فرجع إىل مكانه : ويرفع حىت انتهى إليه فقام بني يديه مث قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يا عامر بن صعصعة إين واهللا ال أكذبه بشيء يقوله بعدها : واهللا ال أكذبك بشيء تقوله بعدها أبدا مث قال : فقال 

  النخلة : ق والعذ: أبدا قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء رجل : عن ابن عباس قال : حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا أبو األحوص عن مساك عن عكرمة  - ٢٣٥١
فقال : يا رسول اهللا إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج أفأحج عنه ؟ قال : إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  نعم فحج مكان أبيك : اهللا عليه و سلم  رسول اهللا صلى
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



أكل رسول اهللا صلى اهللا : عن ابن عباس قال : حدثنا خلف حدثنا أبو األحوص عن مساك عن عكرمة  - ٢٣٥٢
  عليه و سلم كتفا مث مسح يده مبسح كان حتته مث قام فصلى 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا : عن ابن عباس قال : حدثنا خلف حدثنا أبو األحوص عن مساك عن عكرمة  - ٢٣٥٣
اللهم أنت الصاحب يف السفر و اخلليفة يف األهل اللهم إين أعوذ بك : عليه و سلم إذا أراد أن خيرج يف سفر قال 

آيبون : ن علينا السفر فإذا أراد الرجوع قال من الضبنة يف السفر والكآبة يف املنقلب اللهم اقبض لنا األرض وهو
  توبا توبا لربنا أوبا ال يغادر علينا حوبا : عائدون لربنا حامدون فإذا دخل أهله قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن ابن عباس قال : حدثنا خلف حدثنا أبو األحوص عن مساك عن عكرمة  - ٢٣٥٤
  ليقرأن القرآن أقوام من أميت ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية : و سلم  عليه

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : عن ابن عباس قال : حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو األحوص عن مساك عن عكرمة  - ٢٣٥٥
  رؤيته و أفطروا لرؤيته فإن حال دونه غياية فأكملوا ثالثني ال تصوموا قبل رمضان صوموا ل: صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ال تستقبلوا السوق وال حتفلوا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ابن عباس قال : وبإسناده  - ٢٣٥٦
  وال ينفق بعضكم لبعض 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي على اخلمرة : ابن عباس قال وعن  - ٢٣٥٧
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين حممد بن منصور الطوسي حدثنا أبو أمحد الزبريي حدثنا عبد السالم بن حرب عن عطاء بن  - ٢٣٥٨
جاءت امرأة ]  ١: املسد [ } هلب وتب  تبت يدا أيب{ ملا نزلت : عن ابن عباس قال : السائب عن سعيد بن جبري 

يا رسول اهللا إهنا امرأة بذية وأخاف : أيب هلب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال 
أنت : وما يقول الشعر قالت : يا أبا بكر صاحبك هجاين قال : إهنا لن تراين فقالت : أن تؤذيك فلو قمت فقال 

  مل يزل ملك يسترين منها جبناحه : يا رسول اهللا مل ترك قال : وانصرفت فقلت  عندي مصدق
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن منصور الطوسي حدثنا موسى بن داود حدثنا حممد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أيب  - ٢٣٥٩
كل قسم قسم فهو على ما قسم وكل قسم : ه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا علي: عن ابن عباس قال : الشعثاء 



  أدركه اإلسالم فهو على ما قسم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زياد بن أيوب أبو هاشم يعرف بدلويه حدثنا حيىي بن ميان عن سفيان عن يزيد بن أيب زياد عن  - ٢٣٦٠
يه و سلم وهو حمرم يف األخدعني والكاهل وأعطى احتجم رسول اهللا صلى اهللا عل: عن ابن عباس قال : مقسم 

  احلجام أجره ولو كان حراما مل يعطه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين أيب حدثنا ابن جريج عن عمر بن أيب حسني عن : حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي قال  - ٢٣٦١
من  -: أحسبه قال  -الرؤيا الصاحلة جزء : ليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا ع: عن ابن عباس قال : عكرمة 

  ستة وأربعني جزءا من النبوة 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن النيب صلى : حدثنا زياد بن أيوب عن ابن أيب غنية عن سفيان عن جابر عن الشعيب  - ٢٣٦٢
  اهللا عليه و سلم احتجم وأعطى احلجام أجره 

  إسناده ضعيف : ل حسني سليم أسد قا

حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي حدثنا أيب عن حممد بن قيس األسدي عن حممد بن عبيد اهللا  - ٢٣٦٣
قدم على النيب صلى اهللا عليه و سلم وفد بين أسد فتكلموا فأبانوا : عن ابن عباس قال : الثقفي عن سعيد بن جبري 

تك مضر كلها ومل نقاتلك ولسنا بأقلهم عددا وال أكلهم شوكة وصلنا رمحك فقال رسول يا رسول اهللا قاتل: فقالوا 
يا رسول اهللا إن فقههم : أيتكلمون هكذا ؟ قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليب بكر و عمر حيث مسع كالمهم 

  لقليل وإن الشيطان لينطق على لساهنم 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

ماتت شاة لسودة : عن ابن عباس قال : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن مساك عن عكرمة  - ٢٣٦٤
فهال : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قالت  -تعين الشاة  -يا رسول اهللا ماتت فالنة : بنت زمعة فقالت 

قل ال أجد يف ما { :  صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا! نأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ : أخذمت مسكها ؟ قالت 
: تدبغونه فتنتفعون به قال : أيكم يطعمه ؟ أي } أو حلم خنزير { إىل ]  ١٤٥: األ نعام [ } أوحي إيل حمرما 

  فأرسلت إليها فسلختها فدبغتها واختذت منه قربة حىت خترقت عندها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : عن ابن عباس قال : بن ماهان حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبري  حدثنا يعقوب - ٢٣٦٥
  إذا أخذ ت كرمييت عبدي فصرب واحتسب مل أرض له ثوابا دون اجلنة : يقول اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ل حدثين أيب حدثنا ابن جريج عن عمرو بن د ينار عن عكرمة حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي قا - ٢٣٦٦
اشتد غضب اهللا على من قتله نيب اهللا يف سبيل اهللا واشتد غضب اهللا على قوم دموا وجه نيب : عن ابن عباس قال : 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أخرجه البخاري : قال حسني سليم أسد 

أخربين ابن عباس أنه : أيب عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال  حدثين: حدثنا سعيد بن حيىي قال  - ٢٣٦٧
  دخل قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم علي و الفضل و أسامة 

ومن يلي : وأخربين مرحب أهنم أدخلوا عبد الرمحن بن عوف فكأين أنظر إليهم يف القرب أربعة قال الشعيب : قال 
  الرجل إال أهله ؟ 

  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

عن : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن عاصم األحول و حصني بن عبد الرمحن عن عكرمة  - ٢٣٦٨
فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسعة : ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سافر فأقام تسع عشرة يقصر الصالة قال 

  عشرة قصرنا الصالة فإذا زدنا على ذلك أمتمنا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن ابن عباس قال : وعن أبو عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري  - ٢٣٦٩
انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف طائفة من أصحابه عامدين إىل سوق عكاظ  -سلم على اجلن وما رآهم 
ما لكم ؟ : بني خرب السماء وأرسلت عليها الشهب فرجعت الشياطني إىل قومهم فقالوا وقد حيل بني الشياطني و

وما ذاك إال من شيء حدث فاضربوا مشارق : حيل بيننا وبني خرب السماء وأرسلت علينا الشهب قال : قالوا 
لي بأصحابه صالة األرض ومغارهبا فمر النفر الذين أخذوا حنو هتامة وهو بنخلة عامدين إىل سوق عكاظ وهو يص

يا : هذا الذي حال بيننا وبني خرب السماء فرجعوا إىل قومهم فقالوا : الفجر فلما مسعوا القرآن استمعوا له وقالوا 
} قل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن { : قومنا إنا مسعنا قرآنا عجبا يهدي إىل الرشد فآمنا به فأوحى اهللا إىل نبيه 

  ]  ١: اجلن [ 
  أخرجه مسلم والبخاري :  سليم أسد قال حسني

عن ابن : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا حيان بن عبيد اهللا بن حيان أبو زهري العدوي حدثنا أبو جملز  - ٢٣٧٠
  : عباس قال 

  وحدثنا عبد اهللا بن بريدة عن أبيه أن راية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت سوداء ولواؤه أبيض 

قال رسول : عن ابن عباس قال : حدثنا وهيب عن عبد اهللا بن طاووس عن أبيه : إبراهيم قال  حدثنا - ٢٣٧١
  أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن ابن : بن مسلم عن عمرو بن د ينار  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا زيد بن احلباب حدثنا حممد - ٢٣٧٢
لكتاب اهللا : ملن يا رسول اهللا ؟ قال : الدين النصيحة قالوا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عباس قال 

  ولنبيه وألئمة املسلمني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن ابن عباس قال : يل عن مساك عن عكرمة حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد الرحيم عن إسرائ - ٢٣٧٣
: ال يصلح قال : فناداه العباس : عليك بالعري ليس دوهنا شيء قال  -حني فرغ من بدر  -يا رسول اهللا : قيل 

  ألن اهللا وعد ك إحدى الطائفتني قد أعطاك ما وعدك : مل ؟ قال : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ده ضعيف إسنا: قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو بكر حدثنا حممد بن احلسن حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أيب الزبري عن عتبة موىل ابن عباس  - ٢٣٧٤
ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الطائف نزل اجلعرانة فقسم هبا الغنائم مث اعتمر : عن ابن عباس قال 

  منها وذلك لليلتني بقيتا من شوال 
  رجاله رجال الصحيح خال عتبة موىل ابن عباس :  سليم أسد قال حسني

عن ابن : حدثنا أبو بكر حدثنا عبيدة بن محيد عن يزيد بن أيب زياد عن متيم بن سلمة عن مسروق  - ٢٣٧٥
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعرس من الليل فرقد فلم يستيقظ إال بالشمس فأمر رسول : عباس قال 
  اهللا عليه و سلم بالال فأذن مث صلى ركعتني اهللا صلى 

   -يعين الرخصة  -قال ابن عباس فما يسرين به الد نيا وما فيها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن أيب بكر األزدي  - ٢٣٧٦
  لى عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر الناس بالبقرة قلت البدن ع: عباس قال 

  رجاله رجال الصحيح غري أيب حاضر عثمان بن حاضر : قال حسني سليم أسد 

حدثين أيب عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد : حدثنا حجاج بن يوسف حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال  - ٢٣٧٧
تاب يسدلون أشعارهم وكان املشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول اهللا كان أهل الك: عن ابن عباس قال : اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم يعجبه موافقة أهل الكتاب يف بعض ما مل يؤمر فيه فسدل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ناصيته مث فرق بعد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

وخالد األمحر عن الضحاك بن عثمان عن خمرمة بن سليمان عن حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أب - ٢٣٧٨
ال ينظر اهللا إىل رجل أتى رجال أو امراة يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ابن عباس قال : كريب 
  دبرها 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



ملا خرج النيب : عن ابن عباس قال :  حدثنا أبو بكر حدثنا ابن منري عن حجاج عن احلكم عن مقسم - ٢٣٧٩
ابنة أخي وأنا : صلى اهللا عليه و سلم من مكة أخرج علي ابنة محزة فاختصم فيها علي و زيد و جعف ر فقال علي 

آخى بينهما رسول اهللا صلى اهللا  -بنت أخي حلمزة : ابنة عمي وخالتها عندي وقال زيد : أحق هبا وقال جعفر 
أنت أخي : يا زيد أنت موالي وموالها وقال لعلي : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسو -عليه و سلم 

  شبيه خلقي و خلقي وهي إىل خالتها : وصاحيب وقال جلعفر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن إبراهيم بن إمساعيل عن صاحل بن كيسان  - ٢٣٨٠
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يشرب من اإلناء : عن ابن عباس قال : عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 

  املخنوث 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : عن ابن عباس قال : حدثنا أبو بكر حدثنا اهلذيل بن احلكم عن ابن أيب رواد عن عكرمة  - ٢٣٨١
  موت الغريب شهادة :  عليه و سلم اهللا صلى اهللا

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس : حدثين الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة قال  - ٢٣٨٢
الصف فنزلنا  كنت أنا و الفضل على أتان و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بعرفة فمررنا على بعض: قال 

  عنها وتركناها ترتع يف الصف فلم يقل لنا النيب صلى اهللا عليه و سلم شيئا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

استفىت سعد بن : عن ابن عباس قال : حدثنا أبوخيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اهللا  - ٢٣٨٣
  اقضه عنها : نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال عبادة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن امرأة من خثعم : حدثنا أبوخيثمة حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سليمان بن يسار  - ٢٣٨٤
دركت أيب وهو شيخ كبري ال إن فريضة اهللا يف احلج أ: سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم غداة النحر فقالت 

  نعم : يستطيع أن يستمسك على الرحيل أفهل ترى أن حنج عنه ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن وعله  - ٢٣٨٥
  أميا إهاب دبغ فقد طهر 
  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد



كنت ممن قد م : مسعت ابن عباس يقول : حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة حدثنا عبيد اهللا بن أيب يزيد قال  - ٢٣٨٦
  النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ضعفة أهله من املزدلفة إىل مىن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : حيم عن إبراهيم بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه حد ثين سليمان بن س: وعن ابن عيينة قال  - ٢٣٨٧
يا أيها الناس : كشف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الستارة والناس صفوف خلف أيب بكر فقال : عباس قال 

جدا إنه مل يبق من مبشرات النبوة إال الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو ترى له أال وإين قد هنيت أن أقرأ راكعا أو سا
  فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب لكم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

تعجبت ممن يتقدم : عن ابن عباس قال : حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن حممد بن جبري  - ٢٣٨٨
إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم : الشهر وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فأكملوا العدة ثالثني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس  - ٢٣٨٩
  سلم أن يسجد على سبع وهنى أن يكف شعره وثيابه 

  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس  - ٢٣٩٠
  احتجم وهو حمرم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ول اهللا صلى اهللا مسعت رس: مسع ابن عباس يقول : حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة عن عمرو مسع أبا معبد  - ٢٣٩١
يا رسول اهللا : ال خيلون رجل بامرأة وال تسافر امرأة إال ومعها ذو حمرم فقام رجل فقال : عليه و سلم وهو يقول 

  فانطلق فاحجج مع امرأتك : إين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا وانطلقت امرأيت حاجة قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مث أنكره بعد : قال  -عن ابن عباس : حدثنا ابن عيينة عن عمرو أخربين بذا أبو معبد حدثنا أبو خيثمة  - ٢٣٩٢
  كنا نعرف انقضاء صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالتكبري : قال  -عن ابن عباس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم نكح  عن ابن عباس: حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر  - ٢٣٩٣
  ميمونة وهو حمرم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



صليت مع رسول اهللا : عن ابن عباس قال : حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أيب الشعثاء  - ٢٣٩٤
  صلى اهللا عليه و سلم باملدينة مثانيا مجيعا وسبعا مجيعا 

  ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

أنه مسع ابن عباس مسع النيب : أخربين أبو الشعثاء : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال  - ٢٣٩٥
  من مل جيد نعلني لبس خفني ومن مل جيد إزار لبس سراويل : صلى اهللا عليه و سلم وهو خيطب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت النيب صلى : عن ابن عباس قال : ا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبري حدثنا أبو خيثمة حدثن - ٢٣٩٦
  إنكم مالقوا اهللا حفاة عراة مشاة غرال : اهللا عليه و سلم وهو خيطب وهو يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

احملصب بشيئ إمنا هو  ليس: عن ابن عباس قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء  - ٢٣٩٧
  منزل نزله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و : وعن ابن عيينة عن عمرو عن عطاء و ابن جريج عن عطاء  - ٢٣٩٨
لوال : رقد النساء والولدان فخرج وقال يا رسول اهللا : سلم أخرها حىت ذهب من الليل ما شاء اهللا فقال له عمر 

   -يعين العشاء  -أن أشق على أميت لصليتها هذه الساعة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن رجال مات على عهد النيب : مسعت عوسجة موىل ابن عباس حيد ث : وعن عمرو قال  - ٢٣٩٩
  أعطوه مرياثه : النيب صلى اهللا عليه و سلم : دا هو أعتقه فقال صلى اهللا عليه و سلم ومل يترك قرابة إال عب

عن ابن عباس أن امرأة أخرجت صبيا من حمفة هلا : وعن ابن عيينة حدثنا إبراهيم بن عقبة عن كريب  - ٢٤٠٠
  نعم ولك أجر : يا رسول اهللا أهلذا حج ؟ قال : فقالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صليت مع النيب : عن ابن عباس قال : هري حدثنا ابن عيينة عن أيب الزبري عن سعيد بن جبري حدثنا ز - ٢٤٠١
  أراد أن ال حيرج أمته : مل فعل ذ لك ؟ قال : صلى اهللا عليه و سلم مثانيا وسبعا مجيعا قيل له 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

هنى النيب صلى : عن ابن عباس قال : كرمي اجلزري عن عكرمة حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة عن عبد ال - ٢٤٠٢
  اهللا عليه و سلم أن يتنفس يف اإلناء أو ينفخ فيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



كان الناس ينصرفون كل : عن ابن عباس قال : حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة عن سليمان عن طاووس  - ٢٤٠٣
  ال ينفرن أحدكم حىت يكون آخر عهده بالبيت : هللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى ا: وجه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان النيب صلى اهللا : عن ابن عباس قال : حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة عن سليمان األحول عن طاووس  - ٢٤٠٤
ماوات واألرض ومن فيهن ولك احلمد اللهم لك احلمد أنت نور الس: عليه و سلم إذا قام يتهجد من الليل قال 

أنت قيم السماوات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت ملك السماوات األرض ومن فيهن ولك احلمد أنت احلق 
ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق واجلنة حق والنار حق والنبيون حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك 

فاغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت  توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت
  املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت وال إله غريك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة  - ٢٤٠٥
  ئد يف هبته كالكلب يعود يف قيئه العا: ليس لنا مثل السوء : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم شرب وهو قائم : وعن ابن عيينة عن عاصم عن الشعيب  - ٢٤٠٦
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قد : مسعت ابن عباس يقول :  املنهال قال وعن ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن عبد اهللا بن كثري عن أيب - ٢٤٠٧
من يسلف يف متر : السنتني والثالثة فقال  -أو الثمر  -م النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة وهم يسلفون يف التمر 

  فليسلف يف كيل معلوم ووقت معلوم إىل أجل معلوم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : عن ابن عباس قال : يينة عن احلكم بن أبان عن عكرمة حدثنا زهري حدثنا ابن ع - ٢٤٠٨
  أكملهما و أمتهما : أي األ جلني قضى موسى قال : سألت جربيل : اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

يوم اخلميس : س قال عن ابن عبا: حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة عن سليمان األحول عن سعيد بن جبري  - ٢٤٠٩
 -يوم اشتد برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ائتوين أكتب لكم كتابا ال تضلون بعده فتنازعوا ! وما يوم اخلميس 

أخرجوا : قال : أمرهم بثال ث : دعوين فما أنا فيه خري مما تسألوين عنه قال : قال  -وال ينبغي عند نيب تنازع 
  وا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم والثالثة ال أد ري قاهلا فنسيتها أو مل يقلها املشركني من جزيرة العرب وأجيز

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أ بومعمرإمساعيل بن إ براهيم اهلذ يل حدثنا جرير و سفيان بن عيينه و عبد اهللا بن إدريس و  - ٢٤١٠
عن ابن : اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري  حفص بن غياث و حيىي بن سليم و إمساعيل بن عياش عن عبد

عليكم بالثياب البيض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عباس قال 
  وعليكم باإلمثد فإنه جيلو البصر وينبت الشعر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : عن ابن عباس قال : أبو األحوص عن مساك عن عكرمة  حدثنا أبو معمر حد ثنا - ٢٤١١
  املاء ال ينجسه شيء : اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قبض النيب : عن ابن عباس قال : حدثنا أبو معمر عن هشيم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران  - ٢٤١٢
  مخس و ستني  صلى اهللا عليه و سلم وهو ابن

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا مصعب بن عبد اهللا بن مصعب قال حدثين الدراوردي عن ثور بن زيد عن إسحاق بن جابر عن  - ٢٤١٣
ليس منا من خبب عبدا على سيده وليس منا من : عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عكرمة 

  ليس منا من أجلب على اخليل يوم الرهان أفسد امرأة على زوجها و

حدثين املغرية بن عبد الرمحن و عبد العزيز بن حممد عن عبد : حدثنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي قال  - ٢٤١٤
عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى : الرمحن بن احلارث بن عبد اهللا بن عياش أبواملغرية عن ابن أيب جنيح عن جماهد 

م هنى أن يوقع على احلباىل يوم خيرب وال تسق زرع غريك وعن بيع الغنائم قبل أن تقسم وعن أكل اهللا عليه و سل
  حلوم احلمر اإلنسية وعن كل ذي ناب من السباع 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: ل عن ابن عباس قا: حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا معتمر بن سليمان عن منذر عن وهب  - ٢٤١٥
  خيرج من عد ن اثنا عشر ألفا ينصرون اهللا ورسوله هم خري من بيين وبينهم : قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يف األعماق : أظنه قال : قال املعتمر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رة عن سعيد بن جبري أو مسعت ليثا عن أيب فزا: حدثنا عبد األعلى قال حدثين املعتمر بن سليمان قال  - ٢٤١٦
  عن ابن عباس رفع احلد يث إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم : مقسم 

عن ابن عباس رفع احلد يث إىل النيب : و قال معتمر مرة أخرى عن أيب فزارة عن مقسم عن سعيد  - ٢٤١٧
وأمسائه كلها عامة من شر أعوذ بكلمات اهللا التامة : هذه الكلمات دواء من كل داء : صلى اهللا عليه و سلم قال 

السامة والعامة وشر العني و الالمة ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر أيب قترة وما ولد ثالثة وثالثون من املالئكة 



خذوا من أرضكم فامسحوا بوصبكم رقية حممد صلى اهللا عليه و : فقال ! وصب وصب بأرضنا : أتوا رهبم فقالوا 
  أحدا فال يفلح أبدا  سلم من أخذ عليها صفدا أو كتمها

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين الزهري عن عبيد اهللا بن عبد : مسعت األوزاعي قال : حدثنا احلكم بن موسى حدثنا هقل قال  - ٢٤١٨
  إن هلذا دمسا : عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شرب لبنا فمضمض مث قال : اهللا بن عتبة 
  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

عن ابن عباس أن : مسعت األوزاعي حدثنا الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة : وعن هقل قال  - ٢٤١٩
: يا رسول اهللا إهنا ميتة قال : أال استمتعتم جبلدها ؟ فقالوا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بشاة ميتة فقال 

  إمنا حرم أكلها 
  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

عن ابن عباس أن رجال أصابته : قال عطاء : مسعت األوزاعي قال : حدثنا أبوصاحل حدثنا هقل قال  - ٢٤٢٠
جراحة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأصابته جنابة فاستفىت فأفيت بالغسل فاغتسل فمات فبلغ ذ لك 

  تلوه قتلهم اهللا أفلم يكن شفاء العي السؤال ؟ ق: النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لو غسل جسده وترك رأسه : فبلغين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن ذ لك فقال : قال عطاء  - ٢٤٢١
  حيث أصابه اجلراح أجزأه 

عن ابن عباس أن : عت حيىي بن اجلزار مس: حدثنا علي بن اجلعد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال  - ٢٤٢٢
  النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي فأراد أحدنا أن مير بني يديه فجعل يتقيه 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن ابن عباس قال : مسعت حيىي بن اجلزار : حدثنا علي بن اجلعد أخربنا شعبة عن عمرو بن مرة قال  - ٢٤٢٣
وغالم من بين هاشم على محار فمررنا بني يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي فنزلنا عنه وتركنا  جئت أنا

أكان بني يديه : فدخلنا معه يف الصالة فقال رجل  -من نبات األرض : أو قال  -احلمار يأكل من بقل األرض 
  ال : عنزة ؟ قال 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: مسعت ابن عباس يقول : حدثنا حممد بن بكار حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن القاسم بن حممد قال  - ٢٤٢٤
فقال : قال  -أو بني رجل وامرأة شك عبد الرمحن  -العن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني أخوي بين عجالن 

  أن يترك من السقي بعد اإلبار بشهرين أن يسقى النخل بعد : واهللا ما قربتها منذ عفرنا والعفر : زوجها 
  اللهم بني بني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



: وكان الذي رميت به ابن السحماء قال : وكان زوج املرأة أصهب الشعر محش الذراعني و الساقني قال : قال 
العباس أهي املرأة اليت قال رسول  فجاءت بغالم أسود جعد قطط عبل الذراعني خدجل الساقني فقال ابن شداد يا أبا

تلك امرأة : ال وقال : فقال ابن عباس : لو كنت رامجا أحدا بغري بينة لرمجتها ؟ قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
جاءت به على الوصف : يا أبا عباس كيف الصفة ؟ فقال ابن عباس : كانت قد أعلنت يف اإلسالم قال رجل آخر 

  السيئ 
  إسناده حسن : م أسد قال حسني سلي

عن ابن : حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم حدثنا عبد اهللا بن املبارك حدثنا خالد احلذاء عن عكرمة  - ٢٤٢٥
  باألكابر :  -أو قال  -ابد ؤوا بالكبري : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا سقى قال : عباس قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن األعمش عن احلكم بن عتيبة عن  - ٢٤٢٦
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم التروية مبىن الظهر والعصر والعشاء : عن ابن عباس قال : مقسم 

  والفجر 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

بد الرمحن بن سهم حدثنا عبد اهللا بن املبارك و عيسى بن يونس عن عوف األعرايب عن حدثنا حممد بن ع - ٢٤٢٧
هات : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غداة اجلمرة : عن ابن عباس قال : زياد بن حصني عن أيب العالية 

نعم بأمثال هؤالء نعم  نعم بأمثال هؤالء: القط يل فلقطت له حصيات من حصى اخلذف فلما وضعهن يف يده قال 
  بأمثال هؤالء وإياكم والغلو يف الدين فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس عن النيب : حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا وهيب بن خالد حدثنا ليث عن طاووس  - ٢٤٢٨
  احلدأة والفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور : تلهن احملرم مخس يق: صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربين عمرو بن احلارث أن بكريا حدثه عن : حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد اهللا بن وهب قال  - ٢٤٢٩
 د خل البيت وجد فيه صورة عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني: كريب موىل ابن عباس 

أما إهنم قد مسعوا أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة هذا ابراهيم مصور فما باله : إبراهيم و صورة مرمي وقال 
  يستقسم ؟ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: سعيد قال أخربين عمرو عن عبد ربه بن : حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد اهللا بن وهب قال  - ٢٤٣٠
كان : عن ابن عباس قال : أخربين سعيد بن جبري عن عبد اهللا بن احلارث : و مرة قال  -حدثين املنهال بن عمرو 

أسأل اهللا العظيم رب العرش : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا عاد املريض جلس عند رأسه مث قال سبع مرات 



  من وجعه ذلك ] عويف [ ري فإن كان يف أجله تأخ: العظيم أن يشفيك قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن ابن عباس قال : حدثنا علي بن اجلعد أخربنا أبو جعفر الرازي عن عمرو بن دينار عن طاووس  - ٢٤٣١
  أمرت بالسجود على سبعة أعضاء وهنيت أن أكف ثوبا أو شعرا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و : يب جعفر عن عبد الكرمي بن أيب املخارق عن مقسم وعن أ - ٢٤٣٢
  إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان فيه صفرة فنصف دينار : سلم يف رجل جامع امرأته وهي حائض فقال 

عن ابن عباس : زياد عن عكرمة حدثنا حممد بن بكار حدثنا خالد بن عبد اهللا الواسطي عن يزيد بن أيب  - ٢٤٣٣
وما املترجالت من : لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املخنث من الرجال واملترجالت من النساء فقلت : قال 

  املتشبهات من النساء بالرجال : النساء ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى : عن مساك عن عكرمة  حدثنا حممد بن بكار حدثنا الوليد بن أيب ثور - ٢٤٣٤
: هذا شديد ومن يطيق هذا ؟ قال : على كل منسم من اإلنسان صالة فقال رجل من القوم : اهللا عليه و سلم قال 

  أمر باملعروف وهني عن املنكر صالة وإن محال عن الضعيف صالة وإن كل خطوة خيطوها أحد كم إىل صالة صالة 
  إسناده ضعيف : سليم أسد قال حسني 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن ابن عباس قال : حدثنا أبومعمر حدثنا أبواألحوص عن مساك عن عكرمة  - ٢٤٣٥
  على كل منسم من ابن آدم كل يوم صدقة فذكر حنو هذا احلديث : عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن ابن عباس قال : ن أسامة حدثنا هشام بن حسان عن زيد بن احلواري حدثنا أبومهام حدثنا محاد ب - ٢٤٣٦
والذي نفس حممد بيده إن الرجل : يا رسول اهللا أنفضي إىل نسائنا يف اجلنة كما نفضي إليهن يف الدنيا ؟ قال : قيل 

  ليفضي بالغداة الواحدة إىل مئة عذراء 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : بد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا علي بن هاشم بن الربيد عن مبارك بن حسان عن عطاء حدثنا ع - ٢٤٣٧
من ذ كركم اهللا رؤيته وزاد يف علمكم منطقه وذكركم : قيل يا رسول اهللا أي جلسائنا خري ؟ قال : عباس قال 

  باآلخرة عمله 
  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

: عن ابن عباس قال : مر حدثنا ابن املبارك حدثنا شريك عن خصيف عن عكرمة حدثنا عبد اهللا بن ع - ٢٤٣٨
فقدت قطيفة محراء يوم بدر مما أصيب من املشركني فقال أناس لعل النيب صلى اهللا عليه و سلم أخذها ؟ فأنزل اهللا 

: ن يغل ؟ فقال ما كان لنيب أ: فقلت لسعيد : قال خصيف ]  ١٦١: آل عمران [ } وما كان لنيب أن يغل { : 



  بل يغل ويقتل أيضا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : حدثنا احلسن بن محاد حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن أيوب عن عكرمة  - ٢٤٣٩
فأين : قال ما عندي شيء : أعطها شيئا قال : ملا تزوج علي فاطمة قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : عباس قال 

  درعك احلطمية ؟ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسع النيب صلى : عن ابن عباس قال : وعن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبري  - ٢٤٤٠
قال  -أو نسيب يل  -أخ يل : أيها املليب عن شربمة من شربمة ؟ قال : اهللا عليه و سلم رجال يليب عن شربمة فقال 

  فاحجج عن نفسك مث حج عن شربمة : ال قال : حججت عن نفسك ؟ قال : 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان الفضل بن عباس رديف : عن ابن عباس قال : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا سكني حدثنا أيب  - ٢٤٤١
ظر إليهن وجعل النيب صلى اهللا عليه و سلم النيب صلى اهللا عليه و سلم من عرفة فجعل الفىت يالحظ النساء وين

ابن أخي إن هذا يوم : يصرف وجهه بيده من خلفه وجعل الفىت يالحظ إليهن فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  من ملك فيه مسعه وبصره ولسانه غفر له 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ف حدثنا عبد امللك بن اخلطاب بن عبيد اهللا بن أيب بكرة عن حدثنا أبو عبد اهللا بن عبد الرمحن العال - ٢٤٤٢
لوال أن الكالب أمة ألمرت : عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : عمارة بن أيب حفصة عن عكرمة 

  بقتل كل أسود هبيم فاقتلوا العني من الكالب فإهنا امللعونة من اجلن 

عن : نا شريك عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة عن كريب حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدث - ٢٤٤٣
يا رسول اهللا إن أخيت نذرت أن حتج ماشية فقال : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : ابن عباس قال 

  إن اهللا ال يصنع بشقاء أختك شيئا لتحج راكبة ولتكفر ميينها : 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبوالربيع الزهراين حدثنا ابن املبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن احلسن بن حبيب أو كثري عن  - ٢٤٤٤
ال يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يؤذي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ابن عباس قال : عكرمة 

  منه واهللا يكره أذى املؤمن 
  ن إسناده حس: قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن الصباح و أبوالربيع الزهراين قاال حدثنا إمساعيل بن زكريا عن نضر اخلزاز عن عكرمة  - ٢٤٤٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على حراء فتزلزل اجلبل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن ابن عباس قال 



د وعليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر و عمر أثبت حراء ما عليك إال نيب أو صديق أو شهي: و سلم 
  و علي و عثمان و طلحة و الزبري و عبد الرمحن بن عوف و سعد بن أيب وقاص و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 

  و كتبته من حديث أيب الربيع 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس قال صلى : هللا عن حسني بن عبد اهللا عن عكرمة حدثنا أبوالربيع حدثنا شريك بن عبد ا - ٢٤٤٦
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ثوب قد خالف بني طرفيه متوشحا به يتقي بفضل الثوب حر األرض وبردها 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان رسول : ن ابن عباس قال ع: حدثنا أبوالربيع حدثنا سالم بن سليم عن زيد العمي عن أيب نضرة  - ٢٤٤٧
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سجد استوى فلو صب على ظهره ماء ألمسكه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رأيت رسول اهللا : عن ابن عباس قال : حدثنا أبوالربيع حدثنا سالم بن سليم عن زيد العمي عن جماهد  - ٢٤٤٨
  به صلى اهللا عليه و سلم يسجد على ثو

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبوالربيع حدثنا حفص بن أيب داود عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عطاء بن أيب رباح  - ٢٤٤٩
احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو صائم حمرم فغشي عليه فنهى الناس يومئذ أن : عن ابن عباس قال 

  الضعف عليه حيتجم الصائم كراهية 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : حدثنا أبوالربيع حدثنا سالم بن سلم الطويل عن الفضل بن عطية عن عطاء بن أيب رباح  - ٢٤٥٠
  احلدة تعتري خيار أميت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عباس قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بوالربيع حدثنا ابن أيب داود عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن احلكم بن عتيبة عن مقسم حدثنا أ - ٢٤٥١
  عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطى يوم بدر الفرس سهمني والرجل سهما : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: مسعت ابن عباس يقول : ا عمار بن أيب عمار قال حدثنا هد بة حدثنا وهب عن يونس بن عبيد أخربن - ٢٤٥٢
تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و : تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو ابن مخس وستني وكان احلسن يقول 

  سلم وهو ابن ستني 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



القاسم عن عبد امللك بن ] أيب [ كريا حدثنا حممد بن حدثنا أبو عمر احلارث بن سريج حدثنا حيىي بن ز - ٢٤٥٣
كان متيم الداري و عدي بن بداء خيتلفان إىل مكة فصحبهما رجل : عن ابن عباس قال : سعيد بن جبري عن أبيه 

من قريش من بين سهم فمات بأرض ليس هبا أحد من املسلمني وأوصى إليهما بتركته فلما قدما فدفعاها إىل أهله 
مل نره فأيت هبما النيب صلى اهللا عليه و سلم فاستحلفهما باهللا : اما كان معه من الفضة خموصا بالذهب فقاال وكتما ج

ما كتما وال اطلعا وخلى سبيلهما مث إن اجلام وجد عند قوم من أهل مكة قالوا ابتعناه من متيم الداري و عدي بن 
هم باهللا إن هذا اجلام جام صاحبنا وشهادتنا أحق من بداء فقام أولياء السهمي فأخذوا اجلام وحلف رجالن من

يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم { : شهادهتما وما اعتدينا إنا إذا ملن الظاملني ونزلت هاتان اآليتان 
  إىل آخر اآلية ]  ١٠٦: املائدة [ } املوت 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس قال : ريج حدثنا معتمر حدثنا ليث عن أيب فزارة عن يزيد بن األصم حدثنا حارث بن س - ٢٤٥٤
لتزخرفنها كما : وقال ابن عباس : إين مل أؤمر بتشييد املساجد قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

  زخرفت اليهود والنصارى 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن امرأة من خثعم : حدثنا خالد عن حسني بن قيس عن عكرمة حدثنا وهب بن بقية  - ٢٤٥٥
يا نيب اهللا إين امرأة أمي وإين أريد أن أتزوج فما حق الزوج على زوجته ؟ : أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت 

وجته إذا أرادها على إن حق الزوج على ز: فإن استطعت ذلك وإال جلست أميا ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
نفسها وهي على ظهر بعريه ال متنعه ومن حق الزوج على الزوجة أن ال تعطي من بيتها إال بإذنه وإن فعلت ذ لك 
كان اإلمث عليها واألجر لغريها ومن حق الزوج على الزوجة أن ال خترج من بيته إال بإذنه فإن فعلت ذلك لعنتها 

  املالئكة حىت ترجع أو تتوب 
  إسناده ضعيف : سني سليم أسد قال ح

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا ثارت ريح استقبلها وجثا على : حدثنا ابن عباس قال : وبه قال  - ٢٤٥٦
  اللهم اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا اللهم اجعلها رمحة وال جتعلها عذابا : ركبتيه وقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : ا وهب بن بقية حدثنا خالد عن حسني عن عكرمة حدثن - ٢٤٥٧
من قبض يتيما بني مسلمني إىل طعامه وشرابه حىت يغنيه اهللا أوجب اهللا له اجلنة البتة إال أن يعمل ذ نبا ال يغفر : قال 

: ام رجل من األ عراب فقال أو اثنتني ؟ قال ومن عال ثالث بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن وجبت له اجلنة فق
وما كرميتاه : نعم وما من عبد أذهب اهللا كرميتيه إال كان ثوابه عند اهللا يف اجلنة قال : نعم حىت لو قال واحدة لقال 

  واهللا هذا من كرائم احلديث وغرره : وكان ابن عباس إذا حدث هذا احلديث قال : عيناه قال : ؟ قال 
  إسناده ضعيف : يم أسد قال حسني سل



عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا وهب حدثنا خالد عن حسني عن عكرمة  - ٢٤٥٨
إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه وإن اهللا فرض فرائض و سن سننا وحد حدودا وأحل حالال وحرم حراما : قال 

   وشرع اإلسالم وجعله سهال مسحا واسعا ومل جيعله ضيقا
يا أيها الناس إنه ال إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له ومن نكث ذمة اهللا طلبه اهللا ومن نكث ذميت خاصمته 

  ومن خاصمته فلجت عليه ومن نكث ذميت مل ينل شفاعيت ومل يرد علي احلوض 
و قاتل نفس فيقتل هبا اللهم هل مرتد بعد إميان وزان بعد إحصان أ: أال إن اهللا مل يرخص يف القتل إال يف ثال ث 

  بلغت ؟ 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعتمر وكان بينه وبني أهل مكة عهد أن ال خيرج : عن ابن عباس  - ٢٤٥٩
اهللا عليه و أحدا من أهله فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمرته خرج من مكة ومر رسول اهللا صلى 

يا رسول اهللا إىل من تدعين ؟ فلم يلتفت للعهد الذي بينه وبني أهل مكة : سلم بابنة محزة بن عبد املطلب فقالت 
إىل من تدعين ؟ فلم يلتفت إليها ومر هبا جعفر فناشدته فلم يلتفت إليها مث مر هبا : ومر هبا زيد بن حارثة فقالت 

إىل من تدعين ؟ فأخذها علي فألقاها خلف فاطمة فلما نزلوا أدىن منزل أتى  يا أباحسن: علي بن أيب طالب فقالت 
أنا : أنا أوىل هبا منك قال جعفر : أنا أوىل هبا منك أنا موىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال علي : زيد عليا فقال 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالتها عندي أمساء بنت عميس اخلثعمية فلما علت أصواهتم بعث إليهم رس: أوىل هبا 
أما أنت يا جعفر فأنت تشبه خلقي و خلقي وأما أنت يا علي فأنا منك وأنت وصيي وأما زيد : فلما أتوه قال 

  فموالي وموالكم فادفع اجلارية إىل خالتها وهي أوىل هبا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

من تسع وتسعني امرأة واحدة يف اجلنة وبقيتهن يف : و سلم قال  أن النيب صلى اهللا عليه: عن ابن عباس  - ٢٤٦٠
النار فاشتد ذلك على من حضر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املهاجرين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

هلا بأول  إن املسلمة إذا محلت كان هلا أجر القائم الصائم احملرم اجملاهد يف سبيل اهللا حىت إذا وضعت فإن: سلم 
  رضعة ترضعه أجر حياة نسمة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا حممد بن ثابت العبدي حدثنا جبلة بن عطية عن إسحاق بن  - ٢٤٦١
وضع رأسه  بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيت من بعض بيوت نسائه إذ: عن ابن عباس قال : عبد اهللا 

يا رسول اهللا ما أضحكك ؟ : على فخذ إحداهن فأغفى فضحك يف منامه فبعد أن رأيته سأله بعض أهل البيت قال 
 -فذ كر فضال مل حيفظه حممد  -عجبت لناس من أميت يركبون هذا البحر وهول العدو جياهدون يف السبيل : فقال 

علين منهم فدعا هلا فخرج هبا زوج هلا يف غزاة فبينما هي على يا رسول اهللا ادع اهللا أن جي: قالت امرأة كان مثة 
  ساحل البحر تسري على راحلة هلا إذ وقعت فاندقت فخذها فماتت 



عن ابن : حدثنا عبد األ على بن جابر حدثنا عبد العزبز بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة  - ٢٤٦٢
  جدمتوه وقع على البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة من و: عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن ابن عباس  - ٢٤٦٣
  واملفعول 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا : بن احلجاج حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه  حدثنا إبراهيم - ٢٤٦٤
اجلبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتني والقد مني : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : عليه و سلم قال 

  وال أكف الثياب وال الشعر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أنه بات : بن احلجاج حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد حدثنا إبراهيم  - ٢٤٦٥
فقمت عن يساره فجرين حىت أقامين عن : عند خالته ميمونة فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم من الليل فصلى قال 

  فصلى ثالث عشرة ركعة قيامه فيهن سواء : ميينه قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلسن بن عمر بن شقيق حدثنا األسود بن حفص املروزي حدثنا حسني بن واقد عن يزيد  - ٢٤٦٦
  عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا قام من سفر قبل ابنته فاطمة : النحوي عن عكرمة 

حلسن بن عبيد اهللا عن سامل بن أيب حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حدثنا ا - ٢٤٦٧
فال أنا طلبته : رأى عمر بن اخلطاب يف يدي خامتا من ذهب فأخذه فحذف به وقال : عن ابن عباس قال : اجلعد 

  وال هو رده علي 
  رجاله ثقات وهو موقوف : قال حسني سليم أسد 

اريب عن حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبد الرمحن بن حممد احمل - ٢٤٦٨
سألت ابن عباس عن بيع اخلمر من أهل الذمة : بن أيب زيد عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرمحن بن وعلة قال 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم راوية عام الفتح وكان رسول اهللا  -أو من دوس  -أهدى رجل من ثقيف : فقال 
إن اهللا قد حرمه فأصغى إىل : ادقه يف اجلاهلية فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم يص

فبعها قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  -قرية إىل جنب املدينة  -اذهب هبا إىل احلزورة : قال : غالم له معه 
  حرم شرهبا حرم مثنها فأمر هبا فأهريقت أمرته أن يبيعها قال يا فالن إن اهللا : قال ) ما الذي أمرته ؟ : سلم 



عن ابن عباس أن النيب : حدثنا أبوهشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا رشدين بن كريب عن أبيه  - ٢٤٦٩
  اللهم إين أعوذ بك من شر ما جتيء به الريح ومن شر ما جتيء به الرسل : صلى اهللا عليه و سلم كان يقول 

  ضعيف  إسناده: قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرحيم عن حممد بن إسحاق عن احلسني بن عبد اهللا : حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان قال  - ٢٤٧٠
قد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يوم مطري وهو يتقي بكساء عليه : عن ابن عباس قال : عن عكرمة 

  الطني إذا سجد 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبوخيثمة حدثنا هشيم حدثنا يزيد بن أيب زياد عن مقسم  - ٢٤٧١
  و سلم احتجم وهو صائم حمرم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبوخيثمة حدثنا هشيم حدثنا منصور عن عطاء  - ٢٤٧١
  ال حرج ال حرج : فكان يقول  -وحنو ذلك  -ل عمن حلق قبل أن يذبح سئ

باب التقدمي والتأخري يف عمل يوم  ١٤٣/  ٥إسناده صحيح وهو عند البيهقي يف احلج : قال حسني سليم أسد 
  وأخرجه البخاري . . النحر من طريق أيب يعلى هذه 

عن ابن عباس قال يل : بن حصني عن أيب العالية حدثنا أبوخيثمة حدثنا هشيم حدثنا عوف عن زياد  - ٢٤٧٢
فالتقطت له حصيات هن حصى احلذف فلما وضعهن يف يده قال : هلم القط يل قال : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  نعم مبثل هؤالء وإياكم والغلو يف الدين فإمنا هلك من كان قبلكم بالغلو يف الدين : 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن رجال كان مع رسول اهللا صلى اهللا : وعن هشيم حدثنا أبوبشر عن سعيد بن جبري  - ٢٤٧٣
اغسلوه مباء وسد ر وكفنوه يف : عليه و سلم حمرما فوقصته ناقته فمات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ثوبني فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا 
  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

قدم النيب صلى : عن ابن عباس قال : حدثنا أبوخيثمة حدثنا هشيم حدثنا يزيد بن أيب زياد عن جماهد  - ٢٤٧٤
اهللا عليه و سلم مهال باحلج طاف وسعى ومل حيل من أجل اهلدي وأمر من مل يكن معه هدي أن يطوف ويسعى 

  ويقصر أو حيلق مث حيل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يليب : وعن هشيم حدثنا ابن أيب ليلى عن عطاء  - ٢٤٧٥
  بالعمرة حىت يستلم احلجر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن هشيم حدثنا يزيد بن أيب زياد عن مقسم  - ٢٤٧٦
  اللهم اغفر للمحلقني قال يف الثالثة أو الرابعة واملقصرين : واملقصرين ؟ فقال : هم اغفر للمحلقني فقال رجل الل: 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسح النيب صلى اهللا عليه و سلم رأسي : عن ابن عباس قال : وعن هشيم حدثنا خالد عن عكرمة  - ٢٤٧٧
  ودعا يل باحلكمة 
  إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

رأيت رجال عند املقام يكرب يف كل رفع : حد ثنا أبوخيثمة حدثنا هشيم عن أيب بشر عن عكرمة قال  - ٢٤٧٨
أوليست تلك صالة رسول اهللا : إين رأيت رجال يكرب يف كل رفع ووضع فقال : ووضع فلقيت ابن عباس فقلت 

  ! صلى اهللا عليه و سلم ؟ ال أم لعكرمة ؟ 
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن : وعن هشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري  - ٢٤٧٩
  اهللا أعلم مبا كانوا عاملني : ذراري املشركني فقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبري : باب عن عكرمة حدثنا زهري حدثنا عباد بن العوام عن هالل بن خ - ٢٤٨٠
نعم : يا رسول اهللا إين أريد أن أحج أفأشترط ؟ قال : بن عبد املطلب أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت 

  لبيك اللهم لبيك حملي من األرض حيث حتبسين : قويل : كيف أقول ؟ قال : اشترطي قالت 
  حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبوخيثمة حدثنا عباد أخربنا احلجاج عن احلكم عن مقسم  - ٢٤٨١
  و سلم خطب ميمونة فجعلت أمرها إىل العباس فزوجها النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبدة بن سليمان عن حممد بن : بن عمر بن أبان قاال حدثنا أبوبكر بن أيب شيبة و عبد اهللا  - ٢٤٨٢
عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صدق أمية بن الصلت يف : إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة 

  : بيتني من شعره قال 
  ) رجل وثور حتت رجل ميينه والنسر لأل خرى وليث مرصد ( 

  صد ق : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 



  : قال 
  ) والشمس تطلع كل آخر لبلة محراء يصبح ضوؤها يتورد ( 
  ) تأىب فما تطلع لنا يف رسلها إال معذ بة وإال جتلد ( 

  صدق : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن املنهال عن عبد اهللا بن  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن احلجاج - ٢٤٨٣
أسال اهللا العظيم رب العرش : من دخل على مريض مل حتضر وفاته قال : عن ابن عباس قال رسول اهللا : احلارث 

  العظيم أن يشفيك سبع مرات شفي 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كتب رسول اهللا : عباس قال عن ابن : حدثنا أبو بكر حدثنا حفص عن احلجاج عن احلكم عن مقسم  - ٢٤٨٤
أن ال يغفلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم باملعروف واإلصالح : صلى اهللا عليه و سلم كتابا بني املهاجرين واألنصار 

  بني الناس 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر حدثنا عثام بن علي عن األ عمش عن حبيب عن سعيد  - ٢٤٨٥
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي ركعتني مث يستاك : قال  عن ابن عباس: 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : حدثنا أبو بكر حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن ابن عجالن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  - ٢٤٨٦
غرف غرفة فغسل يده اليمىن مث غرف عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ فغرف غرفة فغسل وجهه مث 

غرفة فغسل يده اليسرى مث غرف غرفة فمسح برأسه و أذنيه داخلهما بالسبابتني وخالف إهباميه اليت ظاهر أذنيه 
  فمسح ظاهرمها و باطنهما مث غرف غرفة فغسل رجله اليمىن مث غرف غرفة فغسل رجله اليسرى 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : ثنا أبو بكر حدثنا عبد السالم بن حرب عن يزيد بن عبد الرمحن عن قتادة عن أيب العالية حد - ٢٤٨٧
ليس على من نام ساجدا وضوء حىت يضطجع فإنه إذا اضطجع : عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  استرخت مفاصله 

عن : عبد اهللا بن عيسى عن سعيد بن جبري  حدثنا أبوبكر حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن زريق عن - ٢٤٨٨
: بينما جربيل جالس عند النيب صلى اهللا عليه و سلم إذ مسع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال له : ابن عباس قال 

فاحتة الكتاب : أبشر بنورين أوتيتهما مل يعطهما نيب كان قبلك : فتح باب من السماء ما فتح قط فأتاه ملك فقال 
  رة البقرة مل تقرأ منهما حرفا إال أعطيت وخواتيم سو

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن : حدثنا أبوبكر حدثنا مصعب بن املقدام عن مند ل عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة  - ٢٤٨٩
 ضرهبا فتركها حىت وضعت ما يف بطنها مث: يا علي حدها قال : ابن عباس قال فجرت خادم آلل رسول اهللا فقال 

  أصبت : مخسني مث أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك فقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبوبكر بن أيب شيبة حدثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن احلجاج عن احلكم عن مقسم  - ٢٤٩٠
  جلمعة قائما مث يقعد مث يقوم وخيطب ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان خيطب يوم ا

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس رفعه إىل النيب : حدثنا أبو بكر حدثنا حيىي بن آدم عن شريك عن األعمش عن جماهد  - ٢٤٩١
: ظنه قال وأ: صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن قتل الولدان وعن بيع املغنم قال 

  وعن احلباىل أن يوطأن 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رمل رسول اهللا صلى اهللا : عن ابن عباس قال : حدثنا أبوبكر حدثنا أبومعاوية عن ابن جريج عن عطاء  - ٢٤٩٢
  عليه و سلم يف حجته وعمرته و أبو بكر و عمر و عثمان واخللفاء بعد 

  ال الصحيح رجاله رج: قال حسني سليم أسد 

قلت : عن ابن عباس قال : حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن أيب حاضر  - ٢٤٩٣
  البدن زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر الناس بالبقرة 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

ما : عن ابن عباس قال : ابن أيب جنيح عن أبيه حدثنا أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن  - ٢٤٩٤
  قاتل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوما قط حىت يدعوهم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن : حدثنا أبو بكر حدثنا ابن منري و عبد األعلى قاال  - ٢٤٩٥
  مثن اجملن قي عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشرة دراهم كان : عن ابن عباس قال : عطاء 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

وسى عن إبراهيم بن إمساعيل عن صاحل بن كيسان عن عبيد اهللا بن حدثنا أبو بكر حدثنا عبيد اهللا بن م - ٢٤٩٦
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يشرب من يف اإلناء املخنوث : عن ابن عباس قال : عبد اهللا بن عتبة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن حدثنا أبو بكر حدثنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا ابن أيب ذئب  - ٢٤٩٧
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صرب الروح : عن ابن عباس قال : عتبة 



  صرب شديد : اإلخصاء : وقال الزهري : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : عطاء و طاووس و جماهد حدثنا أبو بكر حدثنا حيىي بن يعلى حدثنا أيب حدثنا غيالن عن ليث عن  - ٢٤٩٨
جابر بن عبد اهللا و ابن عمر و ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يطف هو وأصحابه إال طوافا واحدا 

  لعمرهتم و حجهم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أيب اليقظان عن جعفر بن  حدثين أيب حدثنا غيالن عن عثمان: حدثنا أبو بكر حدثنا حيىي بن يعلى قال  - ٢٤٩٩
]  ٣٤: التوبة [ } الذين يكنزون الذهب والفضة { : ملا نزلت هذه اآل ية : عن ابن عباس قال : إياس عن جماهد 

أنا ] : عمر [ لولده ماال يبقى بعده فقال ] أن يترك [ ما يستطيع أحد منا : كرب ذ لك على املسلمني فقالوا : قال 
يا نيب اهللا إنه قد كربعلى : لق عمر و اتبعه ثوبان فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أفرج عنكم فانطلقوا وانط

بقي من ] ليطيب ما [ مل يفرض الزكاة إال ] إن اهللا : [ أصحابك هذه اآلية فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  بعد كم ] ملن [ أموالكم و إمنا فرض املواريث يف األموال لتبقى 

أال أخربك مبا يكنز املرء ؟ املرأة الصاحلة إذا نظر إليها سرته :  عمر فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم فكرب: قال 
  و إذا أمرها أطاعته و إذا غاب عنها حفظته 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: صني عن عكرمة حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكري حدثنا حممد بن إسحاق عن داود بن احل - ٢٥٠٠
أخو بين عبد املطلب يف جملس ثالثا فحزن عليها حزنا شد يدا  -طلق ركانة بنت عبد يزيد : عن ابن عباس قال 

  فإهنا واحدة : فقال : ثالثا يف جملس واحد : كم طلقتها يا ركانة ؟ فقال : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : حدثين داود بن أيب هند عن عكرمة : حدثنا مسروق بن املرزبان حدثنا ابن أيب زائدة قال  - ٢٥٠١
سلوه عن الروح فسألوه ونزلت : نسأل عنه هذا الرجل فقالت ] شيئا [ أعطونا : قالت قريش ليهود : عباس قال 

مل : قالوا ]  ٨٥: اإل سراء [ } م إال قليال و يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العل{ : 
قل لو كان { فنزلت ! نؤت حنن من العلم إال قليال وقد أوتينا التوراة ومن يؤت التوراة فقد أويت خريا كثريا ؟ 

  اآل ية ]  ١٠٩: الكهف [ } البحر مدادا لكلمات ريب 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثين أيب عن ابن إسحاق عن سعيد بن : ان الكويف حدثنا ابن أيب زائدة قال حدثنا مسروق بن املرزب - ٢٥٠٢
كانت الشياطني هلم مقاعد يستمعون فيها الوحي فإذا مسعوا الكلمة زادوا فيها تسعا : عن ابن عباس قال : جبري 

لم منعوا مقاعدهم فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فيكون باطال فلما بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
إن هذا ألمر قد حدث يف األرض فاضربوا يف : فشكوا ذلك إىل ابليس ومل تكن النجوم يرمى هبا من قبل ذلك فقال 

هذا احلدث : األرض فانطلقوا فوجدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني جبلي خنلة يصلي فأتوه فأخربوا فقال 



  الذي حدث يف األرض 
  رجاله ثقات :  قال حسني سليم أسد

قال رسول : عن ابن عباس قال : حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء  - ٢٥٠٣
  إذا أكل أحدكم فال ميسح يده يلعقها أو يلعقها : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثين عكرمة : حدثين مطر بن ميمون احملاريب قال : بن بكري قال حدثنا هناد بن السري حدثنا يونس  - ٢٥٠٤
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال من أصحابه إىل رجل من اليهود فأمره بقتله فقال : عن ابن عباس قال 

ب خدعة فاصنع إن احلر: يا رسول اهللا إين ال أستطيع ذلك إال أن تأذن يل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 
  ما تريد 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس : حدثنا إمساعيل بن موسى حدثنا حسني بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أيب حازم  - ٢٥٠٥
أهل اهللا أكرب اهللا أكرب قد جاء نصر اهللا والفتح وجاء : بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلديبية إذ قال : قال 

قوم رقيقة قلوهبم لينة طباعهم األميان ميان والفقه ميان واحلكمة : يا رسول اهللا وما أهل اليمني ؟ قال : اليمني قيل 
  ميانية 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو خالد األمحر عن ابن عجالن عن أيب حازم عن أيب هريرة  - ٢٥٠٦
غدوة أو روحة يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ابن عباس قاال : حلكم عن مقسم و حجاج عن ا

  سبيل اهللا خري من الدنيا وما فيها 

  حدثنا أبو كريب حدثنا ابن املبارك عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة  - ٢٥٠٧
  ال نكاح إال بويل :  عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا: عن ابن عباس قاال : وعن حجاج عن عكرمة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  والسلطان ويل من ال ويل له : ويف حديث عروة  - ٢٥٠٨
  طريق عائشة ضعيفة لضعف حجاج : قال حسني سليم أسد 

ن جماهد حدثنا أبو كريب حدثنا حيىي بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن األعمش عن أيب حيىي القتات ع - ٢٥٠٩
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن التحريش بني البهائم : عن ابن عباس قال : 

  إسناده فيه لني : قال حسني سليم أسد 



هنى : عن ابن عباس قال : حدثنا أبو كريب حدثنا حيىي بن آدم عن شريك عن األعمش عن جماهد  - ٢٥١٠
   البهائم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن التحريش بني

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين قيس بن : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا زيد بن احلباب حدثنا سيف بن سليمان قال  - ٢٥١١
  عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى بيمني وشاهد : سعد عن عمرو بن د ينار 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى : حدثنا ابن منري حدثنا عبد السالم عن خصيف عن سعيد بن جبري  - ٢٥١٢
  اهللا عليه و سلم أهل يف دبر الصالة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا ابن منري حدثنا أبو خالد عن ابن إسحاق عن خصيف عن سعيد بن جبري قال  - ٢٥١٣
أوجب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عباس إهالل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ذ كرت البن : 

أهل : اإلحرام حني فرغ من صالته مث خرج فلما ركب راحلته فاستوت به قائما أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا 
أهل : هل فأدرك معه رجال فقالوا حني استقلت به راحلته وذلك أهنم مل يدركوا إال ذلك مث سار حىت عال البيداء فأ

  حني عال البيداء 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا داود بن عمرو بن زهري الضيب حدثنا ابن أيب الزناد عبد الرمحن بن عبد اهللا عن أبيه عن القاسم  - ٢٥١٤
: ين و امرأته وقال زوجها يومئذ العن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني العجال: عن ابن عباس قال : بن حممد 

اللهم بني وزوج املرأة : يا رسول اهللا واهللا ما قربتها منذ عفرنا وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئذ يقول 
أصهب الشعر محش الذراعني والساقني وكان الذي رميت به ابن سوداء فجاءت بغالم أسود جعد قطط عبل 

جاءت به على النعت السيئ فقال : قلت : يا أبا عباس كيف قلت ؟ قال : له رجل  الذراعني خد ل الساقني فقال
ال تلك امرأة : أهي اليت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو كنت رامجا بغري بينة ؟ قال : له ابن شداد بن اهلاد 

  كانت قد أعلنت يف اإلسالم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن رجال : ود بن عمرو حدثنا حممد بن مسلم عن عمرو بن د ينار عن عكرمة حدثنا دا - ٢٥١٥
  نعم : يا رسول اهللا توفيت أمي ومل توص أفينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت : بد موىل ابن عباس حدثنا داود بن عمرو حدثنا حممد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أيب مع - ٢٥١٦
فقام : ال تسافر امرأة إال ومعها ذو حمرم قال : خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : ابن عباس يقول 

احجج مع : إين قد اكتتبت يف الغزو وقد أردت أن أحج بامرأيت فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : رجل فقال 



  امرأتك 
  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري  - ٢٥١٧
: ما هذه الرائحة يا جربيل ؟ قال : مررت ليلة أسري يب برائحة طيبة فقلت : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أيب ؟ قالت ريب : بسم اهللا قالت ابنة فرعون : دها فقالت هذه ماشطة بنت فرعون كانت متشطها فوقع املشط من ي
ريب وربك الذي يف السماء قال : أو لك رب غريي قالت : قويل له قال هلا : أقول له إذا قالت : ورب أبيك قالت 

أن جتمع عظامي وعظام ولدي : وما حاجتك ؟ قالت : إن يل إليك حاجة قال : فأمحى هلا بقرة من حناس فقالت : 
يا أمه : ذلك لك علينا ملالك علينا من احلق فألقى ولدها يف البقرة واحدا واحدا فكان آخرهم صيب فقال هلا : ال ق

ابن ماشطة بنت فرعون وصيب جريج و عيسى : اصربي فإنك على احلق قال ابن عباس فأربعة تكلموا وهم صبيان 
  بن مرمي والرابع ال أحفظه 

  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن رسول : حدثنا أبو مهام حدثنا أيب عن زياد بن خيثمة عن إمساعيل السدي عن عكرمة  - ٢٥١٨
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلد له 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس : حدثنا أبو بكر بن أيب شبية حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن املؤمل عن عطاء  - ٢٥١٩
  إذا اختلف الناس فاحلق يف مضر وإذا عزت ربيعة فذلك ذل اإلسالم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو بكر حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن إبراهيم بن إمساعيل عن داود بن حصني عن عكرمة  - ٢٥٢٠
للجار أن يضع خشبة على جدار جاره وإن كره والطريق امليتاء سبع : النيب صلى اهللا عليه و سلم  ابن عباس أن

  أذرع وال ضرر وال ضرار 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت ابن عباس : حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حممد بن كريب عن كريب قال  - ٢٥٢١
  ملعون من انتقص شيئا من ختوم األ رض بغري حقه : اهللا عليه و سلم  قال النيب صلى: قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو بكر حدثنا أبو خالد عن حجاج عن احلكم عن مقسم  - ٢٥٢٢
  ليس منا من وطئ حبلى : عليه و سلم قال 

  عيف إسناده ض: قال حسني سليم أسد 



عن ابن عباس أن : حدثنا أبو بكر حدثنا حيىي بن آدم عن سفيان عن أيب سنان عن عبد اهللا بن احلارث  - ٢٥٢٣
  النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على ميت بعدما دفن 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربين ابن عباس أنه مسع النيب  :حدثنا أبو بكر حدثنا ابن أيب غنية عن داود بن عيسى عن احلسن قال  - ٢٥٢٤
  صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم إين حرمت املدينة كما حرمت مكة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن امرأة أسلمت على : حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن إسرائيل عن مساك عن عكرمة  - ٢٥٢٥
  إهنا قد كانت أسلمت معي فردها عليه : يا رسول اهللا : جها بعدها فقال عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فجاء زو

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن : حدثنا أبو بكر حدثنا حسني بن حممد حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة  - ٢٥٢٦
هي كارهة فخريها النيب صلى اهللا عليه و جارية بكرا أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت أن أباها زوجها و

  سلم 

عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو بكر حدثنا حيىي بن يعلى عن منصور عن جماهد عن طاووس  - ٢٥٢٧
  عليه و سلم صام حىت أتى عسفان مث أفطر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قسم النيب صلى : عن ابن عباس قال : حجاج عن أيب صاحل حدثنا أبو بكر حدثنا حممد بن فضيل عن  - ٢٥٢٨
  اهللا عليه و سلم يوم حنني للفارس ثالثة أسهم وللراجل سهما 

: عن ابن عباس قال : حدثنا أبو بكر حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن مساك بن حرب عن عكرمة  - ٢٥٢٩
تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا : الل الليلة قال أبصرت اهل: جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم أعرايب فقال 

  قم يا بالل فناد يف الناس فليصوموا غدا : نعم قال : عبده ورسوله ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن رسول اهللا : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبري  - ٢٥٣٠
هل أتى { و ]  ٢ - ١: السجدة [ } تنزيل * امل { : ى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلمعة صل

  ]  ١: اإلنسان [ } على اإلنسان 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن ابن : أخربين عمران بن حدير عن عبد اهللا بن شقيق : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن سلمة قال  - ٢٥٣١
ال أم لك تعلمنا : الصالة فقال له : الصالة فسكت فقال له : عباس أخر صالة املغرب ذات ليلة فقال له رجل 



  بالصالة ؟ قد كان النيب صلى اهللا عليه و سلم رمبا مجع بينهما باملدينة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : بن عيينة و محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا سفيان  - ٢٥٣٢
  من بدل دينه فاقتلوه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عباس قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن عليا أيت بناس : حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا هشام عن قتادة  - ٢٥٣٣
من بدل : إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وهم يعبدون وثنا فحرقهم فبلغ ابن عباس فقال من الزط وجد

  دينه فاقتلوه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : عن ابن عباس قال : حدثنا حيىي بن عبد احلميد حدثنا شريك عن مساك عن عكرمة  - ٢٥٣٤
  ن بىن هللا مسجدا بىن اهللا له بيتا يف اجلنة م: صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين الليث عن يونس بن يزيد عن ابن : مسعت ابن بكري حيدث قال : حدثنا أبو إبراهيم الزهري قال  - ٢٥٣٥
ملا : اهللا عليه و سلم  قال رسول اهللا صلى: عن ابن عباس و أيب حبة األنصاري قاال : حدثين ابن حزم : شهاب قال 

  أسري يب ظهرت ملستوى أمسع فيه صريف األ قالم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس : حدثنا عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة حدثنا خالد بن احلارث حدثنا سعيد عن أيب هنيك  - ٢٥٣٦
   فأعطوه ومن استعاذكم باهللا فأعيذوه من سألكم بوجه اهللا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمرالقواريري حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا عبيد اهللا بن األخنس قال حدثين ابن أيب  - ٢٥٣٧
حج يقلعها حجرا كأين أنظر إليه أسود أف: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ابن عباس قال : مليكة 
   -يعين الكعبة  -حجرا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا القواريري أبو سعيد حدثنا عبد األعلى بن عبد األعلى حدثنا هشام عن قيس بن سعد عن عطاء  - ٢٥٣٨
احلمد ملء اللهم ربنا لك : عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال 

  السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن ابن : حدثنا زهري حدثنا عبد امللك بن عمرو عن زهري بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة  - ٢٥٣٩
 من غري ختوم األرض ولعن اهللا من لعن اهللا من ذبح لغري اهللا ولعن اهللا: عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

كمه األعمى عن السبيل ولعن اهللا من سب والديه ولعن اهللا من توىل غري مواليه ولعن اهللا من عمل عمل قوم لوط 
   -قوم لوط : يعين  -قاهلا ثالثا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد اهللا  - ٢٥٤٠
من ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه فعليه لعنة اهللا و : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عباس قال 

  املالئكة والناس أمجعني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ابن : عن ابن عم نبيكم : ادة عن أيب العالية الرياحي حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا أبان العطار عن قت - ٢٥٤١
ال إله إال اهللا العظيم احلليم ال إله إال اهللا رب : عباس أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يدعو هبذه عند الكرب 

  العرش العظيم ال إله إال اهللا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 
  حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

عن ابن : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة أخربنا داود بن أيب هند عن رفيع بن أيب العالية  - ٢٥٤٢
وادي األزرق قال : ما هذا الوادي ؟ قيل : عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى على وادي األزرق فقال 

: ثنية كداء قال : ما هذه ؟ قال : بالتلبية ومر على ثنية كداء فقال كأين أنظر إىل موسى منهبطا وله جؤار إىل ربه : 
  وكأين أنظر إىل يونس بن مىت على ناقة جعدة محراء خطامها من ليف وعليه جبة من صوف 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران  - ٢٥٤٣
: فشرب مث قال  -يعين نبيذ السقاية  -جاءنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسقيناه من هذا النبيذ : قال 

  أحسنتم هكذا فاصنعوا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: مهران حدثنا أبو يعلى حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن  - ٢٥٤٤
ما أحد من ولد آدم إال قد أخطأ أو هم خبطيئة ليس حيىي : عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  بن زكريا وما ينبغي ألحد أن يقول أنا خري من يونس بن مىت 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إسحاق عن املنهال بن عمرو عن علي بن عبد اهللا حدثنا زهري حدثنا شبابة بن سوار حدثنا يونس بن أيب  - ٢٥٤٥
بت بآل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واحفظ صالة رسول اهللا صلى : قال يل العباس : عن أبيه قال : بن عباس 

فصلى النيب صلى اهللا : اهللا عليه و سلم وتقدم إىل أن ال تنام حىت حتفظ صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 



فنظر إيل النيب صلى اهللا عليه و سلم : يبق فيه أحد غريي قال  -ه و سلم العشاء وخرج من املسجد حىت مل علي
: أمرين العباس أن أبيت بكم الليلة قال : قلت : مالك ؟ قال : نعم قال : قلت : من هذا عبد اهللا ؟ قال : فقال 

مث تقدم النيب صلى اهللا عليه و : مسوح حشوها ليف قال فأتيت بوسادة من : افرشها عبد اهللا قال : فانطلق إذا قال 
: مث استيقظ فقرأ  -أو خطيطه  -سلم فصلى ركعتني ليستا بطويلتني وال قصريتني مث أتى فراشه حىت مسعت غطيطه 

حىت ختم السورة مث مسح ]  ١٩٠: آل عمران [ } إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار { 
م فبال مث اسنت بسواكه مث توضأ مث قام فصلى ركعتني ليستا بطويلتني وال قصريتني مث عاد إىل فراشه فنام ثالثا مث قا

مث استيقظ مث استوى على فراشه وفعل كما فعل يف املرة األوىل مث مسح ثالثا  -أو خطيطه  -حىت مسعت غطيطه 
: اآلية [ } رض واختالف الليل والنهار إن يف خلق السماوات واأل{ : وقرأ اآليات من آخر سورة آل عمران 

حىت ختم السورة مث قام فاسنت بسواكه مث توضأ مث صلى ركعتني ليستا بطويلتني و ال قصريتني مث عاد إىل ]  ١٩٠
مث استيقظ ففعل كما فعل يف املرتني األوليني فصلى ست ركعات مث  -أو خطيطه  -فراشه فنام حىت مسعت غطيطه 

اللهم اجعل يل يف بصري نورا ويف مسعي نورا : الركعتني قبل الفجر فلما فرغ من صالته قال  أوتر بثالث مث صلى
ويف قليب نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن حتيت نورا وعن مييين نورا وعن يساري نورا 

  واجعل يل يوم القيامة نورا وأعظم يل نورا 
  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا إبراهيم بن نافع عن وهب بن ميناس العدين عن سعيد بن  - ٢٥٤٦
اللهم لك احلمد : عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد السجدة بعد الركعة يقول : جبري 

  ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد 
  إسناده حسن : ني سليم أسد قال حس

رأى : عن ابن عباس قال : حدثنا زهري حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا إسرائيل عن أيب حيىي عن جماهد  - ٢٥٤٧
  غط فخذ ك فإن فخذ الرجل عورته : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخذ رجل خارجة فقال 

  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا شعبة عن احلكم عن حيىي بن اجلزار عن صهيب البصري  حدثنا زهري - ٢٥٤٨
: عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي فجاءت جاريتان من قريش فأخذتا بركبتيه أظنه قال 

ه مث دخلنا يف الصالة بينهما وصلى وجئت أنا وغالم من بين هاشم على محار فمررنا بني يدي -أو ففرق  -ففرع 
  فلم ينصرف 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين إبراهيم بن إمساعيل عن داود بن احلصني عن : حدثنا زهري حدثنا إمساعيل بن أيب أويس قال  - ٢٥٤٩
 اخرجوا باسم اهللا: عن ابن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه كان إذا بعث جيوشه قال : عكرمة 

  فقاتلوا يف سبيل اهللا من كفر باهللا ال تغدروا وال متثلوا وال تغلوا وال تقتلوا الولدان وال أصحاب الصوامع 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



كتب : حدثنا زهري حدثنا يزيد أخربنا حممد بن إسحاق عن أيب جعفر و الزهري عن يزيد بن هرمز قال  - ٢٥٥٠
عباس يسأله عن سهم ذي القرىب ملن هو ؟ وعن قتل الولدان ويذكر يف كتابه أن العامل  جندة احلروري إىل ابن

هل كن حيضرن احلرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ وهل : صاحب موسى قد قتل الغالم وعن النساء 
  كان يضرب هلن بسهم ؟ 

  قال يزيد فأنا كتبت البن عباس كتابه 
سهم ذي القرىب ملن هو ؟ هو لنا أهل البيت وقد كان عمر بن اخلطاب دعانا إىل أن  كتبت تسألين عن: فكتب إليه 

  ينكح منه أمينا وخيدم منه عائلنا ويقضي منه عن غارمنا فأبينا إال أن يسلمه إلينا وأىب ذلك فتركناه 
لدان ما يعلم ذلك وكتبت تسألين عن قتل الولدان وتذكر أن العامل صاحب موسى قتل الغالم ولو كنت تعلم من الو

  العامل قتلت ولكنك ال تعلم فاجتنبهم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد هنى عن قتلهم 
هل كن حيضرن احلرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ وهل كان يضرب هلن : وكتبت تسألين عن النساء 

  أن يضرب هلن بسهم فال قد كان يرضخ هلن بسهم ؟ فقد كن حيضرن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأما 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثين بذلك من ال أهتم عن يزيد بن هرمز أنه يف كتابه يسأله عن العبيد هل كانوا حيضرون : قال حممد  - ٢٥٥١
من اليتم ويقع احلرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ وهل كان يضرب هلم بسهم ؟ وعن اليتيم مىت خيرج 

حقه يف الفيء ؟ فكتب إليه أن العبيد قد كانوا حيضرون احلرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأما أن يضرب 
  هلم بسهم فال وقد كان يرضخ هلم وأما اليتيم فإذا احتلم خرج من اليتم ووقع حقه يف الفيء 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : نا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة حدثنا زهري حدث - ٢٥٥٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أجود الناس وأجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل وكان : عباس قال 

قيه جربيل أجود من الريح يلقاه كل ليلة يف رمضان يدارسه القرآن فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ل
  املرسلة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت عبيد اهللا بن أيب يزيد : حدثنا زهري حدثنا هشام بن القاسم حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال  - ٢٥٥٣
من : ال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخلالء فوضعت له وضوءا فلما خرج ق: عن ابن عباس قال : حيدث 

  اللهم فقهه : ابن عباس قال : وضع هذا ؟ قالوا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن : حدثنا زهري حدثنا عثمان بن عمر أخربنا يونس عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا  - ٢٥٥٤
هم وكان أهل الكتاب يسدلون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يسدل شعره وكان املشركون يفرقون رؤوس

شعورهم وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل ينزل عليه ففرق رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم رأسه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



: عن ابن عباس قال : بري حدثنا زهري حدثنا شبابة بن سوار حدثنا يونس عن أيب إسحاق عن سعيد بن ج - ٢٥٥٥
يا : قل { و ]  ١: األعلى [ } سبح اسم ربك األعلى { ب : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوتر بثالث 

  ]  ١: اإلخالص [ } هو اهللا أحد : قل { و ]  ١: الكافرون [ } أيها الكافرون 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا بن : س بن حممد حدثنا ليث عن قيس بن احلجاج عن حنش الصنعاين حدثنا زهري حدثنا يون - ٢٥٥٦
يا : عباس أنه حدث أنه ركب خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم يوما فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

استعنت فاستعن احفظ اهللا حيفظك احفظ اهللا جتده جتاهك و إذا سألت فاسأل اهللا وإذا : غالم إين معلمك كلمات 
باهللا واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك ولو اجتمعوا على أن 

  يضروك مل يضروك إال بشيء كتبه اهللا عليك رفعت األ قالم وجفت الصحف 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أنه قال : أويس حدثين أيب عن ثور بن زيد عن عكرمة حدثنا زهري حدثنا إمساعيل بن أيب  - ٢٥٥٧
أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم أعرايب فبايعه يف املسجد مث انصرف فقام ففشج فبال فهم الناس به فقال النيب : 

فما محلك  :بلى قال : ألست مبسلم ؟ قال : ال تقطعوا على الرجل بوله مث دعا به فقال : صلى اهللا عليه و سلم 
والذي بعثك باحلق ما ظننت إال أنه صعيد من الصعدات فبلت فيه فأمر النيب : على أن بلت يف املسجد ؟ فقال 

  صلى اهللا عليه و سلم بذنوب من ماء فصب على بوله 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

 حممد بن مسلم الزهري عن حدثنا زهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن ابن إسحاق حدثين - ٢٥٥٨
اغتسلوا يوم : زعموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : قلت لعبد اهللا بن عباس : طاووس اليماين قال 

  اجلمعة واغسلوا رؤوسكم إال أن يكون جنبا ومسوا من الطيب 
  أما الطيب فال أدري وأما الغسل فنعم : فقال ابن عباس 

  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى : عن ابن عباس قال : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا شعبة عن أيب مجرة  - ٢٥٥٩
  اهللا عليه و سلم يصلي من الليل بعد العشاء ثالث عشرة ركعة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : عن أيب إسحاق عن األرقم بن شرحبيل  حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا إسرائيل - ٢٥٦٠
  ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مات ومل يوص 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن : حدثنا زهري حدثنا القاسم بن مالك املزين عن حنظلة بن عبد اهللا السدوسي عن شهر بن حوشب  - ٢٥٦١
  ه و سلم صلى ركعتني قرأ فيهما بأم الكتاب مل يزد عليها شيئا ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا علي

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال ابن عباس أي القراءتني تعدون قراءة : حدثنا زهري حدثنا جرير عن األعمش عن أيب ظبيان قال  - ٢٥٦٢
عبد اهللا قراءة األخرية إن رسول اهللا صلى اهللا قراءتنا القراءة األوىل وقراءة : قراءة عبد اهللا قال : األوىل ؟ قالوا 

عليه و سلم كان يعرض عليه القرآن كل رمضان عرضة فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه عرضتان فشهد 
  عبد اهللا وشهد ما نسخ منه وما بدل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبري  حدثنا زهري حدثنا حممد بن خازم حدثنا األعمش - ٢٥٦٣
  إين نصرت بالصبا وإن عادا أهلكت بالدبور : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عباس قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اس عن ابن عب: حدثنا زهري حدثنا حممد بن خازم أبو معاوية عن حجاج بن أرطأة عن احلكم عن مقسم  - ٢٥٦٤
  أعتق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد املشركني : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا سفيان بن حسني عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة  - ٢٥٦٥
يا رسول اهللا إين رأيت ظلة تنطف مسنا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال  جاء رجل إىل رسول: عن ابن عباس قال : 

وعسال فأخذ الناس منها فبني مستكثر منها وبني مستقل ومن بني ذلك وكأن سببا ديل من السماء فجئت فأخذت 
ذ به فعال مث جاء به فعلوت فأعالك اهللا مث جاء رجل من بعدك فأخذ به فعال فأعاله اهللا مث جاء رجل من بعد كما فأخ

  رجل من بعدكم فأخذ به مث قطع به مث وصل له فعال فأعاله اهللا 
أما الظلة فاإلسالم وأماالسمن والعسل فالقرآن وأما : يا رسول اهللا ائذن يل فألعربها فأذن له فقال : فقال أبو بكر 

و فيعليه اهللا مث يكون رجل من السبب فما أنت عليه تعلو فيعليك اهللا مث يكون رجل من بعدك على منهاجك فيعل
بعدكما فيأخذ بإخذكما فيعلو فيعليه اهللا مث يكون رجل من بعدكم على منهاجكم مث يقطع به مث يوصل له فيعلو 

  ال تقسم : أقسمت يا رسول اهللا لتخربين قال : أصبت وأخطأت قال : أصبت يا رسول اهللا ؟ قال : فيعليه اهللا قال 
  له ثقات رجا: قال حسني سليم أسد 

: عن ابن عباس قال : حدثنا زهري حدثنا بشر بن السري حدثنا سيف بن سليمان عن عبد اهللا بن يسار  - ٢٥٦٦
  ما طاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشيء إال وهو من البيت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أيوب عن عبد الصمد بن سعيد بن جبري  حدثنا زهري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أيب - ٢٥٦٧
: ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة فرأى اليهود يصومون عاشوراء : عن ابن عباس قال : عن أبيه 



: هذا يوم صاحل هذا يوم جنى اهللا فيه بين إسرائيل من عدوهم قال : ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ فقالوا : فقال 
أنا أحق مبوسى منكم فصامه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وسى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصامه م

  وأمر بصومه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن : حدثنا زهري حدثنا عفان بن مسلم حدثنا مهام حدثنا احلجاج عن احلكم عن مقسم  - ٢٥٦٨
  سلم ذبح مث حلق  النيب صلى اهللا عليه و

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : عن ابن عباس قال : حدثنا زهري حدثنا معاوية حدثنا زائدة حدثنا مساك بن حرب عن عكرمة  - ٢٥٦٩
اجتنبوا أن تشربوا يف الدباء واحلنتم و املزفت واشربوا يف السقاء فإن هبتم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  دوه باملاء غلمته فم
  إسناده ليس بذاك : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا أحوص بن جواب الضيب حدثنا عمار بن زريق عن األعمش عن مسيع موىل ابن عباس  - ٢٥٧٠
  قمت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة عن مشاله فأخذ بيدي فأقامين عن ميينه : عن ابن عباس قال : 

  إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم

قال : عن ابن عباس قال : حدثنا زهري حدثنا جرير بن عبد احلميد عن فطر عن شرحبيل بن سعد  - ٢٥٧١
ما من مسلم يكون له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إال أدخلتاه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اجلنة 
   إسناده ليس بذاك: قال حسني سليم أسد 

: عن ابن عباس قال : حدثنا زهري حدثنا يونس بن حممد حدثنا داود عن إبراهيم الصائغ عن عطاء  - ٢٥٧٢
صلى نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم الفطر بالناس ركعتني بغري أذان وخطب بعد الصالة مث أخذ بيد بال ل مث انطلق 

  أتيهن فيأمرهن فيتصدقن إىل النساء فخطبهن مث أمر بالال بعد ما قفا من عندهن أن ي
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: مسعت ابن عباس يقول : مسعت عطاء يقول : حدثنا زهري حدثنا حجاج بن حممد عن ابن جريج قال  - ٢٥٧٣
لو أن البن آدم ملئ واد ماال ألحب أن يكون إليه مثله وال ميأل نفس : مسعت نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  فال أدري أمن القرآن هو أم ال : ن آدم إال التراب ويتوب اهللا على من تاب قال ابن عباس اب
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا احلسن بن موسى حدثنا محاد بن سلمة عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن أيب الطفيل  - ٢٥٧٤
ه و سلم و أصحابه اعتمروا من اجلعرانة فرملوا بالبيت ثالثا ومشوا عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا علي: 



  أربعا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن ابن عباس قال : حدثنا زهري حدثنا وكيع بن اجلراح حثنا صاحل بن رستم عن ابن أيب مليكة  - ٢٥٧٥
أتريد أن تصلي الصبح أربعا ؟ فقيل البن : ل أقيمت الصالة ومل أصل الركعتني فرآين وأنا أصليهما فمر يب وقا

  نعم : النيب صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : عباس 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن رسول اهللا : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا شريك عن حسني بن عبد اهللا عن عكرمة  - ٢٥٧٦
  وله حراألرض وبردها صلى اهللا عليه و سلم صلى يف كساء يتقي بفض

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن عوف األعرايب عن  - ٢٥٧٧
كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال إين إنسان إمنا معيشيت من صنعة يدي وإين أصنع : سعيد بن أيب احلسن قال 

من صور صورة فإن اهللا يعذبه يوم القيامة حىت : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : ه التصاوير فقال هذ
وحيك إن : فربا هلا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ابن عباس : ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا قال 

  روح  أبيت إال أن تصنع فعليك هبذا الشجر وكل شيء ليس فيه
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : حدثنا زهري حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن املغرية بن النعمان عن سعيد بن جبري  - ٢٥٧٨
يا أيها الناس إنكم حمشورون إىل اهللا : قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الناس فوعظهم فقال : عباس قال 

وأوتى : قال ]  ١٠٤: األنبياء [ } كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلني { : رأ حفاة عراة غرال مث ق
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتين { : برجال فيؤخذ هبم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصاحل 

وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز إن تعذهبم فإهنم عبادك * كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 
وأول : إهنم لن يزالوا مرتدين على أعقاهبم مذ فارقتهم قال : فيقال يل : قال ]  ١١٨ ١١٧: املائدة [ } احلكيم 

  من يكسى إبراهيم عليه السالم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن : عبد اهللا عن عكرمة  حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن منري عن احلجاج عن حسني بن - ٢٥٧٩
  النيب صلى اهللا عليه و سلم رخص يف الثوب املصبوغ ما مل يكن نفض أو ردع للمحرم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس قال : حدثنا زهري حدثنا هشام بن عبد امللك حدثنا أبوعوانة عن مساك عن سعيد بن جبري  - ٢٥٨٠
بلغين أنك وقعت على : وما بلغك عين ؟ قال : أحقا ما بلغين عنك ؟ قال : اهللا عليه و سلم ملاعز  نيب اهللا صلى



  فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم : نعم قال : جارية بين فالن قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

جاء : عن ابن عباس قال : رمة حدثنا زهري حدثنا هشام بن عبد امللك حدثنا أبو عوانة عن مساك عن عك - ٢٥٨١
إن من : أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل يتكلم بكالم بني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) البيان سحرا وإن من الشعر حكما 

 عليه عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا: حدثنا زهري حدثنا هشام حدثنا أبوعوانة عن مساك عن عكرمة  - ٢٥٨٢
يا رسول اهللا إنا نأخذ الشاة اجلرباء فنطرحها : ال طرية وال عدوى وال هامة وال صفر فقال له رجل : و سلم قال 

  فمن أعدى األول ؟ : يف الغنم فتجربه قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 بن فالن عن سعيد بن جبري حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا سفيان عن األعمش عن حيىي - ٢٥٨٣
مرض أبو طالب فجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم يعوده وعند رأسه مقعد رجل فقام أبو : عن ابن عباس قال : 

أي عم إمنا : يا ابن أخي ما تريد إىل هذا ؟ قال : يقع يف آهلتنا فقال : جهل فجلس فيه فشكوه إىل أيب طالب وقالوا 
ال إله إال اهللا : وما هي ؟ قال : قال ) هبا العرب وتؤدي إليهم هبا العجم اجلزية ] م هل[ أريدهم على كلمة تدين 

  ]  ٥: ص [ } أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن هذا لشيء عجاب { : فقال 

عن ابن : مسعت يعلى بن حكيم حيدث عن عكرمة : حدثنا زهري حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال  - ٢٥٨٤
صلى اهللا عليه و سلم خرج يف مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه خبرقة فجلس على املنرب عباس أن رسول اهللا 

إنه ليس من أحد أمن علي بنفسه وماله من ابن أيب قحافة ولوكنت متخذا من الناس : فحمد اهللا و أثىن عليه مث قال 
  ة أيب بكر خليال الختذت أبا بكر ولكن خلة اإلسالم أفضل سدوا كل خوخة يف املسجد غري خوخ

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس : حدثنا زهري حدثنا يونس بن حممد حدثنا أبوعوانة عن عبد األعلى عن سعيد بن جبري  - ٢٥٨٥
من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار ومن قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  ما يعلم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار يف القرآن بغري 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا زهري حدثنا هاشم حدثنا عمران بن زيد التغليب حدثين احلجاج بن متيم عن ميمون بن مهران  - ٢٥٨٦
يرفضون : ون الرافضة يكون يف آخر الزمان قوم ينبز: عن عبد اهللا بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  اإلسالم ويلفظونه فاقتلوهم فإهنم مشركون 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



مسعت يونس بن يزيد األيلي حيدث عن الزهري عن : حدثنا زهري حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال  - ٢٥٨٧
خري الصحابة أربعة وخري السرايا أربع :  عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال: عبيد اهللا بن عبد اهللا 

  مئة وخري اجليوش أربعة آالف ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا زهري حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي عن عكرمة  - ٢٥٨٨
ارجعا ارجعا حىت ردمها مث حلق : ه رجالن وآخر يتلومها فيقول خرج رجل من خيرب فاتبع: عن ابن عباس قال : 

إن هذان شيطانان و إين مل أزل هبما حىت رددهتما فإذا أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأقرئه : األول فقال 
دينة أخرب النيب فلما قدم الرجل امل: السالم وأخربه أنا هاهنا يف مجع صدقاتنا ولو كانت تصلح لبعثنا هبا إليه قال 
  صلى اهللا عليه و سلم فعند ذ لك هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن اخللوة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بإسناده حنوه : حدثنا هشام بن احلارث حدثنا عبيد اهللا بن عمرو  - ٢٥٨٩

: دثنا زيد بن أسلم عن ابن وعلة حدثنا زهري حدثنا ربعي بن إبراهيم حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق ح - ٢٥٩٠
عن ابن عباس أن رجال خرج واخلمر حالل فأهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم راوية مخر فأقبل هبا يقاد هبا 

راوية من مخر أهديتها لك : ما هذا معك ؟ قال : على بعري حىت وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالسا فقال 
فالتفت الرجل إىل قائد البعري فكلمه : فإن اهللا قد حرمها قال : قال ] ال : قال [  حرمها ؟ هل علمت أن اهللا: قال 

إن الذي حرم شرهبا حرم بيعها قال فأمر : أمرته ببيعها قال : ماذا قلت له ؟ قال : بشيء فيما بينه وبينه فقال 
  ها شيء بعزالء املزادة ففتحت فجرت يف التراب فنظرت إليها يف البطحاء ما في

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما : عن ابن عباس قال : حدثنا زهري حدثنا عبيد اهللا بن موسى أخربنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن أبيه  - ٢٥٩١
  قاتل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوما قط حىت يدعوهم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

براهيم أبو إسحاق حدثين الفضل بن موسى عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند حدثين حدثنا زهري حدثنا إ - ٢٥٩٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلتفت يف صالته ميينا ومشاال وال يلوي : عن ابن عباس قال : ثور عن عكرمة 

  عنقه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس : األوزاعي عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا حدثنا زهري حدثنا أبو مصعب حدثنا  - ٢٥٩٣
والذي نفسي بيده للدنيا أهون على اهللا : مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها فقال : قال 

  من هذه على أهلها 



د خل رسول : عن ابن عباس قال : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا مهام بن حيىي حدثنا عطاء  - ٢٥٩٤
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكعبة وفيها ست سواري فقام عند كل سارية ومل يصل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كتب إيل ابن عباس : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن نافع بن عمر عن ابن أيب مليكة قال  - ٢٥٩٥
لو أن الناس أعطوا بدعواهم ال دعى ناس من الناس دماء ناس وأمواهلم : عليه و سلم قال  أن رسول اهللا صلى اهللا: 

  ولكن اليمني على املدعى عليه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس أن رسول اهللا : حدثنا زهري حدثنا حممد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أيب الزبري  - ٢٥٩٦
  يه و سلم سرب نساءه ليلة مجع قبل الزحام صلى اهللا عل

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

أن ابن الزبري صلى املغرب فسلم يف ركعتني مث : حدثنا زهري حدثنا سعيد بن عامر عن مهام عن عطاء  - ٢٥٩٧
  قام ليستلم الركن فسبح به القوم فرجع فصلى ركعة 

  ما أماط عن سنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم : لك فقال فأتيت ابن عباس فأخربته بذ : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن ابن عباس قال : حدثنا زهري حدثنا حسني بن حممد حدثنا إسرائيل عن مساك عن عكرمة  - ٢٥٩٨
  الرؤيا الصاحلة جزء من سبعني جزء من النبوة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : سني سليم أسد قال ح

عن ابن عباس يرفعه إىل : حدثنا زهري حدثنا جرير بن عبد احلميد عن عطاء بن السائب عن طاووس  - ٢٥٩٩
الطواف بالبيت مثل الصالة إال أنكم تتكلمون : قال  -مل يرفعه : قال جرير وغريه  -النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  خبري  فيه ومن تكلم فيه فال يتكلم إال
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا زهري حدثنا عبد اجلبار اخلطايب حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي عن قيس بن حبتر  - ٢٦٠٠
إذا جاءك يطلب مثن الكلب : مثن الكلب خبيث وقال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ابن عباس قال 
  فامأل كفه ترابا 

صلى : عن ابن عباس قال : حدثنا زهري حدثنا أبو معاوية عن احلجاج عن احلكم عن حيىي بن اجلزار  - ٢٦٠١
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف فضاء ليس بني يديه شيء 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



بن جبري عن صوم رجب  سألت سعيد: حدثنا زهري حدثنا حممد بن عبيد حدثنا عثمان بن حكيم قال  - ٢٦٠٢
ال يفطر : حدثين ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصوم حىت نقول : كيف ترى فيه ؟ فقال 

  ال يصوم : ويفطر حىت نقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عبد الكرمي عن سعيد بن حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي حدثنا عبيد اهللا يعين ابن عمرو عن  - ٢٦٠٣
قوم خيضبون بالسواد يف آخر الزمان كحواصل احلمام : عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : جبري 

  ال يرحيون رائحة اجلنة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس قال أبو : مة حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا عبيد اهللا عن عبد الكرمي عن عكر - ٢٦٠٤
: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : لئن رأيت حممدا يصلي عند الكعبة ألتيته حىت أطأ على عنقه قال : جهل 

لو فعل ألخذته املالئكة عيانا ولو أن اليهود متنوا املوت ملاتوا ورأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون 
  ليه و سلم لرجعوا ال جيدون أهال وال ماال رسول اهللا صلى اهللا ع
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : حدثنا زهري حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا إسرائيل عن عبد اهللا بن مسلم عن سعيد بن جبري  - ٢٦٠٥
   يضع خده عليه] و [ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبل الركن اليماين : عباس قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان الناس { : عن ابن عباس يف قول اهللا عز و جل : حدثنا شيبان حدثنا مهام حدثنا قتادة عن عكرمة  - ٢٦٠٦
  يعين على الكفر كلهم : على اإلسالم كلهم وقال الكليب : قال ]  ٢١٣: البقرة [ } أمة واحدة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس : حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا حممد بن فضيل حدثنا الوليد بن مجيع عمن حدثه  - ٢٦٠٧
  راصوا الصفوف فإين رأيت الشياطني ختللكم كأهنا أوالد احلذف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

د بن الصباح حدثنا معاذ بن هشام أخربين أيب عن قتادة عن أيب قالبة عن خالد بن حدثنا احلسن بن حمم - ٢٦٠٨
: رأيت ريب يف أحسن صورة قال يل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد اهللا بن عباس قال : اللجالج 

يده على كتفي فوجدت  رب ال أدري فوضع: فيم خيتصم املأل األعلى ؟ قلت : لبيك وسعديك قال : يا حممد قلت 
: يف الكفارات : يا حممد فيم خيتصم املأل األعلى ؟ قلت : بردها بني ثديي فعلمت ما بني املشرق واملغرب فقال 

املشي على األقدام إىل اجلمعات وإسباغ الوضوء يف املكروهات وانتظار الصالة بعد الصالة فمن حافظ عليهن عاش 
  وم ولدته أمه خبري ومات خبري وكان من ذنوبه كي

  رجاله رجال الصحيح غري خالد بن اللجالج : قال حسني سليم أسد 



أراه أخربين علي بن حسني : حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر حدثنا األوزاعي عن الزهري  - ٢٦٠٩
هنم بينما هم أ: أخربين رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من األنصار : أن ابن عباس قال : 

ما : جلوس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ولد اليلة رجل عظيم ومات : اهللا ورسوله أعلم كنا نقول : كنتم تقولون يف اجلاهلية إذا رمي مبثل هذا ؟ قالوا 

ا ملوت أحد وال حلياته ولكن ربنا تبارك اهللا تعاىل إذا قضى أمرا سبح محلة فإهنا ال يرمى هب: الليلة رجل عظيم قال 
ماذا : العرش مث سبح أهل السماء الذين يلوهنم حىت التسبيح أهل السماء الدينا مث قالوا للذين يلون محلة العرش 

لدنيا فتخطف اجلن قال ربكم ؟ فيخربوهنم فيستخرب أهل السماوات بعضهم بعضا حىت يبلغ اخلرب أهل السماء ا
  فيلقونه إىل أوليائهم ويرمون فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقذفون فيه ويزيدون 

  الشك من مبشر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس : حدثنا ابن منري حدثنا عبد السالم بن حرب حدثنا يزيد الداالين عن قتادة عن أيب العالية  - ٢٦١٠
إن : يارسول اهللا إنك قد منت قال : فقلت  -أو نفخ  -رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نام حىت غط : قال 

  الوضوء ال جيب إال على من نام مضطجعا فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عباس : ن بن سليم عن عطاء بن يسار حدثنا عمرو بن حصني حدثنا حيىي بن العالء عن صفوا - ٢٦١١
احلمد هللا الذي حسن خلقي وخلقي وزان مين : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا نظر يف املرآة قال : قال 

  ما شان من غريي 
كان وإذا اكتحل جعل يف كل عني اثنني وواحدا بينهما وكان إذا لبس نعليه بدأ باليمني وإذا خلع خلع اليسرى و

  إذا دخل املسجد أدخل رجله اليمىن وكان حيب التيمن يف كل شيء أخذا وعطاء 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : حدثنا عمرو بن حصني حدثنا حيىي بن العالء حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن عن أيب صاحل  - ٢٦١٢
م السفر ويوم الثالثاء يوم الدم ويوم األربعاء يوم أخذ عباس قال يوم األحد يوم غرس وبناء ويوم االثنني يو

  والعطاء فيه ويوم اخلميس يوم دخول على السلطان ويوم اجلمعة يوم تزويج وباءة 
  إسناد تالف : قال حسني سليم أسد 

  مسند ابن عباس

: اس قال حدثنا عمرو بن حصني حدثنا حفص بن غياث النخعي حدثين ابن جريج عن عطاء عن ابن عب - ٢٦١٣
  اذبح مكاهنا سبعا من الشاء : يا رسول اهللا وجبت علي بدنة وقد عزت البدن فما ترى ؟ قال : قال رجل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



تويف : مسعت ابن عباس يقول : حدثنا هدبة حدثنا وهيب عن يونس بن عبيد عن عمار بن أيب عمار قال  - ٢٦١٤
تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و سلم وهو ابن مخس وستني وكان احلسن يقول  رسول اهللا صلى اهللا عليه

  وهو ابن ستني 

  : حدثنا حممد بن بكار حدثنا حديج بن معاوية حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبري قال  - ٢٦١٥
 لقد جاهد مع رسول اهللا ما هو بلعني: فقال ابن عباس : قد جاء حسان اللعني : جاء رجل إاىل ابن عباس فقال : 

  صلى اهللا عليه و سلم بلسانه ونفسه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سويد بن سعيد حدثنا الوليد بن حممد املوقري عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن  - ٢٦١٦
  مسعود 

اإلسالم فبعث بكتابه مع دحية الكليب وأمره  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل قيصر يدعوه إىل: 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يدفعه إىل عظيم بصرى ليدفعه إىل قيصر فدفعه عظيم بصرى إىل قيصر فكان 
قيصر ملا كشف اهللا عنه جنود فارس نذر أن ميشي من محص إىل إيلياء مبا أباله اهللا يف ذلك فلما جاء قيصر كتاب 

التمسوا هل ها هنا من قومه أحد لنسأهلم عن رسول اهللا صلى اهللا : ى اهللا عليه و سلم قال حني قرأ رسول اهللا صل
  عليه و سلم ؟ 

  إسناده ضعيف جدا ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  فأخربين أبو سفيان بن حرب : قال ابن عباس  - ٢٦١٧
  ت بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبني كفار قريش أهنم كانوا بالشام جتارا وذلك يف املدة اليت كان: 

فأتانا رسول قيصر فانطلق يب وبأصحايب حىت قدمنا اإليلياء فأدخلنا عليه فإذا هو جالس يف جملس : قال أبو سفيان 
  سلهم أيهم أقرب إىل هذا الرجل الذي يزعم أنه نيب ؟ : ملكه عليه التاج وإذا عظماء الروم فقال لترمجانه 

هو ابن عمي وليس يف الركب يومئذ رجل من بين : قلت : فما قرابتك ؟ قال : أنا أقرهبم قال : قال أبو سفيان 
إين سائل هذا : أدنوه مين فأمر بأصحايب فجعلوا خلف ظهري مث قال لترمجانه : فقال قيصر : عبد مناف غريي قال 

  عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نيب فإن كذب فكذبوه 
لوال االستحياء يومئذ من أن يأثر أصحايب عين الكذب لكذبته حني سأل ولكين استحييت أن : سفيان  قال أبو

هو فينا ذو : قلت : قل كيف نسب هذا الرجل فيكم ؟ قال : يأثروا عين الكذب فصدقت عنه مث قال لترمجانه 
ونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فهل كنتم تتهم: ال قال : فهل قال هذا القول فيكم أحد قط ؟ قلت : نسب قال 

بل : فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ قال : ال قال : قلت : فهل كان من آبائه ملك ؟ قال : ال قال : ؟ قلت 
ال وحنن اآلن منه : قلت : فهل يغدر ؟ قال : بل يزيدون قال : قلت : فيزيدون أم ينقصون ؟ قال : ضعفاؤهم قال 

فلم متكين كلمة أدخل فيها بشيء أنتقصه به ألين أخاف أن يؤثر : فقال أبو سفيان : قال يف مدة فنحن خناف ذلك 
كانت سجاال : قلت : كيف كانت حربكم وحربه ؟ قال : نعم قال : قلت : فهل قاتلتموه ؟ قال : عين غريها قال 

د اهللا ال نشرك به شيئا وينهانا عما يأمرنا أن نعب: فبماذا يأمركم ؟ قلت : يدال علينا املرة ويدال عليه األخرى قال 
  كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصالة والصدقة والوفاء بالعهد وأداء األمانة 



سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث : فقال لترمجانه حني قلت ذلك : قال 
لو كان أحد منهم قال هذا : ت أن ال فقلت هل قال هذا القول منكم أحد قبله ؟ فزعم: بأنساب قومها وسألتك 

هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فزعمت أن : رجل يأمت بقول قيل قبله وسألتك : القول قبله قلت 
هل كان من آبائه ملك ؟ فزعمت أن ال : إنه مل يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اهللا وسألتك : ال فقلت 

أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فزعمت : ن آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك لو كان م: فقلت 
  أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك فذكر احلديث واحلديث يف حديث سويد 

  إسناده ضعيف جدا ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

ثنا أصبغ بن زيد اجلهين حدثنا القاسم بن أيب أيوب حدثنا حدثنا أبو خثيمة حدثنا يزيد بن هارون حد - ٢٦١٨
: سألته عن الفتون ما هو ؟ قال ]  ٤٠: طه [ } وفتناك فتونا { يف قول اهللا تعاىل : سعيد بن جبري عن ابن عباس 

حديث استأنف النهار يا ابن جبري فإن هلا حديثا طويال فلما أصبحت غدوت إىل ابن عباس ألنتجز منه ما وعدين من 
: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان اهللا وعد إبراهيم من أن جيعل يف ذريته أنبياء وملوكا فقال بعضهم : الفتون فقال 

ليس : إن بين إسرائيل لينتظرون ذلك ما يشكون فيه وقد كانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب فلما هلك قالوا 
ترونه ؟ فائتمروا وأمجعوا أمرهم على أن يبعث رجاال فكيف : كذلك إن اهللا عز و جل وعد إبراهيم قال فرعون 

معهم الشفار يطوفون يف بين إسرائيل فال جيدون مولودا ذكرا إال ذحبوه ففعلوا ذلك فما رأوا أن الكبار من بين 
أن تباشروا من ] إىل [ يوشك أن تفنوا بين إسرائيل فتصريون : إسرائيل ميوتون بآجاهلم والصغار يذحبون قالوا 

عمال اليت كانوا يكفونكم فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل نباهتم ودعوا عاما فال يقتل منهم أحد فينشأ الصغار األ
مكان من ميوت من الكبار فإهنم لن يكثروا مبن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرهتم إياكم ولن يفنوا مبن تقتلون 

  فتحاجون إىل ذلك فأمجعوا أمرهم على ذلك 
ى هبارون يف العام الذي ال يذبح فيه الغلمان فولدته عالنية آمنة فلما كان من قابل محلت مبوسى فحملت أم موس

فوقع يف قبلها اهلم واحلزن ـ وذلك من الفتون يا ابن جبري ـ ما دخل منه يف قلب أمه مما يراد به فأوحى اهللا تبارك 
وأمرها إذا ولدت أن ]  ٧: القصص [ } من املرسلني وال ختايف وال حتزين إنا رادوه إليك وجاعلوه { وتعاىل إليها 

جتعله يف تابوت مث تلقيه يف اليم فلما ولدت فعلت ذلك به فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت يف نفسها ما 
اء صنعت بابن لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إيل من أن ألقيه بيدي إىل زفرات البحر وحيتانه ؟ فانتهى امل

إن : به حىت انتهى به فرضة مستقى جواري امرأة فرعون فلما رأينه أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن 
يف هذا ماال وإنا إن فتحناه مل تصدقنا امرأة امللك مبا وجدناه فيه فحملنه هبيئته مل حيركن منها شيئا حىت دفعنه إليها 

بة مل جتد مثلها على أحد من البشر قط فأصبح فؤاد أم موسى فارغا من فلما فتحته رأت غالما فألقي عليه منها حم
  ذكر كل شيء إال من ذكر موسى 

: فلما مسع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إىل امرأة فرعون ليذحبوه ـ وذلك من الفتون يا ابن جبري ـ فقالت هلم 
ن فأستوهبه منه فإن وهبه يل كنتم قد أحسنتم وأمجلتم اتركوه فإن هذا الواحد ال يزيد يف بين إسرائيل حىت آيت فرعو

يكون لك فأما يل فال حاجة يل يف : قره عني يل ولك قال فرعون : وإن أمر بذحبه مل أملكم فأتت به فرعون فقالت 
  ذلك 

هلداه  والذي أحلف به لو أقر فرعون بأن يكون له قرة عني كما أقرت امرأته: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اهللا به كما هدى امرأته ولكن حرمه ذلك فأرسلت إىل من حوهلا من كل امرأة هلا لنب لتختار له ظئرا فجعل كلما 



  أخذته امرأة منهن لترضعه مل يقبل ثديها حىت أشفقت عليه إمرأة فرعون أن ميتنع من اللنب فيموت فأحزهنا ذلك 
: را يأخذ منها فأصبحت أم موسى واهلة فقالت ألخته قصيه فأخرج إىل السوق وجممع الناس ترجو أن جتد له ظئ

قصي أثره واطلبيه هل تسميعن له ذكرا ؟ أحي ابين أم قد أكلته الدواب ونسيت ما كان اهللا وعدها فيه فبصرت به 
أن يسمو بصر اإلنسان إىل الشيء البعيد وهو إىل جنبه ال يشعر به : أخته عن جنب وهم وال يشعرون ـ واجلنب 

أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فأخذوها فقالوا : فقالت من الفرح حني أعياهم الظؤار ـ 
: ما يدريك ما نصحهم له ؟ هل تعرفونه ؟ حىت شكوا يف ذلك ـ وذلك من الفتون يا ابن جبري ـ فقالت : 

انطلقت إىل أمها فأخربهتا اخلرب فجاءت نصيحتهم له وشفقتهم عليه رغبة يف صهر امللك ورجاء منفعته فأرسلوها ف
  أمه فلما وضعته يف حجرها نزا إىل ثديها حىت امتأل جنباه ريا 

وانطلق البشري إىل إمرأ ة فرعون يبشرها أن قد وجدنا البنك ظئرا فأرسلت إليها فأتيت هبا وبه فلما رأت ما يصنع 
ال أستطيع أن أدع بييت : به شيئا قط فقالت أم موسى امكثي عندي ترضعني ابين هذا فإين مل أحب ح: هبا قالت هلا 

وولدي فنضيع فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إىل بييت فيكون معي ال آلوه خريا وإال فإين غري تاركة بييت 
وولدي وذكرت أم موسى ما كان اهللا عز و جل وعدها فتعاسرت على امرأة فرعون وأيقنت أن اهللا منجز وعده 

  القرية جمتمعني ميتنعون من السخرة والظلم ما كان فيهم ] فأصبح أهل [ بيتها بابنها  فرجعت إىل
أن تريين ابين فوعدهتا يوما تريها إياه فقالت امرأة ] أريد : [ فلما ترعرع قالت امرأة فرعون ألم موسى : قال 

يوم هبدية وكرامة ألرى ذلك فيه وأنا ال يبقني أحد منكم إال استقبل ابين ال: فرعون خلزاهنا وقهارمتها وظؤورهتا 
باعثة أمينا حيصي كل ما يصنع كل إنسان منكم فلم تزل اهلدايا والكرامة والنحل تستقبله من حني خرج من بيت 

أمه إىل أن أدخل على إمرأة فرعون فلما دخل عليها جبلته وأكرمته وفرحت به وأعجبها وجبلت أمه حبسن أثرها 
ه فرعون فليبجلنه وليكرمنه فلما دخلت عليه جعلته يف حجرة فتناول موسى حلية فرعون ألتني ب: عليه مث قالت 

أال ترى إىل ما وعد اهللا إبراهيم نبيه أنه يربك ويعلوك ويصرعك : فمدها إىل األرض فقال الغواة أعداء اهللا لفرعون 
ـ يا ابن جبري ـ بعد كل ب! ؟    ! الء ابتلي وأربك به فتونا فأرسل إىل الذباحني ليذحبوه وذلك من الفتون 

ترينه يزعم أنه : ما بدا لك يف هذا الغالم الذي وهبته يل ؟ قال : فجاءت امرأة فرعون تسعى إىل فرعون فقالت 
أئت جبمرتني ولؤلؤتني فقرهبن إليه فإن بطش : اجعل بيين وبينك أمرا تعرف احلق فيه : يصرعين ويعلوين قالت 

عرفت أنه يعقل وإن تناول اجلمرتني ومل يرد اللؤلؤتني علمت أن أحدا ال يؤثر اجلمرتني  باللؤلؤتني واجتنب اجلمرتني
أال ترى ؟ : على اللؤلؤتني وهو يعقل فقرب ذلك فتناول اجلمرتني فانتزعومها من يده خمافة أن حترقاه فقالت املرأة 

  فصرفه اهللا عنه بعدما كان قد هم به وكان اهللا عز و جل بالغا فيه أمره 
فلما بلغ أشده وكان من الرجال مل يكن أحد من آل فرعون خيلص إىل أحد من بين إسرائيل معه بظلم وال سخرة 

  حىت امتنعوا كل االمتناع 
فبينما موسى يف ناحية املدينة إذا هو برجلني يقتتالن أحدمها فرعوين واآلخر إسرائيلي فاستغاثه اإلسرائيلي على 

دا ألنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى بن بين إسرائيل وحفظه هلم ال يعلم الناس الفرعوين فغضب موسى غضبا شدي
أمنا ذلك من الرضاع إال أم موسى إال أن يكون اهللا أطلع موسى من ذلك على ما مل يطلع عليه غريه فوكز موسى 

ا من عمل الشيطان إنه هذ{ : الفرعوين فقتله وليس يرامها أحد إال اهللا واإلسرائيلي فقال موسى حني قتل الرجل 
[ } رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل فغفر له إنه هو الغفور الرحيم { : مث قال ]  ١٥: قصص [ } عدو مضل مبني 

إن بين إسرائيل قتلوا رجال من آل : وأصبح يف املدينة خائفا يترقب األخبار فأيت فرعون فقيل له ]  ١٦: قصص 



ابغوين قاتله ومن يشهد عليه فإن امللك وإن كان صفوه مع قوم ال :  فرعون فخذ لنا حقنا وال ترخص هلم فقال
  يستقيم له أين يقيد بغري بينة وال ثبت فاطلبوا يل علم ذلك آخذ علم ذلك آخذ لكم حبقكم 

فبينما هم يطوفون ال جيدون ثبتا إذا موسى قد رأى من الغد ذلك اإلسرائيلي يقاتل رجال من آل فرعون آخر 
رائيلي على الفرعوين فصادف موسى قد ندم على ما كان منه فكره الذي رأى لغضب اإلسرائيلي فاستغاثه اإلس

]  ١٨: قصص [ } إنك لغوي مبني { :  -ملا فعل أمس واليوم  -وهو يريد أن يبطش بالفرعوين فقال اإلسرائيلي 
أن يكون إياه أراد ] س فخاف فنظر اإلسرائيلي إىل موسى حني ما قال له ما قال فإذا هو غضبنان كغضبه باألم[ 

قال يا موسى أتريد أن تقتلين { وما الفرعوين ومل يكن أراده إمنا أراد الفرعوين فخاف اإلسرائيلي فحاجز الفرعوين 
وإمنا قال ذلك خمافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله وتنازعا وتطاوعا ]  ١٩: قصص [ } كما قتلت نفسا باألمس 

أتريد أن تقتلين كما قتلت نفسا { : قومه فأخربهم مبا مسع من اإلسرائيلي من اخلرب حني يقول وانطلق الفرعوين إىل 
فأرسل فرعون الذباحني ليقتلوا موسى فأخذ رسل فرعون الطريق األعظم ميشون على هيئتهم يطلبون } باألمس 

ختصر طريقا قريبا حىت يسبقهم ملوسى وهم ال خيافون أن يفوهتم إذ جاء رجل من معيشة موسى من أقصى املدينة فا
  إىل موسى فأخربه اخلرب وذلك من الفتون يا ابن جبري 

فخرج موسى متوجها حنو مدين مل يلق بالء قبل ذلك وليس له بالطريق علم إال حسن ظنه بربه عز و جل فإنه قال 
قون ووجد من دوهنم وملا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يس* عسى ريب أن يهديين سواء السبيل { : 

حابستني غنمهما ـ فقال هلما ما خطبكما معتزلتني ال : يعين بذلك ]  ٢٣ - ٢٢: القصص [ } امرأتني تذودان 
ليس لنا قوة نزاحم القوم وإمنا تنتظر فضول حياضهم فسقى هلما فجعل يغرف يف الدلو : تسقيان مع الناس ؟ قالتا 

فقال رب إين { نصرفتا بغنمهما إىل أبيهما وانصرف موسى فاستظل بشجرة ماء كثريا حىت كان أول الرعاء فراغا فا
إن لكما : فاستنكر أبومها سرعة صدرومها بغنمهما حفال بطانا فقال ]  ٢٤: قصص [ } ملا أنزلت إيل من خري فقري 

ال ختف جنوت  {: اليوم لشأنا فأخربتاه مبا صنع موسى فأمر أحدمها تدعوه له فأتت موسى فدعته فلما كلمه قال 
  ليس لفرعون وال لقومه علينا سلطان ولسنا يف مملكته ]  ٢٥: قصص [ } من القوم الظاملني 

فاحتملته الغرية ]  ٢٦: قصص [ } قالت إحدامها يا أبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األمني { : قال 
ا رأيت منه يف الدلو حني سقى لنا مل أر رجال أما قوته فم: وما يدريك ما قوته وما أمانته ؟ قالت : على أن قال 

أقوى يف ذلك السقي منه وأما أمانته فإنه نظر إيل حني أقبلت إليه وشخصت له فلما علم أين امرأة صوب رأسه ومل 
امشي خلفي وانعيت يل الطريق فلم يفعل هذا ألمر إال وهو أمني : يرفعه ومل ينظر إيل حىت بلغته رسالتك مث قال 

أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني على أن تأجرين { هل لك : فقال له : أبيها فصدقها وظن به الذي قالت  فسري عن
: قصص [ } مثاين حجج فإن أمتمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدين إن شاء اهللا من الصاحلني 

وكانت سنتان عدة منه فقضى اهللا  ففعل فكانت على نيب اهللا موسى صلى اهللا عليه و سلم مثان سنني واجبة]  ٢٧
  عنه عدته فأمتها عشرا 

: هل تدري أي األجلني قضى موسى ؟ قلت : فلقيين رجل من أهل املدينة النصرانية من علمائهم فقال : قال سعيد 
أما علمت أن مثانيا كان على موسى واجبة ومل : فذكرت ذلك له فقال : ال وأنا يومئذ ال أدري فلقيت ابن عباس 

كن نيب اهللا لينقص منها شيئا ويعلم أن اهللا قاض عن موسى عدته اليت وعد فإنه قضى عشر سنني فلقيت النصراين ي
  أجل وأوىل : قلت : الذي سألته فأخربك أعلم منك بذلك ؟ قال : فأخربته ذلك فقال 

إىل ربه تبارك وتعاىل ما  فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص اهللا عليك يف القرآن فشكا



يتخوف من آل فرعون يف القتل وعقد لسانه فإنه كان يف لسانه عقدة متنعه من كثري من الكالم وسأل ربه أن يعنيه 
بأخيه هارون يكون له ردءا ويتكلم عنه بكثري مما ال يفصح به لسانه فآتاه اهللا سؤله وحل عقدة لسانه فأوحى اهللا إىل 

ه فاندفع موسى بعصاه حىت لقي هارون فانطلقا مجيعا إىل فرعون فأقاما على بابه حينا ال يؤذن هارون وأمره أن يلقا
: طه [ } قال فمن ربكما يا موسى { ]  ٤٧: طه [ } إنا رسوال ربك { : هلما مث أذن هلما بعد حجاب شديد فقاال 

إين أريد : ل فاعتذر مبا قد مسعت وقال فأخربه بالذي قص اهللا عليك يف القرآن قال فما تريد ؟ وذكره القتي]  ٤٩
إين أريد أن تؤمن باهللا وترسل معي بين إسرائيل فأىب : أن تؤمن باهللا وترسل معي بين إسرائيل فأىب عليه ذلك وقال 

أئت بآية إن كنت من الصادقني فألقى عصاه فإذا هي حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إىل فرعون : عليه ذلك وقال 
عون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستغاث مبوسى أن يكفها عنه ففعل مث أخرج يده من جيبه فلما رآها فر

فرآها بيضاء من غري سوء ـ يعين من غري برص ـ مث ردها فعادت إىل لوهنا األول فاستشار املأل حوله فيما رأى 
 ٦٣: طه [ } يذهبا بطريقتكم املثلى إن هذان لساحران يريدان أن خيرجاكم من أرضكم بسحرمها و{ : فقالوا له 

امجع لنا السحرة فإهنم بأرضك : يعين ملكهم الذي هم فيه والعيش ـ فأبوا أن يعطوه شيئا مما طلب وقالوا له ] 
مب يعمل هذا : كثري حىت يغلب سحرهم سحرمها فأرسل يف املدينة فحشر له كل ساحر متعامل فلما أتوا فرعون قالوا 

فال واهللا ما أحد يف األرض يعمل السحر باحليات والعصي الذي نعمل فما : يعمل باحليات قالوا : الساحر ؟ قالوا 
وأن حيشر { إنكم أقاريب وخاصيت فأنا صانع إليكم كل ما أحببتم فتواعدوا يوم الزينة : أجرنا حنن غلبنا ؟ فقال هلم 

  ]  ٥٩: طه [ } الناس ضحى 
ينة اليوم الذي أظهر اهللا فيه موسى على فرعون والسحرة وهو يوم حدثين ابن عباس أن يوم الز: قال سعيد 

لعلنا نتبع السحرة إن { انطلقوا فلنحضر هذا األمر : عاشوراء فلما اجتمعوا يف صعيد قال الناس بعضهم لبعض 
هتم يا موسى ـ لقدر: ـ يعنون موسى و هارون استهزاء هبما ـ فقالوا ]  ٤٠: الشعراء [ } كانوا هم الغالبني 

فألقوا حباهلم { قال بل ألقوا ]  ١١٥: األعراف [ } إما أن تلقي وإما أن نكون حنن امللقني { بسحرهم ـ 
فرأى موسى من سحرهم ما أوجس يف نفسه ]  ٤٤: الشعراء [ } وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 

فلما ألقاها صارت ثعبانا عظيما فاغرة ]  ١١٧: ف األعرا[ } أن ألق عصاك { خفية فأوحى اهللا تبارك وتعاىل إليه 
فاها فجعلت العصي بدعوة موسى تلبس باحلبال حىت صارت جزرا إىل الثعبان تدخل فيه حىت ما أبقت عصا وال 

لو كان هذا سحرا مل يبلغ من سحرنا هذا ولكنه أمر من أمر اهللا : حبال إال ابتلعته فلما عرف السحرة ذلك قالوا 
ىل آمنا باهللا ومبا جاء به موسى ونتوب إىل اهللا عز و جل مما كنا عليه وكسر اهللا ظهر فرعون يف ذلك تبارك وتعا

 ١١٨: األعراف [ } فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين * وبطل ما كانوا يعملون { املوطن وأشياعه وأظهر احلق 
ن فمن رآها من آل فرعون طن أهنا ابتذلت و امرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو اهللا بالنصر ملوسى على فرعو]  ١١٩

  للشفقة على فرعون وأشياعه وإمنا كان حزهنا ومهها ملوسى 
فلما طال مكث موسى مليواعيد فرعون الكاذبة كلما جاءه بآية وعده عندها أن يرسل بين إسرائيل فإذا مضت 

ليه وعلى قومه الطوفان واجلراد يصنع غري هذا ؟ فأرسل اهللا ع] أن [ هي يستطيع ربك : أخلف مواعيده وقال 
والقمل والضفادع والدم آيات مفصالت كل ذلك يشكو إىل موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه ويوافقه أن يرسل 

معه بين إسرائيل فإذا كف ذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده حىت أمر باخلروج بقومه غخرج هبم ليال فلما 
أن : املدائن حاشرين يتبعهم جبنود عظيمة كثرية فأوحى اهللا إىل البحر  أصبح فرعون ورأى أهنم قد مضوا أرسل إىل

إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفرق اثين عشر فرقا حىت جيوز موسى ومن معه مث التق على من بقي بعده من 



اه فرعون وأشياعه فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا فانتهى إىل البحر وله قصيف خمافة أن يضربه موسى بعص
  وهو غافل فيصري عاصيا 

افعل ما أمرك ربك فإنك لن ]  ٦١: الشعراء [ } إنا ملدركون { فلما تراءى اجلمعان وتقاربا قال قوم موسى 
وعدين إذا أتيت البحر أن يفرق يل اثين عشر فرقا حىت أجاوزه مث ذكر بعد ذلك العصا : تكذب ولن تكذب فقال 

أوائل جند فرعون من أواخر موسى فانفرق البحر كما أمره ربه وكما  فضرب البحر بعصاه فانفرق له حني دنا
  وعد موسى فلما أن جاوز موسى وأصحابه كلهم ودخل فرعون وأصحابه التقى عليهم كما أمر اهللا 

إنا خناف أن ال يكون فرعون غرق فال نؤمن هبالكه فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حىت : فلما جاوز موسى البحر قالوا 
  نوا هبالكه استيق

* قالوا يا موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلون { مث مروا على قوم قوم يعكفون على أصنام هلم 
قد رأيتم من العرب ومسعتم ما ]  ١٣٩ - ١٣٨: األعراف [ } إن هؤالء مترب ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 

أطيعوا هارون فإين قد استخلفته عليكم وإين ذاهب إىل ريب : هلم يكفيكم ومضى فأنزهلم موسى منزال مث قال 
  وأجلهم ثالثني يوما أن يرجع إليهم 

ليلهن وهنارهن كره أن يكلم ربه وخيرد من فمه ريح فم الصائم : فلما أترى ربه أن يكلمه يف ثالثني وقد صامهن 
: أفطرت ؟ ـ وهو أعلم بالذي كان ـ قال : فتناول موسى شيئا من نبات األرض فمضغه فقال له ربه حني أتاه 

أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح : رب كرهت أن أكلمك إال وفمي طيب الريح قال 
  املسك ؟ ارجع حىت تصوم عشرا مث ائتين ففعل موسى ما أمر به 

إنكم خرجتم من : خطبهم فقال ساءهم ذلك وكان هارون قد : فلما رأى قوم موسى أنه مل يرجع إليهم لألجل قال 
مصر ولقوم عوار وودائع ومل فيها مثل ذلك وأنا أرى أن حتتسبوا مالكم عندهم وال أحل لكم وديعة وال عارية 

ولسنا برادين إليهم شيئا من ذلك وال ممسكيه ألنفسنا فحفر حفريا وأمر كل قوم عندهم شيء من ذلك من متاع أو 
  ال يكون لنا وال هلم : مث أوقد عليه النار فأحرقه فقال حلية أن يقذفوه يف ذلك احلفري 

وكان السامري رجال من قوم يعبدون البقر جريان هلم ـ ومل يكن من بين إسرائيل ـ فاحتمل مع موسى وبين 
يا سامري أال تلقي ما يف : إسرائيل حني احتملوا فقضي له أن رأى أثرا فأخذ منه قبضة فمر هبارون فقال هارون 

هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر فال ألقيها : وهو قابض عليه ال يراه أحد طوال ذلك قال  يدك ؟
أريد أن أكون عجال فاجتمع ما : ال أن تدعو اهللا إذا ألقيتها أن يكون ما أريد فألقاها ودعا له هارون وقال ’بشيء 

  ال أجوف ليس فيه روح له خوار كان يف احلفرة من متاع أو حلية أو حناس أو حديد فصار عج
وال واهللا ما كان له صوت قط إمنا كانت الريح تدخل كم دبره وخترج من فيه وكان ذلك الصوت : قال ابن عباس 

هذا ربكم ولكن موسى : فقالت فرقة يا سامري ما هذا فأنت أعلم به ؟ قال : من ذلك فتفرق بنو إسرائيل فرقا 
  أضل الطريق 
كذب هبذا حىت يرجع إلينا موسى فإن كان ربنا مل نكن ضيعناه وعجزنا فيه حني رأيناه وإن مل يكن ال ت: وقالت فرقة 

  ربنا فإنا نتبع قول موسى 
  هذا عمل الشيطان وليس بربنا وال نؤمن به وال نصدق : وقالت فرقة 

  وأشرب فرقة يف قلوهبم التصديق مبا قال السامري يف العجل وأعلنوا التكذيب به 
  ليس هكذا ]  ٩٠: طه [ } يا قوم إمنا فتنتم به وإن ربكم الرمحن { : م هارون فقال هل



أخطأ ربه فهو يطلبه : فما بال موسى وعدنا ثالثني يوما مث أخلفنا ؟ هذه أربعون قد مضت فقال سفاؤهم : قالوا 
  ويتبعه 

األعراف [ } إىل قومه غضبان أسفا رجع موسى { فلما كلم اهللا موسى وقال له ما قال أخربه مبا لقي قومه من بعده 
وألقى األلواح مث إنه عذر أخاه واستغفر } وأخذ برأس أخيه جيره إليه { : فقال هلم ما مسعتم يف القرآن ]  ١٥٠: 

قبضت قبضة من أثر الرسول وفطنت هلا : ما محلك على ما صنعت ؟ قال : له وانصرف إىل السامري فقال له 
فاذهب فإن لك يف احلياة أن تقول ال مساس وإن { : قال } لك سولت يل نفسي وكذ{ وعميت عليكم فقذفتها 

 ٩٧ - ٩٦: طه [ } لك موعدا لن ختلفه وانظر إىل إهلك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه مث لننسفنه يف اليم نسفا 
وقالوا : رأي هارون  ولو كان إهلا مل ختلص إىل ذلك منه فاستيقن بنو إسرائيل واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل] 

سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فتفكر لنا ما عملنا فاختار قومه سبعني رجال : ـ مجاعتهم ـ ملوسى 
لذلك ـ إلتيان اجلبل ـ ممن مل يشرك يف العجل فانطلق هبم ليسأل هلم التوبة فرجفت هبم األرض فاستحيا نيب اهللا 

رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أهتلكنا مبا فعل السفهاء { : ل فقال فقال من قومه ووفده حني فعل هلم ما فع
وفيهم من كان اهللا اطلع على ما أشرب من حب العجل إميانا به فلذلك رجفت هبم ]  ١٥٥: واألعراف [ } منا 

الذين * ؤمنون ورمحيت وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا ي{ : األرض فقال 
فقال ]  ١٥٧ - ١٥٦: األعراف [ } يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل 

إن رمحتك كتبتها لقوم غري قومي فليتك أخرتين حىت خترجين حيا يف أمة ذلك : رب سألتك التوبة لقومي فقلت : 
توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد وولد فيقتله  إن: الرجل املرحومة فقال اهللا عز و جل له 

بالسيف ال يبايل من قتل يف ذلك املوطن ويأيت أؤلئك الذين خفي على موسى و هارون ما اطلع اهللا عليه من ذنوهبم 
قدسة وأخذ واعترفوا هبا وفعلوا ما أمروا به فغفر اهللا للقاتل واملقتول مث سار هبم موسى متوجها حنو األرض امل

األلواح بعدما سكت عنه الغضب فأمرهم بالذي أمر به أن يبلغهم من الوظائف فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا هبا 
فنتق اهللا عليهم اجلبل كأنه ظلة ودنا منهم حتىخافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بأمياهنم وهم مصغون إىل اجلبل 

اجلبل خمافة أن يقع عليهم مث مضوا حىت أتوا األرض املقدسة فوجدوا  واألرض والكتاب بأيديهم وهم ينظرون إىل
يا موسى إن { : فيها مدينة فيها قوم جبارون خلقهم خلق منكر وذكروا من مثارهم أمرا عجيبا كم عظمها فقالوا 

[ } نها فإنا داخلون فإن خيرجوا م{ ال طاقة لنا هبم وال ندخلها ما داموا فيها ]  ٢٢: املائدة [ } فيها قوما جبارين 
: آمنا مبوسى فخرجا إليه فقاال : من اجلبارين ]  ٢٣: املائدة [ } قال رجالن من الذين خيافون { ]  ٢٢: املائدة 

حنن أعلم بقومنا إن كنتم إمنا ختافون مما ترون من أجسامهم وعدهتم فإهنم ال قلوب هلم وال منعة عندهم فادخلوا 
  } فإنكم غالبون  فإذا دخلتموه{ عليهم الباب 
من الذين { : إهنما من قوم موسى وزعم عن سعيد بن جبري أهنما من اجلبابرة آمنا مبوسى يقول : ويقول ناس 

قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت { إمنا عىن بذلك الذين خيافهم بنو إسرائيل } خيافون 
فأغضبوا موسى فدعا عليهم ومساهم فاسقني ومل يدع عليهم قبل ]  ٢٤: ملائدة ا[ } وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون 

فاسقني : ذلك ملا رأى منهم من املعصية وإساءهتم حىت كان يومئذ فاستجاب اهللا له فسماهم كما مساهم موسى 
الغمام يف وحرمها عليهم أربعني سنة يتيهون يف األرض يصبحون كل يوم فيسريون ليس هلم قرار مث ظلل عليهم 

التيه وأنزل عليهم املن السلوى وجعل هلم ثيابا ال تبلى وال تتسخ وجعل بني ظهورهم حجرا مربعا وأمر موسى 
يف كل ناحية ثالثة أعني وأعلم كل سبط عينهم ]  ٦٠: البقرة [ } فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا { فضربه بعصاه 



  باألمس ] كان فيه [ ذلك احلجر فيهم باملكان الذي اليت يشربون منها ال يرحتلون من منقلة إال وجد 
وصدق ذلك عندي أن معاوية مسع ابن عباس حدث : رفع ابن عباس هذا احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فكيف : أن يكون الفرعوين هذا الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل قال : هذا احلديث فأنكره عليه 
كن علم به وال ظهر عليه إال اإلسرائيلي الذي حضر ذلك وشهده ؟ فغضب ابن عباس وأخذ بيد يفشي عليه ومل ي

يا أبا إسحاق هل تذكر يوم حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : معاوية فذهب به إىل سعد بن مالك الزهري فقال 
إمنا أفشى عليه :  ؟ فقال اإلسرائيلي أفشى عليه أم الفرعوين: سلم عن قتيل موسى الذي قتله من آل فرعون 

  الفرعوين مبا مسع من اإلسرائيلي الذي شهد ذلك وحضره 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

أخربكم أبو يوسف عن حممد بن عبيد اهللا عن عطاء : قرئ على بشر بن الوليد : أخربنا أبو يعلى قال  - ٢٦١٩
  : عن أيب هريرة قال 

هناين أن أنقر نقر الديك وأن ألتفت التفات الثعلب أو أقعي إقعاء السبع : بثالث هناين خليلي عن ثالث وأمرين : 
  وأمرين بالوتر قبل النوم وصوم ثالثة أيام من كل شهر وصالة الضحى 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

جاج بن أرطأة عن أخربكم أبو يوسف عن ابن أيب ليلى و احل: قرئ على بشر : أخربنا أبو يعلى قال  - ٢٦٢٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان خيطب يوم اجلمعة قائما مث جيلس مث يقوم : احلكم عن مقسم عن ابن عباس 

  فجلس جلوسا خفيفا : فيخطب فزاد ابن أيب ليلى حرفا قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بو يوسف عن احلجاج عن مساك بن حرب عن جابر أخربكم أ: قرئ على بشر : أخربنا أبو يعلى قال  - ٢٦٢١
  بن مسرة 

  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حنوا من ذلك : 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربكم أبو يوسف حدثنا إمساعيل بن مسلم عن احلسن و أيب : قرئ على بشر : أخربنا أبو يعلى قال  - ٢٦٢٢
أصليت ؟ قال : طفاين جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة فقال أن سليكا الغ: الزبري عن جابر 

  فصل ركعتني جتوز فيهما : ال قال : 
  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  أخربكم أبو يوسف عن أبن أيب ليلى عن نافع عن ابن عمر : قرئ على بشر : أخربنا أبو يعلى قال  - ٢٦٢٣
صالة الليل مثىن مثىن فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة إن اهللا وتر : اهللا عليه و سلم أنه قال عن رسول اهللا صلى : 

  جيب الوتر ألنه واحد 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



أخربكم أبو يوسف عن أيب إسحاق الشيباين عن حبيب بن أيب : قرئ على بشر : أخربنا أبو يعلى قال  - ٢٦٢٤
  ثابت عن ابن عمر 

  بنحو من ذلك : 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أخربكم أبو يوسف عن احلجاج عن الزهري عن سعيد بن : قرئ على بشر : أخربنا أبو يعلى قال  - ٢٦٢٥
  املسيب عن أيب هريرة 

  من أدرك ركعة من اجلمعة صلى إليها أخرى : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مثل : أخربكم أبو يوسف عن احلجاج عن نافع عن ابن عمر : قرئ على بشر : أخربنا أبو يعلى قال  - ٢٦٢٦
  ذلك 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربكم أبو يوسف عن عبد اهللا بن احملرر عن حيىي بن أيب كثري : قرئ على بشر : أخربنا أبو يعلى قال  - ٢٦٢٧
  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى أن يتبع امليت صوت أو نار : ة عن جابر عن أيب سلم

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربكم أبو يوسف عن حيىي بن أيب أنيسة عن زبيد األيامي عن : قرئ على بشر : أخربنا أبو يعلى قال  - ٢٦٢٨
شغل املشركون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : ل أيب عبد الرمحن السلمي عن عبد اهللا بن مسعود قا

الظهر والعصر واملغرب والعشاء حىت ذهب ساعة من الليل مث أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الصلوات 
بالال فأذن وأقام مث صلى الظهر مث أمره فأذن وأقام فصلى العصر مث أمره فأذن وأقام فصلى املغرب مث أمره فأذن 

  م فصلى العشاء وأقا
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربكم أبو يوسف عن إسحاق بن راشد عن الزهري : قرئ على بشر بن الوليد : أخربنا أبو يعلى قال  - ٢٦٢٩
أنا الشهيد على : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال للشهداء يوم أحد : عن عبد اهللا بن ثعلبة العذري 

  م القيامة زملوهم جبراحاهتم ودمائهم وال تغسلوهم هؤالء يو
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أخربكم أبو يوسف عن حممد بن أسحاق عن إمساعيل : قرئ على بشر بن الوليد : أخربنا أبو يعلى قال  - ٢٦٣٠
  : بن أمية عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس أنه قال 

لعبد من املغنم سهم ؟ وهل كن ـ النساء ـ حيضرن احلرب مع رسول اهللا صلى اهللا هل ل: كتب إليه جندة يسأله : 
  عليه و سلم ؟ ومىت جيب للصيب السهم من املغنم ؟ وعن سهم ذوي القرىب 

فكتب إليه ابن عباس أنه ال حق للعبد يف املغنم ولكن يرضخ له وكتب النساء كن خيرجن مع النيب صلى اهللا : قال 



  وين اجلرحى وأنه يرضخ هلن وأنه ال حق للصيب يف املغنم حىت حيتلم عليه و سلم يدا
وكتب إليه يف سهم ذوي القرىب أن عمر عرض علينا أن يزوج منه أمينا ويقضي منه من مغرمنا فأبيتا ذلك عليه إال 

  أن يسلمه كله وأىب ذلك 
  رجاله ثقات واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

قرئ على بشر أخربكم أبو يوسف عن حممد بن إسحاق عن أيب جعفر و الزهري : قال  أخربنا أبو يعلى - ٢٦٣١
كتبت إيل تسألين عن قتل : أنا كتبت كتاب ابن عباس إىل جندة : و إمساعيل بن أمية عن يزيد بن هرمز أنه قال 

دان فلو كنت تعلم يف الولدان وأنا عامل موسى قتل وليدا وقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن قتل الول
  الولدان ما كان يعلم عامل موسى كان ذلك 

وكتبت أن النساء كن حيضرن احلرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويرضخ هلن وال يضرب هلن بسهم 
  بالفيء ؟ وقد كنا حيضرن احلرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويرضخ هلن وال يضرب هلن بسهم 

وكتبت تسألين عن العبيد هل كانوا حيضرون احلرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : احلديث  زاد إمساعيل يف
  وهل كان يضرب هلم بسهم ؟ فكتب إليه بالعبيد كما كتب يف النساء 

  وكتبت تسألين عن اليتيم مىت خيرج من اليتم فإذا احتلم خرج من اليتم وضرب هلم بسهم 

حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس عن أيب : حممد بن أيب بكر املقدمي أخربنا أبو يعلى قال  - ٢٦٣٢
  من قام ليلة على القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : هريرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرمحن بن عثمان أبو حبر البكراوي حدثنا حبر بن أخربنا أبو يعلى حدثنا عمرو بن مالك  - ٢٦٣٣
  : مرارا عن جده عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال 

  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف نعليه : 

أخربنا أبو يعلى حدثنا جبارة بن مغلس حدثنا شريك و أبو شهاب عن عاصم عن الشعيب عن ابن عباس  - ٢٦٣٤
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أيت بدلو من زمزم وهو يطوف فشرب وهو قائم : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  مبثل ذلك : أخربنا أبو يعلى حدثنا جبارة حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن عطاء عن ابن عباس  - ٢٦٣٥
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربكم أبو يوسف عن عمرو بن حيىي األنصاري عن : قرئ على بشر بن الوليد : أخربنا أبو يعلى قال  - ٢٦٣٦
  سعيد موىل شقران موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أن ابن عمر حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي على محار وهو متوجه إىل خيرب : 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



أخربكم أبو يوسف عن ليث بن أيب سليم عن عبد : قرئ على بشر بن الوليد : بو يعلى قال أخربنا أ - ٢٦٣٧
  الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 

أحرورية أنت ؟ كنا مع رسول اهللا صلى : أن امرأة سألتها عن احلائض تقضي الصيام وال تقضي الصالة فقالت هلا : 
  صالة اهللا عليه وسبم نقضي الصيام وال نقضي ال

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربكم أبو يوسف عن عبد اهللا بن علي عن إسحاق : قرئ على بشر بن الوليد : أخربنا أبو يعلى قال  - ٢٦٣٨
  : بن عبد اهللا عن طلحة بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت 

  أول ما فرضت الصالة ركعتني فزيد يف صالة احلضر وتركت صالة السفر : 

أخربكم أبو يوسف عن األجلح عن عبد اهللا بن ذكوان عن : قرئ على بشر : أخربنا أبو يعلى قال  - ٢٦٣٩
أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى من الليل فلم : أخربين عبد اهللا بن مالك بن حبينة : األعرج أنه قال 

  جيلس يف السجدتني األوليتني فسجد سجديت السهو مكانه 
  إسناده حسن : ني سليم أسد قال حس

أخربنا أبو يعلى حدثنا حممد بن جامع العطار حدثنا محاد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن أيب هريرة قال  - ٢٦٤٠
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخليل معقود بنواصيها اخلري : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن حدثنا حممد بن جامع حدثن - ٢٦٤١
  اخلري معقود بنواصي اخليل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أيب هريرة قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : عمر قال  حدثنا حمم بن جامع العطار حدثنا محاد بن زيد عن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن - ٢٦٤٢
  اخلري معقود بنواصي اخليل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو يعلى حدثنا حممد بن عقبة السدوسي حدثنا علي أبو حممد القرشي حدثنا أبو عبد الرمحن  - ٢٦٤٣
أيت به عبيد اهللا بن زياد ورأيت رأس عبيد اهللا بن زياد  رأيت احلسني بن علي: الغنوي عن عبيد امللك بن عمري قال 

أيت به املختار بن أيب عبيد ورأيت رأس املختار أيت به مصعب بن الزبري ورأيت رأس مصعب أيت به عبد امللك بن 
  مروان 

  ؟ ! ما كان هلؤالء عمل إال الرؤوس : قال أبو يعلى 
  أثر إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



صنعت طعاما فدعوت : أخربنا أبو يعلى حدثنا حممد بن عقبة حدثنا حيىي بن محاد حدثنا أبو عوانة قال  - ٢٦٤٤
فلقيت رقبة بن مسلقة : إن وضاحا دعانا على عرق عائر ورمان حامض قال : سليمان األعمش فبلغين عنه أنه قال 

على عرق عائر : ن إخواننا فأكرمك مث تقول يا أبا حممد دعاك أخ م: أكفيك فلقيه فقال : فشكوته إليه فقال 
أما واهللا ما علمتك إال شرس الطبيعة دائم القطوب سريع امللل مستخفا حبقوق الزور كأنك ! ورمان حامض ؟ 

  تسعط اخلردل إذا سئلت احلكاية 

  : قال  لقنت سلمة بن علقمة فحدثين به فرجع عنه مث: حدثنا وهب بن بقية حدثنا محاد بن زيد قال  - ٢٦٤٥
  إذا أردت أن يكذب صاحبك فلقن 

  أثر رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو مصعب : حدثنا شعيب بن سلمة بن قاسم األنصاري من ولد رفاعة بن رافع بن خديج قال  - ٢٦٤٦
عبد أستأذن العباس بن : إمساعيل بن قيس بن زيد بن ثابت حدثنا أبو حازم عن سهب بن سعد الساعدي قال 

ـ : املطلب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اهلجرة فقال له  يا عم أقم مكانك الذي أنت به فإن اهللا ـ عز و جل 
  خيتم بك اهلجرة كما ختم يب النبوة 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  : مسعت شعبة يقول : حدثنا يعقوب حدثنا عبد الرمحن بن مهدي قال  - ٢٦٤٧
  ! ديث يصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة وعن صلة الرحم فهل أنتم منتهون ؟ إن هذا احل: 

  إسناده صحيح إىل شعبة : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن عثمان عن عبيد اهللا بن أيب مليكة حدثين : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا بشر قال  - ٢٦٤٨
فجئت وعند رأسها عبد اهللا بن عبد الرمحن : هي يف املوت قال أن ابن عباس جاء يستأذن على عائشة و: ذكوان 

: دعين من ابن عباس فال حاجة يل به وال بتزكيته قال : بن أيب بكر فقلت هذا ابن عباس يستأذن عليك ؟ قالت 
: قال فأذن له إن شئت : يا أمتاه إن عبد اهللا بن عباس من صاحلي بنيك يريد أن يسلم عليك قالت : فقال عبد اهللا 

أبشري فو اهللا ما بينك وبني أن تفارقي كل نصب وتلقي حممدا واألحبة إال أن تفارق : فجاء ابن عباس فعقد فقال 
كنت أحب نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال طيبا : قال ! أيضا ابن عباس ؟ : روحك جسدك قالت 

و سلم يف املنزل يلتقطها وأصبح الناس ليس معهم ماء سقطت قالدتك يوم األبواء فأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ـ أن تيمموا صعيدا طيبا فكان ذلك من سببك ما أنزل اهللا هلذه األمة من الرخصة مث  ـ تبارك وتعاىل  فأنزل اهللا 

أنزل اهللا براءتك من فوق سبع مساوات فأصبح ليس مسجد من مساجد اهللا يذكر فيه اهللا إال تتلى فيه براءتك آناء 
  لليل وآناء النهار ا

  دعين منك يا ابن عباس فو اهللا لوددت أين كنت نسيا منسيا : قالت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا هشام بن يوسف حدثين القاسم بن أخي خالد بن عبد الرمحن عن  - ٢٦٤٩
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب : ن عباس يقول خالد بن عبد الرمحن عن سعيد بن املسيب أنه مسع اب



يا : الناس يوم اجلمعة أتاه رجل من بين ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة يتخطى الناس حىت أقترب إليه فقال 
ام اجلس مث ق: اجلس فجلس مث قام الثانية فقال : أقم علي احلد فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : رسول اهللا 

أتيت امرأة حراما فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لرجال من : وما حدك ؟ قال : الثالثة فقال مثل ذلك فقال 
انطلقوا به فاجلدوه مئة جلدة ومل : أصحابه فيه علي بن أيب طالب و العباس و زيد بن حارثة و عثمان بن عفان 

ائتوين به جملودا : خبثت هبا ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أال جتلد اليت : يا رسول اهللا : يكن الليثي تزوج قيل 
فالنة ـ امرأة من بين بكر ـ فدعا هبا فسأهلا : من صاحبتك ؟ قال : فلما أيت به قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

نيب صلى اهللا عليه كذب واهللا ما أعرفه وإين مما قال لربيئة اهللا على ما أقول من الشاهدين فقال ال: عن ذلك فقالت 
: من شهد على أنك خبثت هبا ؟ فإهنا تنكر فإن كان لك شهداء جلدهتا حدا وإال جلدناك حد الفرية فقال : و سلم 

  يا رسول اهللا ما يل شهداء فأمر به فجلد حد الفرية مثانني جلدة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: ن عن إبراهيم بن إمساعيل عن داود بن حصني عن ابن عباس حدثنا إسحاق حدثنا محيد بن عبد الرمح - ٢٦٥٠
  ال تقتلوا أصحاب الصوامع : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا خصيف حدثنا مقسم موىل ابن عباس عن ابن عباس  - ٢٦٥١
يف قطيفة محراء فقدت يوم بدر فقال ]  ١٦١: آل عمران [ } وما كان لنيب أن يغل { ه اآلية ملا نزلت هذ: قال 

وما كان لنيب أن يغل ومن يغلل { لعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذها فأنزل اهللا عز و جل : بعض الناس 
  ]  ١٦١: آل عمران [ } يأت مبا غل يوم القيامة 

عمر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعب بن سوار عن سلمة بن كهيل عن حدثنا عبد اهللا بن  - ٢٦٥٢
مرت شاة بني يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يف الصالة بينه وبني القبلة : سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 

  فلم يقطع صالته 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أنشد حسان بن ثابت : يب حيان التيمي عن حبيب بن أيب ثابت قال حدثنا عبد اهللا حدثنا عبدة عن أ - ٢٦٥٣
  : النيب صلى اهللا عليه و سلم أبياتا فقال 

  ) شهدت بإذن اهللا أن حممدا رسول الذي فوق السماوات من عل ( 
  ) وأن أبا حيىي و حيىي كالمها له عمل يف دينه متقبل ( 
  ) فيهم ويعدل  وأن أخا األحقاف إذا قام فيهم يقول بذات اهللا( 

  وأنا : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا طلحة بن سنان عن أيب سعد عن عكرمة عن ابن عباس قال  - ٢٦٥٤
كنت حني : ما حسبك ؟ قال : أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل رجل من األنصار فأبطأ عليه فقال : 



وما عليك : وما كان رسولك على املرأة فقمت فاغتسلت ققال : أتاين رسولك على املرأة فقمت فاغتلست فقال 
  فكان األنصار يفعلون ذلك : أال تغتسل ما مل تنزل ؟ قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

سليمان عن يزيد بن أيب زناد عن مقسم عن ابن عباس  حدثنا عبد اهللا بن عمر حدثنا عبد الرحيم بن - ٢٦٥٥
  كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حلة محراء كان يلبسها وقميص : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إذ يغشى { : حدثنا عبد اهللا بن عمر حدثنا أبو خالد األمحر عن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس قال  - ٢٦٥٦
  رأيتها حىت استثبتها مث حال دوهنا فراش الذهب : قال رسول اهللا ]  ١٦: النجم [ } ما يغشى  السدرة

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا عبد اهللا بن عمر حدثنا حممد بن فضيل عن الوليد بن مجيع عمن حدثه عن ابن عباس قال  - ٢٦٥٧
  صوا الصفوف فإين رأيت الشياطني ختللكم كأهنا أوالد احلذف ترا: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: يف قوله عز و جل : حدثنا عبد اهللا بن عمر حدثنا عبدة عن النضر بن عريب عن عكرمة عن ابن عباس  - ٢٦٥٨
  مل يتغري : قال ]  ٢٥٩: البقرة [ } فانظر إىل طعامك وشرابك مل يتسنه { 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن مسروق عن ] عن عبد اهللا بن مرة [ حدثنا سريج بن يونس حدثنا مروان بن معاوية عن األعمش  - ٢٦٥٩
زيدوا عقارب أنياهبم كالنحل : قال ]  ٨٨: النحل [ } زدناهم عذابا فوق العذاب { : يف قول اهللا : عبد اهللا 
  الطوال 

  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

{ يف قوله : حدثنا سريج حدثنا إبراهيم بن سليمان عن األعمش عن احلسن عن ابن عباس أنه قال  - ٢٦٦٠
قال هي مخسة أهنار حتت العرش يعذبون ببعضها بالليل وببعضها ]  ٨٨: النحل [ } زدناهم عذابا فوق العذاب 

  بالنهار 
  راهيم بن سليمان املؤدب وهو ثقة رجاله رجال الصحيح خال إب: قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن سعد بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه عن طلحة بن عبد : حدثنا حمرز بن عون قال  - ٢٦٦١
صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاحتة الكتاب وسورة وجهر حىت أمسعنا فلما انصرف : اهللا بن عوف قال 

  سنة وحق  :أخذت بيده فسألته عن ذلك فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ملا خرج رسول اهللا صلى : حدثنا حممود بن خداش حدثنا حممد بن عبيد عن طلحة عن ابن عباس قال  - ٢٦٦٢
أما واهللا ألخرج منك وإين ألعلم أنك أحب بالد اهللا إيل وأكرمه على اهللا ولوال أن : اهللا عليه و سلم من مكة قال 

  ما خرجت  أهلك أخرجوين
يا بين عبد مناف إن كنتم والة هذا األمر من بعدي فال متنعوا طائفا ببيت اهللا ساعة من ليل وال هنار ولوال أن تطغى 

  قريش ألخربهتا ما هلا عند اهللا اللهم إنك أذقت أوهلم وباال فأذب آخرهم نواال 
  ة رجاله رجال الصحيح خال حممود بن خداش وهو ثق: قال حسني سليم أسد 

{ يف قوله : حدثنا حممد األمحسي حدثنا حممد بن فضيل حدثنا الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس  - ٢٦٦٣
  منصبا : الرياح ثجاجا قال : املعصرات : قال ]  ١٤: النبأ [ } وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاجا 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  املطر : قال الصيب ]  ١٩: البقرة [ } أو كصيب من السماء { : وعن ابن عباس يف قوله  - ٢٦٦٤
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

{ : املطيعة وأما قوله : قال الرخاء ]  ٣٦: ص [ } رخاء حيث أصاب { : وعن ابن عباس يف قوله  - ٢٦٦٥
يف السماء كيف يشاء وجيعله يرسل الرياح فتثري سحابا فيبسطه { : حيث أراد ويف قوله : قال } حيث أصاب 

خيرج من { يعين املطر ]  ٤٨: الروم [ } فترى الودق { قطعا بعضها فوق بعض : يقول ]  ٤٨: الروم [ } كسفا 
  من بينه ]  ٤٨: الروم [ } خالله 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: قال اإلعصار ]  ٢٦٦: البقرة [ } فأصاهبا إعصار فيه نار فاحترقت { : وعن ابن عباس يف قوله  - ٢٦٦٦
  الريح الشديد 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  هي األحالم الكاذبة : قال ]  ٤٤: يوسف [ } أضغاث أحالم { : وعن ابن عباس يف قوله  - ٢٦٦٧
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الذين يأكلون { يف قوله عز و جل : وعن ابن عباس  - ٢٦٦٨
يعرفون يوم القيامة بذلك ال يستطيعون القيام إال كما يقوم اجملنون : قال ]  ٢٧٥: البقرة [ } الشيطان من املس 

وأحل اهللا البيع وحرم { ـ كذبوا على اهللا ـ ]  ٢٧٥: البقرة [ } ذلك بأهنم قالوا إمنا البيع مثل الربا { املخنق 
با فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل اهللا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الر
فإن مل تفعلوا * يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني { : وقوله ]  ٢٧٥: البقرة [ } 

فبلغنا واهللا أعلم ـ أن هذه اآلية نزلت فب بين ]  ٢٧٩ ٢٧٨: ة البقر[ إىل آخر اآلية } فأذنوا حبرب من اهللا 
[ عمرو بن عمري بن عوف من ثقيف ويف بين املغرية من بين جمزوم كانت بنو املغرية يربون لثقيف فلما أظهر اهللا 

ن ربا على مكة وضع يومئذ الربا كله وكان أهل الطائف قد صاحلوا على أن هلم رباهم وما كان عليهم م] رسوله 



فهو موضوع وكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف آخر صحيفتهم أن هلم ما للمسلمني وعليهم ما على 
أن ال يأكلوا الربا وال يؤاكلوه فأتاهم بنو عمرو بن عمري وبنو املغرية إىل عتاب بن أسد ـ وهو على : املسلمني 

صوحلنا : ؟ وضع عن الناس غرينا فقال بنو عمرو بن عمري ما جعلنا أشقى الناس بالربا : مكة ـ فقال بنو املغرية 
فإن مل { على أن لنا ربانا فكتب عتاب ابن أسيد يف ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزلت هذه اآلية 

 {فعرف بنو عمرو أن اإليذان هلم حبرب من اهللا ورسوله بقوله ]  ٢٧٩: البقرة [ } تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا 
{ فتأخذون أكثر } وال تظلمون { ]  ٢٧٩: البقرة [ } وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون 

فنظرة إىل ميسرة وأن { أن تذروه خري لكم إن كنتم تعلمون } وإن كان ذو عسرة { فتبخسون منه } وال تظلمون 
اهللا مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إىل * تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون 

  فذكروا أن هذه اآلية نزلت وآخر أية من سورة النساء نزلتا آخر القرآن ]  ٢٨١،  ٢٨٠: البقرة [ } 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

وسا حيدث مسعت طاو: حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا وكيع بن اجلراح عن شيخ مساه وكيع قال  - ٢٦٦٩
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد اهللا األزدي أو عبيد اهللا األزدي شك أبو عثمان عن ابن عباس قال 

  أوحي إيل أن أسجد على سبعة أعظم وال أكف شعرا وال ثوبا : 
  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربين زيد بن أسلم عن عطاء : ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوري قال حدثنا عمرو بن حممد الناقد حد - ٢٦٧٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل ذراعيه مرة : بن يسار عن ابن عباس 

  ويده مرة ومسح برأسه وأذنيه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  وغسل رجليه : باس قال وأخربين بعض أصحابنا أن ابن ع - ٢٦٧١
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثين عطاء عن ابن عباس : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عبد العزيز بن حممد عن زيد بن أسلم قال  - ٢٦٧٢
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ فتمضمض واستنشق من غرفة واحدة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت : حدثنا نصر بن علي بن نصر اجلهضمي حدثنا موسى بن املغرية حدثنا أبو موسى الصفار قال  - ٢٦٧٣
أفضل الصدقة : قال رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ابن عباس ـ أو سئل ـ أي الصدقة أفضل ؟ قال 

: األعراف [ } أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم اهللا { : املاء أمل تسمع إىل أهل النار ملا استغاثوا بأهل اجلنة قالوا 
٥٠  [  

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا صلى : حدثنا احلسن بن شبيب حدثنا شريك عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال  - ٢٦٧٤
ـ إن شاء اهللا من حفظي هذا أو واهللا ألغزون قريشا واهللا ألغزون قريشا واهللا ألغز: اهللا عليه و سلم  ون قريشا 

  حنوه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الغفار بن عبد اهللا حدثنا علي بن مسهر عن مسعر بن كدام عن مساك بن حرب عن عكرمة  - ٢٦٧٥
ريشا واهللا ألغزون قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا ألغزون قريشا واهللا ألغزون ق: عن ابن عباس قال 

  إن شاء اهللا : قريشا مث سكت ساعة فقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا معاوية بن هشام أخربنا سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس  - ٢٦٧٦
خبري من قوم مل يعودوا مريضا ومل : كيف أصبحتم ؟ قال : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : قال 

  يشهدوا جنازة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

فذكرت : حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثين خمرمة بن بكري عن أبيه عن ابن عباس قال  - ٢٦٧٧
ق حلب ناقة فواق حلب نصفه ثلثه ربعه فوا: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : صالة الليل فقال بعضهم 

  شاة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مجع : حدثنا موسى حدثنا حيىي بن سعيد عن داود بن قيس حدثين صاحل موىل التوأمه عن ابن عباس قال  - ٢٦٧٨
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء يف سفر وال مطر 

  أراد التوسعة على أمته : ذلك ؟ قال ما أراد ب: قلت : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

خرج : حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبد الرمحن عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال  - ٢٦٧٩
 عليه امحلوين فأخرجوين من أرض املشركني إىل رسول اهللا صلى اهللا: ضمرة بن جندب من بيته مهاجرا فقال ألهله 

ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل { و سلم فمات يف الطريق قبل أن يصل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فنزل الوحي 
  ]  ١٠٠: النساء [ } وكان اهللا غفورا رحيما { حىت بلغ } اهللا ورسوله مث يدركه املوت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

نا عبدة عن األعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبري عن ابن عباس حدثنا عبد اهللا بن عمر حدث - ٢٦٨٠
  نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ن سعيد بن حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا عثام بن علي أخربنا األعمش عن حبيب بن أيب ثابت ع - ٢٦٨١
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الركعتني من الليل مث ينصرف فيستاك : جبري عن ابن عباس قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين عبد الرمحن عن سفيان عن ابن أيب ليلى عن احلكم : حدثين سليمان أبو أيوب الشاذكوين قال  - ٢٦٨٢
  دعه وسلبه : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أليب قتادة يف سلب سلبه : عن مقسم عن ابن عباس 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل عن  - ٢٦٨٣
إن : عبادة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال  جاء سعد بن: الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس قال 

  اقضه عنها : أمي ماتت وعليها نذر ومل تقضه فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نظر : حدثنا معاذ بن شعبة حدثنا عباد بن العوام حدثنا هالل بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال  - ٢٦٨٤
ما يسرين أنه ذهب آلل حممد أنفقه يف سبيل اهللا أموت يوم أموت : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أحد فقال رسو

  وعندي مه ديناران 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد اهللا األشجعي عن سفيان عن حكيم بن الديلمي عن الضحاك  - ٢٦٨٥
كانوا ميرون على النيب صلى اهللا عليه و سلم شاخمني أمل تر : قال ]  ٦١: النجم [ } م سامدون وأنت{ عباس 

  ! العجل كيف خيطر شاخما ؟ 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن النيب : حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا عبد احلميد بن هبرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس  - ٢٦٨٦
إن خري نساء ركنب أعجاز اإلبل نساء قريش : و سلم خطب امراة من قريش يقال هلا سودة فقال هلا  صلى اهللا عليه

  أحناه على ولد يف صغره وأرعاه على بعل يف ذات يده 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عليه و  صلى رسول اهللا صلى اهللا: حدثنا حمرز حدثنا شريك عن حسني عن عكرمة عن ابن عباس قال  - ٢٦٨٧
  سلم يف ثوب متوشحا به قد خالف بني طرفيه يتقي بفضله حر األرض وبردها 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: مسعت ليثا عن أيب فرازة عن يزيد بن األصم عن ابن عباس قال : حدثنا عبد األعلى حدثنا معتمر قال  - ٢٦٨٨
  شييد املساجد إين لن أؤمر بت: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



أخربنا أبو محزة عن ليث عن أيب فزارة عن يزيد : مسعت أيب يقول : حدثنا حممد بن علي بن شقيق قال  - ٢٦٨٩
  مل أؤمر بتشييد املساجد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن األصم عن ابن عباس قال 

  اده ضعيف إسن: قال حسني سليم أسد 

حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا حممد بن أيب عدي عن سعيد عن علي بن احلكم عن ميمون بن  - ٢٦٩٠
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم خيرب عن كل ذي ناب من : مهران عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 

  السباع وعن كل ذي خملب من الطري 
  اده حسن إسن: قال حسني سليم أسد 

كنت عن ابن عباس : مسعت النضر بن أنس قال : حدثنا موسى حدثنا حممد بن أيب عدي عن سعيد قال  - ٢٦٩١
فجعلوا يستفتونه فجعل يفتيهم وال يذكر فيما يفتيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت جاء رجل من أهل 

: نه مرتني أو ثالثا مسعت حممدا صلى اهللا عليه و سلم ادنه اد: إين أصور هذه التصاوير فقال : العراق أراه فقال 
  من صور صورة يف الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا موسى بن حممد حدثنا يزيد بن هارون أخربنا احلجاج عن حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن  - ٢٦٩٢
ال بأس أن حيرم الرجل يف ثوب مصبوغ : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عكرمة عن ابن عباس عباس عن 

  بزعفران قد غسل فليس له نفض وال ردع 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا عبد األعلى حدثنا وهيب حدثنا ليث عن طاووس عن ابن عباس  - ٢٦٩٣
  احلدأة والفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور : مخس يقتلهن احملرم : ال سلم ق

: حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا يزيد حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال  - ٢٦٩٤
  كانت للنيب صلى اهللا عليه و سلم مكحلة يكتحل هبا عند النوم ثالثا يف كل عني 

  إسناده حسن واحلديث صحيح  :قال حسني سليم أسد 

: حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال  - ٢٦٩٥
تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بعشرين صاعا من شعري أخذها طعاما 

  ألهله 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا موسى حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن سلمة عن احلسن العرين عن ابن عباس قال  - ٢٦٩٦
أما أنا فقد رأيت : الطيب ؟ قال : يا أبا العباس : إذا رميتم اجلمرة فقد حل لكم كل شيء إال النساء فقال رجل 



  ! ال ؟  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضمخ رأسه باملسك أو طيب ذاك أم
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا موسى حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري عن ابن عباس  - ٢٦٩٧
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لىب حىت رمى اجلمرة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

النيب [ عن : عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس حدثنا موسى حدثنا عبد الرمحن  - ٢٦٩٨
  ال يبغض األنصار رجل يؤمن باهللا واليوم اآلخر أو ال أبغضه اهللا ورسوله : قال ] صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: عن عبد اهللا بن املساور قال حدثنا موسى حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عبد امللك بن أيب بشري  - ٢٦٩٩
  ليس املؤمن الذي يشبع وجاره جائع إىل جنبه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت ابن عباس قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

 أن النيب صلى اهللا: حدثنا موسى حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب الزبري عن عائشة و ابن عباس  - ٢٧٠٠
  عليه و سلم أخر الطواف يوم النحر إىل الليل 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: مسعت ابن عباس يقول : حدحثنا موسى حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عبد الرمحن بن عابس قال  - ٢٧٠١
ء فوعظهن وذكرهن خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم عيد فصلى مث خطب مث أتى النسا

  وأمرهن بالصدقة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كان : حدثنا موسى حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال  - ٢٧٠٢
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكثر السواك حىت رأينا ـ أو خشينا ـ أنه سينزل عليه 

  سناده حسن إ: قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى : حدثنا موسى حدثنا عبد الرمحن حدثنا زائدة عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس  - ٢٧٠٣
  اهللا عليه و سلم كان يصلي على اخلمرة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اهللا بن طاووس فكان صلى إىل جنيب عبد : حدثنا أمحد بن إبراهيم الدروقي حدثنا النضر بن كثري قال  - ٢٧٠٤
إن هذا : إذا سجد السجدة األوىل فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالد 

: تصنع شيئا مل نر أحدا يصنعه فقال عبد اهللا بن طاووس : فقلت وهيب له : قال ! يصنع شيئا مل أر أحدا يصنعه 
  : رأيت أيب يصنعه فقال أيب 



  وذكر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصنعه : س يصنعه قال رأيت ابن عبا
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثين إبراهيم بن حيىي عن احلكم بن أبان عن عكرمة قال : حدثتا حممد بن عباد حدثنا سفيان قال  - ٢٧٠٥
ليغفر لك اهللا ما تقدم من { : ه و سلم قال من خلقه أحدا إال حممدا صلى اهللا علي] اهللا [ ما أمن : قال ابن عباس 

  اآلية ]  ٢: الفتح [ } ذنبك وما تأخر 
  ]  ٢٩: األنبياء [ } إين إله من دونه فذلك جنزيه جهنم كذلك جنزي الظاملني { : ومن يقل منهم : وقال للمالئكة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ن يزيد الداالين عن احلسن قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد السالم ع - ٢٧٠٦
  سلم ميس حليته يف الصالة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا بندار حدثنا عبد الرمحن بن عثمان البكراوي عن إمساعيل املكي عن أيب رجاء عن ابن عباس  - ٢٧٠٧
  ار ولو بشق مترة اتقوا الن: النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا أبو معمر حدثنا ابن أيب زائدة عن أبيه عن أيب إسحاق عن األرقم بن شرحبيل عن ابن عباس  - ٢٧٠٨
  النيب صلى اهللا عليه و سلم أخذ من القراءة من حيث انتهى أبو بكر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

} فال رفث { : مسعت خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال : نا حممد بن عباد حدثنا سفيان قال حدث - ٢٧٠٩
: قال ]  ١٩٧: البقرة [ } وال جدال يف احلج { املعاصي : قال الفسوق } وال فسوق { اجلماع : الرفث : قال 

  املراء 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مة حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس ـ وغري واحد حدثنا هدبة حدثنا محاد بن سل - ٢٧١٠
إن أول من جحد آدم إن أول من : ملا نزلت آية الدين قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن احلسن ـ قاال 

: ال جحد آدم إن اهللا ملا خلقه مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ فجعل يعرضهم عليه فرأى فيهم رجال يزهر فق
أي رب زده يف عمره : ستون سنة قال : يا رب كم عمره ؟ قال : ابنك داود قال : أي رب أي بين هذا ؟ قال 

وكان عمر آدم ألف سنة فوهب له من عمره أربعني سنة فكتب اهللا : ال إال أن تزيده أنت من عمرك قال : قال 
! إنه قد بقي من عمري أربعون سنة : لتقبضه فقال  عليه كتابا وأشهد عليه املالئكة فلما احتضر آدم اتته مالئكة

ما فعلت فأبرز اهللا الكتاب وشهدت عليه املالئكة وأكمل آلدم ألف سنة : قال ! قد وهبتها البنك داود : قالوا 
  وأكمل لداود مئة سنة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



: ثنا نضر بن عريب عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثنا حممد بن حيىي حدثنا سليم بن مسلم املكي حد - ٢٧١١
  إن الذي يشرب يف آنية الذهب والفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عباس قال  حدثنا محيد بن مسعدة حدثنا سفيان بن حبيب عن عوف عن سعيد بن أيب احلسن عن ابن - ٢٧١٢
  من ترك اجلمعة ثالث مجع متواليات فقد نبذ اإلسالم وراء ظهره 

  إسناده صحيح إىل ابن عباس وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

حدثنا بشر بن سيحان حدثنا يزيد بن زريع عن سيعد بن أيب عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس  - ٢٧١٣
  أحسن ما غريمت به الشيب احلناء والكتم : لم قال عن النيب صلى اهللا عليه و س: 

حدثنا حبان بن علي عن : حدثنا حجاج بن يوسف حدثنا يونس بن حممد و حجني بن املثىن قال يونس  - ٢٧١٤
خري : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عقيل عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس قال 

 السرايا أربع مئة وخري اجليوش أربعة آالف وما هزم قوم بلغوا اثين عشر ألفا من قلة إذا األصحاب أربعة وخري
  صدقوا وصربوا 

  عن ابن شهاب ومل يقل يف آخر احلديث وصربوا : إال أن حجينا قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

احل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس حدثنا زهري بن حرب حدثنا حيىي بن أيب بكر حدثنا احلسن بن ص - ٢٧١٥
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيز شاربه وكان إبراهيم جيز شاربه : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا أبو يعلى حدثنا زهري حدثنا بشر بن السري حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس  - ٢٧١٦
  اخلنصر واإلهبام سواء : يه و سلم قال عن النيب صلى اهللا عل

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عمن مسع ابن  - ٢٧١٧
جع فيها إال ال جيل لرجل مسلم أن يعطي العطية مث ير: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : عمر و ابن عباس حيدثان 

  الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يرجع يف عطيته كمثل الكلب أكل حىت إذا شبع قاء مث رجع يف قيئه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري أخربنا يزيد بن هارون أخربنا حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب جنيح عن جماهد عن ابن  - ٢٧١٨
واملقصرين يا رسول اهللا ؟ : يرحم اهللا احمللقني قال :  صلى اهللا عليه و سلم قال يوم احلديبية أن رسول اهللا: عباس 

واملقصرين يا رسول اهللا ؟ : يرحم اهللا احمللقني قالوا : واملقصرين يا رسول اهللا ؟ قال : يرحم اهللا احمللقني قالوا : قال 



  لقني مل ظاهرت هلم بالترحم ؟ قال رضي اهللا عنه إهنم مل يشكوا يا رسول اهللا ما بال احمل: واملقصرين قالوا ] : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا احلسن بن موسى حدثنا ثابت أبو زيد عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عم سعيد بن  - ٢٧١٩
ا احلجر لسانا وشفتني يشهدان ملن استلمه إن هلذ: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : جبري عن ابن عباس قال 

  يوم القيامة حبق 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا زهري حدثنا احلسن بن موسى حدثنا ثابت أبو زيد عن هالل عن عكرمة عن ابن عباس قال  - ٢٧٢٠
ه وبعالمة بيت املقدس وبعريهم أسري بالنيب صلى اهللا عليه و سلم إىل بيت املقدس مث جاء من ليلته فحدثهم مبسري

: وقال أبو جهل : أناس حنن ال نصدق حممدا فارتدوا كفارا فضرب اهللا أعناقهم مع أيب جهل قال : قال : قال 
ورأى الدجال يف صورته رؤيا عني ليس رؤيا منام : خيوفنا حممد بشجرة الزقوم ؟ هاتوا مترا وزبدا تزقموا قال 

رأيته فيلمانيا أقمر هجانا : فسئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الدجال فقال : وعيسى بن مرمي وإبراهيم قال 
إحدى عينيه قائمة كأهنا كوكب دري كأن شعره أغصان شجرة ورأيت عيسى شابا أبيض جعد الرأس حديد البصر 

من آرابه إال شديد اخللق ورأيت إبراهيم فال أنظر إىل إرب ! مبطن اخللق ورأيت موسى أسحم آدم كثري الشعر 
  سلم على أبيك فسلمت عليه : وقال يل جربيل : نظرت إليه كأنه صاحبكم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بسم اهللا الرمحن الرحيم أخربنا الشيخ اخلليل أبوسعد بن أيب بكر من حممد بن عبد الرمحن اجلنزروذي  - ٢٧٢١
و بن أمحد بن سنان املقري احلريي سنة سبعني وثالث مئة أخربنا أبو يعلى قراءة عليه فأقربه وقال نعم أخربنا أبو عمر

أمحد بن علي بن املثىن املوصلي التيمي سنة ست وثالث مئة حدثنا زهري حدثنا احلسن بن موسى حدثنا أبو عوانة 
  : وضاح عن عبد األعلى عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 

اتقوا احلديث عين إال ما علمتم فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده : لم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: 
  من النار ومن كذب بالقرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: ال حدثنا زهري حدثنا يونس بن حممد حدثنا دواد بن أيب الفرات عن علباء عن عكرمة عن ابن عباس ق - ٢٧٢٢
اهللا ورسوله أعلم : أتدرون ما هذا ؟ قالوا : خط رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف األرض أربعة خطوط فقال 

أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد فاطمة بنت حممد مرمي بنت عمران : فقال رسول اهللا صلى اله عليه وسلم 
  و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون 

  إسناده صحيح  :قال حسني سليم أسد 

ذكر طلحة بن نافع عن سعيد عن : حدثنا زهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن ابن إسحاق قال  - ٢٧٢٣
ما : تزوج رجل من األنصار امرأة من بين عجالن فدخل هبا فبات عندها فلما أصبح قال : عبد اهللا بن عباس قال 

بلى قد كنت عذراء : اهللا عليه و سلم فدعا اجلارية فسأهلا فقالت  فرفع شأهنا رسول اهللا صلى: وجدهتا عذراء قال 



  فأمر هبما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتالعنا وأعطاها املهر : فال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا أحوص بن جواب الضيب حدثنا عمار بن زريق عن حممد بن عبد الرمحن عن عبد  - ٢٧٢٤
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن خواتيم الذهب والقسية واملثرية : لكرمي عن جماهد عن ابن عباس قال ا

  احلمراء املشبعة من املعصفر وعن أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يق عن سليمان األعمش عن احلكم عن حدثنا زهري حدثنا أحوص بن جواب الضيب حدثنا عمار بن زر - ٢٧٢٥
  الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة مبىن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مقسم عن ابن عباس قال 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عيد بن حدثنا زهري حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي حدثنا سفيان عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن س - ٢٧٢٦
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوج وهو حمرم واحتجم وهو حمرم : جبري عن ابن عباس 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري بن حرب حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي حدثنا سفيان عن عبد اهللا بن عثمان ين خثيم عن  - ٢٧٢٧
خري أكحالكم اإلمثد عند النوم ينبت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  سعيد بن جبري عن ابن عباس قال

  الشعر وجيلو البصر وخري ثيابكم البيض البسوها وكفنوا فيها موتاكم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن مقسم عن حدثنا زهري حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي حدثنا سفيان عن ابن أيب ليلى عن احلكم ع - ٢٧٢٨
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرقم بن أيب أرقم الزهري على بعض الصدقة فمر بأيب رافع : ابن عباس قال 

يا أبا رافع إن الصدقة حرام على حممد وعلى آىل : فاستتبعه فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فقال 
ـ أو من أنفسهم    ـ حممد وإن موىل القوم منهم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا زهري حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي حدثنا سفيان عن علي بن بذمية عن قيس بن حبتر قال  - ٢٧٢٩
إن أول من سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم وفد عبد : سألت ابن عباس عن اجلر األبيض واألخضر واألمحر فقال 

فصبوا : يف الدباء واملزفت والنقري واحلنتم وال تشربوا يف اجلر واشربوا يف األسقية قال ال تشربوا : القيس فقال 
ـ اخلمر وامليسر والكوبة : أهريقوه مث قال : عليها املاء فقال له يف الثالثة أو يف الرابعة  إن اهللا حرم علي ـ أو حرم 

  وكل مسكر حرام 
  الطبل : وبة ؟ قال ما الك: قلت لعلي بن بذمية : حدثنا سفيان قال 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



حدثنا زهري حدثنا علي بن احلسن بن شقيق أخربنا ابن املبارك أخربنا حسني بن عبد اهللا بن عبيد بن  - ٢٧٣٠
ال : هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن النقري والدباء واملزقت وقال : عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال 

ال تشربوا إال فيما أعاله : وا إال يف إناء فصنعوا جلود اإلبل وجعلوا هلا أعناقا من جلود الغنم فبلغه ذلك فقال تشرب
  منه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان : حدثنا أبو عباد قطن بن نسري الغربي حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت البناين عن أيب رافع قال  - ٢٧٣١
ة عبدا للمغرية بن شعبة وكان يصنع األرحاء وكان املغرية يستغله كل يوم أربعة دراهم فلقي أبو لؤلؤة عمر أبو لؤلؤ

اتق اهللا وأحسن إىل موالك : يا أمري املؤمنني إن املغرية قد أثقل علي غليت فكلمه خيفف عين فقال له عمر : فقال 
فأضمر على ! وسع الناس كلهم عدله غريي ؟ : وقال ومن نية عمر أن يلقى املغرية فيكلمه خيفف فغضب العبد 

أرى أنك ال تضرب : كيف ترى هذا ؟ قال : قتله فاصطنع خنجرا له رأسان وشحذه ومسه مث أتى به اهلرمزان فقال 
به أحدا إال قتلته قال فتحني أبو لؤلؤة فجاء يف صالة الغداة حىت قام وراء عمر وكان عمر إذا أقيمت الصالة فتكلم 

أقيموا صفوفكم كما كان يقول فلما كرب وجأه أبو لؤلؤة يف كتفه ووجأه يف خاصرته فسقط عمر وطعن : ل يقو
خبنجره ثالثة عشر رجال فهلك منهم سبعة وأفرق منهم ستة وجعل عمر يذهب به إىل منزله وصاح الناس حىت 

وفزعوا إىل الصالة : الصالة قال  يا أيها الناس الصالة الصالة: كادت تطلع الشمس فنادى عبد الرمحن بن عوف 
فتقدم عبد الرمحن بن عوف فصلى هبم بأقصر سورتني يف القرآن فلما قضى صالته توجهوا إىل عمر فدعا بشراب 
لينظرما قدر جرحه فأيت بنبيذ فشربه فخرج من جرحه فلم يدر أنبيذ هوأم دم فدعا بلنب فشربه فخرج من جرحه 

: يقولون : إن يكن للقتل بأس فقد قتلت فجعل الناس يثنون عليه : املؤمنني فقال ال بأس عليك يا أمري : فقالوا 
أما : مث ينصرفون وجييء قوم آخرون فيثنون عليه فقال عمر : جزاك اهللا خريا يا أمري املؤمنني كنت وكنت ويقولون 

 صلى اهللا عليه و سلم قد واهللا على ما تقولون وددت أين خرجت منها كفافا ال علي وال يل وأن صحبة رسول اهللا
  سلمت يل 

فتلكم عبد اهللا بن عباس وكان عند رأسه ـ وكان خليطه كأنه من أهله وكان ابن عباس يقرأ القرآن ـ فتكلم 
واهللا ال خترج منها كفافا لقد صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصحبته خري ما : عبد اهللا بن عباس فقال 

ت له وكنت له حىت قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو عنك راض مث كنت له وكن: صحبه صاحبه 
كنت : صحبت خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث وليتها يا أمري املؤمنني أنت فوليتها خبري من وليها وال 

  فكرر عليه يا ابن عباس كرر علي حديثك : تفعل وكنت تفعل فكان عمر يستريح إىل حديث ابن عباس فقال عمر 
أما واهللا على ما تقولون لو أن يل طالع األرض ذهبا الفتديت به اليوم من هول املطلع قد جعلتها : فقال عمر 

يف عثمان و علي و طلحة بن عبيد اهللا و الزبري بن العوام و عبد الرمحن بن عوف و سعد بن أيب : شورى يف ستة 
  نهم وأجلهم ثالثا وأمر صهيبا أن يصلي بالناس وقاص وجعل عبد اهللا بن عمر معهم مشريا وليس م

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه كان جيلس إىل ابن عباس فكان يدفع عنه : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عفان حدثنا مهام أخربنا أبو مجرة  - ٢٧٣٢
  : الناس قال 

: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ] قال  [قلت احلمى فقال يل : ما حبسك ؟ قال : فاحتبست عنه أياما فقال يل 



  إن احلمى من فيح جهنم فأطفؤوها عنكم مباء زمزم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا خملد بن يزيد احلراين حدثنا ابن جريج عن حممد بن يوسف عن سليمان بن يسار  - ٢٧٣٣
يا ابن عباس هل تدري مم أتوضأ ؟ من أثوار أقط أكلتها قال : ضأ فقال أنه رأى أبا هريرة وهو يتو: عن ابن عباس 

واهللا ما أدري مم توضأت ؟ أما أنا فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكل خبزا وحلما مث قام إىل الصالة ومل : 
  يتوضأ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دثنا ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أيب اخلوار عن ابن عباس حدثنا أبو خيثمة حدثنا خملد بن يزيد ح - ٢٧٣٤
  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأكل عرقا مث أتاه املؤذن فوضعه مث قام إىل الصالة ومل ميس ماء : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أيب ذئب عن جعفر بن متام عن ابن عباس  حدثنا زهري حدثنا عبيد اهللا بن عب د اجمليد احلنفي حدثنا ابن - ٢٧٣٥
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الوسم يف الوجه فلما مسع العباس بذلك وسم يف اجلاعرتني : 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

اس حدثنا زهري حدثنا يونس بن حممد حدثنا يعقوب القمي حدثنا جعفر عن سعيد بن جبري عن ابن عب - ٢٧٣٦
وما الذي أهلكك ؟ : قال ! هلكت : جاء عمر بن اخلطاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : قال 

: البقرة [ } نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أىن شئتم { فأوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية 
  أقبل وأدبر واتق الدر واحليضة : يقول ]  ٢٢٣

  إسناده حسن : أسد قال حسني سليم 

أن : حدثنا زهري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا مهام حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس  - ٢٧٣٧
إن اهللا عز و جل غين عن نذر أختك : أخت عقبة بن عامر نذرت أن حتج ماشية فسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  لتركب وهتد بدنة 
  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا زهري حدثنا حممد حدثنا حممد ابن عمرو عن أيب أمية عن ابن عباس قال  - ٢٧٣٨
  هنيت أن أصلي وراء املتحدثني والنيام : عليه و سلم 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

أن جندة احلروري حني : عن يزيد بن هرمز  حدثنا زهري حدثنا عثمان بن عمر أخربنا يونس عن الزهري - ٢٧٣٩
هو لقرىب رسول اهللا صلى : خرج يف فتنة ابن الزبري أرسل إىل ابن عباس يسأله عن سهم ذي القرىب ملن يراه ؟ قال 

اهللا عليه و سلم قسمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هلم وقد كان عمر عرض علينا منه عرضا رأيناه دون حقنا 



ه وأبينا أن نقبله وكان الذي عرض عليهم أن يعني ناكحهم وأن يقضي عن غارمهم وأن يعطي فقريهم فرددناه علي
  وأىب أن يزيدهم على ذلك 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

{ ملا نزلت : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال  - ٢٧٤٠
صنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم والذين يرمون احمل

أهكذا أنزلت يا رسول اهللا ؟ فقال رسول : قال سعد بن عبادة ـ وهو سيد األنصار ـ ]  ٤: النور [ } الفاسقون 
يا رسول اهللا ال تلمه فإنه : سيدكم ؟ قالوا يا معشر األنصار أال تسمعون إىل ما يقول : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رجل غيور واهللا ما تزوج امرأة قط إال بكرا وال طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجا من شدة غريته 
فقا سعد واهللا يا رسول اهللا إين ألعلم أهنا حق وأهنا من عند اهللا ولكن قد تعجبت أين لو وجدت لكاعا قد تفخذها 

أن أهيجه وال أحركه حىت آيت بأربعة شهداء ؟ فو اهللا ال آيت هبم حىت يقضي حاجته قال فما ] يل [ كن رجل مل ي
لبثوا إال يسريا حىت جاء هالل بن أمية ـ وهو أحد الثالثة الذين تبت عليهم ـ فجاء من أرضه عشاء فوجد عند 

يا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أهله رجال فرأى بعينيه ومسع بأذنيه فلهم يهجه حىت أصبح فغدا على 
  رسول اهللا إين جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجال فرأيت بعيين ومسعت بأذين 

قد ابتلينا مبا قال سعد بن : وكره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما جاء به واشتد عليه واجتمعت األنصار فقالوا 
واهللا واهللا إين : يه و سلم هالل بن أمية ويبطل شهادته يف املسلمني فقال عبادة إال أن يضرب رسول اهللا صلى اهللا عل

يا رسول اهللا إين قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به واهللا يعلم أين : ألرجو أن جيعل اهللا يل منها خمرجا فقال هالل 
سول اهللا صلى اهللا عليه و لصادق فواهللا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لرييد أن يأمر بضربه إذ نزل على ر

{ : سلم الوحي وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك يف تربد جلده فأمسكوا عنه حىت فرغ من الوحي فنزلت 
اآلية كلها فسري عن رسول اهللا صلى اهللا ]  ٦: النور [ } والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم 

  قد كنت أرجو ذاك من ريب : قد جعل اهللا لك فرجا وخرجا فقال هالل أبشر يا هالل : عليه و سلم فقال 
أرسلوا إليها فأرسلوا إليها فجاءت فتالها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وذكرمها وأخربمها أن عذاب اآلخرة أشد من عذاب الدنيا 
  كذب : صدقت عليها فقالت واهللا يا رسول اهللا لقد : فقال هالل 

اشهد فشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن : ال عنوا بينهما فقال هلالل : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
يا هالل اتق اهللا فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة وإن هذه املوجبة : الصادقني فلما كانت اخلامسة قيل 

ال يعذبين اهللا عليها كما جتلدين عليها فشهد اخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من  واهللا: اليت توجب العذاب فقال 
اتقي اهللا : اشهدي فشهدت أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني فلما كانت اخلامسة قيل هلا : الكاذبني مث قيل هلا 

واهللا ال : فتلكأت ساعة مث قالت فإن عذاب الدينا أهون من عذاب اآلخرة وإن هذه املوجبة اليت توجب العذاب 
أفصح قومي فشهدت اخلامسة أن عضب اهللا عليها أن كان من الصادقني ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
بينهما وقضى أن ال يدعى ولدها ألب وال يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه احلد وقضى أن ال بيت هلا 

إن جاءت به أصيهب أثيبج أريسح محش : فرقان من غري طالق وال متوىف عنها قال عليه وال قوت من أجل أهنما يت
الساقني فهو هلالل وإن جاءت به أورق جعدا مجاليا خدجل الساقني سابغ األليتني فهو للذي رميت به فجاءت به 

 األميان لكان يل وهلا لوال: أورق جعدا مجاليا خدجل الساقني سابغ األليتني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  وكان بعد ذلك أمريا على مصر وما يدعى ألب : شأن قال عكرمة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  بنحوه : أخربنا أبو يعلى حدثنا أيب حدثنا يزيد بن هارون  - ٢٧٤١

قال : اس قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير بن عبد احلميد عن فطر عن شرحبيل بن سعد عن ابن عب - ٢٧٤٢
ـ إال  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من رجل مسلم يكون له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه ـ أو صحبهما 

  أدخلتاه اجلنة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بن حدثنا زهري حدثنا عبد امللك بن عمرو حدثنا زهري بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن مكرمة عن ا - ٢٧٤٣
من وجدمتوه يأيت البهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ومن وجدمتوه يعمل : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عباس 

  عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به 

أن عبد : حدثنا زهري حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال حدثين زكريا بن عمر أن عطاء أخربه  - ٢٧٤٤
ال تصم فإن النيب صلى اهللا : إين صائم فقال عبد اهللا : س دعا الفضل بن عباس يوم عرفه إىل طعام فقال اهللا بن عبا

  عليه و سلم قرب إليه حالب قيه لنب فشرب منه هذا اليوم وإن الناس يستنون بكم 

كرمة عن ابن حدثنا أبو خيثمة حدثنا احلسن بن موسى حدثنا ابن هليعة حدثنا يزيد بن أيب حبيب عن ع - ٢٧٤٥
  صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الكسوف فلم أمسع منه فيها حرفا : عباس قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا { ابن جريج : قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حجاج بن حممد قال  - ٢٧٤٦
يف عبد اهللا بن حذاقة بن قيس بن عدي بعثه النيب صلى اهللا عليه و ]  ٥٩: النساء [ } نكم الرسول وأويل األمر م

  سلم يف سرية 
  أخربنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

النيب صلى اهللا عليه و  عن: حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس يبلغ به  - ٢٧٤٧
  مل ير للمتحابني مثل النكاح : سلم قال 

  رجاله ثقات إال أنه مرسل : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد يبلغ به  - ٢٧٤٨
  النكاح من أحب فطريت فليسنت بسنيت ومن سنيت : عليه و سلم قال 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن احلكم عن حيىي بن اجلزار عن أيب الصهباء  - ٢٧٤٩
لقد جئت أنا وغالم : احلمار واملرأة فقال ابن عباس : كنت عند ابن عباس فذكرنا ما يقطع الصالة فقالوا : قال 

طلب مرتديف محار ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بالناس يف أرض خالء فتركنا احلمار بني من بين عبد امل
أيديهم مث جئنا حىت دخلنا بينهم فما باىل ذلك ولقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بالناس فجاءت 

 عليه و سلم فنزع إحدمها من األخرى وما جاريتان من بين عبد املطلب تشتدان اقتتلتا فأخذمها رسول اهللا صلى اهللا
  باىل ذلك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا الفضل بن دكني حدثنا سفيان عن عبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب ربيعة  - ٢٧٥٠
لنيب صلى اهللا عليه و سلم عن ا: عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبري بن مطعم عن ابن عباس 

أمين جربيل عند البيت مرتني فصلى الظهر حني زالت الشمس على مثل قدر الشراك مث صلى العصر حني : قال 
كان ظل كل شيء قدر ظله مث صلى يب املغرب حني أفكر الصائم مث صلى يب العشاء حني غاب الشفق مث صلى 

الظهر من الغد حني كان كل شيء يف قدر ظله مث صلى العصر الفجر حرم الطعام والشراب على الصائم مث صلى 
حني كان كل شيء مثلي ظله مث صلى يب املغرب حني أفطر الصائم لوقت واحد مث صلى العشاء حني ذهب ثلث 

يا حممد هذا وقت األنبياء قبلك الوقت : مث التفت إيل فقال : الليل األول مث صلى الفجر ال أدري أي شيء قال 
  هذين الوقتني  فيما بني

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا املعتمر عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس  - ٢٧٥١
من مجع بني صالتني من غري عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر من ـ يعين ـ كتم الشهادة : عليه و سلم قال 

  امرئ مسلم أو سفك هبا دمه فقد أوجب النار أو كما قال ] مال [  اجتاح هبا
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عبد ربه بن بارق احلنفي أنه مسع جده مساك احلنفي حيدث عن ابن عباس  - ٢٧٥٢
من أميت دخل هبما اجلنة قالت بأيب فمن كان له يا عائشة من كان له فرطان : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

مل : فأنا فرط أميت : بأيب فمن مل يكن له فرط من أمتك ؟ قال : ومن كان له فرط يا موفقة قالت : فرط ؟ قال 
  يصابوا مبثلي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن األخنس حدثين ابن أيب مليكة عن ابن  حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا عبيد اهللا - ٢٧٥٣
كأين أنظر إليه أسود أفحج يقتلعها حجرا حجرا ـ يعين الكعبة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عباس قال 

  ـ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



الك عن أيب اجلوزاء عن حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا أبو بكر بن عبد اهللا البكري حدثنا عمرو بن م - ٢٧٥٤
  حبياتك : قال ]  ٧٢: احلجر [ } لعمرك { يف قوله ابن عباس يف قول اهللا عز و جل : ابن عباس 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا خالد بن احلارث حدثنا سعيد عن قتادة عن أيب هنيك عن ابن عباس قال  - ٢٧٥٥
  من سألكم بوجه اهللا فأعطوه ومن استعاذكم باهللا فأعيذوه : صلى اهللا عليه و سلم  قال رسول اهللا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ما أسنده احلسن بن أيب احلسن عن أنس بن مالك  -مسند أنس بن مالك 

ثنا مبارك بن فضالة أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىت التميمي املوصلي حدثنا شيبان بن فروخ حد - ٢٧٥٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة إىل جنب خشبة : حدثنا احلسن عن أنس بن مالك قال 
ابنوا يل منربا فبنوا له منربا له عتبتان فلما قام على املنرب خيطب حنت اخلشبة : يسند ظهره إليها فلما كثر الناس قال 

  و سلم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وإين يف املسجد فسمعت اخلشبة حني حنت حنني الواله فما زالت حتن حىت نزل إليها رسول اهللا صلى : قال أنس 

  اهللا عليه و سلم فاحتضنها فسكنت 
اخلشبة حتن إىل الرسول شوقا إليه ملكانه من : يا عباد اهللا : فكان احلسن إذا حدث هبذا احلديث بكى مث قال : قال 

  أحق أن تشتاقوا إىل لقائه اهللا فأنتم 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن النيب : مسعت احلسن حيدث عن أنس بن مالك : حدثنا أبو إبراهيم الترمجاين حدثنا صاحل املري قال  - ٢٧٥٧
أربع خصال واحدة منهن يل وواحدة لك وواحدة فيما بيين : صلى اهللا عليه و سلم ـ فيما يروي عن ربه ـ قال 

  وبينك وواحدة فيما بينك وبني عبادي 
فأما اليت يل فتعبدين وال تشرك يب شيئا وأما اليت لك علي فما عملت من خري جزيتك به وأما اليت بيين وبينك فمنك 

  الدعاء وعلي اإلجابة وأما اليت بينك وبني عبادي فارض هلم ما ترضى لنفسك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه و : هدبة بن خالد حدثنا مبارك قال مسعت احلسن عن أنس  حدثنا - ٢٧٥٨
ما أعددت هلا : أما إهنا قائمة فماذا أعددت هلا ؟ قال : سلم مىت الساعة ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فأنت مع من أحببت ولك ما احتسبت : كبريا إال أين أحب اهللا ورسوله قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  والذي نفسي بيده ما على األرض نفس منفوسة اليوم تأيت عليها مئة سنة ! تسألونين عن الساعة : مث قال 

أين السائل عن الساعة ؟ فجيء بالرجل ترعد فرائصه فنظر : قال فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال 
إن يعش هذا ال يهرم حىت تقوم الساعة : م إىل غالم من دوس يقال له سعد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

  وأنا يومئذ قدر الغالم : قال أنس 
  رجاله ثقات غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا حزم بن مهران القطعي عن : حدثنا احلسن بن محاد و هدبة بن خالد ـ واللفظ للحسن ـ قاال  - ٢٧٥٩
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم لبعض خمارجه ومعه ناس من أصحابه : عن أنس قال  احلسن

يا رسول اهللا ما جند ما نتوضأ به : فانطلقوا يسريون وحضرت الصالة فنزل القوم فلم جيدوا ماء يتوضؤون به فقالوا 
ماء يسري فأخذ النيب صلى اهللا عليه و  ورأى يف وجوه أصحابه الكراهية فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من! 

فجاء القوم فتوضؤوا حىت أبلغوا فيما : هلموا قال : سلم فتوضأ منه مث أمر أصابعه األربع على القدح مث قال للقوم 
  سبعني رجال أو حنو ذلك : كم بلغ القوم ؟ قال : يريدون من الوضوء فقيل 

  واللفظ للعسكري 
  حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

أتى : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا ميمون بن جنيح أبو احلسن الناجي حدثنا احلسن عن أنس قال  - ٢٧٦٠
هل بقي من والديك أحد ؟ : إين أشتهي اجلهاد وال أقدر عليه قال : رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

حاج ومعتمر و جماهد فإذا رضيت عنك أمك فاتق اهللا فأبل اهللا يف برها فإذا فعلت ذلك فأنت : أمي قال : قال 
  وبرها 

أنه ذكر عند : حدثنا عبد الرمحن بن سالم أبو حرب حدثنا محاد عن علي بن زيد عن احلسن عن أنس  - ٢٧٦١
ما أنكرمت من احلوض ؟ : ال جرم ألسوءنه فأتاه فقال : عبيد اهللا بن زياد احلوض فكأنه أنكره فبلغ ذلك أنسا فقال 

نعم أكثر من كذا وكذا مرة مسعت رسول : وهل مسعته يا أبا محزة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : ال ق
ما بني طريف حوضي كما بني أيلة ومكة أو بني صنعاء ومكة وإن آنيته ألكثر من : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  عدد جنوم السماء 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا أبو معاوية عن إمساعيل عن احلسن عن أنس بن مالك قال  - ٢٧٦٢
  مثل أصحايب مثل امللح يف الطعام ال يصلح الطعام إال بامللح : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أتى رسول اهللا : عن إمساعيل عن احلسن عن أنس بن مالك حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر  - ٢٧٦٣
  اركبها فركبها : قال ! يا رسول اهللا إهنا بدنة : اركبها قال : صلى اهللا عليه و سلم رجال يسوق بدنة حافيا فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : عن احلسن عن أنس  حدثنا سويد بن سعيد حدثنا سويد بن عبد العزيز عن نوح عن أيوب - ٢٧٦٤
إين ألستحيي من عبدي وأميت يشيبان يف اإلسالم فتشيب حلية : يقول اهللا تبارك وتعاىل : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  عبدي ورأس أميت يف اإلسالم أعذهبما يف النار بعد ذلك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



: عن يوسف بن أيب كثري عن نوح بن ذكوان عن احلسن عن أنس قال  حدثنا سويد بن سعيد حدثنا بقية - ٢٧٦٥
  إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده سلسلة من العلل : قال حسني سليم أسد 

أن : عن أنس حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أيب عن إمساعيل بن مسلم عن احلسن و قتادة  - ٢٧٦٦
  ال تبايعوا الغرر : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا محيد بن مسعدة السامي حدثنا عرعرة بن الربند حدثنا إمساعيل املكي عن احلسن عن أنس  - ٢٧٦٧
تبايعوا الغرر وال يبيعن حاضر لباد ومن اشترى ال تالمسوا وال تناجشوا وال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  حمفلة فليحلبها ثالثة أيام فإن ردها فلريدها بصاع من متر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أيب حدثنا إمساعيل عن احلسن و قتادة عن أنس  - ٢٧٦٨
  لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك : يب اهللا عليه و سلم كان يل
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو كريب حممد بن العالء حدثنا مصعب بن املقدام عن مبارك بن فضالة عن احلسن عن أنس قال  - ٢٧٦٩
يا بنية ال كرب على : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! اه واكرب: ملا نزل برسول اهللا املوت قالت فاطمة : 

  أبيك بعد اليوم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مل يرد رسول : حدثنا أبو كريب حدثنا احملاريب عن عمرو بن مساور العجلي عن احلسن عن أنس قال  - ٢٧٧٠
اللهم بك انتشرت وإليك توجهت وبك : جلوسه  اهللا صلى اهللا عليه و سلم سفرا قط إال قال حني ينهض من

اعتصمت اللهم أنت ثقيت وأنت رجائي اللهم اكفين ما أمهين وما ال أهتم به وما أنت أعلم به مين وزودين التقوى 
  مث خيرج : واغفر يل ذنيب ووجهي للخري حيث ما توجهت قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن : عمر بن أبان حدثنا احملاريب عن إمساعيل بن مسلم عن احلسن و قتادة عن أنس حدثنا عبد اهللا بن  - ٢٧٧١
  من كان له لسانان يف الدنيا جعل اهللا له لسانني من نار : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: اعيل املكي عن احلسن و قتادة عن أنس حدثنا محيد بن مسعدة السامي عن عرعرة بن الربند حدثنا إمس - ٢٧٧٢
  من كان له لسانان يف الدنيا جعل اهللا له لسانني يف نار يوم القيامة : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



أبان عن احلسن  حدثنا حممد بن عباد املكي و حامت بن إمساعيل حدثنا شريك عن األعمش عن يزيد بن - ٢٧٧٣
  إن القرآن غىن ال فقر بعده وال غىن دونه : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أنس 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

غال : حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا أبو سعيد موىل بين هشام عن مبارك عن احلسن عن أنس قال  - ٢٧٧٤
إن اهللا هو القابض : يا رسول اهللا لو سعرت لنا ؟ فقال : اهللا عليه و سلم فقالوا السعر على عهد رسول اهللا صلى 

الباسط إين ألمنعكم وال أعطيكموه إين ألرجو أن ألقى اهللا وليس أحد منكم يطلبين مبظلمة ظلمتها إياه يف نفس وال 
  مال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : شر بن إمساعيل احلليب عن متام بن جنيح عن احلسن عن أنس قال حدثنا احلكم بن موسى حدثنا مب - ٢٧٧٥
ما من حافظني رفعا إىل اهللا ما حفظا فريى اهللا يف أول الصحيفة خريا ـ أو يف : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اشهدوا أين قد غفرت لعبدي ما بني طريف الصحيفة : آخرها ـ إال قال اهللا ملالئكته 
  إسناده ضعيف : ليم أسد قال حسني س

أن رسول : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن الزبرقان أبو مهام األهوازي عن يونس عن احلسن عن أنس  - ٢٧٧٦
  ال يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : اهللا بن منري حدثنا حفص عن أشعث عن احلسن عن أنس حدثنا حممد بن عبد  - ٢٧٧٧
  إن املرء مع من أحب : عليه و سلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أبو معاوية حدثنا إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن أنس  - ٢٧٧٨
  أحب األمساء إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن واحلارث : اهللا عليه و سلم  رسول اهللا صلى

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا حممد بن بشر حدثنا احلسن بن صاحل عن أيب ربيعة عن احلسن عن  - ٢٧٧٩
  علي و عمار و سلمان : تشتاق إليهم اجلنة ثالثة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أنس قال 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حيىي بن آدم حدثنا احلسن بن صاحل عن أيب ربيعة عن احلسن عن أنس  - ٢٧٨٠
  علي و عمار و سلمان : اجلنة تشتاق إىل ثالثة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

أن النيب : قيق اجلرمي حدثنا أيب عن إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن أنس حدثنا احلسن بن عمر بن ش - ٢٧٨١
  صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي على راحلته 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



كنا عند رسول اهللا صلى : حدثنا أبو يوسف اجليزي حدثنا مؤمل أخربنا مبارك عن احلسن عن أنس قال  - ٢٧٨٢
نده عمر بن اخلطاب ورسول اهللا على سرير شريط ليس بني جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه و اهللا عليه و سلم وع

وكان أرق الناس بشرة فاحنرف اجنرافة وقد أثر الشريط ببطن جلده ـ أو جبنبه ـ : سلم وبني الشريط شيء قال 
أبكي يا رسول اهللا أن ال أكون أما واهللا ما : ما يبكيك ؟ قال : فبكى عمر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أعلم أنك أكرم على اهللا من قيصر و كسرى إهنما يعيثان فيما يعيثان فيه من الدنيا وأنت رسول اهللا باملكان الذي 
  فإنه كذلك : بلى قال : يا عمر أما ترضى أن تكون لنا اآلخرة وهلم الدينا ؟ قال : أرى ؟ فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا الضحاك بن خملد عن املبارك بن فضالة عن احلسن عن أنس  - ٢٧٨٣
ودخل : فدخل عليه ناس من أصحابه قال : النيب صلى اهللا عليه و سلم كان على سرير وهو مرمل بشريط قال 

واهللا لنعلم أنك أكرم على اهللا : ى عمر وقال عمر فاحنرف النيب صلى اهللا عليه و سلم فإذا الشريط قد أثر جبنبه فبك
: بلى قال : أما ترضى أن تكون هلم الدينا ولنا اآلخرة ؟ قال : من كسرى و قيصر ومها يعيثان فيما يعيثان فيه قال 

  فسكت 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ما : اط عن احلسن عن أنس قال سامل اخلي] حدثنا أبو عاصم عن [ حدثنا عمرو بن الضحاك بن خملد  - ٢٧٨٤
  مشمت مسكة وال عنربة أطيب رائحة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن الفضل حدثنا محاد عن حبيب بن الشهيد عن احلسن عن أنس بن مالك  - ٢٧٨٥
و سلم يريد املسجد وهو متكىء على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطن خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال 

  متوشحا به فصلى هبم 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى : حدثنا هارون بن عبد اهللا حدثنا محاد بن مسعدة عن عمران القمي عن احلسن عن أنس  - ٢٧٨٦
: ال إله إال اهللا قال : رب شفعين فيمن قال : ويشفعين حىت أقول  ما زلت أشفع إىل ريب: اهللا عليه و سلم قال 

ـ : ليست هذه لك يا حممد إمنا هي يل أما وعزيت وحلمي ورمحيت ال أدع يف النار أحدا ـ أو قال : فيقول  عبدا 
  ال إله إال اهللا : قال 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

ما : ان حدثنا حممد بن أيب عدي عن أشعث عن احلسن عن أنس قال حدثنا موسى بن حممد بن حي - ٢٧٨٧
  صليت خلف أحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمت صالة وأوجز من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



هنى رسول اهللا صلى : قال حدثنا حممد بن املثىن حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن احلسن عن أنس  - ٢٧٨٨
  اهللا عليه و سلم عن الصالة بني القبور 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا حممد بن حبر حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن احلسن عن أنس  - ٢٧٨٩
ه بكل خطوة خيطوها حسنة إىل أن يرجع من من مشى إىل حاجة أخيه املسلم كتب اهللا ل: صلى اهللا عليه و سلم 

  ! حيث فارقه فإن قضيت حاجته خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وإن هلك فيا من هالك دخل اجلنة بغري حساب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخيه أيوب  حدثنا حممد بن إبراهيم الشامي العباداين حدثنا سويد بن عبد العزيز عن نوح بن ذكوان عن - ٢٧٩٠
أال أخربكم عن األجود األجود ؟ اهللا األجود : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال : عن احلسن عن أنس قال 

األجود وأنا أجود ولد آدم وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه يبعث يوم القيامة أمة واحدة ورجل 
  جاد بنفسه يف سبيل اهللا حىت يقتل 

  إسناده مسلسل بالضعفاء : أسد قال حسني سليم 

  أبو قالبة عبد اهللا بن زيد اجلرمي عن أنس

أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي وهيب عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس  - ٢٧٩١
لنطع فتجعله سلم كان يأيت أم سليم فيقيل عندها وكان يصلي على نطع ويقيل وكان كثري العرق فتتبع العرق من ا

  يف قوارير الطيب وكان يصلي على اخلمرة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر : حدثنا إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال  - ٢٧٩٢
  اإلقامة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد احلذاء ـ وكان يكىن أبا املنازل ـ عن أيب حدثنا عبد األعلى بن محاد  - ٢٧٩٣
  أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة : قالبة عن أنس قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يه و صلى ـ صلى اهللا عل: حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال  - ٢٧٩٤
  باحلج والعمرة : سلم ـ الظهر باملدينة أربعا وصلى بذي احلليفة ركعتني فسمعتهم يصرخون هبما صراخا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا عبد األعلى حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال  - ٢٧٩٥
  عندها وكان كثري العرق فتجعله يف القوارير وكان يصلي على اخلمرة  و سلم يأيت أم سليم فيقيل

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا عباس بن الوليد النرسي حدثنا وهيب عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال  - ٢٧٩٦
  ء إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعشا: صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا سريج حدثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس  - ٢٧٩٧
  إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعشاء : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : معاوية حدثنا محاد بن سلمة عن أيب قالبة عن أنس  حدثنا عبد اهللا بن - ٢٧٩٨
  ال تقوم الساعة حىت يتباهى الناس يف املساجد : قال : سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بة عن حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا احلسن بن موسى حدثنا محاد بن سلمة عن أيوب عن أيب قال - ٢٧٩٩
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بنحوه : أنس 

قال رسول اهللا : حدثنا جعفر بن مهران السباك حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس  - ٢٨٠٠
  إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف حىت يعقل ما يقول : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

إذا نعس : قرئ علينا كتاب أيب قالبة عن أنس قال : حدثنا إسحاق حدثنا محاد بن زيد عن أيوب قال  - ٢٨٠١
  أحدكم فلينصرف حىت يعلم ما يفعل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا نعس أحدكم يف : حدثنا إسحاق حدثنا عبد الورارث عن أيوب عن أيب قالبة ـ رفعه ـ قال  - ٢٨٠٢
  لينصرف فلينم الصالة ف

  إسناد رجاله ثقات غري أنه مرسل : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي عن أيوب عن قالبة عن أنس  - ٢٨٠٣
  إذا نعس أحدكم يف صالته فلينصرف فلريقد : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أمر بالل أن يثين : حدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال  - ٢٨٠٤
  األذان أن يوتر اإلقامة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

رسول  أن: حدثين خملد بن أيب زميل حدثنا عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس  - ٢٨٠٥
أتقرؤون يف صالتكم خلف : اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى بأصحابه فلما قضى صالته أقبل عليهم بوجهه فقال 

اإلمام واإلمام يقرأ ؟ فسكتوا فقاهلا ثالث مرات فقال قائل ـ أو قال قائلون ـ إنا لنفعل قال فال تفعلوا ليقرأ 
  أحدكم بفاحتة الكتاب يف نفسه 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس  - ٢٨٠٦
  سلم انكفأ إىل كبشني أقرنني أملحني فذحبهما بيده 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : أنس حدثنا إسحاق حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أيب قالبة عن  - ٢٨٠٧
  مثله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا إمساعيل بن علية عن خالد عن أيب قالبة قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة و أبو خيثمة قاال  - ٢٨٠٨
  ألمة أبو عبيدة بن اجلراح إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها ا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أنس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا إسحاق حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس  - ٢٨٠٩
جنشة وحيك يا أ: سلم كان يف بيته وكان غالم رسول اهللا يقال له أجنشة حيدو فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رويدا سوقك بالقوارير 
  يعين النساء : قال أبو قالبة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أتى : حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل حدثنا أيوب عن أيب قالبة عن أنس  - ٢٨١٠
قال أبو : ويدك سوقك بالقوارير قال وحيك يا أجنشة ر: أجنشة فقال : على أزواجه وسواق يسوق هبن يقال له 

  تكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكلمة لو تكلم هبا بعضكم لعبتموها عليه : قالبة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل حدثنا أيوب عن أيب قالبة عن أنس  - ٢٨١١
  الظهر باملدينة أربعا وصلى العصر بذي احلليفة ركعتني سلم صلى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا إسحاق حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس  - ٢٨١٢
  سلم صلى الظهر باملدينة أربعا وصلى العصر بذي احلليفة ركعتني 

  إسناده صحيح : سد قال حسني سليم أ

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا إسحاق حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس  - ٢٨١٣
أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها وأن حيب املرء ال : ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان : سلم قال 

  ما يكره أن توقد له نار فيقذف فيها حيبه إال هللا وأن يكره أن يعود الكفر ك
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت ردف أيب طلحة وأهنم : حدثنا إسحاق حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال  - ٢٨١٤
  احلج والعمرة : ليصرخون هبما 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن حجاج بن أيب عثمان : كر بن أيب شيبة قاال حدثنا أبو خيثمة و أبو ب - ٢٨١٥
لكل أمة أمني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال أنس : حدثين أبو رجاء موىل أيب قالبة عن أيب قالبة قال 

  وإن أميننا أيتها األمة أبو عبيدة بن اجلراح 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر حدثنا إمساعيل بن علية عن حجاج بن أيب عثمان حدثين أبو رجاء موىل أيب قالبة عن أيب  - ٢٨١٦
مثانية قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبايعوه : أن نفرا من عكل : حدثين أنس بن مالك : قالية قال 

أال : ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال على اإلسالم فا ستومخوا األرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إ
حترجون مع راعينا يف إبله فتصيبون من أبواهلا وألباهنا ؟ فصحوا فقتلوا الراعي فطرودا اإلبل فبلغ ذلك رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم فبعث يف آثارهم فأدركوا فجيء هبم فأمر هبم فقطعت أيديهم وأرجلهم ومسل أعينهم مث نثروا 
  الشمس حىت ماتوا  يف

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكري حدثنا صاحل بن رستم عن أيب قالبة عن أنس بن مالك قال  - ٢٨١٧
أي : لو تقدمت إىل هذا املسجد فقال : أال تنزلوا نصلي ؟ فقلت : خرجنا معه إىل احلرم فحضرت الصالة فقال 

يأيت على أميت زمان يتباهون : مسعته يقول صلى اهللا عليه و سلم : مسجد بين فالن ففزع وقال : يل مسجد ؟ ق
  باملساجد وال يعمروهنا إال قليال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



أن : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس  - ٢٨١٨
من اليهود قتل جارية من األنصار على أوضاح هلا مث ألقاها يف قليب فرضخ رأسها باحلجارة فأخذ فأيت به  رجال

  النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمر به أن يرجم فرجم حىت مات 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: وب عن أيب قالبة عن أنس قال حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا رحيان بن سعيد عن عباد عن أي - ٢٨١٩
  أذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل بيت من األنصار أن يرقوا من احلمة وأذن برقية العني والنفس 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا رحيان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن قالبة عن أنس قال  - ٢٨٢٠
  سيدرك رجال من أميت عيسى بن مرمي ويشهدون قتال الدجال : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عفان حدثنا وهيب عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال : حدثنا أبو خيثمة و جعفر بن حممد قاال  - ٢٨٢١
الظهر باملدينة أربعا وصلى العصر بذي احلليفة ركعتني وبات هبا حىت صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

أصبح فلما صلى الصبح ركب راحلته فلما انبعثت به راحتله سبح وكرب حىت استوت به على البيداء مث مجع بينهما 
ج وحنر رسول اهللا فلما قدمنا مكة أمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن حيلوا فلما كان يوم التروية أهلوا باحل

  صلى اهللا عليه و سلم سبع بدنات بيده قياما وضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكبشني أقرنني أملحني 
  واللفظ لزهري 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: س حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أمحد ابن إسحاق حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أيب قالبة عن أن - ٢٨٢٢
وحنر رسول اهللا صلى اهللا : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا قدم مكة أمرهم أن حيلوا إال من كان معه اهلدي قال 

  عليه و سلم سبع بدنات قياما 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سبع للبكر : س قال حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا إمساعيل عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أن - ٢٨٢٣
  ولكن سنة ] لصدقت [ وثالث للثيب أما إين لو قلت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حممد بن سريين عن أنس

حدثنا هشام عن ابن سريين عن أنس بن ] حدثنا خملد بن احلسني [ حدثنا مسلم بن أيب مسلم اجلرمي  - ٢٨٢٤
أول لعان كان يف اإلسالم أن شريك بن سحماء قذفه هالل بن أمية بامرأته فرفعت إىل رسول اهللا صلى :  مالك قال

فقال يا رسول اهللا إن ! يا هالل أربعة شهود وإال فحد يف ظهرك : اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 



والذين يرمون أزواجهم ومل { : جللد فأنزل اهللا آية اللعان اهللا ليعلم إين لصادق ولينزلن اهللا ما يربئ به ظهري من ا
اشهد باهللا : فدعاه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ]  ٦: النور [ إىل آخر اآلية } يكن هلم شهداء إال أنفسهم 

 عليك إن ولعنة اهللا: إنك ملن الصادقني فيما رميتها به من الزىن فشهد بذلك أربع شهادات مث قال له يف اخلامسة 
قومي اشهدي : كنت من الكاذبني فيما رميتها به من الزىن ففعل مث دعاها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

باهللا إنه ملن الكاذبني باهللا إنه ملن الكاذبني فيما رماك به من الزىن فشهدت بذلك أربع شهادات مث قال هلا يف اخلامسة 
  دقني فيما رماك به من الزىن فقالت وغضب اهللا عليك إن كان من الصا: 

ال أفضح قومي سائر : قال خملد فلما كان يف الرابعة أو اخلامسة سكتت سكتة حىت ظنوا أهنا ستعترف مث قالت 
انظروا إن جاءت به جعدا : اليوم فمضت على القول ففرق رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينهما وقال 

بن مسحاء وإن جاءت به أبيض سبطا أقمر العينني فهو هلالل بن أمية فجاءت به آدم  محش الساقني فهو لشريك
  لوال ما نزل فيهما من كتاب اهللا كان يل وهلا شأن : جعدا محش الساقني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
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لكتاب  يعلى: ا   مسند أيب 
لتميمي : املؤلف  يعلى املوصلي ا و  أب ملثىن  بن ا بن علي   أمحد 

أن هالل بن أمية قذف امرأته : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وهب ين جرير حدثنا هشام عن حممد عن أنس  - ٢٨٢٥
ا فهو هلالل بن أمية أبصروها فإن جاءت به أبيض سبط: بشريك بن سحماء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وإن جاءت به أكحل جعدا محش الساقني فهو لشريك بن سحماء فجاءت به أكحل جعدا محش الساقني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن علية عن أيوب عن حممد بن سريين عن أنس بن مالك قال  - ٢٨٢٦
يا رسول اهللا هذا يوم يشتهى فيه : من كان ذبح قبل الصالة فليعد فقال رجل : و سلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه

وعندي جذعة هي أحب إيل من : اللحم ـ فذكر هنة من جريانه كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدقه فقال 
: يمة فتوزعوها ـ أو قال فرخص له فال أدري أبلغت رخصته من سواة أم ال ؟ فأنكفأ الناس إىل غن: شايت حلم قال 
ـ    فتجزعوها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أبا إسحاق الفزازي حيدث عن هشام : حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي قال  - ٢٨٢٧
مث  رمى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلمرة يوم النحر: القردوسي عن حممد بن سريين عن أنس بن مالك قال 

أمر بالبدن فنحرت واحلالق جالس عنده فسوى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شعره يومئذ بيده مث قبض رسول 
احلق فحلق فقسم رسول اهللا صلى : على شعره مث قال للحالق : اهللا صلى اهللا عليه و سلم على شق جانبه األمين 

لشعرتني مث قبض بيده على جانب شقه األيسر على اهللا عليه و سلم يومئذ شعره من حضره من الناس الشعرة وا
  احلق فحلق فدعا أبا طلحة األنصاري فدفعه إليه : شعره مث قال للحالق 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا محاد بن زيد عن هشام عن حممد عن أنس ـ و أيوب عن حممد قال محاد  - ٢٨٢٨
قد أكلت احلمر فأمر أبا : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيت يوم خيرب فقيل له : قال أظنه عن أنس ـ : 

  فاكفئت القدور : إن اهللا ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية فإهنا رجس قالوا : طلحة أن ينادي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: سألنا أنسا : زكريا عن عاصم األحول عن حممد بن سريين قال حدثنا حممد بن بكار حدثنا إمساعيل بن  - ٢٨٢٩
فقلت : مل يبلغ اخلضاب كانت حليته شعرات بيض قال : هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خضب ؟ قال 

  نعم باحلناء والكتم : فقال : أكان أبو بكر خيضب ؟ قال : له 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين : حممد بن سريين : قال : مسعت أشعث احلمراين قال : عمرو بن الضحاك حدثنا أيب قال  حدثنا - ٢٨٣٠
أنه ليس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طعام فذهب فآجر نفسه بصاع من : أنس بن مالك أن طلحة بلغه 



يفة فجعلته فبعث أنس بن إنه شعري ولكن اجعليه خط: اخبزي هذا فقال : شعري فعمل يومه ذلك فجاء به فقال 
اذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقل له فيما بينك وبينه فأتى رسول اهللا صلى اهللا علسه : مالك فقال 

: قلت هذا قال : نعم قال قوموا فقاموا فلما أتى أنس أبا طلحة قال : الطعام ؟ قال : وسلم ومعه أصحابه فقال 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدعا عشرة فدخلوا فأكلوا حىت شبعوا مث دعا الطعام فكرهت أن أكذب فقام رس

  عشرة فدخلوا فأكلوا حىت شبعوا مث دعا عشرة فدخلوا فأكلوا حىت شبعوا مث بقي ألهله ما يشبعون منه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: سلمة حدثنا هشام عن ابن سريين قال حدثنا احلسن بن أمحد بن أيب شعيب احلراين حدثنا حممد بن  - ٢٨٣١
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يكن شاب : سئل أنس عن خضاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  إال يسريا ولكن أبا بكر و عمر خضبا باحلناء والكتم 
فتح مكة فقال رسول اهللا صلى اهللا  أيب قحافة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم: وجاء أبو بكر بأبيه : قال 

: فأسلم وحليته ورأسه كالثغامة قال : لو أقررت الشيخ يف بيته ألتيناه لكرامة أيب بكر قال : عليه و سلم أليب بكر 
  غريوها وجنبوه السواد : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هل قنت رسول اهللا صلى اهللا : قلت ألنس : حدثنا إمساعيل عن أيوب عن حممد قال حدثنا أبو خيثمة  - ٢٨٣٢
هل قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه : مث سئل بعد ذلك : نعم بعد الركوع قال : عليه و سلم يف صالة الصبح ؟ قال 

  نعم بعد الركوع يسريا : و سلم يف صالة الصبح ؟ قال 
   إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد 

أشهد أن اهللا حق وأن لقاءه حق : حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل عن أيوب عن حممد عن أنس قال  - ٢٨٣٣
وأن الساعة حق وأن اجلنة حق والنار حق اللهم إين أعوذ بك من فتنة الدجال ومن فتنة احمليا واملمات ومن عذاب 

  القرب وعذاب جهنم 
   عليه و سلم كأنه يعين النيب صلى اهللا: قال أبو خيثمة 

  إسناده صحيح إىل أنس : قال حسني سليم أسد 

أقنت عمر : سألت أنس بن مالك : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن حممد قال  - ٢٨٣٤
  لقد قنت من هو خري من عمر قنت النيب صلى اهللا عليه و سلم : ؟ قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

احتجم رسول اهللا : ثنا وهب ين بقية الواسطي حدثنا خالد عن يونس عن ابن سريين عن أنس قال حد - ٢٨٣٥
  صلى اهللا عليه و سلم وأعطى احلجام أجره 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



: حدثنا حممود بن عمرو بن جبلة حدثنا حممد بن مروان عن هشام عن حممد عن أنس بن مالك قال  - ٢٨٣٦
يا أبا عمري ما فعل : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغشانا وخيالطنا فكان معنا صيب يقال له أبو عمري فقال كان رسو
  النغري ؟ 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا سهب بن محاد حدثنا حفص بن سليمان حدثنا كثري بن شنظري عن  - ٢٨٣٧
  طلب العلم فريضة على كل مسلم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك قال  ابن سريين عن أنس بن
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

هنينا أن يبيع : حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن حممد عن أنس قال  - ٢٨٣٨
  حاضر لباد 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كان أنس قليل : حدثنا موسى بن حيان حدثنا عبد الرمحن حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن حممد قال  - ٢٨٣٩
  احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان إذا حدث قال أو كما قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

رمى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حفص عن هشام عن حممد قال  - ٢٨٤٠
فقسم : هنا وأشار بيده إىل جانب األمين قال : سلم اجلمار واحلالق جالس فأمر بالبدن فنحرت وقال للحالق 

  مث أشار إىل احلالق إىل جانبه األيسر فحلقه فأعطاه أم سليم : شعره بني من يليه قال 
  غري أن احلديث صحيح رجاله ثقات إال أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

قال أنس : [ حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا حسني بن حممد عن جرير بن حازم عن حممد بن سريين قال  - ٢٨٤١
إنه كان أشببهم برسول اهللا صلى : أيت عبيد اهللا بن زياد برأس احلسني يف طست فقال يف حسنه شيئا فقال أنس ] : 

  اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  قتادة عن أنس

إن لكل : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس  - ٢٨٤٢
  نيب دعوة دعا هبا فاستجيب له وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن اهللا أمرين : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أليب : ة عن أنس حدثنا هدبة حدثنا مهام عن قتاد - ٢٨٤٣
  اهللا مساك يل فجعل أيب يبكي : إن اهللا مساين لك ؟ قال : أن أقرأ عليك فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



إن اهللا ال يظلم : ال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق: حدثنا هدبة حدثنا مهام عن قتادة عن أنس  - ٢٨٤٤
املؤمن حسنة يثاب عليها الرزق يف الدنيا وجيزى هبا يف اآلخرة وأما الكافر فيعطى حسناته حىت إذا أفضى إىل اآلخرة 

  مل يكن له حسنة يعطى هبا خريا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان  :حدثنا أبو نصر التمار حدثنا محاد عن قتادة عن أنس بن مالك  - ٢٨٤٥
  اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع وعمل ال يرفع وقلب ال خيشع وقول ال يسمع : يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن قتادة عن أنس  - ٢٨٤٦
  إين أعوذ بك فذكر مثل حديث أيب نصر  اللهم: يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كيف كان شعر رسول اهللا : قلت ألنس : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا قتادة قال  - ٢٨٤٧
  كان شعرا رجال ليس باجلعد وال بالسبط بني اجليد وعاتقه : صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال 

  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

: حدثنا عبد الواحد ين غياث و ابن حساب و إبراهيم بن احلجاج و إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين قالوا  - ٢٨٤٨
  تسحروا فإن يف السحور بركة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال 

  حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

قال رسول : حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس : حدثنا خلف بن هشام و عبد الواحد بن غياث قاال  - ٢٨٤٩
لو كان البن آدم واديان من مال ال بتغى إليهما ودايا ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم إال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  التراب ويتوب اهللا على من تاب 
  إسناده صحيح : د قال حسني سليم أس

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس : حدثنا خلف و عبد الواحد قاال  - ٢٨٥٠
  البزاق يف املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى : انة عن قتادة عن أنس حدثنا أبو عو: حدثنا خلف و عبد الواحد و ابن حساب قالوا  - ٢٨٥١
  ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له صدقة : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



 صلى اهللا كان رسول اهللا: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال : حدثنا خلف و عبد الواحد قاال  - ٢٨٥٢
  عليه و سلم أخف الناس صالة يف متام 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا كامل بن طلحة اجلحدري حدثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن أنس  - ٢٨٥٣
  اعتدلوا يف السجود وال يكن أحدكم باسطا ذراعيه كالكلب : سلم 

  ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

من نسي : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا عبد الواحد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس  - ٢٨٥٤
  صالة فليصلها إذا ذكرها 

  حدثنا خلف بن هشام بإسناده مثله 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : دة عن أنس حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا سعيد عن قتا - ٢٨٥٥
  حنوه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس  - ٢٨٥٦
  نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك 

  صحيح إسناده : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس : حدثنا عبد الواحد و ابن حساب قاال  - ٢٨٥٧
  احلرص على املال واحلرص على العمر : يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان : سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس  :حدثنا عبد الواحد و ابن حساب قاال  - ٢٨٥٨
لو أن البن آدم واديني من مال البتغى ودايا ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب : : عليه و سلم كان يقول 

  ويتوب اهللا على من تاب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذبح : ثنا قتادة عن أنس حدثنا هدبة حدثنا أبان بن يزيد حد - ٢٨٥٩
  أضحيته بيده وكرب عليها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



إن اهللا أشد : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس  - ٢٨٦٠
  قد أضله بأرض فالة فرحا بتوبة عبده من أحدكم استيقظ على بعريه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

غال السعر على عهد : حدثنا عبد الواحد حدثنا محاد بن سلمة عن قتادة و ثابت و محيد عن أنس قال  - ٢٨٦١
إن اهللا هو القابض الباسط املسعر الرزاق : يا رسول اهللا سعر لنا فقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 

  إين ألرجو أن ألقى اهللا وليس أحد منكم يطلبين مبظلمة يف نفس وال مال و
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : حدثنا عبد الواحد حدثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن أنس  - ٢٨٦٢
  مير بالتمرة فال مينعه أن يأخذها إال خمافة أن تكون صدقة 

  إسناده صحيح : ل حسني سليم أسد قا

ما خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا شيبان حدثنا أبو هالل حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال  - ٢٨٦٣
  ال إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له : سلم إال قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان من أوجز : هالل حدثنا قتادة عن أنس حدثتا شيبان حدثنا أبو  - ٢٨٦٤
  الناس صالة يف متام 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا شيبان حدثنا أبو هالل حدثنا قتادة عن أنس قال  - ٢٨٦٥
  يقول دعوت فال أرى يستجاب يل : يا رسول اهللا وكيف يستعجل ؟ قال : يزال العبد خبري ما مل يستعجل قالوا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أن جارية وجد رأسها قد رض بني حجرين فقيل هلا من : حدثنا هدبة حدثنا مهام أخربنا قتادة عن أنس  - ٢٨٦٦
يهودي فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و فعل هذا بك ؟ فالن ؟ فالن ؟ حىت ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ ال

  سلم أن يرض رأسه باحلجارة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الشرب قائما : حدثنا هدبة حدثنا مهام أخربنا قتادة عن أنس  - ٢٨٦٧
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان له حاد يقال له : م حدثنا قتادة عن أنس حدثنا هدبة حدثنا مها - ٢٨٦٨
: رويدا يا أجنشة ال تكسر القوارير قال قتادة : أجنشة وكان حسن الصوت فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم 



  يعين ضعفة النساء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر برجل يسوق : حدثنا قتادة عن أنس حدثنا هدبة حدثنا مهام  - ٢٨٦٩
  اركبها ويلك : اركبها قال إهنا بدنة قال : بدنة فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال عدوى وال طرية : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس  - ٢٨٧٠
  الكلمة الطيبة الكلمة احلسنة : عجبين الفأل وي

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أكانت املصافحة على عهد رسول اهللا صلى اهللا : قلت ألنس : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة قال  - ٢٨٧١
  نعم : عليه و سلم ؟ قال 

  وكان احلسن يصافح : قال قتادة 
  صحيح  إسناده: قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اعتمر أربع عمر : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة أن أنسا أخربه  - ٢٨٧٢
عمرته من احلديبية ـ أو زمن احلديبية يف ذي القعدة وعمرته من العام : كلهن يف ذي القعدة إال اليت مع حجته 

  غنائم حنني يف ذي القعدة وعمرته مع حجته  املقبل يف ذي القعدة وعمرته من اجلعرانة حيث قسم
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قلت ألنس أي اللباس كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة قال  - ٢٨٧٣
  احلربة : عليه و سلم ـ أو أعجب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ ـ قال 

  إسناده صحيح : م أسد قال حسني سلي

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واصل فواصل الناس : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس  - ٢٨٧٤
  إين أطعم إن شاء اهللا وأسقى : فنهاهم عن الوصال وقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا : أو عن رجل عن أيب هريرة ـ حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس ـ  - ٢٨٧٥
  عليه و سلم كان ضخم الكفني ضخم القدمني حسن الوجه مل أر بعده مثله صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بينا أنا : ال عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق: حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام عن قتادة  - ٢٨٧٦
هذا الكوثر الذي أعطاك ربك : ما هذا يا جربيل ؟ قال : أسري يف اجلنة أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ اجملوف فقلت 



  فضرب امللك بيده فإذا طينه مسك أذفر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اهللا عليه و سلم ضحى بكبشني أن رسول اهللا صلى : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس  - ٢٨٧٧
  أملحني أقرنني فوضع رجله على صفحتهما فذحبها بيده ومسى وكرب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من مجع القرآن على عهد رسول اهللا : قلنا ألنس : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام حدثنا قتادة قال  - ٢٨٧٨
أيب بن كعب و معاذ بن جبل و زيد بن ثابت ورجل من : من األنصار  أربعة كلهم: صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال 

  األنصار يقال له أبو زيد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما من أهل : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا هدبة حدثنا مهام أخربنا قتادة عن أنس  - ٢٨٧٩
عشرة أمثاهلا إال الشهيد فإنه ود لو أنه رجع إىل الدنيا فقال عشر مرات ملا  اجلنة أحد يسره أن يرجع إىل الدنيا وله

  يرى من الفضل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن الزبري بن العوام و عبد الرمحن بن عوف شكيا إىل : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس  - ٢٨٨٠
  هلما يف قمص احلرير فرأيت على كل واحد منهما قميص حرير النيب صلى اهللا عليه و سلم القمل فرخص 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبا بكر و عمر : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس  - ٢٨٨١
ـ    } احلمد هللا رب العاملني { كانوا يستفتحون القراءة ب

  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

أن رهطا قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس  - ٢٨٨٢
يا رسول اهللا اجتوينا املدينة فعظمت بطوننا وانتهست حلومنا فأمرهم فأتوا راعي الصدقة : فقالوا : عرينة قال 

سومهم فقتلوا الراعي واستاقوا اإلبل وارتدوا فبعث رسول اهللا صلى اهللا فشربوا من ألباهنا وأبواهبا حىت صحت ج
  عليه و سلم يف أثرهم فجيء هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومسر أعينهم وألقاهم يف احلرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لم دعاه خياط باملدينة إىل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: حدثنا هدبة حدثنا مهام عن قتادة عن أنس  - ٢٨٨٣
: خبز شعري وإهالة وكان فيها قرع فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعجبه القرع فكنت أقدمه بني يديه قال 

  فما زال القرع يعجبين : أنس 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ال يبزقن : صلى اهللا عليه و سلم قال  أن النيب: حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس و احلسن  - ٢٨٨٤
  أحدكم على ميينه وليبزقن عن يساره 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

البزاق يف املسجد : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس  - ٢٨٨٥
  خطيئة وكفارهتا دفنها 
  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

خيرج قوم من : أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس  - ٢٨٨٦
  النار بعدما يصيبهم منها سفع فيدخلون اجلنة فيسميهم أهل اجلنة اجلهنميني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال يؤمن عبد : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس  - ٢٨٨٧
  حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه من اخلري 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

الرجل : أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : حدثنا هدبة حدثنا مهام عن قتادة عن أنس  - ٢٨٨٨
  مع من أحب  املرء: حيب القوم وملا يلحق هبم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٢٨٨٩
 خيرج من النار من: ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية مث قال : خيرج من النار من قال : سلم قال 

ال إله إال اهللا وكان يف قلبه وكان : ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن برة مث خيرج من النار من قال : قال 
  يف قلبه من اخلري من يزن ذرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لوا فما أعلم رسول اهللا ك: كنا نأيت أنسا وخبازه قائم فقال : حدثنا هدبة حدثنا مهام عن قتادة قال  - ٢٨٩٠
  صلى اهللا عليه و سلم رأى رغيفا مرققا وال شاة مسيطا بعينه قط حىت حلق باهللا عز و جل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن ينبذ التمر : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس  - ٢٨٩١
  والزبيب مجيعا 

  إسناده صحيح : ل حسني سليم أسد قا

ألحدثنكم حبديث ال حيدثكم به : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك أنه قال يوما  - ٢٨٩٢
ال تقوم : أحد بعدي مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



ط الساعة ـ أن يرفع العلم ويظهر اجلهل ويشرب اخلمر ويظهر الزىن ويقل الرجال من أشرا: الساعة ـ أو قال 
  ويكثر النساء حىت يكون للخمسني امرأة القيم الواحد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هل خضب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ : سألت أنسا : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة قال  - ٢٨٩٣
  مل يبلغ ذلك إمنا كان شيبه يف صدغيه ولكن أبا بكر و عمر خضبا باحلناء والكتم : ل قا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رجال رفع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قد : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك  - ٢٨٩٤
يد والنعال مث رفع إىل أيب بكر قد سكر فجلده أربعني فلما ويل عمر سكر فأمر قريبا من عشرين رجال فضربوه باجلر

: أرى أن جتعله وانقطع على أيب يعلى حرف أحسبه قال : وأدمن الناس يف اخلمر فاستشار الناس فقال عبد الرمحن 
  مثانني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

شهدت النيب صلى اهللا عليه و سلم مع أصحابه : ه قال حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس أن - ٢٨٩٥
ـ أو قال عند بيوت املدينة ـ فأراد الوضوء فأيت بقعب فيه ماء يسري فوضع على القعب فجعل املاء  عند الزوراء 

  ينبع املاء ينبع من بني أصابعه حىت توضأ القوم كلهم 
  زهاء ثالث مئة : كم كنتم ؟ قال : قلت ألنس 

  إسناده صحيح : م أسد قال حسني سلي

ـ مساه مهام ـ فيه رطب : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس  - ٢٨٩٦ أن أم سليم بعثت معه بشيء 
  إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فجعل يقبض القبضة فيبعث هبا إىل بعض أزواجه ويقبض القبضة وإنه ليشتهيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن قتادة عن أنس  - ٢٨٩٧
  اللهم إين أعوذ بك من الربص واجلذام واجلنون وسيء األسقام : يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : قتادة عن أنس حدثنا نافع بن خالد الطاحي حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن  - ٢٨٩٨
يا أهل : يؤتى باملوت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بني اجلنة والنار مث ينادي مناد : صلى اهللا عليه و سلم 

نعم ربنا هذا املوت فيذبح كما تذبح الشاة : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : فيقال : لبيك ربنا قال : اجلنة ؟ فيقولون 
  ينقطع رجاء هؤالء فيأمن هؤالء و

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا حممد بن عبيد بن حساب حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك  - ٢٨٩٩
لو استشفعنا على ربنا حىت يرحينا من مكاننا : جيمع اهللا الناس يوم القيامة فليهمون كذلك يقولون : عليه و سلم 



آدم أبا اخللق خلقك اهللا بيده وأسجد لك مالئكته فاشفع لنا عند ربك حىت يا : فيأتون آدم فيقولون : هذا قال 
لست هناكم ـ ويذكر خطيئته اليت أصاب فيستحي من ربه منها ـ ولكن ائتوا نوحا : يرحينا من مكاننا فيقول 

لكن لست هناكم ـ ويذكر خطيئته اليت أصاب فيستحي من ربه ـ و: أول رسول بعثه اهللا فيأتون نوحا فيقول 
لست هناكم ـ ويذكر خطيئته اليت أصاب فيستحيي ربه منها ـ ولكن : ائتوا إبراهيم قال فيأتون إبراهيم فيقول 

لست هناكم ـ ويذكر خطيئته اليت أصاب فيستحيي ربه منها ـ ولكن ائتوا : ائتوا موسى فيأتون موسى فيقول 
ولكن ائتوا حممدا عبدا غفر اهللا له ما تقدم من  لست هناكم: فيأتون عيسى فيقول : عيسى روح اهللا وكلمته قال 

: فيأتوين فاستأذن فيؤذن يل فإذا رأيت ريب وقعت ساجدا فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين فيقول : ذنبه وما تأخر قال 
ارفع حممد قل يسمع وسل تعط واشفع تشفع فارفع رأسي فأمحد ريب بتحميد يعلمنيه مث أشفع فيحد يل حدا 

النار فأدخلهم اجلنة مث أعود وأقع ساجدا فأمحد ريب بتحميد يعلميه مث أشفع فيحد يل حدا فأخرجهم فأخرجهم من 
يا حممد قل يسمع سل تعط اشفع : من النار فأدخلهم اجلنة مث أعود وأقع ساجدا فأمحد ريب بتحميد يعلمنيه مث يقال 

فأخرجهم من النار وأدخلهم اجلنة وقال يف  تشفع فأرفع رأسي فأمحد ريب بتحميد يعلمنيه مث أشفع فيحد يل حدا
  أي وجب اخللود : فال يبقى يف النار إال من حسبه القرآن قال قتادة : الثالثة أو الرابعة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قام : حدثنا عبد اهللا بن عون اخلراز حدثنا حممد بن بشر عن مسعر بن كدام عن قتادة عن أنس قال  - ٢٩٠٠
أليس قد غفر اهللا لك ما تقدم من : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت تورمت قدماه ـ أو ساقاه ـ فقيل له رس

  أفال أكون عبدا شكورا ؟ : ذنبك وما تأخر ؟ قال 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

ال رسول اهللا صلى اهللا ق: حدثنا سريج بن يونس حدثنا القاسم حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال  - ٢٩٠١
ال تقوم الساعة حىت يرفع العلم ويظهر اجلهل ويكثر النساء ويقل الرجال حىت يكون الرجل الواحد : عليه و سلم 

  قيم مخسني امرأة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 صلى اهللا عليه قال رسول اهللا: حدثنا سريج حدثنا هشام أخربنا بعض أصحابنا عن قتادة عن أنس قال  - ٢٩٠٢
  عمر أميت ما بني الستني إىل السبعني وأقلهم الذين يبلغون مثانني : و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا سريج حدثنا أبو حفص األبار عن رجل من أهل الشام عن قتادة عن أنس قال  - ٢٩٠٣
  كل مسلم  طلب العلم فريضة على: صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا موسى بن حممد بن حيان البصري حدثنا عبد الرمحن عن املثىن بن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٢٩٠٤
  اللهم أنت عضدي وأنت نصريي وبك أقاتل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا غزا قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا موسى بن حممد حدثنا عبد الرمحن عن املثىن عن قتادة عن أنس  - ٢٩٠٥
  اللهم أسألك من خري ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به : كان إذا هاجت ريح شديدة قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كيف كانت : سألت أنس بن مالك : جرير بن حازم عن قتادة قال  حدثنا موسى حدثنا عبد الرمحن عن - ٢٩٠٦
  كان ميد صوته مدا : قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عليه [ ملا دعا نيب اهللا موسى : حدثنا موسى حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أنس قال  - ٢٩٠٧
: كل شاة ولدت على غري لوهنا فلك ولدها قال : صاحبه إىل األجل الذي كان بينهما قال له صاحبه ] السالم 

فعمد فوضع حباال على املاء فلما رأت احلبال فزعت فجالت جولة فولدن كلهن برقا إال شاة واحدة فذهب 
  بأوالدهن ذلك العام 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا أتى رسول اهللا : ن أسلم حدثنا النضر بن مشيل حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال حدثنا خالد ب - ٢٩٠٨
  إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين : صلى اهللا عليه و سلم خيرب قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رة عن شعبة عن قتادة عن أنس حدثنا حرمي بن عما: حدثنا القواريري و موسى بن حممد بن حيان قاال  - ٢٩٠٩
  من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  ليس يف حديث موسى متعمدا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا ع: حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٢٩١٠
  نيب وصديق وشهيدان ! اثبت أحد : كان على أحد و أبو بكر و عمر و عثمان فرجف هبما فضربه برجله وقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا إبراهيم بن عرعرة السامي حدثنا مسلم بن قتيبة حدثنا عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس  - ٢٩١١
ـ يظهر كفيه : يه و سلم كان يدعو ببطن كفيه ويقول رسول اهللا صلى اهللا عل   هكذا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا إبراهيم حدثنا مسلم بن قتيبة حدثنا عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس  - ٢٩١٢
  عليه و سلم كان يصلي يف خفيه ونعليه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



أن رسول اهللا : حدثنا حممد بن خالد بن عبد اهللا الطحان حدثنا أيب حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس  - ٢٩١٣
  يوم الفطر ويوم النحر وثالثة أيام التشريق : صلى اهللا عليه و سلم هنى عن صوم مخسة أيام من أهل السنة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و : ا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس حدثنا عبد األعلى حدثن - ٢٩١٤
  أتيت على إدريس يف السماء الرابعة : سلم حدث ملا عرج به إىل السماء قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبد الرمحن بن سالم حدثنا  - ٢٩١٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي هبم فجاء : أنس محاد بن سلمة حدثنا قتادة و ثابت و محيد عن 
اهللا أكرب احلمد هللا محدا كثريا مباركا طيبا مباركا فيه فلما قضى : رجل فدخل يف الصالة وقد حفزه النفس فقال 

م بالكلمات أيكم املتكل: أيكم املتكلم بالكلمات ؟ فأرم القوم فقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالته قال 
لقد رأيت اثين عشر ملكا : أنا يا رسول اهللا جئت وقد حفزين النفس فقلتهن فقال : ؟ فإنه مل يقل بأسا فقال الرجل 

  ابتدروها أيهم يرفعها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا :  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبدة عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس قال - ٢٩١٦
  وعليكم : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن بشر العبدي عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٢٩١٧
  السحور فإن يف بصره شيئا  ال مينعكم أذان بالل عن: صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا أبو بكر حدثنا حممد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٢٩١٨
تحفطن لينتهن عن ذلك أو ل: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالهتم ؟ فاشتد قوله يف ذلك حىت قال 

  أبصارهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى حلما : حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس  - ٢٩١٩
  هو هلا صدقة وهو لنا هدية : تصدق به على بريرة فقال : ما هذا ؟ فقالوا : فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن أم سليم سألت : حدثنا أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس  - ٢٩٢٠
النيب صلى اهللا عليه و سلم عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رأت 



نعم ماء الرجل غليظ أبيض : سول اهللا يكون هذا ؟ قال يا ر: املرأة ذلك املاء فأنزلت فعليها الغسل فقالت أم سليم 
  وماء املرأة رقيق أصفر فأميا سبق أو عال أشبهه الولد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن عصية و ذكوان و بين : حدثنا أبو بكر حدثنا حممد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك  - ٢٩٢١
عليه و سلم فاستمدوه ـ وقد أسلموا ـ على عدوهم فأمدهم بسبعني من األنصار كان حليان أتوا النيب صلى اهللا 

يسمون القراء كانوا حيتطبون بالنهار ويصلون بالليل حىت إذا كانوا ببئر معونة قتلوهم فقنت رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم شهرا يدعو عليهم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : بكر حدثنا زيد بن احلباب عن علي بن مسعدة حدثنا قتادة عن أنس قال  حدثنا أبو - ٢٩٢٢
  كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا أبو بكر حدثنا زيد بن احلباب عن علي ين مسعدة حدثنا قتادة عن أنس قال  - ٢٩٢٣
اإلسالم عالنية واإلميان يف القلب ـ مث يشري بيده إىل صدره ـ التقوى ها هنا التقوى ها : صلى اهللا عليه و سلم 

  هنا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال  - ٢٩٢٤
  فرأيته يوما يأكل طعاما فيه دباء فكنت أقربه إليه : ه و سلم يعجبه الدباء قال علي

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال  - ٢٩٢٥
  السبابة الوسطى : أبو سعيد بإصبعيه بعثت أنا والساعة كهاتني قال : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن نيب اهللا صلى اهللا : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة حدثنا أنس  - ٢٩٢٦
نعم : به ؟ قال  أرأيت لو كان لك ملء األرض ذهبا أكنت تفتدي: للرجل يوم القيامة ] يقال : [ عليه و سلم قال 

  قد سئلت أيسر من ذلك : فيقال له : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس : حدثنا عبيد اهللا حدثنا معاذ بن هشام و أبو عامر العقدي جيمعا قاال  - ٢٩٢٧
 اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن برة مث ال إله إال: خيرج من النار من قال : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 



  ال إله إال اهللا وكان يف قلبه ما يزن ذرة : خيرج من النار من قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال  - ٢٩٢٨
  لكل نيب دعوة دعا هبا وإين ادخرت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة :  صلى اهللا عليه و سلم

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انشق القمر على عهد : حدثنا عبيد اهللا حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال  - ٢٩٢٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد 

اقتربت الساعة { : يف قوله : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس  - ٢٩٣٠
  قد انشق زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال ]  ١: القمر [ } وانشق القمر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أال : حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس قال : على قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا عبد األ - ٢٩٣١
من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر : أحدثكم حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ يقول 

  اجلهل ويشرب اخلمر ويفشو الزىن ويقل الرجال ويكثر النساء حىت يكون خلمسني امرأة القيم الواحد 
  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

نزلت هذه : حدثنا قتادة عن أنس بن مالك : قال سعيد : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا يزيد بن زريع  - ٢٩٣٢
مرجعه من احلديبية ونزلت ]  ١: الفتح [ } إنا فتحنا لك فتحا مبينا { اآلية على النيب صلى اهللا عليه و سلم 

لقد : نهم وبني نسكهم وحنروا اهلدي باحلديبية فلما نزلت هذه اآلية ال ألصحابه وأصحابه خمالطون احلزن وحيل بي
هنيئا مريئا يا نيب : أنزلت علي آية خري من الدنيا مجيعا فلما تالها نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رجل من القوم 

ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها  {: اهللا قد بني اهللا لنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل اهللا بعدها 
  ]  ٥: الفتح [ } األهنار 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أيب حيدث عن قتادة عن أنس : حدثنا هرمي بن عبد األعلى أبو محزة األسدي حدثنا املعتمر قال  - ٢٩٣٣
ضره املوت الصالة وما ملكت أميانكم حىت جعل كان عامة وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني ح: قال 

ـ يف صدره وما يفيض هبا لسانه    يغرغرها ـ أو يغرغر هبا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو محزة هرمي حدثنا معتمر عن أبيه حدثنا قتادة عن أنس بن مالك  - ٢٩٣٤
  ألتوب يف اليوم سبعني مرة إين : و سلم أنه كان يقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان : حدثنا حممد بن املنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال  - ٢٩٣٥
ىت يرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يرفع يديه يف شيء من الدعاء إال يف االستسقاء فإنه كان يرفع يديه ح

  بياض أبطيه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو حممد الناقد حدثنا سليمان ابن عبيد اهللا أبو أيوب الرقي حدثنا عبيد اهللا بن عمرو الرقي  - ٢٩٣٦
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ينتعل الرجل قائما : عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال 

  إسناده حسن : سليم أسد  قال حسني

حدثنا أبو عوانة : حدثنا عبد الواحد بن غياث و سعيد بن أيب الربيع ـ وهذا لفظ عبد الواحد ـ قاال  - ٢٩٣٧
أن ثالثة انطلقوا يرتادون ألهليهم فأخذهتم السماء فوقع عليهم حجر متجاف حىت ما يرون : عن قتادة عن أنس 

: جر وعفا األثر وال يعلم مكانكم إال اهللا فادعوا اهللا بأوثق أعمالكم قال قد وقع احل: منه خصاصة فقال بعضهم 
اللهم إنك تعلم أنه كان يل والدان فكنت أحلب هلما يف إنائهما فإذا وجدهتما راقدين قمت على : فقال رجل 

إمنا فعلت ذلك رؤوسهما حىت يستيقظا مىت استيقظا كراهية أن أراد وسنهما يف رؤوسهما اللهم إن كنت تعلم أين 
  فزال ثلث احلجر : رجاء رمحتك وخمافة عذابك فافرج عنا قال 

اللهم إن كنت تعلم أنه أعجبتين امرأة ـ وأنه جعل هلا بدال فلما قدر عليها وفر هلا جعلها وسلم هلا : وقال الثاين 
  فزال ثلثا احلجر : ل قا: نفسها ـ اللهم إن كنت تعلم أمنا فعلت ذلك رجاء رمحتك وخمافة عذابك فافرج عنا 

اللهم إنك تعلم أين استأجرت أخريا على عمل يعمله يل فأتى يطلب أجره وأنا غضبان فزبرته فذهب : وقال اآلخر 
وترك أجره فجمعته له ومثرته حىت كان منه كل املال فأتاين يطلب أجره فأعطيته ذاك كله ولو شئت مل أعطه إال 

فزال احلجر وخرجوا : فعلت ذلك رجاء رمحتك وخمافة عذابك فافرج عنا قال أجره األول اللهم إن كنت تعلم إين 
  ميشون 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن محاد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس  - ٢٩٣٨
  قريبا منه سلم أن ثالثة نفر فيمن سلف من الناس فذكر حنوه أو 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا نصر بن علي اجلهضمي حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن أنس قال  - ٢٩٣٩
هل قبلهن أو : مخس صلوات قال : يا رسول اهللا كم افترض اهللا على عباده من الصلوات ؟ قال : قال رجل 

 على عباده صلوات مخسا فحلف الرجل باهللا ال يزيد عليهن وال ينقص فقال افترض اهللا: بعدهن شيء ؟ قال 



  إن صدق دخل اجلنة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا نيب اهللا : حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن قائال قال  - ٢٩٤٠
  إنه ليعمد إليها فيجد املالئكة بنقاهبا وأبواهبا حيرسوهنا من الدجال : أما يريد املدينة ؟ ـ يعين الدجال ـ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن نيب اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا معاذ حدثنا أيب عن قتادة عن أنس  - ٢٩٤١
فهل يطيق ذلك ؟ : قلت ألنس : يدور على نسائه يف الساعةمن الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال و سلم كان 

  كنا نتحدث أنه له قوة ثالثني : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا أبو يوسف اجليزي حدثنا عبد اهللا بن الوليد العدين عن سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس  - ٢٩٤٢
نيب صلى اهللا عليه و سلم كان يطوف على نسائه يف غسل واحد يعين أنه طاف على نسائه يف ليلة فاغتسل غسال ال

  واحدا 
  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

انظر من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد عن قتادة عن أنس قال  - ٢٩٤٣
  رت فإذا زيد بن ثابت فدعوته فأكلنا مترا وشربنا ماء مث خرجنا إىل الصالة فأقيمت الصالة ترى يف املسجد فنظ

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين جرير بن حازم أنه مسع قتادة بن دعامة حدثنا : حدثين هارون بن معروف حدثنا ابن وهب قال  - ٢٩٤٤
 عليه و سلم قد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر فقال أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا: أين بن مالك 

  ارجع فأحسن وضوءك : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا : حدثنا احلارث بن مسكني حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس  - ٢٩٤٥
  ن احلسن و احلسني بكبشني عليه و سلم عق ع

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا دعا نيب : حدثنا عبيد اهللا بن معاذ حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال  - ٢٩٤٦
لوهنا فلك  كل شاة ولدت على غري: اهللا موسى عليه السالم صاحبه إىل األجل الذي كان بينهم قال له صاحبه 

ولدها قال فعمد فوضع حباال على املاء فلما رأت احلبال فزعت فجالت جولة فولدت كلهن برقا إال شاة واحدة 
  قال فذهب بأوالدهن ذلك العام 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



لنيب صلى أن ا: خالد بن قيس عن قتادة عن أنس : حدثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس عن أخيه  - ٢٩٤٧
من حممد رسول اهللا إىل بكر بن وائل أسلموا تسلموا فما وجدنا من يقرؤه : اهللا عليه و سلم كتب إىل بكر بن وائل 

  إال رجل من بين ضبيعة فهم يسمون بين الكاتب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : نس حدثنا نصر بن علي أخربنا أيب حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أ - ٢٩٤٨
  إن أحدا جبل حيبنا وحنبه : سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا : حدثنا نصر أخربين أيب عن املثىن بن سعيد عن قتادة عن أنس قال  - ٢٩٤٩
  اللهم أنت عضدي وأنت نصريي وبك أقاتل : غزا قال 
  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

قال رسول : حدثنا عبيد اهللا بن معاذ العنربي حدثنا أيب حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال  - ٢٩٥٠
  ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : بن ميسرة حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس  حدثنا عبيد اهللا بن عمرة - ٢٩٥١
لو أن البن آدم واديا من مال ال بتغى إليه ثانيا ولو كان ثانيا البتغى إليه ثالثا وال ميأل : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهللا على من تاب 
  صحيح إسناده : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس : حدثنا حممد بن عبد اهللا األرزي قال  - ٢٩٥٢
رجال كان يبتاع على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان يف عقدته ضعف فجاء أهله إىل النيب صلى اهللا 

ه يبتاع ويف عقدته ضعف فدعاه النيب صلى اهللا عليه و سلم يا رسول اهللا احجر على فالن فإن: عليه و سلم فقالوا 
هاء : إن كنا تارك املبيع فقل : يا نيب اهللا إين ال أصرب عن البيع فقال صلى اهللا عليه و سلم : فنهاه عن البيع فقال 

  فال خالبة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: الوهاب بن عطاء أخربنا سعيد عن قتادة عن أنس قال حدثنا حممد بن عبد اهللا األرزي حدثنا عبد  - ٢٩٥٣
حنظلة بن الراهب ومنا من اهتز : منا غسيل املالئكة : األوس واخلزرج فقالت األوس : افتخر احليان من األنصار 

عاصم بن ثابت بن أيب األقلح ومنا من أجيزت شهادته : سعد بن معاذ ومنا من محته الدبر : له عرش الرمحن 
  رجلني خزمية بن ثابت بشهادة 

زيد بن ثابت : منا أربعة مجعوا القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه سومل مل جيمعه غريهم : وقالت اخلزرجيون 



  و أبو زيد و أيب بن كعب و معاذ بن جبل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا : قيس عن قتادة عن أنس حدثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن  - ٢٩٥٤
  صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل كسرى و قيصر وإىل كل جبار يدعوهم إىل اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا حممد بن املنهال الضرير حدثنا يزيد حدثنا سعيد و هشام عن قتادة عن أنس  - ٢٩٥٥
ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية مث خيرج من : خيرج من النار من قال  :صلى اهللا عليه و سلم 

ال إله إال اهللا وكان يف : ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن برة مث خيرج من النار من قال : النار من قال 
  قلبه من اخلري ما يزن ذرة 

  ح إسناده صحي: قال حسني سليم أسد 

عن النيب : حدثين قتادة عن أنس بن مالك : فلقيت شعبة فحدثت هبذا احلديث فقال شعبة : قال يزيد  - ٢٩٥٦
  صحف فيه أبو بسطام : صلى اهللا عليه و سلم باحلديث إال أن شعبة جعل موضع الذرة ذرة قال 

حدثين به قتادة عن : قال عمران حدثنا يزيد مث لقيت عمران القطان أبا العوام فحدثته باحلديث ف: قال  - ٢٩٥٧
  عن النيب صلى اهللا عليه سومل باحلديث : عطاء بن يزيد الليثي عن أيب هريرة 

  أخطأ عمران وهم فيه : قال يزيد 
وكان عمران حروريا وكان يرى السيف على أهل القبلة وكان إبراهيم ملا خرج إىل البصرة فطلب : قال يزيد 

وكان إبراهيم استفتاه يف شيء فأفتاه عمران قيه بفتيا فأفىت إبراهيم رجاال يقول : ل اخلالفة واله خراج الفرات قا
  قتلوا كلهم : عمران 

حدثنا صاحل بن حامت بن وردان وغريه حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس  - ٢٩٥٨
يء من الدعاء إال يف االستسقاء فإنه كان يرفع يديه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يكن يرفع يديه يف ش: 

  حىت يرى بياض إبطيه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا عند رسول : حدثنا أبو ياسر املستملي حدثنا سويد أبو حامت اجلحدري حدثنا قتادة عن أنس قال  - ٢٩٥٩
ال تلعنها فإهنا نبهت نبيا : يب صلى اهللا عليه و سلم اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلدغت رجال برغوث فلعنها فقال الن

  من األنبياء للصالة 
  إسناده واه جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا شباب بن خياط حدثنا درست بن محزة حدثنا مطر الوراق عن قتادة عن أنس عن النيب صلى اهللا  - ٢٩٦٠
حدمها صاحبه فيصافحه ويصليان على النيب صلى اهللا عليه ما من عبدين متحابني يف اهللا يستقبل أ: عليه و سلم قال 



  و سلم إال مل يفترقا حىت تغفر ذنوهبما ما تقدم منهما وما تأخر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن قتادة عن أنس  - ٢٩٦١
  ساعة أن يرفع العلم ويظهر اجلهل من أشراط ال

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا احلسن بن محاد حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن شعبة عن قتادة عن أنس قال  - ٢٩٦٢
ما رأينا : مندوب فقال : كان يف املدينة فزع فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرسا أليب طلحة يقال له : 

  وإن وجدناه لبحرا  من فزع
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن قتادة عن أنس  - ٢٩٦٣
سيكون يف أميت اختالف وفرقة حيسنون القول ويسيئون العمل يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم حيقر : و سلم قال 

دكم صالته مع صالهتم وصومه مع صيامهم هم شر اخللق واخلليقة فطوىب ملن قتلهم وقتلوه يدعون إىل كتاب اهللا أح
  التحليق : يا رسول اهللا ما سيماهم ؟ قال : وليسوا منه يف شيء من قتلهم كان أوىل باهللا منهم قالوا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى : حيىي عن أيب عروبة حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم  حدثنا أبو خيثمة حدثنا - ٢٩٦٤
  اثبت نيب وصديق وشهيدان : اهللا عليه و سلم صعد أحدا فاتبعه أبو بكر و عمر و عثمان فرجف هبم فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ة عن أنس حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي عن ابن أيب عروبة عن قتاد - ٢٩٦٥
  لينتهن عن ذلك أو لتخطف أبصارهم : ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء ؟ واشتد قوله يف ذلك فقال : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رسو: حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي عن ابن أيب عروبة عن قتادة عن أنس  - ٢٩٦٦
  كان ال يرفع يديه يف شيء من الدعاء إال يف االستسقاء فإنه كان يرفع يديه حىت يرى بياض إبطيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلىاهللا عليه : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي عن حسني املعلم عن قتادة عن أنس قال  - ٢٩٦٧
  الذي نفسي بيده ال يؤمن عبد حىت حيب جلاره ـ أو ألخيه ـ ما حيب لنفسه و: وسلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



إذا : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس  - ٢٩٦٨
  وال عن ميينه ولكن عن يساره حتت قدمه كان أحدكم يف صالته فإنه يناجي ربه فال يبزقن بني يديه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان باملدينة فزع فركب رسول اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس قال  - ٢٩٦٩
  ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا : صلى اهللا عليه و سلم فرسا أليب طلحة فقال 

  إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

إن : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس  - ٢٩٧٠
  لكل نيب دعوة دعا هبا يف أمته وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ة عن قتادة عن أنس قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي عن شعب - ٢٩٧١
  أمتوا الركوع والسجود فو اهللا إين ألراكم من وراء ظهري 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس  - ٢٩٧٢
  إين لست كأحدكم إين أطعم وأسقى : فإنك تواصل قال : قالوا تواصلوا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٢٩٧٣
  سلم هنى أن يشرب قائما 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا : أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سعيد عن قتادة عن أنس قال  حدثنا - ٢٩٧٤
  عليه و سلم يضحي بكبشني أملحني أقرنني يطأ على صفاحهما ويذحبهما بيده ويسمي ويكرب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وجد مترة : ن أنس حدثنا زهري بن حرب حدثنا معاذ عن أبيه عن قتادة ع - ٢٩٧٥
  لوال أين أخشى أن تكون صدقة ألكلتها : فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أيب عن قتادة عن أنس  - ٢٩٧٦
: نعم فيقال : فيقول : أرأيت لو كان لك مثل الدنيا ذهبا كنت تفتدي به ؟ قال : يقال للكافر يوم القيامة : قال 

  سئلت أيسر من ذلك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أنس  - ٢٩٧٧
 إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري من ما يزن شعرية مث خيرج من النار من قال ال ال: خيرج من النار من قال : قال 

ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن : إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن برة مث خيرج من النار من قال 
  ذرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أن نيب صلى اهللا عليه و سلم قال : نا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس حدثنا زهري حدث - ٢٩٧٨
ليصينب أقواما سفع من النار عقوبة بذنوب أصابوها مث يدخلهم اهللا اجلنة بفضل رمحته وشفاعة الشافعني يقال هلم 

  اجلهنميون 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس  حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاذ - ٢٩٧٩
  احلرص على املال وعلى العمر : يكرب ابن آدم وتشب منه اثنتان : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لى اهللا أن النيب ص: حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن علية عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس  - ٢٩٨٠
ـ    } احلمد هللا رب العاملني { عليه و سلم و أبا بكر و عمر كانوا يستفتحون ب

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم و : حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٢٩٨١
  } العاملني  احلمد هللا رب{ أبا بكر و عمر كانوا يستفتحون بـ 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٢٩٨٢
  عليه و سلم مثله 

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه : ثنا حيىي بن سعيد القطان عن هشام حدثنا قتادة عن أنس حدثنا أبو موسى حد - ٢٩٨٣
  و سلم و أبا بكر و عمر و عثمان فذكر مثله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ورمبا شك يف أنس : مثله غري أنه قال يف حديثه : حدثنا أبو موسى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس  - ٢٩٨٤
  إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س



أن أبا بكر و عمر و عثمان فذكر مثله ومل : حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي عن محيد عن أنس  - ٢٩٨٥
  يذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يب صلى اهللا عليه و سلم قال أن الن: حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٢٩٨٦
  اعتدلوا يف السجود وال يفترش أحدكم ذراعيه كالكلب : 

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي و عبد األعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٢٩٨٧
: شيء من الدعاء إال يف االستسقاء حىت يرى بياض إبطيه غري أن عبد األعلى قال عليه و سلم كان ال يرفع يديه يف 

  حىت يرى بياض إبطيه أو بياض إبطه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثهم عن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو موسى حدثنا حيىي عن ابن أيب عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك  - ٢٩٨٨
  عليه و سلم حنوه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : مسعت أيب حيدث عن قتادة عن أنس : حدثنا أمحد بن املقدام العجلي حدثنا معتمر قال  - ٢٩٨٩
  إين ألتوب يف اليوم سبعني مرة : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كانت عامة وصية رسول اهللا : تمر حدثنا أيب عن قتادة عن أنس قال حدثنا أمحد بن املقدام حدثنا مع - ٢٩٩٠
ـ أو يغرر هبا ـ يف صدره وال  صلى اهللا عليه و سلم الصالة حني حضره املوت وما ملكت أميانكم حىت يغرغرها 

  يفيض هبا لسانه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا : [ مسعت أيب حيدث عن قتادة عن أنس : حدثنا أمحد بن املقدام حدثنا معتمر قال  - ٢٩٩١
  إن يف اجلنة لشجرة يسري الراكب يف ظلها ـ كان يف كتاب أيب يعلى ـ ألف عام ال يقطعها : قال ] عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

خدمت : ادة عن أنس قال حدثنا موسى بن عبد الرمحن حدثنا عمرو بن سعيد األبح عن سعيد عن قت - ٢٩٩٢
  أال فعلته : مل فعلته ؟ وال لشيء مل أفعله : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشر سنني مل يقل لشيء فعلته 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا : حدثنا موسى بن عبد الرمحن حدثنا عمرو بن سعيد األبح عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٢٩٩٣
ال إله إال اهللا ويف قلبه من اخلري ما يزن شعرية وخيرج من النار : خيرج من النار من قال : صلى اهللا عليه و سلم قال 



ال إله إال اهللا ويف قلبه من اخلري ما : ال إله إال اهللا ويف قلبه من اخلري ما يزن حنطة وخيرج من النار من قال : من قال 
فيكون خروج إال بعد ! ما أنتم عرب ؟ : يا أبا النضر خيرجون بعدما أدخلوا ؟ قال : يل لسعيد يزن ذرة قال فق

  ! دخول ؟ 
  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : مسعت قتادة حيدث عن أنس : حدثنا حممد بن املثىن حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال  - ٢٩٩٤
األنصار كرشي وعيبيت إن الناس يكثرون ويقلون فاقبلوا من حمسنهم واعفوا عن :  عليه و سلم اهللا صلى اهللا

  مسيئهم 

قال : مسعت قتادة حيدث عن أنس قال : حدثنا حممد بن املثىن حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال  - ٢٩٩٥
: البينة [ } مل يكن الذين كفروا { : أ عليك إن اهللا أمرين أن أقر: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليب بن كعب 

  فبكى : نعم قال : ومساين ؟ قال : قال ]  ١
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : مسعت قتادة حيدث عن أنس قال : حدثنا حممد بن املثىن حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال  - ٢٩٩٦
  ال تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب لوال أن : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : مسعت قتادة حيدث عن أنس : حدثنا حممد بن املثىن حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال  - ٢٩٩٧
  سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من متام الصالة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

أنه كان فزع : مسعت قتادة حيدث عن أنس : حدثنا حممد بن املثىن حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة  - ٢٩٩٨
ما : مندوب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : باملدينة فاستعار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرسا يقال له 

  حرا رأينا من فزع وإن وجدناه لب
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : و مسعت قتادة حيدث عن أنس قال : حدثنا حممد بن املثىن حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال  - ٢٩٩٩
  بعثت أنا والساعة كهاتني : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  كره عن أنس أو قال عن قتادة مسعت قتادة يقول كفضل إحدامها على األخرى فال أدري أذ: قال شعبة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : و مسعت قتادة حيدث عن أنس : حدثنا حممد بن املثىن حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال  - ٣٠٠٠
ن اهللا من حيب املرء ال حيبه إال هللا ومن كا: ثالث من كن فيه وجد طعم اإلميان : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  ورسوله أحب إليه مما سوامها ومن كان أن يلقى يف النار أحب إليه أن يرجع يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : مسعت أنس بن مالك قال : حدثنا أبو موسى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال  - ٣٠٠١
  وجد هبن حالوة اإلميان : مثله غري أنه قال : سلم  صلى اهللا عليه و

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مجع رسول : مسعت قتادة حيدث عن أنس قال : حدثنا أبو موسى حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال  - ٣٠٠٢
ت لنا فقال رسول اهللا صلى اهللا ال إال ابن أخ: فيكم أحد غريكم ؟ قالوا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم األنصار فقال 

إن قريشا حديث عهد جباهلية ومصيبة فإين أردت أن أخربهم وأتألفهم : ابن أخت القوم منهم فقال : عليه و سلم 
أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول اهللا إىل بيوتكم ؟ لو سلك الناس ودايا وسلكت األنصار شعبا 

  لسلكت شعب األنصار 
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو موسى حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - ٣٠٠٣
  : سلم كان يقول 

  اللهم إن العيش عيش اآلخرة فأكرم األنصار واملهاجرة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس  حدثنا حممد حدثنا حممد - ٣٠٠٤
  هو هلا صدقة وهو لنا هدية : إنه تصدق به على بريرة فقال : أيت بلحم فقيل له 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ل اهللا صلى اهللا صليت خلف رسو: حدثنا حممد حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - ٣٠٠٥
ـ  } بسم اهللا الرمحن الرحيم { عليه و سلم وخلف أيب بكر وخلف عمر و عثمان مل يكونوا يستفتحون القراءة ب

  نعم وحنن سألناه عنه : أمسعته من أنس ؟ قال : فقلت لقتادة : قال شعبة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيب : ن قتادة عن أنس حدثنا حممد حدثنا حممد حدثنا شعبة ع - ٣٠٠٦
  فجعلت أتبعه وأضعه بني يديه ملا أعلم أنه حيبه : فأيت بطعام ـ أو دعي له ـ قال أنس : الدباء قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رجلني خرجا من : الك حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة حدثنا أنس بن م - ٣٠٠٧
فلما افترقا : عند نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة مظلمة ومعهما مثل املصباحني يضيئان بني أيديهما قال 



  كان مع كل واحد منهما واحد حىت أتى أهله 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إين ألسقي أبا طلحة و أبا : قتادة عن أنس قال حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن  - ٣٠٠٨
إنه قد حدث اليوم أمر : دجانة و سهيل بن بيضاء من مزادة هلم فيها خليط بسر ومتر إذا دخل علينا داخل فقال 

  حرمت اخلمر فأكفأناها وكنا نعدها يومئذ مخرا : وما هو ؟ قال : قلنا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  أبو موسى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أيب عن قتادة عن أنس  حدثنا - ٣٠٠٩
إن العجم ال يقبلون كتابا إال خبامت فاصطنع : أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أراد أن يكتب إىل العجم فقيل له : 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خامتا من فضة فكأين أنظر إىل بياضه يف يده 
  إسناده صحيح  :قال حسني سليم أسد 

: أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا أبو خيثمة معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أنس  - ٣٠١٠
  حرص على املال وطول العمر : يكرب ابن آدم ويشب منه اثنتان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجد مترة : ة عن أنس حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ حدثين أيب عن قتاد - ٣٠١١
  لوال أن تكون صدقة ألكلتها : فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أنس قال  - ٣٠١٢
  كان أحب الثياب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلربة : 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

: أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ حدثين أيب عن قتادة عن أنس  - ٣٠١٣
  ليصينب أقواما سفع من النار عقوبة بذنوب أصابوها مث ليدخلنهم اهللا اجلنة بفضل رمحته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما أكل النيب صلى اهللا عليه : موسى حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن يونس عن أنس قال  حدثنا أبو - ٣٠١٤
على : عالم كانوا يأكلون ؟ قال : فقلت ألنس : و سلم على خوان وال يف سكرجة قط وال خبز له مرققا قال 

  السفر 
  هذا يونس بن أيب الفرات اإلسكاف : قال أبو موسى 

  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 



أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أنس  - ٣٠١٥
ما ترون : جلد يف اخلمر باجلريد والنعال مث جلد أبو بكر أربعني فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال 

  فجلد عمر مثانني : أرى أن جتعلها كأخف احلدود قال : يف جلد اخلمر ؟ فقال عبد الرمحن بن عوف 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أنس  - ٣٠١٦
أمي وكاتب ـ خيرج يف : أنه يقرؤه كل مؤمن : وذكر قتادة : الدجال مكتوب بني عينيه ك ف ر ـ قال : قال 

يا نيب اهللا أما يريد : قلة من الناس ونقص من الطعام يدخل أمصار العرب كلها غري طيبة وهي املدينة قال قائل 
  بلى ولكن املالئكة صافون بنقاهبا وأبواهبا حيرسوهنا : املدينة ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : مسعت أنسا : بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أبو موسى حدثنا حممد  - ٣٠١٧
  ما من نيب إال قد أنذر أمته الدجال األعور إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بني عينيه كافر : اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عن قتادة عن أنس  حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب - ٣٠١٨
اللهم إين أعوذ بك من العجز والبخل واهلرم وعذاب القرب وفتنة : أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول : 

  احمليا واملمات 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يسره أن يرجع ما من أهل اجلنة أحد : حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ حدثين أيب عن قتادة عن أنس قال  - ٣٠١٩
حىت أقتل عشر مرات يف سبيل اهللا مما يرى أعطاه اهللا من : إىل الدنيا غري الشهيد فإنه حيب أن يرجع إىل الدنيا يقول 

  الكرامة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 صلى عن النيب: مسعت أنسا حيدث : حدثنا أبو موسى حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال  - ٣٠٢٠
  اهللا عليه و سلم حنوه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أنس  - ٣٠٢١
 قد سئلت: نعم فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء األرض ذهبا أكنت تفتدي به ؟ فيقول : يقال للكافر : قال 

  أيسر من ذلك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أن رسول اهللا صلى : حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة حدثنا أنس بن مالك  - ٣٠٢٢
  إن لكل نيب دعوة دعا هبا يف أمته وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة : اهللا عليه و سلم قال 
  إسناده صحيح : سد قال حسني سليم أ

  حدثين أيب عن قتادة عن أنس : حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن هشام قال  - ٣٠٢٣
وكانوا هم أجدر أن يسألوه من أصحابه : أن رجال من أهل البادية سأل النيب سأل نيب اهللا صلى اهللا عليه ـ قال : 

: ما أعددت هلا غري أين أحب اهللا ورسوله قال :  وما أعددت هلا ؟ قال: يا رسول اهللا مىت الساعة ؟ قال : ـ قال 
  فما رأيت املسلمني فرحوا بشي بعد اإلسالم أشد فرحا منه بقوله : فإنك مع من أحببت قال أنس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ايب إىل جاء أعر: مسعت أنسا قال : حدثنا أبو موسى حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال  - ٣٠٢٤
أنت مع من : أحب اهللا ورسوله قال : ما أعددت هلا ؟ قال : مىت الساعة ؟ قال : النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  أحببت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو موسى حدثنا أبو عامرعبد امللك بن عمرو حدثنا هشام عن قتادة عن أنس  - ٣٠٢٥
   عليه و سلم أهل باحلج والعمرة مجيعا أن رسول اهللا صلى اهللا: 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو موسى حدثنا أبو عامرعبد امللك بن عمرو حدثنا هشام عن قتادة عن أنس  - ٣٠٢٦
ا يا رسول اهللا وم: قيل : ال عدوى وال طرية ويعجبين الفأل الصاحل قال : أم النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : 

  كلمة حسنة : الفأل الصاحل ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى : مسعت قتادة حيدث عن أنس : حدثنا أبو موسى حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال  - ٣٠٢٧
  لمة الطيبة الك: يا رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم ما الفأل ؟ قال : قيل : اهللا عليه و سلم مبثله غري أنه قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول : حدثنا أبو موسى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة وحدثنا هشام عن قتادة عن أنس  - ٣٠٢٨
ـ يدعو على أحياء من أحياء العرب : يلعن ـ وقال هشام : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قنت شهرا ـ قال شعبة 

ـ  مث تركه بعد الركوع   ـ وهو قول هشام 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قنت شهرا يلعن رعال وذكوان وبين : عن قتادة عن أنس : وقال شعبة  - ٣٠٢٩
  حليان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : أنس حدثنا حممد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة عن  - ٣٠٣٠
انظر : فجئته بطبق فيه متر وإناء فيه ماء بعد ما أذن بالل فقال : إين أريد الصيام فهل عنك شيء ؟ قال : وسلم 

يا رسول اهللا إين شربت شربة من تسويق وأنا أريد : إنسانا يأكل فخرجت فوجدت زيد بن ثابت فدعوته فقال 
وأنا أريد الصيام فتسحر معه مث صلى ركعتني مث خرج فأقيمت : هللا عليه و سلم الصيام فقال رسول اهللا صلى ا

  الصالة 

مسعت : حدثنا حممد حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة و محيد الطويل و أبان كلهم عن أنس قال  - ٣٠٣١
  } حلمد هللا رب العاملني ا{ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبا بكر و عمر و عثمان يفتتحون القراءة بـ 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا حممد حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة عن أنس  - ٣٠٣٢
اللهم اغفر لألنصار وألبناء األنصار وألبناء أبناء األنصار وقال معمر عن ابن لعبد اهللا بن أيب بكر بن عمرو بن حزم 

  الدعوة غريي ] أهل [ ا بقي من م: فكان أيب يقول : قال 
  إسناده رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا حممد حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة و أبان عن أنس  - ٣٠٣٣
: كى أيب قال معمر فب: ومساك يل قال : ومساين لك ؟ قال : أمرين ريب أن أقرأ عليك قال : سلم قال أليب بن كعب 

  وذكرت هناك ؟ : قال أنس : قال أبان 

ملا محلت جنازة سعد بن معاذ قال : حدثنا حممد حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة عن أنس قال  - ٣٠٣٤
 إن املالئكة: ما أخف جنازته وذلك حلكمه يف بين قريظة فبلع ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : املنافقون 

  كانت حتمله 

قال أصحاب النيب صلى اهللا عليه : حدثنا حممد حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة عن أنس قال  - ٣٠٣٥
يا رسول اهللا إنا إذا كنا عندك رأينا يف أنفسنا ما حنب وإذا رجعنا إىل أهلينا فخالطناهم أنكرنا أنفسنا فقال : و سلم 

دومون على ما تكونون عندي يف اخلالء لصافحتكم املالئكة حىت تظلكم بأجنحتها ال ت: النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  عيانا ولكن ساعة وساعة 

نظر بعض : حدثنا حممد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن ثابت و قتادة عن أنس قال  - ٣٠٣٦
فرأيت رسول : ها هنا قال : ه و سلم أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وضوءا فلم جيد فقال النيب صلى اهللا علي

فرأيت املاء يفور من بني : توضؤوا بسم اهللا قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم وضع يده يف اإلناء الذي فيه املاء قال 
حنوا من سبعني : قال : كم تراهم كانوا : قلت ألنس : أصابعه والقوم يتوضؤون حىت توضأ آخرهم قال ثابت 



  رجال 
  إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س

أنه مسع رسول اهللا : حدثنا حممد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة و ثابت عن أنس  - ٣٠٣٧
إن قوما خيرجون من النار وقد : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : صلى اهللا عليه و سلم ـ أو قال 

  وليخرجنهم اهللا بفضل رمحته فيدخلهم اجلنة  أصاهبم سفع النار عقوبة بذنوب عملوها
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهلل عليه : حدثنا حممد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة عن أنس  - ٣٠٣٨
  إن يف اجلنة لشجرة يسري الراكب يف ظلها مئة عام ال يقطعها : وسلم قال 

  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا حممد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة عن أنس  - ٣٠٣٩
  حسبك من نساء العاملني مرمي بنت عمران و خدجية بنت خويلد فاطمة بنت حممد و آسية امرأة فرعون : سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أال أحدثكم حديثا : قال لنا أنس : ثنا حممد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة قال حد - ٣٠٤٠
من أشراط الساعة أن يذهب : ال جتدون أحدا حيدثكموه بعدي ؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
ىت يكون قيم مخسني امرأة رجل العلم ويظهر اجلهل ويشرب اخلمر ويفشو الزىن ويقل الرجال ويكثر النساء ح

  واحد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

احتجم رسول اهللا صلى : حدثنا حممد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة عن أنس قال  - ٣٠٤١
  اهللا عليه و سلم وهو حمرم على ظهر القدم من وجع كان به 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا : حدثنا حممد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن ثابت و قتادة و أبان كلهم عن أنس قال  - ٣٠٤٢
فأمروين فكفأهتا وكفأ الناس آنيتهم مبا فيها حىت كادت : إين ألسقي يومئذ أحد عشر رجال قال : حرمت اخلمر قال 

  السكك متتنع من رحيها 
  والتمر خملوطني  وما مخرهم يومئذ إال البسر: قال أنس 

مخرا أفتأذن يل أن ] به [ إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت : فجاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : قال 
قاتل اهللا اليهود حرمت عليهم الثروب : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : ؟ قال ] ماله [ أبيعه فأرد على اليتيم 

   يأذن له يف بيع اخلمر فباعوها وأكلوا أمثاهنا ومل
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



فساء صباح { يف قوله : حدثنا حممد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة عن أنس  - ٣٠٤٣
ملا أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب فوجدهم حني خرجوا إىل : قال ]  ١٧٧: الصافات [ } املنذرين 
اهللا : عهم مساحيهم فلما رأوه ومعه اجليش نكصوا فرجعوا إىل حصنهم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم زرعهم م

  أكرب خربت خيرب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قدم على رسول اهللا : قال  حدثنا حممد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة عن أنس - ٣٠٤٤
فتحدثوا باإلسالم فأتوا النيب صلى اهللا : صلى اهللا عليه و سلم نفر من عكل وعرينة ـ هكذا قال معمر ـ قال 

عليه و سلم فذكروا أهنم أهل ضرع وليسوا أهل ريف واجتووا املدينة وشكوا وباءها إىل النيب صلى اهللا عليه و 
خترجون من املدينة فتشربون من أبواهلا : يه و سلم بذود وأمر هلم براع وقال سلم فأمر هلم النيب صلى اهللا عل

وألباهنا وانطلقوا فنزلوا بناحية احلرة فكفروا بعد إسالمهم وقتلوا الراعي وساقوا الذود فبعث النيب صلى اهللا عليه و 
يقضمون حجارهتا حىت ماتوا قال  سلم يف طلبهم فأيت هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومسر أعينهم وتركوا بناحية احلرة

املائدة [ } إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا { فبلغنا أن هذه اآلية نزلت فيهم : قتادة 
  إىل آخر اآلية ]  ٣٣: 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لقد نزلت على النيب : دة عن أنس قال حدثنا حممد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتا - ٣٠٤٥
مرجعه من احلديبية فقال النيب ]  ٢: الفتح [ } ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر { صلى اهللا عليه و سلم 
لقد نزلت علي آية هي أحب إيل مما على األرض وقرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : صلى اهللا عليه و سلم 

} ليدخل املؤمنني واملؤمنات { : مريئا يا نيب اهللا قد بني اهللا لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا ؟ فنزلت  هنيئا: فقالوا 
  ]  ٥: الفتح [ } فوزا عظيما { : حىت بلغ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا نيب : رجال قال  أن: حدثنا أبو خيثمة حدثنا يونس بن حممد حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك  - ٣٠٤٦
أليس الذي أمشاه على رجليه يف الدنيا قادرا أن ميشيه على : اهللا كيف حيشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال 

  بلى وعزة ربنا : وجهه يوم القيامة ؟ قال قتادة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كيف : سألت أنس بن مالك : عت قتادة قال مس: حدثنا زهري حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال  - ٣٠٤٧
  كان ميد هبا مدا : كانت قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال 

أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا زهري بن حرب حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب عن قتادة عن أنس  - ٣٠٤٨
  سلم احتجم على األخدعني والكاهل 

  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا شعبة عن قتادة عن أنس قال  - ٣٠٤٩
  ال يؤمن أحد حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني : سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوج : ن قتادة عن أنس حدثنا زهري حدثنا أبو عاصم حدثنا سعيد ع - ٣٠٥٠
  صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا شعبة عن قتادة عن أنس  - ٣٠٥١
  ئكة حيرسوهنا فال يدخلها الدجال وال الطاعون إن شاء اهللا املدينة يأتيها الدجال فيجد املال: 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا شعبة عن قتادة عن أنس قال  - ٣٠٥٢
  يئيت إين أبيت أطعم وأسقى أنتم لستم كه: يا رسول اهللا فإنك تواصل قال : سلم عن الوصال قالوا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا شعبة عن قتادة عن أنس  - ٣٠٥٣
و سلم ـ وقد شرب اخلمر ـ فأمر به فضرب بنعلني أربعني مث أيت أبو بكر برجل قد شرب اخلمر فصنع به مثل 

أقل ] أرى أن جتعلها [ لك مث أيت عمر برجل قد شرب اخلمر فاستشار الناس يف ذلك فقال عبد الرمحن بن عوف ذ
  احلدود مثانني فضربه عمر مثانني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا  أن نيب اهللا: حدثنا زهري حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام بن أيب عبد اهللا عن قتادة عن أنس  - ٣٠٥٤
ليصينب ناسا سفع من النار عقوبة بذنوب عملوها فيدخلهم اهللا اجلنة بفضل رمحته يقال هلم : عليه و سلم قال 

  اجلهنميون 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا زهري حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - ٣٠٥٥
  وا صفوفكم فإن تسوية الصف متام ـ أو من متام ـ الصالة سو

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما أحد : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا زهري حدثنا أبو عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس  - ٣٠٥٦
يد فإنه يتمىن أن يرجع فيقتل عشر ما على األرض من شيء إال الشه] له [ يدخل اجلنة يتمىن أن خيرج منها وإن 

  مرات ملا يرى من الكرامة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قنت رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال  - ٣٠٥٧
  عليه و سلم شهرا بعد الركوع 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كانت شجرة يف طريق : نا زهري حدثنا احلسن بن موسى حدثنا أبو هالل عن قتادة عن أنس قال حدث - ٣٠٥٨
فلقد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الناس كانت تؤذي الناس فأتاها رجل فعزهلا عن طريق الناس قال 

  رأيته يتقلب يف ظلها يف اجلنة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

لقد دعي رسول اهللا صلى : نا زهري حدثنا احلسن بن موسى حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس قال حدث - ٣٠٥٩
  اهللا عليه و سلم ذات يوم على خبز وشعري وإهالة سنخة 

والذي نفس حممد بيده ما أصبح عند حممد صاع حب وال : ولقد مسعته ذات يوم وهو يقول : قال  - ٣٠٦٠
  صاع متر وإن له يومئذ تسع نسوة 

  ولق رهن درعا له عند يهودي باملدينة أخذ منه طعاما فما وجد هلا ما يفتكها به : قال  - ٣٠٦١
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أال أحدثكم حديثا ال حيدثه : حدثنا زهري حدثنا احلسن بن موسى حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس قال  - ٣٠٦٢
إن من أشراط : ليه و سلم ؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أحد بعدي مسعه من نيب اهللا صلى اهللا ع

الساعة أن يرفع العلم ويظهر اجلهل ويشرب اخلمر ويفشو الزىن ويقل الرجال ويكثر النساء حىت يكون خلمسني 
  امرأة قيم واحد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : شيبان عن قتادة عن أنس  حدثنا زهري حدثنا احلسن بن موسى حدثنا - ٣٠٦٣
لو أن البن آدم واديني من مال ال بتغى واديا ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهللا : و سلم يقول 
  على من تاب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا احلسن بن موسى حدثنا شيبان حدثنا  أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي - ٣٠٦٤
جيمع املؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قتادة عن أنس بن مالك قال 

دم أنت يا آ: فينطلقون حىت يأتوا آدم فيقولون : لو استشفعنا إىل ربنا حىت يرحينا من مكاننا هذا قال : يقولون : 
أبو البشر خلقك اهللا بيده وأسجد لك مالئكته وعلمك أمساء كل شيء اشفع لنا عند ربك حىت يرحينا من مكاننا 

ولكن ائتوا نوحا أول : يقول : لست هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب من أكل الشجرة قال : فيقول : هذا قال 
لست هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب من سؤاله ربه ما  :فينطلقون حىت يأتوا نوحا فيقول : رسول بعثه اهللا قال 



لست هناكم : فينطلقون حىت يأتوا إبراهيم فيقول : ائتوا إبراهيم خليل الرمحن قال : يقول : ليس له به علم قال 
 ٨٩: الصافات [ } إين سقيم { وقوله ]  ٦٣: األنبياء [ } بل فعله كبريهم هذا { قوله : ويذكر كذباته الثالث 

وقوله حني أتى على اجلبار أخربي أين أخوك فإين سأخرب أنك أخيت فإنا أخوان يف كتاب اهللا ليس يف األرض ] 
: ولكن ائتوا موسى الذي كلمه اهللا وأعطاه التوراة فينطلقون حىت يأتوا موسى فيقول : يقول : مؤمنان غرينا قال 

كن ائتوا عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمة اهللا وروحه ول: لست هناكم ويذكر خطيئته اليت أصاب من قبل قال يقول 
لست هناكم ولكن ائتوا حممدا صلى اهللا عليه و سلم غفر اهللا له ما تقدم : فينطلقون حىت يأتوا عيسى فيقول : قال 

ن فيأتونين فأستأذن على ريب فيؤذن يل عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعين ما شاء اهللا أ: من ذنبه وما تأخر قال 
ارفع رأسك يا حممد قل يسمع واشفع تشفع وسل تعطه ؟ فارفع رأسي فأمحد ريب بتحميد يعلمنيه : يدعين مث قال يل 

مث اشفع فيحد يل حدا فأخرجه من النار فأدخله اجلنة مث أعود إىل ريب الثانية فإذا رأيت ريب وقعت ساجدا فيدعين ما 
يسمع واشفع تشفع وسل تعطه فارفع رأسي فامحد ريب حبمد يعلمنيه ارفع حممد قل : شاء اهللا أن يدعين مث يقال يل 

مث أشفع فيحد يل حدا فأخرجه من النار فأدخله اجلنة فأعود الثالثة إىل ريب فإذا رأيت ريب وقعت ساجدا فيدعين ما 
مد يعلمنيه ارفع حممد قل يسمع واشفع تشفع وسل تعطه فارفع رأسي فأمحد ريب حب: شاء اهللا أن يدعين مث يقال يل 

يا رب ما بقي : فأقول : مث أشفع فيحد يل حدا فأخرجه من النار وأدخله اجلنة حىت أعود إىل ريب ويقال الرابعة قال 
  وجب عليه اخللود : يقول : يف النار إال من حبسه القرآن قال 

مود الذي وعده اهللا تبارك قال هذا املقام احمل]  ٧٩: االسراء [ } عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا { قال قتادة 
  وتعاىل نبيه عليه السالم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجاج األحول الباهلي عن قتادة عن  - ٣٠٦٥
كفارهتا : ة أو يغفل عنها قال سئل رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل يرقد عن الصال: أنس قال 

  أن يصليها إذا ذكرها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم  - ٣٠٦٦
شيء من دعائه ـ إال يف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال يرفع يديه يف شيء من دعائه ـ أو عند 

  االستسقاء فإنه كان يرفع يديه حىت يرى بياض إبطيه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول : حدثنا عبيد اهللا حدثنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك  - ٣٠٦٧
  عاء إال يف االستسقاء فإنه كان يرفعهما حىت يبدو إبطاه اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال يرفع يديه يف شيء من الد

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم  - ٣٠٦٨
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان من أخف الناس صالة يف متام 

  إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س



أن رسول اهللا صلى : حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام الدستوائي حدثنا قتادة عن أنس  - ٣٠٦٩
  اهللا عليه و سلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: األعلى حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال  حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد - ٣٠٧٠
ألحدثنكم حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيدثكموه أحد بعدي مسعه من رسول اهللا صلى اهللا 

اجلهل إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر : عليه و سلم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  ويشرب اخلمر ويفشو الزىن ويق الرجال ويكثر النساء حىت يكون خلمسني امرأة القيم الواحد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك  - ٣٠٧١
  كسرى و قيصر و أكيدر دومة يدعوهم إىل اهللا  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أن رجال من أهل البادية سأل نيب : حدثنا عبيد اهللا حدثنا معاذ حدثين أيب عن قتادة عن أنس بن مالك  - ٣٠٧٢
هللا مىت الساعة ؟ قال ما يا رسول ا: اهللا صلى اهللا عليه و سلم ـ وكانوا هم أجدر أن يسألوه من أصحابه ـ فقال 

فما : فإنك مع من أحببت قال أنس : ما أعددت هلا من كبري إال أين أحب اهللا ورسوله قال : أعددت هلا ؟ قال 
  رأيت الناس فرحوا بشيء بعد اإلسالم أشد فرحا منهم من قوله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  عن قتادة عن أنس بن مالك حدثنا عبيد اهللا حدثنا معاذ حدثين أيب - ٣٠٧٣
وذكر لنا أنه يقرؤه كل مؤمن أمي وكاتب : يعين كافر قال قتادة : مكتوب بني عينيه ك ف ر قال أبو سعيد : قال 

يا نيب  :وخيرج يف قلة من الناس ونقص من الطعام وأن يدخل أمصار العرب كلها غري طيبة وهي املدينة قال قائل 
  اهللا أما يريد املدينة ؟ قال بلى ولكن املالئكة صافون بنقاهبا حيرسوهنا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول : حدثنا عبيد اهللا حدثنا معاذ حدثين أيب عن قتادة عن أنس  - ٣٠٧٤
  واجلنب واهلرم وعذاب القرب وفتنة احمليا واملمات  اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل والبخل: 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا : حدثنا عبيد اهللا حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أنس  - ٣٠٧٥
مت فاصطنع خامتا من فضة كأين أنظر إىل إن العجم ال يقبلون كتابا إال عليه خا: أراد أن يكتب إىل العجم قيل له 

  بياضه يف يده 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا هشيم أخربنا شعبة عن قتادة عن أنس  - ٣٠٧٦
  عا على صفاحهما قدمه ولقد رأيته يذحبهما بيده واض: كان يضحي بكبشني أملحني وكان يسمي ويكرب قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا سليمان بن عبيد اهللا الرقي حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن معمر عن  - ٣٠٧٧
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ينتعل الرجل قائما : قتادة عن أنس قال 

  حسن إسناده : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا : حدثنا حممد بن حيىي بن أيب مسينة الشامي حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس  - ٣٠٧٨
يا رسول اهللا إهنا صدقة فقال رسول اهللا : اشووا لنا منه فقالوا : عليه و سلم دخل بيت عائشة فرأى حلما فقال 

  صلى اهللا عليه و سلم اشووا لنا منه فقد بلغ حمله 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا حممد بن حيىي حدثنا اخلليل بن عمر العبدي حدثين أيب عن قتادة عن أنس قال  - ٣٠٧٩
  ليس الغىن عن كثرة العرض ولكن الغىن غىن النفس : صلى اهللا عليه و سلم 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن قتادة عن أنس قال حدثنا حممد بن حيىي حدثنا فهد بن حيان حدثنا مهام  - ٣٠٨٠
  مثل املؤمن مثل السنبلة متيل أحيانا وتقوم أحيانا : عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا ابن أيب مسينة حدثنا ابن أيب عدي عن حسني املعلم عن قتادة عن أنس  - ٣٠٨١
  يبلغ العبد حقيقة اإلميان حىت حيب للناس ما حيب لنفسه من اخلري ال : سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي و سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس قال  - ٣٠٨٢
  إمنا قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهرا بعد الركوع 

  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

أن أم سليم : حدثنا زهري حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣٠٨٣
  حاضت بعدما أفاضت فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تنفر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حنوه  :حدثنا دواد بن رشيد حدثنا عباد  - ٣٠٨٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أال أحدثكم : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس قال  - ٣٠٨٥
من أشراط الساعة أن يرفع العلم : حبديث ال حيدثكموه أحد بعدي مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  خلمر ويكثر النساء ويقل الرجال حىت يكون قيم مخسني امرأة رجل واحد وينزل اجلهل ويشرب ا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس قال  - ٣٠٨٦
  رها من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذك: صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه وسم : حدثنا زهري حدثنا يزيد حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس  - ٣٠٨٧
  النخاعة قي املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها : : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

البزاق يف املسجد خطيئة كفارهتا : عن قتادة عن أنس بن مالك قال  حدثنا زهري حدثنا يزيد حدثنا شعبة - ٣٠٨٨
  دفنها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن إنسانا يهوديا مر : حدثنا زهري حدثنا عبد الصمد حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك حدثهم  - ٣٠٨٩
رد عليه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم السام عليكم ف: على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

ردوا عليه : السام عليكم فدعاه فأقر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : إمنا قال : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  كما قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أي اللباس كان أحب إىل : نه قيل ألنس أ: حدثنا زهري حدثنا عبد الصمد حدثنا مهام حدثنا قتادة  - ٣٠٩٠
  احلربة : رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كم حج رسول اهللا صلى اهللا : سألت أنسا : حدثنا زهري حدثنا عبد الصمد حدثنا مهام حدثنا قتادة قال  - ٣٠٩١
عمرته من احلديبية وعمرته من اجلعرانة يف ذي القعدة إذ : ر حجة واحدة واعتمر أربع عم: عليه و سلم ؟ قال 

  قسم غنائم حنني وعمرته مع حجته 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : مسعت أنسا يقول : حدثنا زهري حدثنا عبد الصمد حدثنا مهام عن قتادة قال  - ٣٠٩٢
أنذر أمته األعور الكذاب أال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور بني عينيه  مل يبعث نيب إال أنه قد: عليه و سلم 



  كافر : مكتوب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد عن قتادة و ثابت و محيد عن أنس  - ٣٠٩٣
وكان محيد ال يذكر النيب } احلمد هللا رب العاملني { ن الصالة بـ سلم و أبا بكر و عمر و عثمان كانوا يستفتحو

  صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان مير : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد عن قتادة عن أنس  - ٣٠٩٤
  كون صدقة بالتمرة فما مينعه من أخذها إال خمافة أن ت

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة حدثنا مساك عن أنس  - ٣٠٩٥
  ال يبلغها إال رجل من أهل بييت : مع أيب بكر إىل أهل مكة مث دعاه فبعث عليا فقال ) براءة ( سلم بعث بـ 

  إسناده حسن : د قال حسني سليم أس

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قنت شهرا : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد عن قتادة عن أنس  - ٣٠٩٦
  مث تركه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ل إن لك: أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا مهام عن قتادة عن أنس  - ٣٠٩٧
  نيب دعوة دعا هبا فاستجيبت له وإين استخبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه وسم كان يضرب : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا مهام عن قتادة عن أنس  - ٣٠٩٨
  شعره إىل منكبه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الوصال : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا مهام عن قتادة عن أنس  - ٣٠٩٩
  إين أبيت يطعمين ويسقيين : إنك تواصل قال : فقيل له : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

املسجد ـ والنيب صلى اهللا عليه أن رجال دخل : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا مهام عن قتادة عن أنس  - ٣١٠٠
أيكم : احلمد هللا طيبا مباركا فيه ـ فلما قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم الصالة قال : و سلم يف الصالة ـ فقال 

فقال : أنا قلتها وما أردت هبا إال خريا قال : فقال رجل من القوم : القائل كلمة كذا وكذا ؟ فأرم القوم ثالثا قال 
اكتبوها : قد ابتدرها اثنا عشر ملكا فما دروا كيف يكتبوهنا حىت سألوا رهبم فقال : هللا عليه و سلم النيب صلى ا



  كما قال عبدي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كانت نعله هلا : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا مهام عن قتادة عن أنس  - ٣١٠١
  قباالن 
  إسناده صحيح : ني سليم أسد قال حس

  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى أن ينبذ البسر والتمر مجيعا : وبإسناده  - ٣١٠٢
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حنوه : قال حدثنا هدبة حدثنا مهام  - ٣١٠٣
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم ـ : قتادة عن أنس حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا مهام عن  - ٣١٠٤
يا رسول اهللا استسق اهللا لنا فاستسقى فما نرى يف السماء قزعة فمطرنا فما جعلت تقلع : وهو على املنرب ـ فقال 

ـ أو غريه ـ فقال  فجعلت  :ادع اهللا أن يرفعها قال : إال والبتاها متطر فلما كانت اجلمعة قام إليه ذلك الرجل 
  أنظر إىل السحاب ينشق مشاال وميينا حول املدينة ومل ميطر يف جوفها قطرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لو : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا مهام عن قتادة عن أنس  - ٣١٠٥
  تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أتى على رجل : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا مهام عن قتادة عن أنس  - ٣١٠٦
  ويلك اركبها : إهنا بدنة قال : اركبها قال : يسوق بدنة قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : ام حدثنا قتادة عن أنس حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا مه - ٣١٠٧
  بزق أحدكم فال يبزق بني يديه وال عن ميينه ويبزق عن مشاله أو حتت قدمه اليسرى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا ص: حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة عن أنس  - ٣١٠٨
  مل جيتمع له غداء وعشاء خبز وحلم إال على ضفف 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول : حدثنا زهري حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس  - ٣١٠٩
  ا أن يصليها إذا ذكرها من نسي صالة أو نام عنها فإمنا كفارهت: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

رجاله رجال الصحيح وإسحاق بن يوسف ال أعرف إن كان مسع من سعيد قبل االختالط : قال حسني سليم أسد 
  أو بعده غري أن احلديث صحيح 

أن رسول اهللا صلى : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس  - ٣١١٠
  ولقد رأيته يوم القادسية ومعه راية سوداء : استخلف ابن أم مكتوم على املدينة مرتني قال  اهللا عليه و سلم

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول : حدثنا زهري حدثنا شبابة بن سوار حدثنا املغرية بن مسلم عن مطر عن قتادة عن أنس قال  - ٣١١١
  واألكل قائما اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الشرب قائما 

أنه أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا زهري حدثنا يونس بن حممد حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس  - ٣١١٢
والذي نفسي بيده ملناديل سعد بن معاذ يف : و سلم جبة من سندس وكان ينهى عن احلرير فعجب الناس منها فقال 

  اجلنة أحسن من هذا 
  ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

أن أهل مكة سألوا رسول اهللا صلى : حدثنا زهري حدثنا يونس بن حممد حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس  - ٣١١٣
  اهللا عليه و سلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن يهوديا أتى على النيب صلى اهللا : عن أنس حدثنا زهري حدثنا يونس بن حممد حدثنا شيبان عن قتادة  - ٣١١٤
اهللا : هل تدرون ما قال ؟ قالوا : السام عليكم فرد القوم فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عليه و سلم فقال 

السام : أقلت : فردوه عليه فقال : ال ولكنه قال كذا وكذا روه علي قال : ورسوله أعلم سلم يا نيب اهللا قال 
: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا : نعم قال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند ذلك : ؟ قال عليكم 

  ]  ٨: اجملادلة [ } جاؤوك حيوك مبا مل حييك به اهللا { عليك ما قلت : وعليك قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى : زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس  حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن - ٣١١٥
  احلوض : ترى فيه أباريق الفضة عدد جنوم السماء وأكثر يعين : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا أن أم سليم حدثت أهن: حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم  - ٣١١٦
إذا رأت ذلك املرأة فلتغتسل قالت : سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل قال 

نعم فمن أين يكون : وهل يكون هذا ؟ فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم : واستحييت من ذلك فقلت : أم سليم 



ـ يكون الشبه  الشبه ؟ إن ماء الرجل غليظ وماء املرأة رقيق أصفر   فمن أيهما عال ـ أو سبق 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر عن األوزاعي عن قتادة عن أنس و أيب سعيد اخلدري  - ٣١١٧
فعل يقرؤون سيكون يف أميت اختالف وفرقة حيسنون القول ويسيئون ال: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية مث ال يرجعون إليه حىت يرتد على فوقه هم 
شرار اخللق واخلليقة طوىب ملن قتلهم وطوىب ملن قتلوه يدعون إىل كتاب اهللا وليسوا منه يف شيء من قاتلهم كان أوىل 

  التحليق : ما سيماهم ؟ قال  :يا رسول اهللا : باهللا منهم قالوا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ضحى رسول : حدثنا احلكم بن موسى أبو صاحل حدثنا أبو معاوية عن احلجاج عن قتادة عن أنس قال  - ٣١١٨
بسم اهللا اللهم منك ولك هذا عن حممد : اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكبشني أقرنني أملحني فقرب أحدمها فقال 

  بسم اهللا اللهم منك ولك هذا عمن وحدك من أميت : أهل بيته وقرب اآلخر فقال و
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا حممد بن عيسى الطباع عن عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة  - ٣١١٩
   ميينه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يتختم يف: عن أنس 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عمار أبو ياسر املستملي حدثنا سويد بن إبراهيم أبو حامت احلجري حدثنا قتادة عن أنس قال  - ٣١٢٠
ال : كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلدغت رجال برغوث فلعنها فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  بهت نبيا من األنبياء للصالة تلعنها فإهنا ن
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عمار أيضا حدثنا يوسف حدثنا قتادة و عبد اهللا الداناج و مطر الوراق كلهم عن أنس قال  - ٣١٢١
أمل : خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم من باب البيت وهو يريد احلجرة فسمع قوما يتنازعون يف القدر وهم يقولون 

ففتح النيب صلى اهللا عليه و سلم باب احلجرة فكأمنا : يقل اهللا آية كذا وكذا ؟ أمل يقل اهللا آية كذا وكذا ؟ قال 
أهبذا أمرمت ـ أو هبذا عنيتم ـ إمنا هلك من قبلكم بأشباه هذا ضربوا كتاب اهللا : فقئ يف وجهه حب الرمان فقال 

] جاء [ فلم يسمع الناس بعد ذلك أحدا يتكلم حىت : م فانتهوا قال بعضه ببعض أمركم اهللا بأمر فاتبعوه وهناك
  معبد اجلهين فأخذه احلجاج فقتله 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

يا أيها الناس { نزلت : حدثنا حممد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة عن أنس قال  - ٣١٢٢
على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يف ]  ٢،  ١: احلج [ } لكن عذاب اهللا شديد و{ : إىل قوله } اتقوا ربكم 

أتدرون أي يوم ؟ هذا يوم يقول اهللا آلدم قم فابعث بعثا إىل : مسري له فرفع هبا صوته حىت ثاب إليه أصحابه فقال 



على املسليمن فقال النيب صلى من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعني إىل النار وواحدا إىل اجلنة فكرب ذلك : النار 
سددوا وقاربوا وأبشروا فو الذي نفسي بيده ما أنتم يف الناس إال كالشامة يف جنب البعري أو : اهللا عليه و سلم 

يأجوج ومأجوج ومن هلك من كفرة : كالرقمة يف ذراع الدابة إن معكم خلليقتني ما كانتا يف شيء قط إال كثرتاه 
  اجلن واإلنس 

{ يف قوله ] : عن أنس رضي اهللا عنه [ نا حممد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة حدث - ٣١٢٣
جاء ابن أم مكتوم إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يكلم أيب بن خلف فأعرض ]  ١: عبس [ } عبس وتوىل 

  ذلك يكرمه  فكان النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد: قال } عبس وتوىل { عنه فأنزل اهللا 
  رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء ـ يعين ابن أم مكتوم : وأخربين أنس بن مالك قال : قال قتادة 

: حدثنا موسى بن عبد الرمحن السلمي حدثنا عمر بن سعيد األبح عن سعيد عن قتادة عن أنس قال  - ٣١٢٤
  ذراء يف خدرها وكان إذا كره شيئا عرف يف وجهه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشد حياء من ع

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا : حدثنا موسى بن عبد الرمحن حدثنا عمر بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن أنس قال  - ٣١٢٥
سول اهللا صلى اهللا عليه مر ر: صلى اهللا عليه و سلم إذا مر يف الطريق من طرق املدينة وجد منه رائحة املسك قالوا 

  و سلم يف هذا الطريق اليوم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن نيب اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أنس  - ٣١٢٦
  رير يا أجنشة رويدا ال تكسر القوا: و سلم أتى على أجنشة وهو يسوق نساءه فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا عبيد اهللا حدثنا حيىي بن سعيد عن هشام عن قتادة عن أنس  - ٣١٢٧
ضرب على اخلمر بالنعال واجلريد وجلد أبو بكر بيده فلما كان عمر ودنا الناس من القرى والريف ذكر ذاك 

  فجلد مثانني : اجعلها كأخف احلدود قال : ن عوف ألصحابه فقال عبد الرمحن ب
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم و : حدثنا عبيد اهللا حدثنا حيىي بن سعيد عن هشام حدثنا قتادة عن أنس  - ٣١٢٨
  } احلمد هللا رب العاملني { أبا بكر عمر و عثمان كانوا يفتتحون القراءة بـ 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

أن رسول اهللا : حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس  - ٣١٢٩
  صلى اهللا عليه و سلم طاف على نسائه يف غسل واحد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أن رسول : ن احلارث مجيعا عن سعيد عن قتادة عن أنس حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن زريع و خالد ب - ٣١٣٠
  تسحروا فإن يف السحور بركة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن نيب اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة أن أنسا أنبأهم  - ٣١٣١
ـ و سلم و    } احلمد هللا رب العاملني { أبا بكر و عمر و عثمان كانوا يفتتحون القراءة يف صالهتم ب

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٣٢
   سلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عنقها صداقها

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول : حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا املثىن بن سعيد عن قتادة عن أنس قال  - ٣١٣٣
  اللهم أنت عضدي ونصريي وبك أقاتل : اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا لقي العدو قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نا عبيد اهللا حدثنا خالد بن احلارث حدثنا هشام إن شاء اهللا ـ كذا قال ـ عن قتادة عن أنس بن حدث - ٣١٣٤
ال تسألوين عن شيء إال بينته : سأل الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أحلفوه باملسألة فقال : مالك قال 

أيب ؟ قال أبوك حذافة مث قام عمر بن اخلطاب  يا رسول اهللا من: فقام رجل كان إذا الحى يدعى إىل غري أبيه فقال 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : رضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد رسوال نعوذ باهللا من شر الفنت قال : فقال 
  ما رأيت يف اخلري والشر كاليوم قط إنه صورت يل اجلنة والنار : سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بنحوه : حدثنا عبيد اهللا حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس  - ٣١٣٥
  إن شاء اهللا : ومل يقل يف حديث هشام 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا ضحى رسول اهللا : حدثنا عبيد اهللا حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال  - ٣١٣٦
  عليه و سلم بكبشني أملحني أقرنني ذحبهما بيده كأين أنظر إىل صفاحهما عليهما قدمه يسمي ويذكر اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب : حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن زريع و عبد الرمحن بن مهدي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - ٣١٣٧
  سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من متام الصالة : م قال صلى اهللا عليه و سل

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



استخلف رسول اهللا : حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد الرمحن عن عمران القطان عن قتادة عن أنس قال  - ٣١٣٨
  صلى اهللا عليه و سلم ابن أم مكتوم على املدينة مرتني 

  دسية وعليه راية سوداء فلقد رأيته يوم القا: قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

نظر رسول اهللا : حدثنا عبيد اهللا حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال  - ٣١٣٩
  إن أحدا حبل حيبنا وحنبه : صلى اهللا عليه و سلم إىل أحد فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ا عبيد اهللا حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس حدثن - ٣١٤٠
قط : قدمه ـ فتقول : هل من مزيد حىت يضع تبارك وتعاىل رجله فيها ـ أو قال : يلقى يف النار وتقول : سلم قال 

  قط 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انشق القمر : نا حيىي بن سعيد و حرمي قاال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال حدثنا عبيد اهللا حدث - ٣١٤١
  على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا عبيد اهللا حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - ٣١٤٢
من أحب املرء ال حيبه إال هللا ومن كان اهللا ورسوله أحب إليه مما : من كن فيه وجد حالوة اإلميان  ثالث: سلم 

  سوامها ومن أن يقذف يف النار أحب إليه من أن يرجع يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ادة عن أنس حدثنا عبيد اهللا حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قت - ٣١٤٣
لو كان البن آدم واد من مال البتغى إليه ثانيا ولو كان له ثانيا البتغى إليه ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب : 

  ويتوب اهللا على من تاب 
  شيء أنزل اهللا أم كان يقوله : فال أدري : قال 

  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا عبيد اهللا حدثنا خالد بن احلارث حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٤٤
إين ألدخل يف الصالة وأنا أريد إطالتها فأمسع صوت الصيب فأجتوز يف صاليت مما أعلم من شدة وجد أمه من : قال 

  ذلك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ما مسعت من : عن النبيذ فقال : سألت أنسا : حدثنا عبيد اهللا حدثين حرمي حدثنا شعبة عن قتادة قال  - ٣١٤٥
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيه شيئا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ى اهللا قال رسول اهللا صل: حدثنا عبيد اهللا حدثين حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك  - ٣١٤٦
ـ بإصبعه : عليهوسلم  ـ : بعثت أنا والساعة كهاتني    السبابة والوسطى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا عبيد اهللا حدثين حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس  - ٣١٤٧
  من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : 

  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا عبيد اهللا حدثين حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال  - ٣١٤٨
  سلم لعبد الرمحن بن عوف و الزبري بن العوام يف احلرير من حكة كانت هبما 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مد بن عبد الواحد بن أيب حزم القطعي حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس حدثنا عبيد اهللا حدثنا حم - ٣١٤٩
من قتلك ؟ قالت : أن يهوديا مر بصبية عليه حلي فانتزع حليها وقذفها يف بئر فأدركت فأخرحت وهبا رمق فقيل : 
  فالن اليهودي فرفع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقتله : 

  حسن واحلديث صحيح إسناده : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا عبيد اهللا حدثنا خالد بن احلارث حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٥٠
  تسحروا فإن يف السحور بركة : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول : دث عن أنس بن مالك مسعت قتادة حي: حدثنا عبيد اهللا حدثنا خالد حدثنا حسني املعلم قال  - ٣١٥١
  والذي نفس حممد بيده ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه من اخلري : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رسول اهللا كان باملدينة فزع فركب : حدثنا عبيد اهللا حدثنا خالد حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن أنس قال  - ٣١٥٢
وجدناه حبرا من : صلى اهللا عليه و سلم فرسا أليب طلحة كان يقطف فرجع نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  فكان ال جيارى : البحور قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ديا مر على أنه ذكر أن يهو: حدثنا عبيد اهللا حدثنا خالد حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك  - ٣١٥٣
أتدرون ما قال : ومعه أصحابه ـ فسلم عليه فقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو مع أصحابه ـ أو قال 



إذا سلم عليكم أهل : نعم قال صلى اهللا عليه و سلم : سام عليكم ؟ قال : قلت : ال قال ردوه علي قال : ؟ قالوا 
  وعليكم : الكتاب فقولوا 

  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا عبيد اهللا حدثنا خالد حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك  - ٣١٥٤
حممد رسول : فاختذ خامتا فنقش فيه : إهنم ال يقبلون كتابا إال خبامت قال : سلم ملا أراد أن يكتب إىل األعاجم قيل له 

  اهللا 
  ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فقتله : حدثنا عبيد اهللا حدثنا خالد حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٥٤
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى يف التفل يف املسجد : حدثنا عبيد اهللا حدثنا خالد حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٥٥
  وهي خطيئة وكفارهتا دفنها : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٥٦
يريه اهللا من : ا ركعتم وإذا سجدمت مث قال قتادة امتوا الركوع والسجود فو اهللا إين ألراكم من بعد ظهري إذ: قال 

  ذلك ما ال ترون 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : مسعت أنس بن مالك : مسعت قتادة قال : حدثنا أبو موسى حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال  - ٣١٥٧
  يريه اهللا : النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله إال أنه مل يقل 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي و عبد األعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٥٨
إين ألدخل يف الصالة أريد إطالتها فأمسع بكاء الصيب فأجتوز يف صاليت مما أعلم من شدة وجد أمه : عليه و سلم قال 

  من بكائه 
  إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم

أن رسو اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٥٩
أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو حليان فزعموا أهنم قد أسلموا فاستمدوه على قومهم فأمدهم رسول اهللا صلى اهللا 

كنا نسميهم يف زماهنم القراء كانوا جياهدون بالنهار ويصلون بالليل  :عليه و سلم بسبعني من األنصار قال أنس 
فانطلقوا هبم حىت إذا أتوا بئر معونة غدروا هبم فقتلوهم فقنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهرا يف صالة 



  رعل و ذكوان و عصية وبين حليان : الصبح يدعو على هذه األحياء 
  بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنها وأرضانا : رؤوا به قرآنا وحدثنا أنس أهنم ق: قال قتادة 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن نيب اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي و عبد األعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٦٠
لينتهن : بصارهم إىل السماء يف صالهتم ؟ فاشتد يف قوله يف ذلك حىت قال ما بال أقوام يرفعون أ: عليه و سلم قال 

  عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى : حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي و عبد األعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٦١
  املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها النخاعة يف : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم و : حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٦٢
قدر : كم كان بينه وبني دخوله يف صالته ؟ قال : زيد بن ثابت تسحرا فلما فرغ من سحوره ـ يعين ـ قلت له 

  ما يقرأ الرجل مخسني آية 
  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٦٣
  أمتوا الصف املقدم فإن كان نقصان فليكن يف املؤخر : قال 

  ناده ضعيف إس: قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي و عبد األعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٦٤
أن أم سليم سألت نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل فقال نيب اهللا صلى اهللا : 

أيكون ذلك ؟ فقال : ستحييت من ذلك فقلت وا: إذا كان ذاك يف منامها فلتغتسل قالت أم سليم : عليه و سلم 
نعم فمن أين يكون الشبه ؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وإن ماء املرأة أصفر رقيق ـ : نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  كان منه الشبه ! فأيهما عال ـ أو سبق 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه : ن سعيد عن قتادة عن أنس حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن أيب عدي ع - ٣١٦٥
ـ : فاألكل ؟ قال : فقلنا : هنى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة    ذاك شر ـ أو أخبث 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



يه و سلم كان أن النيب صلى اهللا عل: حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٦٦
  بسم اهللا واهللا أكرب : يضحي بكبشني أملحني أقرنني يطأ على صفاحهما ويذحبهما بيده ويقول 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن نيب صلى اهللا عليه و سلم أتى : حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٦٧
  اركبها ويلك : قال ! إهنا بدنة : اركبها قال : سوق بدنة قال على رجل ي

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو موسى حدثنا عبد األعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس قال  - ٣١٦٨
  سلم من أخف الناس صالة يف متام 

  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو موسى حدثنا عبد األعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٦٩
إذا كان أحدكم يف صالته فال يتفلن قدامه وال بني يديه فإنه يناجي ربه ولكن عن يساره أو حتت قدمه : سلم قال 
  اليسرى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رهطا من عكل و عرينة أتوا : حدثنا أبو موسى حدثنا عبد األعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٧٠
  يا رسول اهللا إنا كنا أهل ضرع ومل نكن أهل ريف : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 

ا وألباهنا فقتلوا راعي رسول اهللا فاستومخوا املدينة فأمر هلم بذود وراع أن خيرجوا فيها فيشربون من أبواهل: قال 
صلى اهللا عليه و سلم واستاقو الذود وكفروا بعد إسالمهم فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف طلبهم فأيت 

  هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومسر أعينهم وتركهم يف احلرة حىت ماتوا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثهم أن نيب اهللا صلى : ثنا حيىي بن سعيد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثنا أبو موسى حد - ٣١٧١
  اسكن نيب وصديق وشهيدان : اهللا عليه و سلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر و عمر و عثمان فرجف هبم فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و : عن قتادة عن أنس حدثنا أبو موسى حدثنا حممد بن جعفر غندر حدثنا شعبة  - ٣١٧٢
ما يواري أصابعه ـ فأمر أصحابه أن يتوضؤوا : سلم كان بالزوراء فأيت بإناء فيه ماء ال يغمر أصابعه ـ أو قال 

: كم كنتم يومئذ ؟ قال : ووضع كفه يف املاء فجعلنا نرى املاء ينبع من بني أصابعه حىت توضأ القوم قلنا ألنس 
  ة أو زهاء ثالث مئة ثالث مئ

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو موسى حدثنا عبد األعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٧٣
  أعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول : بن معاذ حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أيب طلحة قال حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ  - ٣١٧٤
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا غلب على قوم أحب أن يقيم بعرصتهم ثالثا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اهللا  كان رسول: حدثنا أبو موسى حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال  - ٣١٧٥
  صلى اهللا عليه و سلم يطوف على نسائه يف ليلة 

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن أنس بن مالك  - ٣١٧٦
: قلت ألنس بن مالك : وهن إحدى عشرة قال عليه و سلم كان يدور على نسائه يف الساعة من الليل والنهار 

  كنا نتحدث أنه أعطي قوة أربعني : فهل كان يطبق ذلك ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو موسى حدثنا عبد األعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال  - ٣١٧٧
  نها فكفارهتا أن يصليها إذا ذكرها من نسي صالة أو نام ع: و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك قال : حدثنا أبو موسى حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال  - ٣١٧٨
شراط أال أحدثكم حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيدثكم أحد بعدي مسعه منه ؟ إنه من أ

الساعة أن يرفع العلم ويظهر اجلهل ويفشو الزىن ويشرب اخلمر ويذهب الرجال ويبقى النساء حىت يكون خلمسني 
  امرأة قيم واحد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن أصحاب : مسعت قتادة حيدث عن أنس : حدثنا أبو موسى حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال  - ٣١٧٩
إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم ؟ : هللا عليه و سلم قالوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم النيب صلى ا

  وعليكم : قولوا : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك : حدثنا أبو موسى حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال  - ٣١٨٠
إذا تقرب العبد مين شربا تقربت إليه ذراعا وإذا : قال ربكم تبارك وتعاىل : اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا صلى 



  تقرب ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاين ميشي أتيته هرولة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت : ن أنس قال مسعت قتادة حيدث ع: حدثنا أبو موسى حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال  - ٣١٨١
لو أن البن آدم واديني من مال : فال أدري أشيء نزل أو شيء كان يقول : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  لتمىن ـ أو البتغى إليهما واديا ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهللا على من تاب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك : أبو موسى حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال  حدثنا - ٣١٨٢
  ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه وجلاره ما حيب لنفسه : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

والذي نفسي بيده ال : ادة عن أنس حدمثت أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي عن حسني املعلم عن قت - ٣١٨٣
  يؤمن عبد حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن مهدي أبو عبد اهللا األبلي بالبصرة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس قال  - ٣١٨٤
أمبحمد : مسرجا ملجما فاستصعب عليه فقال له جربيل  أيت النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة أسري به بالرباق: 

  فارفض الرباق عرقا : تفعل هذا ؟ فما ركبك أحد أكرم على اهللا منه قال 

[ } عند سدرة املنتهى { : يف قول اهللا : حدثنا حممد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة  - ٣١٨٥
رفعت يل سدرة املنهىت يف : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  أخربين أنس بن مالك: قال ]  ١٤: النجم 

: السماء السابعة نبقها مثل قالل هجر وورقها مثل آذان الفيلة خيرج من ساقها هنران ظاهران وهنران باطنان فقلت 
  أما النهارن الباطنان ففي اجلنة و أما الظاهران فالنيل والفرات : يا جربيل ما هذا ؟ قال 

إنا أعطيناك { يف قوله : حدثنا حممد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة عن أنس  - ٣١٨٦
رأيت الكوثر هنرا يف اجلنة حافتاه قباب اللؤلؤ : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ]  ١: الكوثر [ } الكوثر 

  هذا الكوثرالذي أعطاكم اهللا : فقلت ما هذا يا جربيل ؟ قال 

سأل أهل مكة رسول اهللا : حدثنا حممد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة عن أنس  - ٣١٨٧
وإن يروا آية يعرضوا * اقتربت الساعة وانشق القمر { : صلى اهللا عليه و سلم آية فانشق القمر مبكة مرتني فقال 

  ذاهب : يقول ]  ٢،  ١: القمر [ } ويقولوا سحر مستمر 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا حممد حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن قتادة عن أنس  - ٣١٨٨
  إن من متام الصالة إقامة الصف : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



 عن النيب صلى اهللا: حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا خالد حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٨٩
  امتوا الركوع والسجود فو اهللا إين ألراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم أو سجدمت : عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا عبيد اهللا حدثنا خالد حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك  - ٣١٩٠
  ته أمامه وال عن ميينه فإنه يناجي ربه ال يتفل أحد منكم يف صال: قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس : حدثنا عبيد اهللا حدثنا خالد و حيىي قاال  - ٣١٩١
قال لينتهن عن ذلك أو ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالهتم ؟ فاشتد قوله يف ذلك حىت : سلم قال 

  لتخطفن أبصارهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : حدثنا عبيد اهللا حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا املثىن بن سعيد عن قتادة عن أنس قال  - ٣١٩٢
وأقم الصالة { : اهللا إذا رقد أحدكم عن الصالة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ]  ١٤: طه [ } لذكري 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أيت رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم : حدثنا عبيد اهللا حدثنا خالد حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال  - ٣١٩٣
ينبع من بني أصابعه بإناء فيه ماء قدر ما يغمر أصابعه ـ أو ال يغمر شك سعيد ـ فجعلوا يتوضؤون وجعل املاء 

  ثالث مئة : كم كنتم ؟ قال : فقلنا ألنس : قال 
  ثالث مئة : مث ذكر كلمة مث قال : قال خالد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال : حدثنا عبيد اهللا حدثنا خالد حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٩٤
  اركبها ويللك : إهنا بدنة قال : اركبها قال  :يسوق بدنة فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى : حدثنا عبيد اهللا حدثنا خالد حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٩٥
: ذاك شر ـ أو قال : ال أدري من املسؤول ـ قال : وسئل عن األكل قائما ـ قال خالد : عن الشرب قائما قال 

ـ    ذاك أخبث 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا : حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن أنس : حدثنا عبيد اهللا حدثنا خالد و يزيد بن زريع قاال  - ٣١٩٦
رجله صلى اهللا عليه و سلم صعد أحدا ومعه أبو بكر و عمر و عثمان فرجف هبم اجلبل يف حديث يزيد فضرب ب



  اثبت أحد فإمنا عليك نيب وصديق وشهيدان : وقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال نيب اهللا صلى اهللا عليه : قال أنس بن مالك : حدثنا عبيد اهللا حدثنا خالد حدثنا سعيد عن قتادة قال  - ٣١٩٧
  يرى فيه أباريق من الذهب والفضة كعدد جنوم السماء : و سلم 

  يعين حوضه : يد قال أبو سع
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

فيمن مجع القرآن على : حدثنا عبيد اهللا حدثنا خالد بن احلارث حدثنا شعبة عن قتادة أن أنسا أنبأهم  - ٣١٩٨
  وكلهم من األنصار : عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه أيب بن كعب و معاذ بن جبل و زيد و أبو زيد قال 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

ـ أو عن أناس من أصحاب رسول اهللا : حدثنا عبيد اهللا حدثنا خالد حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس  - ٣١٩٩
  يضعون جنوهبم فينامون منهم من يتوضأ ومنهم من ال يتوضأ ] أهنم كانوا [ صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا نيب اهللا : قالت أمي : ثنا عبيد اهللا حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال حد - ٣٢٠٠
  اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته : خادمك فادع اهللا له قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم : حدثنا عبيد اهللا حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال  - ٣٢٠١
  يعجبه الدباء ورأيته يوما يأكل طعاما فيه دباء فجعلت أقربه إليه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

[ } إنا فتحنا لك فتحا مبينا { عن أنس : حدثنا عبيد اهللا حدثنا حيىي بن سعيد عن سعيد عن قتادة  - ٣٢٠٢
  احلديبية : قال ]  ١: الفتح 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب كان يدور على نسائه يف الساعة من : حدثنا عبيد اهللا حدثنا معاذ عن أبيه عن قتادة عن أنس  - ٣٢٠٣
  وهل كان يطيق ذلك ؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثالثني : الليل والنهار وهن إحدى عشرة فقلت ألنس 

  حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

نزلت هذه اآلية على النيب صلى : حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس قال  - ٣٢٠٤
اهللا عليه و سلم مرجعه من احلديبية أنزلت وأصحابه خمالطو احلزن وحيل بينهم وبني نسكهم فنحروا اهلدي 

ي آية هي أحب إىل من الدنيا مجيعا فلما تالها نيب اهللا لقد نزلت عل: باحلديبية فما نزلت هذه اآلية قال ألصحابه 
هنيئا مريئا يا نيب اهللا قد بني اهللا لنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل : صلى اهللا عليه و سلم قال رجل من القوم 



  ]  ٥: الفتح [ اآلية } ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األهنار { اهللا بعدها 
  إسناده صحيح : ل حسني سليم أسد قا

أن عبد الرمحن بن عوف : حدثنا عبيد اهللا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم  - ٣٢٠٥
  تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس  حدثنا عبيد اهللا حدثنا عصام بن هالل حدثنا مهام عن قتادة - ٣٢٠٦
  إن قوما خيرجون من النار بعدما يصيبهم سفع منها فيدخلون اجلنة يسمون اجلهنميني : قال 

  إسناده لني واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : ن مالك حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا هبز بن أسد حدثنا شعبة حدثنا قتادة أخربين أنس ب - ٣٢٠٧
ال إال ابن أخت لنا فقال : هل فيكم من غريكم ؟ قالوا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجع األنصار وقال 

  من القوم : ابن أخت القوم من أنفسهم ـ أو قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا : مسعت قتادة حيدث عن أنس بن مالك : شعبة قال  حدثنا أمحد حدثين حجاج حدثين - ٣٢٠٨
إن األنصار كرشي وعيبيت وإن الناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من حمسنهم واعفوا عن : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مسيئهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : مسعت أنسا : ال حدثنا أمحد حدثنا أبو النصر حدثنا شعبة عن قتادة ق - ٣٢٠٩
  : أنه كان يقول 

  ) ال عيش إال عيش اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة ( 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى : قتادة أخربين أنه مسع أنس بن مالك حيدث : حدثنا أمحد حدثنا هبز حدثنا شعبة قال  - ٣٢١٠
  الكلمة الطيبة : وما الفأل ؟ قال : فقلت : ال عدوى وال طرية ويعجبين الفأل قال : ه و سلم قال اهللا علي

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : أنبأنا شعبة و هشام عن قتادة مسع أنسا يقول : حدثنا أمحد حدثنا أبو داود قال  - ٣٢١١
  الكلمة احلسنة : الفأل : رية فذكر حنو حديث هبز غري أنه قال ال عدوى وال ط: اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أمحد حدثنا هبز حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك  - ٣٢١٢
  سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من متام الصالة : 

  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

قال رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم : قال أنس : حدثنا أمحد حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال  - ٣٢١٣
  سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من متام الصالة : 

  داهنت يف هذا مل أسأل قتادة مسعه أم ال : قال شعبة : قال أبو داود 
  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قالوا : حدثنا أمحد حدثنا هبز حدثنا شعبة أخربنا قتادة عن أنس  - ٣٢١٤
  عليكم : قولوا : أهل الكتاب إذا سلموا علينا كيف نرد عليهم ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بقية مسند أنس

ال : ( عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا قتادة حدثنا أمحد حدثنا هبز حدثنا شعبة  - ٣٢١٥
  ) أطعم وأسقى  -أبيت : أو قال  -إنكم لستم يف ذلك مثلي إين أظل : ( قال : إنك تواصل : قالوا ) تواصلوا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا : ة عن قتادة حدثنا شعب: حدثنا أمحد حدثنا هبز و وهب بن جرير قاال  - ٣٢١٦
  ) اعتدلوا يف السجود وال يبسط أحدكم ذراعيه كما يبسط الكلب : ( عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا أمحد حدثنا أبو داوود حدثنا شعبة عن قتادة قال  - ٣٢١٧
اركبها  -أو ويلك  -وحيك : ( م أتى على رجل يسوق بدنة قال مسعت أنسا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: 
 (  

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس قال : حدثنا أمحد حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢١٨
  فذكر حنو حديث هبز ) اركبها ( 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أنس قال : حدثنا أمحد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢١٩
و سلم برجل قد شرب اخلمر فأمر به فضرب بنعلني أربعني مث أيت عمر برجل قد شرب اخلمر فصنع به مثل ذلك مث 

أقل احلدود مثانني فضربه عمر : الرمحن بن عوف أيت عمر برجل قد شرب اخلمر فاستشار الناس يف ذلك فقال عبد 



  مثانني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أمحد الورقي حدثنا هبز حدثنا شعبة حدثنا قتادة  - ٣٢٢٠
ميينه وليتفل عن يساره حتت قدمه إذا كان أحدكم يف صالة فإنه يناجي ربه فال يتفلن بني يديه وال عن : ( قال 

  اليسرى 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسع أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا أمحد حدثنا أبو داوود حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢٢١
ه ولكن عن يساره حتت إن أحدكم إذا كان يف الصالة إمنا يناجي ربه فال يبزق بني يديه وال عن ميين: ( سلم قال 

  ) قدمه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا : أنبأنا شعبة عن قتادة : وحدثنا أمحد حدثنا أبو داوود قال  - ٣٢٢٢
  ) البزاق يف املسجد خطيئة كفارهتا دفنها : ( عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان باملدينة فزعة فاستعار النيب فرسا أليب طلحة : عن أنس قال : حدثنا هبز حدثنا شعبة حدثنا قتادة  - ٣٢٢٣
  ) ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا : ( مندوب فركبه وقال : يقال له 

  رجاله ثقات واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : دثنا شعبة عن قتادة حدثنا أمحد حدثنا أبو عامر القيسي ح - ٣٢٢٤
ما أحد يدخل اجلنة فيسره أن خيرج منها وإن له ما على األرض من شيء إال الشهيد فإنه يتمىن أن يرجع فيقتل : ( 

  ) عشر مرات ملا يرى من الكرامة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: مسعت الرباء بن عازب يقول : أنبأين أبو إسحاق قال : داوود حدثنا شعبة قال  حدثنا أمحد حدثنا أبو - ٣٢٢٥
أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبلة حرير فجعلوا يلمسوهنا ويعجبون من لينها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  )  -أو ألني من هذا  -ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة خري من هذا : ( و سلم 
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

  عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنو هذا : قال شعبة فحدثين قتادة  - ٣٢٢٦
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا أمحد حدثنا أبو داوود حدثنا شعبة عن قتادة قال  - ٣٢٢٧
تمنني املوت من ضر نزل به فإن كان ال بد فاعال ال ي: ( مسعت أنسا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : 



  ) اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل : فليقل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

:  عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ملعاذ: حدثنا أمحد حدثنا أبو داوود حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢٢٨
  ) اعلم أنه من مات وهو يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا صدقا من قلبه دخل اجلنة ( 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا كان : مسعت أنس بن مالك قال : حدثنا أمحد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أيب التياح قال  - ٣٢٢٩
واهللا إن هذا لعجب إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وأن غنائمنا تقسم : نصار يوم الفتح وغدت فريش قالت األ

قال ) ما هذا الذي بلغين عنكم ؟ ( فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فأرسل إىل األنصار خاصة فقال ! بينهم 
وترجعون برسول اهللا  أما ترضون أن يذهب الناس بالغنائم: ( هو الذي بلغك قال : قالوا  -وكانوا ال يكذبون  -

لسلكت شعب  -أو قال شعبا  -لو سلك الناس واديا : ( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ) إىل بيوتكم ؟ 
  ) األنصار 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ليه و دعا رسول اهللا صلى اهللا ع: عن أنس بن مالك بنحوه وزاد فيه قال : وحدثنا قتادة : قال شعبة  - ٣٢٣٠
ال إال ابن أخت لنا فقال رسول اهللا صلى اهللا : قالوا ) هل فيكم أحد من غريكم ؟ : ( سلم األنصار خاصة قال 

إن قريش حديث عهد جباهلية وإين : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ) ابن أخت القوم منهم : ( عليه و سلم 
  ) أردت أن أتألفهم فأجربهم 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : وحدثنا هشام عن قتادة : دثنا أبو داوود قال حدثنا أمحد ح - ٣٢٣١
  قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب مث تركه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أمحد حدثنا أبو داوود حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢٣٢
أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إذا : قال اهللا تعاىل : (  عليه و سلم قال مسع أنسا حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا: 

  ) دعاين 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أنس قال : حدثنا أمحد حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢٣٣
  ) وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة إن لكل نيب دعوة فدعا هبا يف أمته : ( و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أنس عن النيب : حدثنيه يزيد بن هارون أخربنا شعبة عن قتادة : حدثنا أمحد حدثنا حيىي بن معني قال  - ٣٢٣٤
  )  يدخلها الدجال للمدينة يأتيها الدجال فيجد املالئكة حيرسوهنا فال: ( صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أنس بن مالك حيدث عن عبادة بن : حدثنا أمحد حدثنا حجاج حدثين شعبة عن قتادة قال  - ٣٢٣٥
من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه : ( الصامت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

 (  
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

عن عبادة عن النيب صلى : أنبأنا شعبة عن قتادة مسع أنس بن مالك : حدثنا أمحد حدثنا أبو داوود قال  - ٣٢٣٦
  اهللا عليه و سلم مثل حديث حجاج 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مالك عن عبادة بن الصامت عن النيب  عن أنس بن: حدثنا أمحد حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢٣٧
  ) إن رؤيا املسلم جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة : ( صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا : عن أنس بن مالك عن أم سليم أهنا قالت : حدثنا أمحد حدثنا حجاج حدثنا شعبة مسعت قتادة  - ٣٢٣٨
  ) اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته : ( ادمك ادع اهللا له فقال رسول اهللا أنس خ

  قال أنس أخربين بعض ولدي أنه دفن من ولدي وولد ولدي أكثر من مئة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ل ذلك عن أنس بن مالك مبث: مسعت هشام بن زيد حيدث : حدثنا أمحد حدثنا حجاج حدثنا شعبة قال  - ٣٢٣٩
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان أصحاب رسول اهللا صلى : عن أنس بن مالك قال : حدثنا أمحد حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢٤٠
  اهللا عليه و سلم ينامون مث يصلون وال يتوضؤون 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مل أمسع : سألت أنسا عن نبيذ اجلر فقال : بأنا شعبة عن قتادة قال أن: حدثنا أمحد حدثنا أبو داود قال  - ٣٢٤١
  من النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه شيئا فكان أنس يكرهه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان فزع باملدينة فاستعار النيب صلى اهللا : عن أنس قال : حدثنا أمحد حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢٤٢
: ( فركب فلما رجع قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مندوب قال : ليه و سلم فرسا أليب طلحة يقال له ع



  ) ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يه و سلم حيب كان النيب صلى اهللا عل: عن أنس قال : حدثنا أمحد حدثنا هبز حدثنا شعبة أخربنا قتادة  - ٣٢٤٣
  فجعلت أضعه بني يديه : فرأيته يوما يأكله قال : القرع أو الدباء قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسع أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : أنبأنا شعبة عن قتادة : حدثنا أمحد حدثنا أبو داود قال  - ٣٢٤٤
: شيء تصدق به على بريرة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قالوا  )ما هذا ؟ : ( و سلم قدم إليه حلم فقال 

  ) هو عليها صدقة ولنا هدية ( 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صليت خلف رسول اهللا صلى : عن أنس قال : أنبأنا شعبة عن قتادة : حدثنا أمحد حدثنا أبو داود قال  - ٣٢٤٥
بسم اهللا الرمحن ( وخلف عمر وخلف عثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة بـ  اهللا عليه و سلم وخلف أيب بكر

  ) الرحيم 
  نعم سألت عنه أنسا : أمسعته من أنس ؟ قال : قلت لقتادة : قال شعبة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ل اهللا صلى اهللا عليه عن أنس بن مالك قال رسو: مسعت قتادة : حدثنا أمحد حدثنا حجاج بن حممد قال  - ٣٢٤٦
} مل يكن الذين كفروا { إن اهللا أمرين أن أقرأ عليك : ( } مل يكن الذين كفروا { و سلم أليب بن كعب حني أنزلت 

  فبكى : قال ) نعم : ( أمساين لك ؟ قال : قال  -
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ضحى رسول اهللا صلى : عن أنس قال : و هشام عن قتادة أنبأنا شعبة : حدثنا أمحد حدثنا أبو داود قال  - ٣٢٤٧
  اهللا عليه و سلم بكبشني أملحني أقرنني يسمي ويكرب وقد رأيته واضعا على صفاحهما قدمه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

و سلم  ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه: عن أنس قال : حدثنا أمحد حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢٤٨
  بكبشني أملحني أقرنني ولقد رأيته يذحبهما بيده واضعا على صفحتهما قدمه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس قال رخص النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أمحد حدثنا حجاج بن حممد حدثين شعبة عن قتادة  - ٣٢٤٩
  م يف لبس احلرير من حكة كانت هبما لعبد الرمحن بن عوف و الزبري بن العوا -أو رخص  -سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



رخص لعبد بن عوف و للزبري بن : مسع أنسا يقول : حدثنا أمحد حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢٥٠
  العوام يف قميص احلرير 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن عبد الرمحن بن عوف و الزبري شكيا إىل : دثنا مهام عن قتادة حدثنا أمحد حدثنا أبو داود ح - ٣٢٥١
: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القمل فرخص هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قميص احلرير قال أنس 

  فكالمها رأيت عليه قميص حرير 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

{ ملا نزلت هذه األية : قال : اج بن حممد حدثين شعبة عن قتادة عن عكرمة قال حدثنا أمحد حدثنا حج - ٣٢٥٢
قال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و } ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر * إنا فتحنا لك فتحا مبينا 

 واملؤمنات جنات جتري من ليدخل املؤمنني{ فنزلت هذه اآلية : هنيئا مريئا لك يارسول اهللا فما لنا ؟ قال : سلم 
  } حتتها األهنار 

نزلت هذه اآلية ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا : وكان قتادة يذكر هذا احلديث يف قصصه عن أنس قال : قال شعبة 
قال أصحاب رسول اهللا : مث يقول : قال } ليغفر لك اهللا * إنا فتحنا لك فتحا مبينا { عليه و سلم من احلديبية 

فأتيت الكوفة : فظننت أنه كله عن أنس قال : هنيئا لك يارسول اهللا هذا احلديث قال : ليه و سلم صلى اهللا ع
: فحدثت به عن قتادة عن أنس مث رجعت فلقيت قتادة بواسط فإذا هو يقول أوله عن أنس وآخره عن عكرمه قال 

  فأتيتهم بالكوفة فأخربهتم بذلك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

على } إنا فتحنا لك فتحا مبينا { نزلت : عن أنس قال : حدثنا أمحد حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢٥٣
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني رجع من احلديبية 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أنس بن مالك قال عن : مسعت قتادة حيدث : حدثنا أمحد حدثنا حجاج بن حممد حدثين شعبة قال  - ٣٢٥٤
  انشق القمر مرتني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مجع القرآن على عهد : مسع أنسا يقول : أنبأنا أبو شعبة عن قتادة : حدثنا أمحد حدثنا أبو داوود قال  - ٣٢٥٥
بن ثابت و أبو زيد معاذ بن جبل و أيب بن كعب و زيد : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربعة كلهم من األنصار 

  أحد عموميت : من أبو زيد ؟ قال : قلت ألنس : قال قتادة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أنس بن مالك قال رسول اهللا صلى اهللا : أنبأنا شعبة عن قتادة : حدثنا أمحد حدثنا أبو داوود قال  - ٣٢٥٦
من يكن اهللا ورسوله أحب إليه من أن يرجع إىل الكفر : ميان ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإل: ( عليه و سلم 



  ) بعد إذ أنقذه اهللا منه وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال : ( عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا أمحد حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢٥٧
  )  حيب ألخيه ما حيب لنفسه يؤمن أحدكم حىت

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ) ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني : ( وقال  - ٣٢٥٨
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

[ حيب الرجل ال حيبه ال جيد أحدكم حالوة اإلميان حىت يكون اهللا أحب إليه مما سوامها وحىت : ( وقال  - ٣٢٥٩
  ) هللا وألن يقذف يف النار أحب إليه من أن يرجع يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه ] إال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسع أنس بن مالك حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أمحد حدثنا أبو داوود حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢٦٠
حيب أن يرجع إىل الدنيا إال الشهيد فإنه حيب أن يرجع  -وله عند اهللا خري  -من عبد  ما: ( عليه و سلم قال 

  ) فيقتل عشر مرات ملا يرى من فضل الكرامة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أمحد حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢٦١
  ) ال تقاطعوا وال تباغضوا وال حتاسدوا وكونوا عباد اهللا إخوانا كما أمركم اهللا  : (

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أنس قال : أنبأنا شعبة عن قتادة : حدثنا أمحد حدثنا أبو داوود قال  - ٣٢٦٢
  و سلم من أخف الناس صالة يف متام 

  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : مسع أنسا يقول : حدثنا أمحد حدثنا أبو داوود حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢٦٣
  كما فضل إحدمها على األخرى ) بعثت أنا والساعة كهاتني : ( سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا شعبة عن قتادة وأيب التياح  حدثنا أمحد حدثنا وهب بن جرير - ٣٢٦٤
  )  -يعين السبابة والوسطى  -بعثت أنا والساعة كهاتني : ( عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



صلى اهللا عليه و  قال رسول اهللا: حدثنا أنس : أنبأنا شعبة عن قتادة : حدثنا أمحد حدثنا أبو داوود قال  - ٣٢٦٥
ما من نيب إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب أال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بني عينيه كافر : ( سلم 

  ) يقرؤه كل مؤمن 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: ك يقول مسعت أنس بن مال: مسعت قتادة قال : حدثنا أمحد حدثنا حجاج بن حممد حدثين شعبة قال  - ٣٢٦٦
لو كان البن آدم واديان (  -فال أدري أشيء أنزل عليه أم كان يقوله  -مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) واديا ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب ويتوب اهللا على من ثاب  -أو البتغى  -من مال لتمىن 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : مسعت أنسا يقول : حدثنا أبو داوود حدثنا شعبة عن قتادة  حدثنا أمحد - ٣٢٦٧
لو كان البن أدم واد من مال البتغى إليه ثانيا ولو كان ثانيا البتغى إليه ثالثا و ال ميأل جوف ابن آدم إال : ( سلم 

  ) التراب ويتوب اهللا على من تاب 
  ل عليه أو قول كان يقوله فال أدري أشيء أنز: قال أنس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس : حدثنا أمحد حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢٦٨
  ) يهرم ابن آدم ويبقى منه اثنتان احلرص واألمل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن : مسعت قتادة بن دعامة حيدث : حدثين شعبة قال : نا حجاج بن حممد قال حدثنا أمحد حدث - ٣٢٦٩
إذا تقرب العبد مين شربا تقربت ذراعا وإذا تقرب ذراعا : قال ربكم : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ) تقربت باعا وإذا أتاين ميشي أتيته هرولة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن : ( مسع أنسا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أمحد حدثنا أبو داوود أخربنا شعبة عن قتادة  - ٣٢٧٠
اهللا يقول إن تقرب مين عبدي شربا تقربت منه ذراعا وإن تقرب مين ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاين ميشي أتيته 

  ) أهرول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كتب : أمحد حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن قتادة  حدثنا - ٣٢٧١
حممد : إهنم ال يقبلون كتابا إال خبامت فاختذ خامت من فضة كأين أنظر إىل بياضه يف يده نقشه : إىل الروم فقيل له 

  رسول اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ملا أراد النيب صلى اهللا عليه و سلم أن : عن أنس قال : حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن قتادة حدثنا أمحد  - ٣٢٧٢
حممد رسول اهللا قال : إهنم مل يقرؤوا كتابا إذا مل يكن خمتوما فاختذ خامتا من فضة ونقشه : يكتب إىل الروم قيل له 

  فكأمنا أنظر إىل بياضه بيده : أنس 
  حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

عن أنس : وحدثنا هشام عن قتادة : قال أبو داود  -حدثنا أمحد حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة  - ٣٢٧٣
ال إله : أخرجوا من النار من قال : قال شعبة  -خيرج من النار : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هشام 
ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري مايزن ذرة : ا من النار من قال إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري مايزن برة أخرجو

  ) ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري مايزن شعرية : وخيرج من النار من قال  -وقال شعبة ذرة  -
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن النيب صلى اهللا عليه و : يقول [ ع أنسا مس: حدثنا أمحد حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخربين ثابت  - ٣٢٧٤
قال شعبة ) ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار : ( يكثر أن يدعو هبذا الدعاء ] سلم كان 

  فقال كان أنس يدعو : فذكرت ذلك لقتادة : 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ثابت البناين عن أنس

قال : عن أنس : و نصر عبد امللك بن عبد العزيز القشريي حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت حدثنا أب - ٣٢٧٥
  ) حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مر رسول اهللا : عن أنس قال : ت حدثنا حيىي بن عبد احلميد احلماين حدثنا جعفر بن سليمان عن ثاب - ٣٢٧٦
فقال النيب ! مه ! الطريق ؟ : الطريق فقالت : صلى اهللا عليه و سلم يف طريق ومرت امرأة سوداء فقال هلا رجل 

  ) دعوها فإهنا جبارة : ( صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يا رسول : عن أنس أن رجال قال : اد بن سلمة عن ثابت حدثنا مح: حدثنا عبد األعلى و حوثرة قاال  - ٣٢٧٧
ها : قال ) أين السائل عن الساعة ؟ : : ( اهللا مىت تقوم الساعة ؟ فلما قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم صالته قال 

 أين أحب ما أعددت هلا من كبري عمل غري: قال ) إهنا قائمة فما أعددت هلا ؟ : ( فقال : أنا ذا يا رسول اهللا قال 
إن يعش هذا : ( حممد فقال : وعنده غالم من األنصار يقال له : قال ) أنت مع من أحببت : ( اهللا ورسوله فقال 

   -وهو من نسخة عبد األعلى  -) فلن يدرك اهلرم حىت تقوم الساعة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



يا رسول اهللا الرجل حيب القوم ومل : أنس أن رجال قال  عن: حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد حدثنا ثابت  - ٣٢٧٨
  ) املرء مع من أحب : ( يعمل بعملهم قال 

  فما فرح املسلمون بشيء بعد اإلسالم ما فرحوا به : وقال يف احلديث : قال محاد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ثالث : ( ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عن أنس أن رس: حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٢٧٩
  ) من كان اهللا ورسوله أحب إليه من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا : من كن فيه وجد حالوة اإلميان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ىل أتى رجل إ: عن أنس قال : حدثنا وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد عن يونس بن عبيد عن ثابت  - ٣٢٨٠
الرجل حيب القوم على العمل من اخلري يعملون وملا يعمل مبثله ؟ فقال النيب صلى : النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

ففرح بذلك أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال ) أو مع من حيب  -املرء مع من أحب : ( اهللا عليه و سلم 
  فرحا مل أرهم فرحوا بشيء مثل فرحهم به 

  إسناده صحيح : ني سليم أسد قال حس

جاء رجل إىل النيب : عن أنس بن مالك قال : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد بن زيد عن ثابت البناين  - ٣٢٨١
: أحب اهللا ورسوله قال : قال ) ما أعددت هلا ؟ : ( يا رسول اهللا مىت الساعة ؟ قال : صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  فأنا أحب اهللا ورسوله : أنس  قال) فإنك مع من أحببت ( 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٢٨٢
لو مد يل الشهر لواصلت وصاال يدع املتعمقون تعمقهم : ( سلم واصل يف رمضان فواصل ناس من أصحابه فقال 

  ) ين أظل يطعمين ريب ويسقيين إ
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ذهبت بعبد اهللا بن أيب طلحة إىل : عن أنس قال : حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٢٨٣
نعم : قلت ) هل معك متر ؟ : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتناوله رسول اهللا وهو يف عباءة يهنأ بعريا له فقال 

فناولته مترات فألقاهن يف فيه فالكهن مث فغر فا الصيب فمجه يف فيه فجعل يتلمظه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ) حب األنصار التمر : ( سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس قال : حدثنا ثابت حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا حممد بن ثابت بن عبيد اهللا العصري  - ٣٢٨٤
  ) شفاعيت ألهل الكبائر من أميت : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



: حدثنا أنس قال : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا عبد العزيز بن املختار حدثنا ثابت البناين  - ٣٢٨٥
من رآين يف املنام فقد رآين فإن الشيطان ال يتمثل يب ورؤيا املؤمن جزء من : ( و سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه
  ) ستة وأربعني جزءا من النبوة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا عبيد بن مسلم صاحب السابري عن ثابت  - ٣٢٨٦
  ) مثل املؤمن مثل السنبلة متيل أحيانا وتقوم أحيانا : (  اهللا عليه و سلم قال

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قدم أهل اليمن على رسول اهللا صلى : عن أنس قال : حدثنا محاد عن ثابت : حدثنا هدبة و حوثرة قاال  - ٣٢٨٧
هذا أمني هذه األمة : ( ة فبعثه معهم وقال فأخذ بيد أيب عبيد: إبعث معنا رجال يعلمنا قال : اهللا عليه و سلم قالوا 

 (  
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : عن أنس : حدثنا سليمان بن املغرية حدثنا ثابت : حدثنا شيبان و هدبة بن خالد قاال  - ٣٢٨٨
  ) إمرأة قني باملدينة : م سيف إبراهيم مث دفعته إىل أ: ولد يل الليلة فسميته باسم أيب : ( صلى اهللا عليه و سلم 

ويف حديث هدبة فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأتيه فاتبعته فانتهينا  -فانطلق يأتيه : ويف حديث شيبان 
إىل أيب سيف وهو ينفخ يف كريه وقد إمتأل البيت دخانا فأسرعت املشي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

جاء رسول اهللا فأمسك فدعى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالصيب فضمه إليه وقال ماشاء يا أبا سيف : وقلت 
  اهللا أن يقول 

وعني : ويف حديث هدبة  -فلقد رأيته بعد ذلك وهو يكيد بنفسه بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 
تدمع : ( ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدمعت عينا رسول اهللا فقا: ويف حديث شيبان  -رسول اهللا تدمع 

ويف ) واهللا إنا بك يا إبراهيم حملزونون : ( ويف حديث شيبان  -) العني وحيزن القلب وال نقول إال ما يرضى ربنا 
  ) وإنا بك يا إبراهيم حملزونون : ( حديث هدبة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال أنس : بن املغرية حدثنا ثابت قال  حدثنا شيبان حدثنا سليمان - ٣٢٨٩
سلم تعجبه الرؤيا فرمبا رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا مل يكن يعرفه فإذا أثىن عليه معروفا كان أعجب لرؤياه 

فسمعت وجبة ارجتت هلا يارسول اهللا رأيت كأين أتيت فأخرجت من املدينة فأدخلت اجلنة : عليه فأتته إمرأة فقالت 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -اجلنة فنظرت فإذا فالن إبن فالن وفالن بن فالن فسمت إثين عشر رجأل 

أو  -اذهبوا هبم إىل هنر البيذج : فجيئ هبم على ثياب طلس تشخب أوداجها فقيل  -قد بعث سرية مبثل ذلك 
م كالقمر ليلة البدر فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسرة فأكلوا من فغمسوا فيه فخرجوا ووجوهه: قال  -البريج 

بسره ما شاءوا فما يقلبوهنا من وجه إال أكلوا من الفاكهة ما أرادوا وأكلت معهم فجاء البشري من تلك السرية 
و  كان من أمرنا كذا وكذا فأصيب فالن وفالن حىت عد إثين عشر رجال فدعى رسول اهللا صلى اهللا عليه: فقال 



  جيئ بفالن وجيئ بفالن كما قال : فقصتها وجعلت تقول ) قصي رؤياك : ( سلم املرأة فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن رسول اهللا : حدثنا عبد الرمحن بن سالم اجلمحي حدثنا محاد عن ثابت و محيد  - ٣٢٩٠
ربت بيدي إىل تربته فإذا مسك أذفر وإذا حصاه اللؤلؤ وإذا أعطيت الكوثر فض: ( صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ) حافتاه قباب الدر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : حدثنا عبد الرمحن حدثنا محاد عن ثابت و محيد  - ٣٢٩١
وزاد محيد ) ين ألراكم من خلفي كما أراكم من بني يدي والذي نفسي بيده إ -مرتني أو ثالثا  -استووا : ( يقول 

  ) استووا وتراصوا : ( يف احلديث 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

خيرج رجالن من النار فيعرضان على اهللا فيوجه هبما : عن أنس قال : حدثنا هدبة حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٢٩٢
  يدخلون اجلنة ف -فذكر حنو حديث عبد الرمحن  -على النار 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يارسول اهللا إين أريد اجلهاد : عن أنس أن فىت من أسلم قال : حدثنا عبد الرمحن حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٢٩٣
يقرئك رسول اهللا السالم : اذهب إىل فالن األنصاري فإنه قد كان جتهز فقل له : ( وليس يل ما أجتهز به قال 

ال ختفي منه شيئا فواهللا الختفي منه :  -أحسبه المرأته  -فأتاه فقال الرجل ) ادفع إيل ما جتهزت به :  ويقول لك
  شيئا فيبارك لنا فيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : حدثنا بشر بن هالل الصواف حدثنا جعفر عن ثابت  - ٣٢٩٤
  لصيب وهو يف الصالة فيقرأ بالسورة الصغرية والسورة اخلفيفة يسمع بكاء ا

  حدثنا قطن بن نسري الغربي حدثنا جعفر حنوه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  إسناده صحيح : واحلديث اآلخر يف املنت قال الشيخ حسني أسد 

عليه و سلم كان يغزو بام سليم  عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا: حدثنا بشر حدثنا جعفر عن ثابت  - ٣٢٩٥
  معها نسوة من األنصار فيسقني املاء ويداوين اجلرحى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا كان اليوم الذي دخل فيه النيب : عن أنس قال : حدثنا بشر بن هالل الصواف حدثنا جعفر عن ثابت  - ٣٢٩٦
فلما كان اليوم الذي مات فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم أظلم  صلى اهللا عليه و سلم املدينة أضاء منها كل شيئ



  حىت أنكرنا قلوبنا  -إنا لفي دفنه  -منها كل شئ وما نفضنا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم األيدي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس عن النيب صلى : لبناين حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا بشار بن احلكم حدثنا ثابت ا - ٣٢٩٧
إن اخلصلة الصاحلة تكون يف الرجل فيصلح اهللا هبا عمله كله وطهور الرجل لصالته يكفر : ( اهللا عليه و سلم قال 

  ) وتبقى صالته له نافلة ] ذنوبه [ اهللا بطهوره 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

لقى  :عن أنس قال : بشار بن احلكم حدثنا ثابت البناين حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا  - ٣٢٩٨
يا أبا ذر أآل أدلك على خصلتني مها أخف على الظهر وأثقل يف : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا ذر فقال 

عليك حبسن اخللق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما : ( بلى يارسول اهللا قال : قال ) امليزان من غريمها ؟ 
  ) جتمل اخلالئق مبثلهما 

  ه ضعيف إسناد: قال حسني سليم أسد 

خرجت : عن أنس بن مالك قال : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا حبيب بن حجر حدثنا ثابت البناين  - ٣٢٩٩
من عند النيب صلى اهللا عليه و سلم متوجها إىل أهلي فمررت بغلمان فأعجبين لعبهم فقمت على الغلمان فانتهى إىل 

لى الغلمان مث أرسلين يف حاجة له فرجعت إىل أمي بعض الوقت النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا قائم عليهم فسلم ع
ما حبسك اليوم يا بين ؟ قلت أرسلين النيب صلى اهللا عليه و سلم يف : الذي كنت أرجع إليهم فيه فقالت يل أمي 

  سره  يا أمه إهنا سر قالت يا بين فاحفظ على نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم: قلت : حاجة فقالت أي حاجة ؟ قال 
إين هلا حلافظ ولو حدثت هبا : ؟ قال  -أو تذكرها  -يا أبا محزة أحتفظ تلك احلاجة اليوم : فقلت ألنس : قال ثابت 

  أحدا حلدثتك هبا يا ثابت 

عن أنس أن أزواج النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا عبد الواحد بن غياث أبو حبر حدثنا محاد حدثنا ثابت  - ٣٣٠٠
  قرب يسقني أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سلم كن يدجلن بال

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى : حدثنا محاد عن ثابت : حدثنا هدبة بن خالد و عبد الواحد بن غياث قاال  - ٣٣٠١
وكسروا رباعيته وهو  كيف يفلح قوم شجوا نبيهم: ( اهللا عليه و سلم قال يوم أحد وهو يسلت الدم عن وجهه 

  } ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون { : فأنزل اهللا ) يدعوهم إىل اهللا ؟ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رجال أتى النيب صلى اهللا : حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا محاد ابن سلمة عن ثابت  - ٣٣٠٢
أي قوم أسلموا فواهللا إن حممدا يعطي عطاء : سأله فأعطاه غنما بني جبلني فأتى الرجل قومه فقال عليه و سلم ف

رجل ما خياف فاقة وإن كان الرجل ليأيت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ما يريد إال دنيا يصيبها فما ميسي حىت 



  يكون دينه أحب إليه من الدنيا وما فيها 
  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

دخل : عن أنس قال : أحسبه : حدثنا احلسن بن عمر بن شقيق حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت قال  - ٣٣٠٣
: قال ) كيف جتدك ؟ : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على رجل يعوده فوافقه وهو يف املوت فسلم عليه وقال 

لن جيتمعا يف قلب : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خبري يارسول اهللا أرجو اهللا عز و جل وأخاف ذنويب فقال 
  ) رجل عند هذا املوطن إال أعطاه اهللا رجاءه وآمنه مما خياف 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس بن مالك قال : حدثنا عبد الواحد حدثنا غسان بن برزين يعين الطهوي حدثنا ثابت البناين  - ٣٣٠٤
) وما ذاك ؟ : ( يارسول اهللا هلكنا ورب الكعبة فقال : النيب صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فقالوا غدا أصحاب 

) ألستم تشهدون أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله ؟ : ( النفاق النفاق قال : قالوا 
وما : ( يارسول اهللا هلكنا ورب الكعبة قال : قالوا مث عادوا الثانية ف: قال ) ليس ذاك النفاق ( بلى قال : قالوا 

بلى : قالوا ) ألستم تشهدون أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله ؟ : ( النفاق النفاق قال : قالوا ) ذاك ؟ 
قالوا ) ك ؟ وماذا: ( يارسول اهللا هلكنا ورب الكعبة قال : مث عادوا الثالثة فقالوا : قال ) ليس ذاك النفاق : ( قال 

ليس ذاك : ( بلى قال : قالوا ) ألستم تشهدون أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله ؟ : ( قال : النفاق : 
لو أنكم إذا : ( إنا إذا كنا عندك كنا على حال وإذا خرجنا من عندك مهتنا الدنيا وأهلونا قال : قالوا ) النفاق 

  ) ذي تكونون عليه لصافحتكم املالئكة بطرق املدينة خرجتم من عندي تكونوا على احلال ال
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا أبو ثابت عبد الواحد بن ثابت حدثنا ثابت  - ٣٣٠٥
  ار كان النيب صلى اهللا عليه و سلم حيب أن يفطر على ثالث مترات أو شيء مل تصبه الن: عن أنس قال : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخر : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣٠٦
  صالة العشاء ذات ليلة إىل شطر الليل مث خرج فصلى هبم ومل يذكر الوضوء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يغري : احلجاج حدثنا محاد عن ثابت  حدثنا إبرهيم بن - ٣٣٠٧
اهللا أكرب اهللا أكرب : عند صالة الصبح فيستمع األذان فإن مسع أذانا وإال أغار فاستمع ذات يوم فسمع رجال يقول 

  ) خرجت من النار : ( إال اهللا فقال أشهد أن ال إله : قال ) على الفطرة : ( فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أنس قال : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد بن ثابت  - ٣٣٠٨
  و سلم املغرب مث نترامى فريى أحدنا موقع نبله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أقيمت صالة العشاء ذات ليلة فقال : عن أنس قال : ثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد بن ثابت حد - ٣٣٠٩
  مث قام فصلى ومل يذكر وضوءا  -أو بعض القوم  -يارسول اهللا إن يل حاجة فقام معه يناجيه حىت نعس القوم : رجل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عن أنس بنحوه : ثابت  حدثنا هدبة حدثنا محاد عن - ٣٣١٠
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن ناسا من عرينة : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد عن ثابت و قتادة و محيد  - ٣٣١١
قدموا على النيب صلى اهللا عليه و سلم فاجتووها فأرسلهم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف إبل الصدقة فأمرهم أن 

  يشربوا من أبواهلا وألباهنا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أكل : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣١٢
) ن إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها األذى وليأكلها وال يدعها للشيطا: ( طعاما لعق أصابعه الثالث وقال 
  ) إن أحدكم ال يدري يف أي طعامه يبارك له فيه : ( وأمرنا أن نسلت الصحفة وقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخر : هل كان لرسول اهللا خامت ؟ قال : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن ثابت أهنم قالوا ألنس  - ٣٣١٣
مث  -أو كاد يذهب شطر الليل  -ء ذات ليلة حىت ذهب شطر الليل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة العشا

فكأين أنظر إىل وبيص خامتة : قال أنس ) إن الناس قد صلوا ولن تزالوا يف صالة ما انتظرمت الصالة : ( جاء فقال 
  ورفع أنس يده اليسرى يرينا : من فضة قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طاف : بن احلجاج حدثنا محاد عن ثابت  حدثنا إبراهيم - ٣٣١٤
  على نسائه بغسل واحد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا يوسف إبن عطيه حدثنا ثابت  - ٣٣١٥
  )  فأحبهم إىل اهللا أنفعهم لعياله اخللق عيال اهللا: ( عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أنس بن مالك قال : حدثنا هدبة حدثنا سهيل بن أيب حزم عن ثابت  - ٣٣١٦
  )  من وعده اهللا على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه باخليار: ( و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس : حدثنا سهيل بن أيب حزم عن ثابت : حدثنا هدبه بن خالد و بشر بن الوليد الكندي قاال  - ٣٣١٧
قال رسول اهللا صلى اهللا } هو أهل التقوى وأهل املغفرة { : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف هذه اآلية 

أنا أهل أن أتقى فال يشرك يب غريي وأنا أهل ملن اتقى أن يشرك يب غريي أن أغفر له : ال ربكم ق: ( عليه و سلم 
 (  

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اللهم إنك ( عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يوم أحد : حدثنا هدبة حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣١٨
  ) إن تشأ ال تعبد يف األرض 

  إسناده صحيح : ني سليم أسد قال حس

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يوم أحد ملا رهقوه : حدثنا هدبة حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣١٩
فقام رجل من األنصار ) ومن يردهم عنا وهو رفيقي يف اجلنة ؟ : ( وهو يف سبعة من األنصار ورجلني من قريش 

فقام آخر فقاتل حىت قتل فلم يزل يقول مثل ذلك حىت قتل السبعة فقال رسول اهللا فقاتل حىت قتل مث قال مثل ذلك 
  ) ما أنصفنا أصحابنا : ( صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آخى بني أيب عبيدة : حدثنا هدبة حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣٢٠
   طلحة وبني أيب

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا خلق اهللا آدم : ( عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا هدبة حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣٢١
  ) خلقا ال يتمالك ! ظفرت : جعل إبليس يطيف به ينظر إليه فلما رآه أجوف قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا ورد بدراأومأ بيده إىل : ثنا هدبة حدثنا محاد عن ثابت حد - ٣٣٢٢
  فواهللا ما أماط أحد منهم عن مصرعه ) هذا مصرع فالن : ( األرض فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا عليه و سلم ملا صاحل  عن أنس بن مالك أن رسول اهللا: حدثنا هدبة حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣٢٣
ال نعرف الرمحن الرحيم : فقال سهيل بن عمرو ) إكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم : ( قريشا يوم احلديبية قال لعلي 

) هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا : اكتب : ( إكتب بامسك اللهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلي 



لو نعلم أنك رسول اهللا التبعناك ومل نكذبك اكتب نسبك من أبيك فقال النيب صلى اهللا : فقال سهيل بن عمرو 
من أتانا منكم رددناه إليكم ومن أتاكم منا تركناه : فكتب ) حممد بن عبد اهللا : اكتب : ( عليه و سلم لعلي 

أتانا منهم فرددناه عليهم جعل اهللا  من أتاهم منا فأبعده اهللا ومن: ( يارسول اهللا تعطيهم هذا ؟ قال : عليكم فقالوا 
  ) له فرجا وخمرجا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا هدبة حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت  - ٣٣٢٤
  : كانوا يقولون وهم حيفرون اخلندق 

  : أبدا والنيب صلى اهللا عليه و سلم يقول  حنن اللذين بايعوا حممدا على القتال ما بقينا
  ) اللهم إن العيش عيش اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجره ( 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت : حدثنا هدبة وشيبان قاال  - ٣٣٢٥
  ) يب وهو قائم يصلي يف قربه عند الكثيب األمحر مررت مبوسى ليلة أسري : ( سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك قتلى بدر ثالثا مث : حدثنا هدبه حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣٢٦
! يا شيبة بن ربيعة ! تبة بن ربيعة يا ع! يا أمية بن خلف ! يا أبا جهل بن هشام : ( أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال 

فسمع عمر قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ) هل وجدمت ما وعد ربكم حقا ؟ فإين وجدت ما وعدين ريب حقا ؟ 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم : ( يارسول اهللا كيف مسعوا ؟ وأىن جييبوا وقد جيفوا ؟ قال : فقال 

  مث أمر هبم فسحبوا إىل قليب بدر ) أن جييبوا  غري أهنم ال يقدرون
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين بشيء من هذه األعاجيب : قلت ألنس : حدثنا هدبة حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت قال  - ٣٣٢٧
عد الىت كان يأتيه عليها صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما الظهر باملدينة مث أتى املقا: ليحدثه غريك قال 

جربيل فقعد عليها فجاء بالل فنادى بالعصر فقام من له أهل باملدينة فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقدح 
هلموا : ( رحراح فيه ماء فوضع أصابعه يف القدح فما وسع أصابعه كلها فوضع هؤالء األربع فقال : يعين 

  ما بني السبعني إىل الثمانني : كم تراهم ؟ قال :  فتوضؤوا أمجعني قلت ألنس) فتوضؤوا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس قال : حدثنا هدبة حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت  - ٣٣٢٨
: وقت صالة فقال رجل لثابت  وذلك يف غري) قوموا فألصل لكم : ( وما هو إال أنا وأمي وخاليت أم حرام فقال 

  عن ميينه : فأين جعل أنسا ؟ قال 
يارسول اهللا خويدمك أنس أدع اهللا له : فدعا لنا أهل البيت بكل خري من خري الدنيا واآلخرة فقالت أمي : قال 



  ) اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه : ( فدعا يل بكل خري فكان آخر ما دعا يل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دعا مباء فأيت بقدح : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا ثابت  - ٣٣٢٩
فجعلت أنظر إىل املاء ينبع من بني : فجعل القوم يتوضؤون فحزرت ما بني الستني إىل الثمانني قال : رحراح قال 

  أصابعه 
  صحيح إسناده : قال حسني سليم أسد 

ما أعرف شيئا كنت أعرفه على عهد : عن أنس قال : حدثنا هدبة عن سليمان بن املغري عن ثابت  - ٣٣٣٠
قد صليتموها : الصالة يا أبا محزة ؟ قال : قيل : ال إله إال اهللا قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس قولكم 

 عليه و سلم ؟ مع أين مل أر زمانا خريا لعامل من زمانكم فكانت تلك صالة رسول اهللا صلى اهللا] أ [ عند املغرب 
  هذا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا أيها الذين { : ملا نزلت هذه اآلية : عن أنس قال : حدثنا هدبة حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت  - ٣٣٣١
أنا : قعد ثابت بن قيس بن مشاس يف بيته وقال } آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له بالقول 

بل : ( الذي كنت أرفع صويت وأجهر له بالقول وأنا من أهل النار فتفقده النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربوه فقال 
  ) هو من أهل اجلنة 

ذاك االنكشاف  فكنا نراه ميشي بني أظهرنا وحنن نعلم أنه من أهل اجلنة فلما كان يوم اليمامة وكان: قال أنس 
  لبس ثيابه وحتنط وتقدم فقاتل حىت قتل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا انقضت عدة زينب قال رسول اهللا : قال أنس : قال ثابت : حدثنا هدبة حدثنا سليمان بن املغرية قال  - ٣٣٣٢
: فأتاها وهي ختتبز عجينتها قال  فانطلق زيد: قال ) اذهب إليها فاذكرها علي : ( صلى اهللا عليه و سلم لزيد 

فعظمت يف صدري فما استطعت أن أنظر إليها حني عرفت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد ذكرها فوليتها 
ما أنا بصانعة : يا زينب أبشري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكرك قالت : ظهري ونكصت على عقيب قلت 

  ها ونزل القرآن فدخل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بغري إذن شيئا حىت أوامر ريب فقامت إىل مسجد
فخرج : فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أطعمنا عليها اخلبز واللحم حىت امتد النهار قال : قال أنس 

تبعته فجعل الناس وبقي رهط يف البيت يتحدثون قد أنس هبم احلديث فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فا
كيف وجدت أهلك يارسول اهللا ؟ فال أدري أنا أخربته أن القوم قد : يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن وجعلن يقلن 

خرجوا أو أخرب فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيين وبينه 
  ونزلت آية احلجاب ووعظ القوم مبا وعظوا به 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن : حدثنا حممد بن اخلطاب حدثنا عبد امللك بن إبراهيم حدثنا سليمان بن املغرية حدثنا ثابت البناين  - ٣٣٣٣
كنا هناب أن نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن شيء وكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل : أنس قال 

: ( يا حممد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن اهللا أرسلك قال : تمع فأتاه رجل منهم فقال البادية فيسأله وحنن نس
فمن نصب هذه : قال ) اهللا : ( فمن خلق األرض ؟ قال : قال ) اهللا : ( فمن خلق السماء ؟ قال : قال ) صدق 

فبالذي خلق السماء واألرض ونصب  :قال ) اهللا : ( قال فمن جعل فيها هذه املنابع ؟ قال ) اهللا : ( اجلبال ؟ قال 
  ) نعم : ( اجلبال وجعل فيها هذه املنابع آهللا أرسلك ؟ قال 

فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا ؟ : قال ) صدق : ( زعم رسولك أن علينا مخس صلوات يف يومنا وليلتنا قال : قال 
  ) نعم : ( قال 
نعم : ( فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا ؟ قال : قال ) ق صد( زعم رسولك أن علينا صدقة يف أموالنا ؟ قال : قال 

 (  
: ( فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا ؟ قال : قال ) صدق : ( زعم رسولك أن علينا صوم شهر يف سنتنا ؟ قال : قال 
  ) نعم 
 أمرك فبالذي أرسلك آهللا: قال ) صدق : ( زعم رسولك أن علينا حج البيت من إستطاع إليه سبيال ؟ قال : قال 

  ) نعم : ( هبذا ؟ قال 
  ) لئن صدق ليدخلن اجلنة : ( فلما قفى قال : والذي بعثك باحلق ال أزيد عليهن وال أنقص منهن شيئا قال : قال 

عن : حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن ثابت البناين  - ٣٣٣٤
يا : ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب يوم اجلمعة فقام إليه الناس فصاحوا فقالوا كا: أنس بن مالك قال 

وأمي : قال ) اللهم اسقنا اللهم اسقنا : ( نيب اهللا قحط املطر وأمحر الشجر وهلكت البهائم فادع اهللا أن يسقينا قال 
مطرت ونزل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم  اهللا ما نرى يف السماء قزعة من سحاب فأنشأت سحابة فانتشرت مث إهنا

: فصلى وانصرف فلم تزل متطر إىل اجلمعة األخرى فلما قام النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب صاحوا به فقالوا 
فتقشعت : قال ) اللهم حوالينا وال علينا : ( بانيب اهللا هتدمت البيوت وانقطعت السبل فادع اهللا أن حيبسها عنا قال 

  دينة وجعلت متطر حواليها وما متطر باملدينة قطرة فنظرت إىل املدينة وإهنا لفي مثل اإلكليل عن امل
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي حدثنا عبد العزيز بن حممد عن عبيد اهللا بن عمر عن ثابت البناين  - ٣٣٣٥
يف الصالة يف كل سورة وهو يؤم أصحابه فقال له } قل هو اهللا أحد { اءة عن أنس بن مالك أن رجال كان يلزم قر

  ) حبها أدخلك اجلنة : ( إين أحبها قال : قال ) ما يلزمك هذه السورة ؟ : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس بن مالك أن رجال قال : ت البناين حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا مبارك بن فضالة عن ثاب - ٣٣٣٦
  ) حبك إياها أدخلك اجلنة : ( قال } قل هو اهللا أحد { يارسول اهللا إين أحب 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



كان رسول اهللا : عن أنس قال : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا زكريا بن حيىي الذارع عن ثابت البناين  - ٣٣٣٧
  : و سلم يقول  صلى اهللا عليه

  ) اللهم إن اخلري خري اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة ( 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا : عن أنس قال : حدثنا عبد اهللا بن سلمة حدثنا عمران ابن خالد اخلزاعي عن ثابت  - ٣٣٣٨
أحدمها الليلة حىت يلقى أخاه فيلقاه بود ولطف  صلى اهللا عليه و سلم يؤاخي بني االثنني من أصحابه فتطول على

  كيف كنت بعدي ؟ وأما العامة فلم يكن يأيت على أحدمها ثالث ال يعلم علم أخيه : فيقول 
  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

ه و كان النيب صلى اهللا علي: عن أنس قال : حدثنا العباس حدثنا عمران بن خالد اخلزاعي حدثنا ثابت  - ٣٣٣٩
 -أكرب ظين أهنا حفصة : قال عمران  -فسبقتها : ينتظر طعاما قال  -وبعض أصحابه  -سلم يف بيت عائشة 

: ذاك قبل أن حيتجنب قال : فخرجت عائشة فأخذت القصعة قال : فوضعتها قالت : بصحفة فيها ثريد وقالت 
 -حكى عمران وضمها  -وقال بكفه  -فأخذها نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضمها ] فانكسرت [ فضربت هبا 

فلما فرغ أرسل بالصحفة إىل حفصة وأرسل باملكسورة إىل عائشة فصارت : قال ) كلوا غارت أمكم : ( وقال 
  من كسر شيئا فهو له وعليه مثلها : قضية 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى : اهلي حدثنا ثابت البناين حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا عبد الواحد بن ثابت الب - ٣٣٤٠
  ) تسحروا ولو جبرعة من ماء : ( اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أرسل رسول : عن أنس قال : حدثنا دليم بن غزوان حدثنا ثابت : حدثنا حممد بن أيب بكر وغريه قالوا  - ٣٣٤١
هذا اآلله الذي : ال من أصحابه إىل رأس من رؤوس املشركني يدعوه اىل اهللا فقال اهللا صلى اهللا عليه و سلم رج

تدعو إليه أمن فضة هو أم من حناس ؟ فتعاظم مقالته يف صدر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرجع إىل النيب صلى 
قالته فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه فرجع فقال له مثل م) إرجع إليه فادعه إىل اهللا : ( اهللا عليه و سلم فأخربه فقال 

فرجع فقال له مثل مقالته فأتى رسول اهللا ) إرجع فادعه إىل اهللا وأرسل اهللا عليه صاعقة : ( و سلم فأخربه فقال 
ورسول اهللا يف الطريق ال يعلم فأتى النيب صلى اهللا ) إرجع إليه فادعه إىل اهللا : ( صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فقال 

ويرسل الصواعق فيصيب { : و سلم فأخربه أن اهللا قد أهلك صاحبه ونزلت على النيب صلى اهللا عليه و سلم  عليه
  } هبا من يشاء وهم جيادلون يف اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عن أنس حنوه : حدثنا إسحاق ابن أيب إسرائيل حدثنا ابن أيب سارة عن ثابت  - ٣٣٤٢
  إسناده ضعيف : سد قال حسني سليم أ



كان رجل من : عن أنس قال : حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا دليم بن غزوان حدثنا ثابت  - ٣٣٤٣
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقال له جليبيب يف وجهه دمامه فعرض عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ) غري أنك عند اهللا لست بكاسد  : (إذا جتدين كاسدا فقال : سلم التزويج فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رجل من : عن أنس بن مالك قال : حدثنا القواريري حدثنا دليم بن غزوان حدثنا ثابت البناين  - ٣٣٤٤
  أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقال له جليبيب فذكر حنوه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كانت ناقة : عن أنس بن مالك قال : حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين  - ٣٣٤٥
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العضباء ال تسبق فجاء أعرايب بقعود له فسابقها فسبقها األعرايب واشتد ذلك على 

  ) أال يرفع من الدنيا شيئ إال وضعه حق على اهللا : ( أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  بنحوه : حدثنا بسام بن يزيد حدثنا محاد بن سلمة  - ٣٣٤٦

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أنس قال : حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت  - ٣٣٤٧
يا أبا عمري : ( عمري فدخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال و سلم يدخل علينا ويل أخ صغري يكىن أبا 

  ) ما فعل النغري ؟ 
  إسناده حسن ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أنس قال : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد حدثنا ثابت  - ٣٣٤٨
تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال : قال ) ما هذا ؟ : ( عوف صفرة فقال  سلم على عبد الرمحن بن

  ) أومل ولو بشاة : ( مث قال له ) بارك اهللا لك : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و ما : عن أنس قال : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد بن زيد حدثنا ثابت  - ٣٣٤٩
  سلم أومل على امرأة من نسائه ما أومل على زينب فإنه ذبح شاة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد بن يزيد حدثنا  - ٣٣٥٠
كان غالم من اليهود خيدم النيب صلى اهللا عليه و سلم فمرض فأتاه يعوده وأبوه : عن أنس قال : أظنه : ثابت قال 

أشهد : أطع أبا القاسم فقال : عند رأسه فدعاه النيب صلى اهللا عليه و سلم فجعل الغالم ينظر إىل أبيه فقال له أبوه 
: ( صلى اهللا عليه و سلم وهو يقول  أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا مث هلك الغالم فخرج رسول اهللا



  ) احلمد هللا الذي أنقذه يب من النار 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوج صفية وجعل : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا ثابت  - ٣٣٥١
  عتقها صداقها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مر على النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس بن مالك قال : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا ثابت  - ٣٣٥٢
يارسول اهللا قلت : فقيل ) وجبت : ( ومر عليه جبناز فأثنوا شرا فقال ) وجبت : ( جبنازة فأثنوا عليها خريا فقال 

   )لشهادة القوم : ( قال ) وجبت : ( وهلذه ) وجبت : ( هلذه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ) وأنتم شهداء اهللا يف األرض ( مثله وزاد فيه : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن سلمة  - ٣٣٥٣
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 عن أنس أن رجال فارسيا كان جارا للنيب صلى اهللا: حدثنا عبد الرمحن بن سالم حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣٥٤
 -و عائشة إىل جنبه  -عليه و سلم وكانت مرقته أطيب شيء رحيا فصنع طعاما مث دعا النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ال مث أشار إليه الثانية فقال النيب صلى : وأشار إىل عائشة فقال ) وهذه معي ؟ : ( أن تعال قال : فأومأ إليه : قال 
: مث قال الثالثة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم وأشار إىل عائشة قال  ال: قال ) وهذه معي ؟ : ( اهللا عليه و سلم 

  نعم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا أبا محزة هل مسعت : عن أنس أن عبيد اهللا بن زياد قال : حدثنا عبد الرمحن حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣٥٥
تركت باملدينة لعجائز يكثرن أن يسألن اهللا أن يوردهن لقد : النيب صلى اهللا عليه و سلم يذكر احلوض ؟ فقال 

  حوض حممد صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حالف بني األنصار : حدثنا حوثرة حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣٥٦
  واملهاجرين يف دار أنس باملدينة 

  إسناده حسن :  قال حسني سليم أسد

  عن أنس : وحدثناه مرة عن عاصم  - ٣٣٥٧
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



يبقى ] : ( قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : [ عن أنس قال : حدثنا عبد الرمحن حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣٥٨
  ) يف اجلنة ماشاء اهللا أن يبقى فينشئ اهللا هلا خلقا ماشاء 

  إسناده صحيح : أسد قال حسني سليم 

قال أبو  -) خيرج من النار : ( عن أنس قال : حدثنا عبد الرمحن حدثنا محاد عن ثابت و أيب عمران  - ٣٣٥٩
قد ! أي رب : رجالن فيعرضون على رهبم فيؤمر هبم إىل النار فيلتفت أحدهم فيقول : أربعة وقال ثابت : عمران 

  ) فيها فينجيه اهللا منها كنت أرجو إن أخرجتين منها أن ال تعيدين 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما صليت خلف أحد أوجز من صالة رسول اهللا : عن أنس قال : حدثنا هدبة حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣٦٠
صلى اهللا عليه و سلم يف متام وكانت صالته متقاربه وكانت صالة أيب بكر متقاربة فلما كان عمر مد يف صالة 

قد أوهم فيسجد : قام حىت نقول ) مسع اهللا ملن محده : ( ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قال الفجر وك
  قد أوهم : ويقعد بني السجدتني حىت نقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

و أيب بن كنت أسقي أبا عبيدة و أبا طلحة : عن أنس قال : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣٦١
أال إن اخلمر : كعب و مساك بن خرشة و سهيل بن بيضاء خليط التمر والبسر حىت أسرعت فيهم فمر رجل ينادي 

يا أنس أكفأ إناءك فواهللا ما انتظروا أن يعلموا أصادق هو أم كاذب فواهللا ما رجعت إىل : فقالوا : قد حرمت قال 
  رؤوسهم حىت لقوا اهللا 
  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

كنت سأقي القوم يوم حرمت يف بيت أيب طلحة : عن أنس قال : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣٦٢
فجرت يف سكك املدينة : أال إن اخلمر قد حرمت قال : البسر والتمر فإذا مناد ينادي : وما شراهبم إال الفضيخ 

 -قتل فالن وقتل فالن وهي يف بطوهنم :  -أو قال بعضهم  -لوا فأهرقتها فقا: اخرج فأرقها قال : فقال أبو طلحة 
} ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا { فأنزل اهللا : قال  -فال أدري هو من حديث أنس 

  اآلية 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إين ال آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول : س قال لنا أن: حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد عن ثابت قال  - ٣٣٦٣
رأيت أنسا يصنع شيئا ال أراكم تصنعون كان إذا رفع رأسه من : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بنا قال ثابت 

  لقد نسي : لقد نسي وإذا رفع رأسه من السجده األوىل قام حىت يقول القائل : الركوع قام حىت يقول القائل 
  إسناده صحيح : سد قال حسني سليم أ



لو شئت أن أعد : سئل أنس عن خضاب رسول اهللا فقال : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد عن ثابت قال  - ٣٣٦٤
  مل خيتضب وقد اختضب أبو بكر باحلناء والكتم واختضب عمر باحلناء : مشطات يف رأسه لفعلت وقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: ( عن أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بيع حدثنا حامت بن ميمون حدثنا ثابت حدثنا أبو الر - ٣٣٦٥
  ) مئيت مرة كتب له ألف ومخس مئة حسنة إال أن يكون عليه دين } قل هو اهللا أحد { من قرأ يف يوم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أنس قال : بت حدثنا أبو الربيع حدثنا احلارث بن عبيد عن ثا - ٣٣٦٦
  سلم يف حاجة فمررت بصبيان فقعدت معهم فأبطأت عليه فخرج فرآين مع الصبيان فسلم عليهم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

سلم  خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و: عن أنس قال : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا ثابت  - ٣٣٦٧
  مل فعلت كذا وكذا وهال فعلت كذا : أف قط وال قال لشيء مما صنعه خادم : عشر سنني فما قال يل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا : ( عن أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لرجل : حدثنا أبو الربيع حدثنا احلارث عن ثابت  - ٣٣٦٨
لقد : ( ال واهللا الذي ال إله إال هو ما فعلت ورسول اهللا يعلم أنه فعله فقال له  :قال ) فالن أفعلت كذا وكذا ؟ 

  ) كفر اهللا عنك كذبك بتصديقك بال إله إال اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دك يارسول اهللا إنا نكون عن: قالوا : عن أنس قال : حدثنا أبو الربيع حدثنا احلارث بن عبيد عن ثابت  - ٣٣٦٩
أنت نبينا يف السر والعالنية : قالوا ) كيف أنتم ونبيكم ؟ : ( على حال حىت إذا فارقناك نكون على غريه ؟ قال 

  ) ليس ذاكم النفاق : ( قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: ( سلم  عن أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: حدثنا أبو الربيع حدثنا يوسف بن عطيه عن ثابت  - ٣٣٧٠
  ) اخللق عيال اهللا فأحبهم إىل اهللا أنفعهم لعياله 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : عن أنس : حدثنا أبو الربيع حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت  - ٣٣٧١
وأعوذ بك من فجأة الشر فإن العبد ال  اللهم إين أسألك من فجأة اخلري: ( يدعو هبذه الدعوات إذا أصبح وأمسى 
  ) يدري ما يفجؤه إذا أصبح وإذا أمسى 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس قال : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣٧٢
  ) من سأل اهللا الشهادة صادقا أعطيها ولو مل تصبه 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

  ) أعطي يوسف شطر احلسن : ( قال ] مرفوعا [ عن أنس : حدثنا شيبان حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣٧٣
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 -أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاه جربيل : عن أنس : حدثنا شيبان حدثنا محاد حدثنا ثابت  - ٣٣٧٤
هذا حظ الشيطان منك مث غسله يف : فأخذه فصرعه فشق قلبه فاستخرج منه علقة قال  -ب مع الغلمان وهو يلع

إن : فقالوا  -يعين ظئره  -طست من ذهب مباء زمزم مث ألمه مث أعاده إىل مكانه وجاء الغلمان يسعون إىل أمه 
  خيط يف صدره قد كنت أرى أثر ذلك امل: حممدا قد قتل فاستقبلته منتقع اللون قال أنس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا محاد حدثنا ثابت البناين  - ٣٣٧٥
: قال  -وهو دابة أبيض طويل فوق احلمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه  -أتيت بالرباق : ( قال 

فربطه باحللقة اليت يربط هبا األنبياء مث دخلت املسجد فصليت فيه ركعتني مث : أتيت بيت املقدس قال فركبته حىت 
  ) خرجت 

  أخرجه مسلم : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أنس قال : حدثنا عبيد اهللا بن عمر اجلشمي حدثنا جعفر عن ثابت  - ٣٣٧٦
   -أو القصرية شك جعفر  - مع أمه يف الصالة قرأ بالسور اخلفيفة و سلم إذا مسع بكاء الصيب

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : عن أنس : حدثنا عبيد اهللا القواريري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت  - ٣٣٧٧
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما كان هبا : ( النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يلعق أصابعه الثالث إذا أكل وقال 

  ) من أذى وليأكلها واليدعها للشيطان وليسلت الصحفة فإنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دم ملا كان اليوم الذي ق: عن أنس قال : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت  - ٣٣٧٨
فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول اهللا صلى اهللا 

وما نفضنا أيدينا من تراب قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أنكرنا : عليه و سلم أظلم منها كل شيء قال 
  قلوبنا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



يا : قالت يل فاطمة : عن أنس بن مالك قال : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا محاد بن زيد حدثنا ثابت  - ٣٣٧٩
  ! كيف طابت أنفسكم أن حتثوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التراب ؟ ! أنس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا ثقل رسول اهللا صلى : قال ] عن أنس : [ ثابت البناين حدثنا القواريري حدثنا محاد بن زيد حدثنا  - ٣٣٨٠
يا كرباه لكربك يا أبتاه : اهللا عليه و سلم جعل يبسط رجال ويقبض أخرى ويبسط يدا ويقبض أخرى قالت فاطمة 

اهللا  قال رسول اهللا صلى -ياكرباه لكربك يا أبتاه : يا كرباه ومل يقل : احفظوا قال : قال محاد : قال القواريري  -
يا أبتاه ! يا أبتاه أجاب ربا دعاه : فلما تويف قالت فاطمة ) أي بنية ال كرب على أبيك بعد اليوم : ( عليه و سلم 

  ! يا أبتاه جنة الفردوس مأواه ! يا أبتاه من ربه ما أدناه ! إىل جربيل ننعاه 
ا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أنس كيف طابت أنفسكم أن حتثو: فلما دفناه قالت يل فاطمه : قال أنس 
  ! التراب ؟ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : مسعت أيب يذكر عن ثابت : حدثنا أبو محزة هرمي بن عبد األعلى حدثنا املعتمر بن سليمان قال  - ٣٣٨١
ال { : إىل قوله } النيب يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت { : ملا نزلت : أنس بن مالك قال 

أنا واهللا الذي كنت أرفع صويت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإين أخشى : قال ثابت بن قيس } تشعرون 
أن أكون من أهل النار إين كنت أرفع صويت عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  )  -كما قال أو  -بل هو من أهل اجلنة : ( 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : عن أنس : حدثنا جعفر بن حممد بن عاصم حدثنا عفان بن مسلم عن شعبة عن ثابت  - ٣٣٨٢
  ) لكل غادر لواء : ( صلى اهللا عليه و سلم 

أن : عن أنس : ي عن ثابت حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد ابن احلسن حدثنا أبو مجيع اهلجيم - ٣٣٨٣
  ) أحسنا إليه فإين رأيته يصلي : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعطى عليا و فاطمة غالما وقال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أن رسول : عن أنس : حدثنا القواريري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت  - ٣٣٨٤
عليه و سلم كان خيطب إىل جذع خنلة فلما بىن املنرب خطب على املنرب فحن اجلذع فأتاه النيب صلى اهللا  اهللا صلى اهللا

  ) لو مل أحتضنه حلن إىل يوم القيامة : ( عليه و سلم فاحتضنه قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: طيالسي عن احلكم بن عطيه عن ثابت حدثنا أبو موسى هارون بن عبد اهللا احلمال حدثنا أبو داود ال - ٣٣٨٥
  عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوج أم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن أنس أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو موسى حدثنا أبو داود الطيالسي عن احلكم بن عطيه عن ثابت  - ٣٣٨٦
  ! ) تسموهنم حممدا مث تلعنوهنم ؟ : ( عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى : عن أنس قال : حدثنا هارون بن عبد اهللا حدثنا أبو داود عن احلكم عن ثابت  - ٣٣٨٧
أبو بكر و عمر  اهللا عليه و سلم خيرج إىل املسجد وفيه املهاجرون واألنصار ما أحد منهم يرفع رأسه من حبوته إال

  فإنه كان يتبسم إليهما ويتبسمان إليه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إين ألرجو أن : عن أنس قال : حدثنا هارون حدثنا أبو داود الطيالسي عن احلكم بن عطيه عن ثابت  - ٣٣٨٨
  يارسول اهللا خويدمك : ألقى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم القيامة فأقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس عن أيب طلحة : حدثنا هارون حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا حممد بن ثابت البناين عن أبيه  - ٣٣٨٩
أقرئ قومك السالم وأخربهم أهنم : ( أنه دخل على النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مرضه الذي مات فيه فقال يل 

  ) أعفة صرب  -ما علمت  -
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن : حدثنا الفضل بن الصباح أبو العباس حدثنا أبو عبيدة احلداد عن حمتسب عن ثابت البناين  - ٣٣٩٠
يارسول اهللا ألسنا أخوانك ؟ قال : قالوا ) مىت ألقى أخواين ؟ : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك قال 

  ) صحايب وإخواين الذين آمنوا يب ومل يروين بلى أنتم أ: ( 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس : حدثنا الفضل بن الصباح حدثنا أبو عبيدة عن حمتسب عن ثابت  - ٣٣٩١
  ) طوىب ملن رآين وآمن يب مرة وطوىب ملن مل يراين وآمن يب سبع مرات : ( عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : سني سليم أسد قال ح

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس : حدثنا الفضل بن الصباح حدثنا أبو عبيدة عن حمتسب عن ثابت  - ٣٣٩٢
ألن أقعد مع أقوام يذكرون اهللا من بعد صالة الفجر إىل أن تطلع الشمس أحب إيل من أن أعتق : ( عليه و سلم 

منهم إثنا عشر ألفا وألن أقعد مع أقوام يذكرون اهللا من بعد صالة العصر إىل أربعة من بين إمساعيل دية كل رجل 
  ) أن تغرب الشمس أحب ايل من أن أعتق أربعة من بين إمساعيل دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



ملا : عن أنس قال : نا جعفر عن ثابت حدثنا املقدمي عبد اهللا بن ايب بكر أخو حممد بن أيب بكر حدث - ٣٣٩٣
  دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكة استشرفه الناس فوضع رأسه على رحله ختشعا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا عبد اهللا بن أيب بكر املقدمي حدثنا جعفر حدثنا ثابت  - ٣٣٩٤
  : و عبد اهللا بن رواحة يقول : خل مكة قام أهل مكة مساطني قال سلم ملا د

  ) خلوا بين الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ( 
  ) ضربا يزيل اهلام عن مقيله ويذهل اخلليل عن خليله ( 
  ) يا رب إين مؤمن بقيله ( 

فقال النيب صلى اهللا عليه و : رم اهللا ؟ قال يا ابن رواحة تقول الشعر بني يدي رسول اهللا ويف ح: فقال عمر : قال 
  ) مه يا عمر هذا أشد عليهم من وقع النبل : ( سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان : عن أنس قال : مسعت ثابتا حيدث : حدثنا أبو موسى حدثنا زكريا بن حيىي ابن عمارة الذارع قال  - ٣٣٩٥
  : ول يوم اخلندق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يق

  ) اللهم لوال أنت ما اهتدينا وال صمنا وال صلينا ( ( 
  ) ) فأنزلن سكينة علينا ( 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن أخت الربيع أم حارثه جرحت : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣٩٦
يارسول اهللا أيقتص : فقالت أم الربيع ] ) القصاص [ القصاص : ( ه و سلم إنسانا فقال رسول اهللا صلى اهللا علي

القصاص كتاب ! سبحان اهللا يا أم الربيع : ( فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم [ من فالنه ؟ ال واهللا ال يقتص منها 
إن من عباد اهللا من لو أقسم ] : ال واهللا ال يقتص منها أبدا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قالت ) اهللا 

  ) على اهللا ألبره 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اللهم آتنا يف : ادع لنا فقال : أهنم قالوا ألنس : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٣٩٧
ما تريدون ؟ سألت لكم : زدنا قال  :زدنا فأعادها قالوا : الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا 

اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ( فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكثر أن يدعو : خري الدنيا واآلخرة قال أنس 
  ) ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن أبا طلحة كان له ابن يكىن أبا : البناين  حدثنا شيبان حدثنا عمارة بن زاذان حدثنا ثابت - ٣٣٩٨
فقبض و أبو طلحة غائب : قال ) أبا عمري ما فعل النغري ؟ : ( فكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : عمري قال 

ال يكون أحد خيرب أبا : يف بعض حيطانه فهلك الصيب فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وسجت عليه ثوبا وقالت 



ما : حىت أكون أنا الذي أخربه فجاء أبو طلحة كاال وهو صائم فتطيبت له وتصنعت له وجاءت بعشائه فقال  طلحة
يا أبا طلحة أرأيت أهل : قد فرغ فتعشى وأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته فقالت : فعل أبو عمري ؟ قالت 

  ؟  بيت أعاروا أهل بيت عارية فطلبها أصحاهبا أيردوهنا أم حيبسوهنا
  بل يردوهنا عليهم : قال 

فغضب فانطلق كما هو إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه بقول أم سليم : أحتسب أبا عمري قال : فقالت 
  ) بارك اهللا لكما يف غابر ليلتكما : ( وفعلها فقال 

ا أنس اذهب هبذا الصيب ي: قال فحملت بعبد اهللا بن أيب طلحة حىت إذا وضعته كان يوم السابع قالت يل أم سليم 
إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذا املكتل فيه شيء من عجوة حىت يكون هو الذي حينكه ويسميه فمد النيب صلى 
اهللا عليه و سلم رجليه وأضجعه يف حجره وأخذ مترة فالكها يف يف الصيب فجعل الصيب يتلمظ فقال النيب صلى اهللا 

  )  حب التمر أبت األنصار إال: ( عليه و سلم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يعجبه الدباء وهو : حدثنا شيبان حدثنا عمارة حدثنا ثابت  - ٣٣٩٩
  القرع 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ذي شيئا ألني من كف رسول ما مسست بكفي : عن أنس قال : حدثنا شيبان حدثنا عمارة حدثنا ثابت  - ٣٤٠٠
وما وجدت رائحة أطيب من رائحة  -وأشياء ذكرها ال أحفظها  -حريرا والعنربة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مل صنعت كذا وكذا ؟ : وصحبته عشر سنني فما قال يل لشيء قط 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كان يقيم فيدخل رسول اهللا  -أو بالل  -عن أنس أن املؤذن : يبان حدثنا عمارة حدثنا ثابت حدثنا ش - ٣٤٠١
  صلى اهللا عليه و سلم فيستقبله الرجل فيقوم معه حىت خيفق عامتهم برؤوسهم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

استأذن ملك القطر : مالك قال  عن أنس بن: حدثنا شيبان حدثنا عمارة بن زاذان حدثنا ثابت البناين  - ٣٤٠٢
يا أم : ( ربه أن يزور النيب صلى اهللا عليه و سلم فأذن له وكان يف يوم أم سلمه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فبينما هي على الباب إذ جاء احلسني بن علي فاقتحم ففتح : قال ) سلمه احفظي علينا الباب ال يدخل علينا أحد 
إن أمتك : قال ) نعم ( أحتبه ؟ قال : نيب صلى اهللا عليه و سلم يلتزمه ويقبله فقال امللك الباب فدخل فجعل ال

فقبض قبضة من املكان الذي قتل به فأراه فجاء : قال ) نعم : ( ستقتله إن شئت أريتك املكان الذي تقتله فيه قال 
  سهلة أو تراب أمحر فأخذته أم سلمة فجعلته يف ثوهبا 

  إهنا كربالء : نقول فكنا : قال ثابت 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس : حدثنا قطن بن نصري الغربي حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت  - ٣٤٠٣
  ) ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حىت يسأله شسع نعله إذا انقطع : ( عليه و سلم 

  على شرط مسلم إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

آخى رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس قال : حدثنا قطن بن نسري حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت  - ٣٤٠٤
  آخى بني سلمان و أيب الدرداء وآخى بني عوف بن مالك وبني صعب بن جثامة : عليه و سلم بني أصحابه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عبة بصري حدثنا عثمان بن مطر عن ثابت حدثنا معاذ بن ش - ٣٤٠٥
  ) أحسنوا جوار نعم اهللا ال تنفروها فقلما زالت عن قوم فعادت إليهم : ( سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ول اهللا صلى اهللا عليه و قال رس: عن أنس : حدثنا إبراهيم النيلي حدثنا صاحل يعين املري عن ثابت  - ٣٤٠٦
  ) عمار بيوت اهللا هم أهل اهللا : ( سلم 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن ابن أيب ليلى عن ثابت البناين  - ٣٤٠٧
  ) لبيك حبجة وعمرة معا : ( عليه و سلم قال 
  إسناده ضعيف : أسد قال حسني سليم 

وقف : عن أنس بن مالك قال : حدثنا سعيد بن أيب الربيع السمان حدثنا رشيد أبو عبد اهللا حدثنا ثابت  - ٣٤٠٨
الذي ال : قالوا ) يا بين سلمة ما الرقوب فيكم ؟ : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على جملس بين سلمة فقال 

بل هو الذي : ( الذي ال مال له قال : قالوا ) ما املعدم فيكم ؟ : ( قال ) له  بل هو الذي ال فرط: ( ولد له قال 
  ) يقدم وليس له عند اهللا خري 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على : عن أنس قال : حدثنا سعيد حدثنا رشيد حدثنا ثابت  - ٣٤٠٩
  : بالدف ويقلن جواري بين النجار وهن يضربن 

  ) حنن جوار من بين النجار يا حبذا حممد من جار ( 
  ) اللهم بارك فيهن : ( فقال نيب اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان : عن أنس قال : مسعت ثابتا حيدث : حدثنا أبو موسى حدثنا زكريا بن حيىي ابن عمارة الذارع قال  - ٣٤١٠
  : و سلم يقول يوم اخلندق  رسول اهللا صلى اهللا عليه

  ) اللهم لوال أنت ما اهتدينا وال صمنا وال صلينا ( ( 



  ) ) اللهم فأنزلن سكينة علينا ( 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن أم سليم كانت مع : حدثنا عبد الرمحن بن سالم اجلمحي حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت  - ٣٤١١
خنجر اختذته إن دنا مين أحد من : يا أم سليم ما هذا ؟ قالت : معها خنجر فقال هلا أبو طلحة أيب طلحة يوم خيرب و

شيئا ذهب على أيب  -يا رسول اهللا أما تسمع ما تقول أم سليم ؟ تقول كذا وكذا : املشركني بعجته قال أبو طلحة 
  ) إن اهللا قد كفى وأحسن : ( تقتلهم فقال  -حرب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن أبا طلحة األنصاري كان يوم أحد يرمي : حدثنا عبد الرمحن بن سالم حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٤١٢
وكان أبو طلحة رجال راميا وكان إذا رمى رفع  -ورسول اهللا خلفه  -بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  همه النيب صلى اهللا عليه و سلم شخصه ينظر أين يقع س
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

فأتى على ) براءة ( عن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة : حدثنا عبد الرمحن بن سالم حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٤١٣
قد غزوت مع : أال أرى ريب يستنفرين شابا وشيخا جهزوين فقال له بنوه : فقال } انفروا خفافا وثقاال { هذه اآليه 

ى اهللا عليه و سلم حىت قبض وغزوت مع أيب بكر حىت مات وغزوت مع عمر فنحن نغزو عنك فقال رسول اهللا صل
  جهزوين فجهزوه فركب البحر فمات فلم جيدوا له جزيرة يدفنوه فيها إال بعد سبعة أيام فلم يتغري 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و محيد حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٤١٤
إين سائلك عن أشباء ال يعلمها إال نيب فإن أخربتين : قدم املدينه و عبد اهللا بن سالم يف خنله فلما مسع به جاء فقال 

  هبا فأنت رسول اهللا فسأله عن الشبه وعن أول شيء حيشرالناس وعن أول شيء يأكله أهل اجلنة 
ذاك عدو اليهود فقال رسول اهللا صلى : قال ) أخربين هبن جربيل آنفا : ( هللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول ا

أما الشبه فإذا سبق ماء الرجل ماء املرأة ذهب بالشبه وإذا سبق ماء املرأة ماء الرجل ذهب : ( اهللا عليه و سلم 
اس إىل املغرب وأول شيء يأكله أهل اجلنة بالشبه وأول شيء حيشر الناس نار جتيء من قبل املشرق فتحشر الن

فآمن عبد اهللا بن سالم قال يارسول اهللا إن اليهود قوم هبت وإهنم إن مسعوا بإسالمي هبتوين ) فزيادة كبد حوت 
أي رجل عبد اهللا بن سالم : ( فقال  -وخبأه  -ويقعون يف فاخبأين وبعث إليهم وسلهم عين فبعث إليهم فجاؤوا 

: قالوا ) أرأيتم إن آمن تؤمنون ؟ : ( خرينا وابن خرينا وسيدنا وابن سيدنا وعاملنا وابن عاملنا فقال :  قالوا) فيكم ؟ 
أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا : فخرج فقال ) اخرج يا ابن سالم إليهم : ( أعاذه اهللا من ذلك ليفعل فقال 

  أمل أخربك يارسول اهللا أهنم قوم هبت : جاهلنا فقال  بل هو شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن: رسول اهللا فقالوا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النساء أتني النيب : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا أبو رجاء الكليب عن ثابت البناين  - ٣٤١٥
مهنة إحداكن يف : ( جناهد قال  جياهدون وال: يارسول اهللا ذهب الرجال بالفضل : صلى اهللا عليه و سلم فقلن 



  ) بيتها تدرك جهاد اجملاهدين إن شاء اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو رجاء روح بن املسيب الكليب حدثنا : حدثنا نصر بن علي اجلهضمي و حممد ابن حبر قاال  - ٣٤١٦
فقلن يارسول اهللا ذهب الرجال بالفضل باجلهاد يف  أتت النساء النيب صلى اهللا عليه و سلم: عن أنس قال : ثابت 

مهنة إحداكن يف بيتها تدرك عمل اجملاهدين يف : ( سبيل اهللا فما لنا عمل ندرك به عمل اجملاهدين يف سبيل اهللا قال 
  ) سبيل اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دخل : عن أنس قال : أحسبه : ثابت قال حدثنا احلسن بن عمر بن شقيق اجلرمي حدثنا جعفر عن  - ٣٤١٧
كيف : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على رجل من األنصار يعوده فوافقه وهو يف املوت فسلم عليه فقال 

مل : ( أرجو اهللا وأخاف ذنويب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : خبري يارسول اهللا : قال ) جتدك يا فالن ؟ 
  ) ل عند هذا املوطن إال أعطاه اهللا مارجاه وآمنه مما خاف جيتمعا يف قلب رج

عن : حدثنا احلسن بن محاد الكويف حدثنا إسحاق بن منصور السلويل عن عمارة بن زاذان عن ثابت  - ٣٤١٨
  أنس بن مالك أن ملك ذي يزن أهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلة اشتريت بثالثة وثالثني بعريا 

  إسناده حسن : سليم أسد  قال حسني

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أنس : حدثنا علي بن اجلعد حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناين  - ٣٤١٩
  ) ما حتاب رجالن يف اهللا قط إال كان أفضلهما أشدمها حبا لصاحبه : ( و سلم 

: عن أنس قال : س عن صدقة عن ثابت حدثنا سريج بن يونس حدثنا حممد بن يزيد عن بكر بن خني - ٣٤٢٠
من إهتم جبوعة أخيه املسلم فأطعمه حىت يشبع وسقاه حىت يرتوي غفر اهللا : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  له 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا :  عن أنس قال: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا زكريا بن حيىي الذراع عن ثابت البناين  - ٣٤٢١
  ) اللهم إن اخلري خري األخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة : ( صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : عن أنس قال : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا احلكم بن سنان أبو عون عن ثابت  - ٣٤٢٢
  ) للنار وال أبايل : للجنة برمحيت وقبض قبضة فقال : بض قبضة فقال إن اهللا ق: ( اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : عن أنس : حدثنا أبو بكر عن أيب شيبة حدثنا وكيع عن محاد بن سلمة عن ثابت  - ٣٤٢٣
اهللا وما خياف أحد وقد أتت على ثالثة من بني  لقد أوذيت يف اهللا وما يؤذى أحد وقد أخفت يف: ( اهللا عليه و سلم 



  ) يوم وليلة مايل و لبالل طعام إال ما واراه إبط بالل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رأى رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس قال : حدثنا حممد بن املنهال الضرير حدثنا يزيد عن محيد عن ثابت  - ٣٤٢٤
إن اهللا لغين عن مشي : ( أنه نذر أن حيج ماشيا قال : قالوا ) ماله ؟ : ( ابنيه فقال  عليه و سلم رجال يهادى بني

  ) هذا فلريكب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو اجلهم األزرق بن علي حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا املستلم بن سعيد عن احلجاج عن ثابت  - ٣٤٢٥
  ) األنبياء أحياء يف قبورهم يصلون : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس بن مالك : البناين 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

وحنن مع رسول اهللا صلى  -أصابنا مطر : عن أنس قال : حدثنا قطن بن نسري حدثنا جعفر حدثنا ثابت  - ٣٤٢٦
  ) إنه حديث عهد بربه : ( نه وقال فحسر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ع -اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان ثابت بن قيس بن مشاس : عن أنس قال : حدثنا قطن بن نسري أبو عباد حدثنا جعفر عن ثابت  - ٣٤٢٧
ا له يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهرو{ : خطيب األنصار فلما نزلت هذه اآلية 

أنا الذي كنت أرفع صويت فوق صوت رسول اهللا صلى اهللا عليه : اآلية قال ثابت } بالقول كجهر بعضكم لبعض 
  ) بل هو من أهل اجلنة بل هو من أهل اجلنة : ( و سلم وأنا من أهل النار فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس قال : بن أيب بكر املقدمي حدثنا نوح بن قيس حدثنا حممد بن ذكوان عن ثابت  حدثنا حممد - ٣٤٢٨
يا نيب : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسجد فيجيئ احلسن أو احلسني فريكب ظهره فيطيل السجود فيقال 

  ) إرحتلين إبين فكرهت أن أعجله : ( اهللا أطلت السجود ؟ فيقول 
  إسناده ضعيف : د قال حسني سليم أس

عن أنس : حدثنا أبو اجلهم األزرق بن علي حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا عباد بن كثري عن ثابت البناين  - ٣٤٢٩
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا فقد الرجل من إخوانه ثالثة أيام سأل عنه فإن كان غائبا : بن مالك قال 

: كان مريضا عاده ففقد رجال من األنصار يف اليوم الثالث فسأل عنه فقيل دعا له وإن كان شاهدا زاره وإن 
يارسول اهللا تركناه مثل الفرخ ال يدخل يف رأسه شيء إال خرج من دبره قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وم أبو بكر و فخرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعوده ويف الق: قال ) عودوا أخاكم : ( لبعض أصحابه 
ال : قال ) كيف جتدك ؟ : ( عمر فلما دخلنا عليه إذا هو كما وصف لنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مررت بك وأنت تصلي املغرب : يارسول اهللا : قال ) ومم ذاك ؟ : ( يدخل يف رأسي شيء إال خرج من دبري قال 
اللهم ما : فقلت : قال } نار حامية { إىل آخرها } القارعة  ما* القارعة { فصليت معك وأنت تقرأ هذه السورة 



كان يل من ذنب أنت معذيب عليه يف اآلخرة فعجل يل عقوبته يف الدنيا فنزل يب ما ترى قال رسول اهللا صلى اهللا 
) ؟ بئس ما قلت أال سألت اهللا أن يؤتيك يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة ويقيك عذاب النار : ( عليه و سلم 

فقام كأمنا نشط من : فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم فدعا بذلك ودعا له النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : قال 
  ) يارسول اهللا حضضتنا آنفا على عيادة املريض فما لنا يف ذلك ؟ : فلما خرجنا قال عمر : عقال قال 

إذا خرج من بيته يعود أخاه املسلم خاض يف الرمحة إىل  إن املرء املسلم: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
حقويه فإذا جلس عند املريض غمرته الرمحة وغمرت املريض الرمحة وكان املريض يف ظل عرشه وكان العائد يف ظل 

ان كانوا  -أي رب فواقا : تقول : انظروا كم احتبسوا عند املريض العواد ؟ قال : قدسه ويقول اهللا ملالئكته 
اكتبوا لعبدي العائد عبادة ألف سنة قيام ليله وصيام هناره وأخربوه أين مل : فيقول اهللا ملالئكته  -بسوا فواقا احت

إن كان : قال  -ساعة : يقولون : انظروا كم احتبسوا ؟ قال : ويقول ملالئكته : أكتب عليه خطيئه واحدة قال 
آالف سنة إن مات قبل ذلك دخل اجلنة وإن عاش مل اكتبوا له دهرا والدهر عشرة : فيقول  -احتبسوا ساعة 

يكتب عليه خطيئة واحدة وإن كان صباحا صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ميسي وكان يف خراف اجلنة وإن كان 
  ) مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حىت يصبح وكان يف خراف اجلنة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رؤيا : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس : نهال حدثنا يزيد عن محيد حدثنا حممد بن امل - ٣٤٣٠
  ) املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا صدقة بن موسى حدثنا ثابت البناين  - ٣٤٣١
  ) شعبان تعظيما لرمضان : ( سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أفضل الصيام قال : ال ق

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس : حدثنا عبد اهللا بن عون اخلراز حدثنا أبو عبيدة احلداد حدثنا حممد بن ثابت البناين عن أبيه  - ٣٤٣٢
يارسول اهللا وما رياض : قيل ) إذا مررمت برياض اجلنة فارتعوا : ( له وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عي: بن مالك 

  ) حلق الذكر : ( اجلنة ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

جاء رجل : عن أنس قال : حدثنا عمرو بن الضحاك حدثنا أيب حدثنا مستورد أبو اهلمام حدثنا ثابت  - ٣٤٣٣
أليس تشهد أن ال : ( يارسول اهللا ما تركت حاجة وال داجة إال قد أتيت قال : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ف

  ) ذاك يأيت على ذلك : ( نعم قال : ثالث مرات قال ) إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ؟ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ور بن غالب البصري عن ثابت البناين و حدثنا حممد بن حبر حدثنا حيىي بن سليم الطائفي حدثنا األز - ٣٤٣٤
إن هللا يف كل يوم مجعة ست مئة : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال : عن أنس بن مالك : سليم التيمي 



  ) كلهم قد استوجبوا النار : ( قال أحدمها يف حديثه ) ألف عتيق يعتقهم من النار 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : عن أنس : حدثنا حممد بن حبر حدثنا أبو ميمون شيخ من أهل البصرة حدثنا ثابت  - ٣٤٣٥
ساعة من ساعات الدنيا ست مئة ألف عتيق يعتقهم من النار كلهم قد ] يف كل [ إن هللا : ( صلى اهللا عليه و سلم 

  ) استوجب النار 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أنس قال : دثنا قطن بن نسري الغربي حدثنا جعفر عن ثابت ح - ٣٤٣٦
  سلم يسمع بكاء الصيب فيقرأ السورة اخلفيفة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن بلغ صفية أ: عن أنس قال : حدثنا أبو بكر بن زجنويه حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن ثابت  - ٣٤٣٧
: قالت ) ما يبكيك ؟ ( ابنة يهودي فدخل عليها النيب صلى اهللا عليه و سلم وهي تبكي فقال : حفصة قالت هلا 
إنك البنة نيب وإن عمك لنيب وإنك لتحت : ( إين ابنة يهودي فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : قالت يل حفصة 

  ) اتقي اهللا يا حفصة : ( مث قال ) نيب فبما تفخر عليك ؟ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أراد املغرية بن : قال : عن أنس : حدثنا أبو بكر بن زجنويه حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن ثابت  - ٣٤٣٨
) اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما : ( شعبة أن يتزوج امرأة فذكر للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  جها فذكر من موافقتها ففعل فتزو: قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس قال : حدثنا أبو بكر بن زجنويه حدثنا عبد الرزلق أخربنا معمر عن ثابت و قتادة و أبان كلهم  - ٣٤٣٩
حىت فأمروين فكفأهتا وكفأ الناس آنيتهم مبا فيها : إين يومئذ أسقي أحد عشر رجال قال : ملا حرمت اخلمر قال : 

  كادت السكك متتنع من رحيها 
  وما مخرهم يومئذ إال البسر والتمر خملوطني : قال أنس 

إنه قد كان عندي مال يتيم فاشتريت به مخرا أفترى أن : فجاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : قال 
  أبيعه فأرد على اليتيم ماله ؟ 

ومل يأذن له ) هللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاهنا قاتل ا: ( فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم ببيع اخلمر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس قال : حدثنا أبو بكر بن زجنويه حدثنا عبد الرزاق أخربنا جعفر بن بن سليمان عن ثابت  - ٣٤٤٠
  : و سلم مكة يف عمرة القضاء و ابن رواحة بني يديه وهو يقول  دخل النيب صلى اهللا عليه



  ) خلوا بين الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله ( 
  ) ضربا يزيل اهلام عن مقيله ويذهل اخلليل عن خليله ( 

  يا ابن رواحة يف حرم اهللا وبني يدي رسول اهللا تقول هذا الشعر ؟ : فقال له عمر 
  ) خل عنه يا عمر فوالذي نفسي بيده لكالمه أشد عليهم من وقع النبل : ( صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا : عن أنس قال : حدثنا نصر بن علي اجلهضي حدثنا عبد اهللا بن الزبري الباهلي حدثنا ثابت البناين  - ٣٤٤١
ال كرب على أبيك : ( فقال ! كرب املوت ما وجد قالت فاطمة وا كرب أباه وجد النيب صلى اهللا عليه و سلم من 

  ) بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس اهللا بتارك منه أحدا موافاته يوم القيامة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

يا رسول اهللا إين : رجل  قال: عن أنس قال : حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد اهللا بن الزبري حدثنا ثابت  - ٣٤٤٢
يا فالن إين أحبك : فأتاه فأعلمه فقال : قال ) فأته فأعلمه : ( ال قال : قال ) فأعلمته ؟ : ( أحب فالنا يف اهللا قال 

  أحبك الذي أحببتين له : يف اهللا قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

رسول اهللا صلى : قال : عن أنس بن مالك قال : ابت حدثنا حممد بن بكار حدثنا بزيغ أبو اخلليل عن ث - ٣٤٤٣
  ) من بلغه عن اهللا فضيلة فلم يصدق هبا لن ينلها : ( اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن أنس قال : حدثنا احلسن بن الصباح البزار حدثنا مؤمل بن إمساعيل عن سليمان بن املغرية عن ثابت  - ٣٤٤٤
إين : ( يا رسول اهللا إن أثر الوجع عليك لبني قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا فلما أصبح قيل  وجد: 

  ) على ما ترون قد قرأت البارحة السبع الطول 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ل اهللا صلى اهللا خطبنا رسو: عن أنس قال : حدثنا احلسن بن الصباح حدثنا مؤمل عن محاد عن ثابت  - ٣٤٤٥
  ) ال إميان ملن ال أمانة له وال دين ملن ال عهد له : ( عليه و سلم فقال يف خطبته 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : عن أنس قال : حدثنا احلسن بن الصباح البزار حدثنا مؤمل بن إمساعيل عن محاد حدثنا ثابت  - ٣٤٤٦
  ) من سأل الشهادة صادقا من قلبه أعطاه اهللا أجر شهيد وإن مات على فراشه ( : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ملا عرج يب : ( عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا شيبان حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٤٤٧
املعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال  إىل السماء السابعة إذا بإبراهيم مسندا ظهره إىل البيت



  ) يعودون إليه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أنس قال : حدثنا شيبان حدثنا حممد بن زياد الربمجي حدثنا ثابت  - ٣٤٤٨
وأومأ بالسباحة ) عليهن كان معي يف اجلنة هكذا من كان له ثالث بنات أو ثالث أخوات فاتقى اهللا وأقام : ( سلم 

  والوسطى 

  : حدثنا شيبان حدثنا حممد بن عيسى حدثنا ثابت البناين قال  - ٣٤٤٩
نعم يا ثابت خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشر : يا أنس أخربين بأعجب شئ رأيته قال : قلت ألنس : 

يا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا تزوج زينب بنت جحش قالت يل أمي  سنني فلم يغري علي شيئا أسأت فيه وإن نيب
أنس إن رسول صلى اهللا عليه و سلم أصبح عروسا وال أدري أصبح له غذاء ؟ فهلم تلك العكة فأتيتها بالعكة 

ت النيب صلى يا أنس اذهب هبذا إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وامرأته فلما أتي: وبتمر فجعلت له حسيا فقالت 
ضعه يف ناحية البيت وادع يل أبا بكر و عمر و عليا و : ( اهللا عليه و سلم بتور من حجارة فيه ذلك احليس فقال 

فجعلت أتعجب من قلة الطعام ومن : قال ) عثمان ونفرا من أصحابه مث أدع يل أهل املسجد ومن رأيت يف الطريق 
) يا أنس هل ترى من أحد ؟ : ( يه حىت امتأل البيت واحلجرة فقال كثرة ما يأمرين أن أدعو الناس فكرهت أن أعص

[ فجئت بذلك التور فوضعته قدامه فغمس ثالث أصابع يف التور ) هات ذاك التور : ( ال يا نيب اهللا قال : فقلت 
: ( به قال حنو ما جئت ] فجعل التور يربو ويرتفع فجعلوا يتغذون وخيرجون حىت إذا فرغوا أمجعون وبقي يف التور 

كم ترى كان الذين أكلوا من ذلك : قلت ألنس : فخرجت وأسفقت بابا من جريد قال ثابت ) ضعه قدام زينب 
  حسبت واحدا وسبعني أو إثنني وسبعني : التور ؟ قال يل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ملا عرج يب : ( اهللا عليه و سلم قال أن رسول اهللا صلى : عن أنس : حدثنا شيبان حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٤٥٠
إىل السماء السابعة ذهب يب إىل سدرة املنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا مثرها كالقالل فلما غشيها من أمر اهللا 

  ) ما غشيها تغريت فما أحد من الناس يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى إيل ما أوحى 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من هم حبسنة : ( عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا شيبان حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٤٥١
فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها مل يكتب عليه شيء فإن عملها 

  ) كتبت له سيئة واحدة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمبا نزل : عن أنس قال : حدثنا شيبان حدثنا جرير حدثنا ثابت  - ٣٤٥٢
  عن املنرب وقد أقيمت الصالة فيعرض له الرجل فيحدثه طويال مث يتقدم إىل مصاله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أنس قال رسول اهللا صلى : العبدي حدثنا ثابت  حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا احلكم بن سنان - ٣٤٥٣
  ) إىل النار وال أبايل : إىل اجلنة برمحيت وقبض قبضة فقال : إن اهللا قبض قبضة فقال : ( اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن : ابت حدثنا موسى ابن حيان حدثنا حممد بن جعفر عن شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ث - ٣٤٥٤
  النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على قرب 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت أنسا يقول : مسعت ثابتا يقول : حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال  - ٣٤٥٥
الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب اللهم آتنا يف : ( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكثر أن يقول : 

  ) النار 
  كان أنس يدعو هبذا الدعاء : فذكرت ذلك لقتادة فقال : قال شعبة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رجال من أهل : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن ثابت  - ٣٤٥٦
را وكان يهدي للنيب صلى اهللا عليه و سلم اهلدية من البادية فيجهزه رسول اهللا صلى اهللا عليه البادية كان امسه زاه

وكان النيب صلى اهللا ) إن زاهرا باديتنا وحنن حاضرته : ( و سلم إذا أراد أن خيرج فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
سلم وهو يبيع متاعه فحتضنه من خلفه ال يبصره  عليه و سلم حيبه وكان رجال دميما فأتاه النيب صلى اهللا عليه و

أرسل من هذا ؟ فعرف النيب صلى اهللا عليه و سلم فجعل ال يألو حىت ألصق ظهره ببطن النيب حني : الرجل فقال 
يارسول اهللا إذا جتدين : فقال الرجل ) من يشتري العبد ؟ : ( عرفه وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  )  -عند اهللا أنت غال : أو قال  -لكنك عند اهللا ليس بكاسد : ( ل النيب صلى اهللا عليه و سلم كاسدا فقا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس يرفع : حدثنا إسحاق بن أيب اسرائيل حدثنا زهري بن إسحاق حدثنا أبو خلف عن ثابت  - ٣٤٥٧
  ) ابتلي بشيء منها كانت حظه من النار إن احلمى كور من كؤور جهنم من : ( احلديث قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

مسعت أنسا يقول ألمرأة : حدثنا إسحاق بن أيب اسرائيل حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن ثابت قال  - ٣٤٥٨
اتق اهللا : ( ال هلا أتعرفني فالنة ؟ إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر هبا وهي تبكي على قرب فق: من أهله 
فأخذها مثل املوت ! إنه رسول اهللا : ومل تكن تعرفه فقيل هلا  -إليك عين فإنك ال تبايل مبصيبيت : فقالت ) واصربي 

  ) إن الصرب عند أول صدمة : ( يارسول اهللا إين مل أعرفك فقال هلا : فجاءت إىل بابه فلم جتد عليه بوابا فقالت 
  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 



ملا : عن أنس بن مالك قال : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن ثابت  - ٣٤٥٩
  قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة لعبت احلبشة حبراهبم فرحا بذلك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان شعر رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس قال : ر عن ثابت حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق أخربنا معم - ٣٤٦٠
  عليه و سلم إىل أنصاف أذنيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن ثابت  - ٣٤٦١
  ) ال يتمن أحدكم املوت ( 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت ساقي القوم يف منزل أيب طلحة يوم : عن أنس قال : حدثنا إسحاق حدثنا محاد بن زيد عن ثابت  - ٣٤٦٢
فيهم رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و  -البسر والتمر : حرمت اخلمر وكان شراهبم يومئذ الفضيخ 

فإذا هي قد جرت : إن اخلمر قد حرم قال : ا مناد ينادي أخرج فانظر فخرجت فإذ: فنادى مناد فقال يل  -سلم 
  فخرج فأهرقها : يف سكك املدينة فجئت فأخربت أبا طلحة قال 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح { فقال بعض القوم لقد قتل فالن وفالن وهي يف بطوهنم فأنزل اهللا 
  اآلية } فيما طعموا 

  صحيح  إسناده: قال حسني سليم أسد 

: ( عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى أثر صفرة فقال : حدثنا إسحاق حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٤٦٣
  ) بارك اهللا لك أومل ولو بشاة : ( يارسول اهللا إين تزوجت إمرأة على وزن نواة من ذهب قال : قال ) ما هذا ؟ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حاق حدثنا محاد بن زيد عن ثابت حدثنا إس - ٣٤٦٤
ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أومل على شيء من نسائه ما أومل على زينب فإنه ذبح : عن أنس قال : 

  شاة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: ساعة ؟ قال يارسول اهللا مىت ال: عن أنس أن رجال قال : حدثنا إسحاق حدثنا محاد بن زيد عن ثابت  - ٣٤٦٥
فما فرحنا : قال أنس ) فإنك مع من أحببت : ( ال إال أين أحب اهللا ورسوله قال : قال ) وما أعددت للساعة ؟ ( 

فأنا أحب رسول : قال ) أنت مع من أحببت : ( بشيء بعد اإلسالم فرحنا بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وأرجو أن أكون معهم حبيب إياهم وإن كنت ال أعمل بأعماهلم  اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبا بكر و عمر

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جبنازة : عن أنس قال : حدثنا إسحاق حدثنا محاد بن زيد عن ثابت  - ٣٤٦٦
مث مر بأخرى فأثين عليها شرا فقال )  وجبت: ( فأثىن القوم عليها خريا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

؟ ) وجبت ( وهلذه ) وجبت : ( يارسول اهللا قد قلت هلذه : فقيل ) وجبت : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ) شهادة القوم واملؤمنون شهداء اهللا يف األرض : ( قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن أعرابيا بال يف املسجد فوثب بعض القوم : أظنه : ابت قال حدثنا إسحاق حدثنا محاد عن ث - ٣٤٦٧
  مث دعا بدلو من ماء فصبه عليه ) ال تزرموه : ( فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 صلى اهللا عليه و سلم بعث عن أنس أن رسول اهللا: حدثنا إسحاق حدثنا علي بن أيب سارة حدثنا ثابت  - ٣٤٦٨
اذهب : ( يارسول اهللا إنه أعىت من ذلك قال : فقال ) اذهب فادعه يل : ( مرة إىل رجل من فراعنة العرب فقال 

  ) فادعه يل 
وما اهللا ؟ أمن ! اهللا ] رسول [ لرسول : يدعوك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : فذهب إليه فقال : قال 

: فرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربه فقال : ضة هو ؟ أمن حناس هو ؟ قال ذهب هو ؟ أمن ف
فقال له مثلها فرجع إىل ) ارجع إليه الثانية : ( يارسول اهللا قد أخربتك أنه أعىت من ذلك قال يل كذا وكذا فقال 

  ن ذلك يارسول اهللا قد أخربتك أنه أعىت م: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
فأعاد عليه ذلك الكالم فبينما هو يكلمه إذا بعث اهللا سحابة : فرجع إليه الثالثه قال ) ارجع إليه فادعه : ( قال 

} ويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء { حيال رأسه فرعدت فوقع منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه فأنزل اهللا 
  اآلية 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا هرمي بن عبد األعلى حدثنا معتمر بن سليمان عن سليمان بن املغرية حدثنا ثابت عن أنس عن  - ٣٤٦٩
اكتبه فكتبه : لقيت عتبان بعد ذلك فحدثين فأعجبين فقلت البين : قال  -عن عتبان بن مالك : حممود بن الربيع 

فجاء : ندي يف مكان أختذه مسجدا قال قلت يا نيب اهللا لو أتيتين فصليت ع: فقال عتبان وقد كان ذهب بصره  -
فذكرنا ما يلقون من املنافقني : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل يصلي وجعل أصحابه يتحدثون بينهم قال 

من األذى فجعلوا عظم ذلك على مالك بن دخشم وكان يعجبهم أن حيملوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فيدعو 
أليس يشهد أن ال إله : ( إن أمره كذا وكذا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : يا نيب اهللا  :عليه فيهلكه اهللا فقالوا 

: ( إمنا يقول ذلك بلسانه وليس له هيئة يف قلبه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : قالوا ) إال اهللا وأين رسول اهللا ؟ 
: قال معتمر قال أيب ) فتطعمه النار أبدا : أو قال  - ال يشهد أحد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا فيدخله اهللا

  مسعته من أنس فما حدثت به أحدا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا : حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا هبز بن أسد حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٤٧٠
يا : فقال ) إهنا زوجيت فالنه : ( ل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم عليه و سلم كان معه إحدى نسائه فمر به رج



إن الشيطان جيري من ابن آدم : ( نيب اهللا من كنت أظن به فلم أكن أظن بك فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ) جمرى الدم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما رأيت رجال : عن أنس قال : و قطن حدثنا مبارك عن ثابت حدثنا أبو عبد الرمحن األذرمي حدثنا أب - ٣٤٧١
قط التقم أذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فينحي رأسه حىت ينحي الرجل رأسه وما رأيت أحدا قط أخذ بيد 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيترك يده حىت يكون الرجل هو الذي يترك يده وما مسست قط ألني من جلد 

   صلى اهللا عليه و سلم وما وجدت رائحة قط أطيب من رائحة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس أن امرأة كان يف عقلها شيء فقالت : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٤٧٢
يا أم فالن خذي بأي الطريق شئت فقومي : ( لى اهللا عليه و سلم يارسول اهللا إين يل إليك حاجة فقال رسول اهللا ص

  فخال معها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يناجيها حىت قضت حاجتها ) فيه حىت أقوم معك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس قال : ابت حدثنا أبو كريب حممد بن عالء حدثنا معاوية بن هشام حدثنا منهال بن خليفة عن ث - ٣٤٧٣
إن : ( حدث نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبديث فما فرحنا بشيء مذ عرفنا اإلسالم أشد من فرحنا به قال : 

املؤمن ليؤجر يف إماطته األذى عن الطريق ويف هدايته السبيل ويف تعبريه عن األرمث ويف منحة اللنب حىت إنه ليؤجر 
  ) لمسها فتخطئها يده يف السلعة تكون مصرورة يف ثوبه في

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كانت للنيب صلى اهللا : عن أنس قال : حدثنا أبو مهام حدثنا عبد اهللا بن املبارك أخربين معمر عن ثابت  - ٣٤٧٤
  عليه و سلم شعرة إىل أنصاف أذنيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن النيب صلى : حدثنا يوسف بن عطيه أخربنا ثابت  حدثنا أبو ياسر عمار بن نصر - ٣٤٧٥
مثل املؤمن مثل السنبلة متيل أحيانا وتستقيم أحيانا ومثل أميت كمثل املطر ال يدرى أوله : ( اهللا عليه و سلم قال 

  ) خريأو آخره 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ليس : ( عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : دثنا ثابت حدثنا أبو ياسر عمار حدثنا يوسف ح - ٣٤٧٦
  ) منا من مل يوقر كبرينا ويرحم صغرينا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أيت جبنازة ليصلي عليها : حدثنا عمار حدثنا يوسف حدثنا ثابت  - ٣٤٧٧
إن جربيل هناين أن أصلي على رجل عليه : ( نعم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : قالوا ) هل عليه دين ؟ : ( قال 

  فأىب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يصلي عليه ) إن صاحب الدين مرهتن يف قربه حىت يقضى عنه دينه : دين وقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: ( عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عطيه حدثنا ثابت حدثنا أبو ياسر حدثنا يوسف بن  - ٣٤٧٨
  ) اخللق عيال اهللا فأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ملا افتتح رسول اهللا : عن أنس قال : حدثنا أبو بكر بن زحنويه حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن ثابت  - ٣٤٧٩
يارسول اهللا إن يل مبكة ماال وإن يل هبا أهال وإين أريد أن آتيهم : ليه و سلم خيرب قال احلجاج بن عالط صلى اهللا ع

فأتى : فأنا يف حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا ؟ فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقول ماشاء قال 
شتري من غنائم حممد وأصحابه فإهنم قد استبيحوا امجعي ما كان عندك فإين أريد أن أ: امرأته حني قدم فقال 
وفشا ذلك مبكة فأوجع املسلمني وأظهر املشركون فرحا وسرورا وبلغ اخلرب العباس بن عبد : وأصيبت أمواهلم قال 

  املطلب فعقر يف جملسه وجعل اليستطيع أن يقوم 
له قثم وكان شبه رسول اهللا صلى اهللا عليه فأخذ العباس ابنا له يقال : فأخربين اجلزري عن مقسم قال : قال معمر 

  : و سلم فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول 
  ) من رغم ] أنف [ حيب قثم شبيه ذي األنف األشم بادي النعم برغم ( 

ويلك ما جئت به وماذا تقول ؟ : مث أرسل غالما له إىل احلجاج بن عالط فقال : قال أنس : قال ثابت : قال معمر 
اهللا خري مما جئت به قال احلجاج لغالمه أقرئ أبا الفضل السالم وقل له فليخل يل بعض بيوته آلتيه فإن فما وعد 

أبشر أبا الفضل فوثب العباس فرحا حىت قبل بني عينيه فأخربه : اخلرب على ما يسره فجاء غالمه فلما بلغ الباب قال 
 صلى اهللا عليه و سلم قد افتتح خيرب وغنم أمواهلم مبا قال احلجاج فأعتقه مث جاء احلجاج فأخربه أن رسول اهللا

وجرت سهام اهللا يف أمواهلم واصطفى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صفية بنت حيي واختذها لنفسه وخريها بني 
أن يعتقها فتكون زوجته وبني أن تلحق بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته ولكن جئت ملا كان يل ها هنا 

ن أمجعه وأذهب به فاستأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأذن يل أن أقول ما شئت فاخف علي ثالثا أردت أ
  مث اذكر ما بدا لك 

حلي ومتاع فجمعته فدفعته إليه مث استمر به فلما كان بعد ثالث أتى ] من [ فجمعت امرأته ما كان عندها : قال 
ال حيزنك اهللا يا أبا الفضل لقد شق : فأخربته أنه قد ذهب وقالت ما فعل زوجك ؟ : العباس امرأة احلجاج فقال 

أجل ال حيزنين اهللا ومل يكن حبمد اهللا إال ما أحببناه قد أخربين احلجاج أن اهللا فتح خيرب على : علينا الذي بلغك قال 
ك حاجة يف زوجك رسوله وجرت فيها سهام اهللا واصطفى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صفية لنفسه فإن كان ل

  فإين صادق واألمر على ما أخربتك : أظنك واهللا صادقا قال : فاحلقي به قالت 
مل يصيبين إال خري حبمد : ال يصيبك إال خري يا أبا الفضل قال : مث ذهب حىت أتى جمالس قريش وهم يقولون : قال 

اهللا واصطفى رسول اهللا صفية لنفسه وقد  اهللا قد أخربين احلجاج أن خيرب فتحها اهللا على رسوله وجرت فيها سهام
  سألين أن أخفي عنه ثالثا وإمنا جاء ليأخذ ما كان له مث يذهب 



فرد اهللا الكآبة اليت كانت باملسلمني على املشركني وخرج من املسلمني من كان دخل بيته مكتئبا حىت أتوا : قال 
  ني العباس ورد اهللا ما كان من كآبة أو غيظ أو خزي على املشرك

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس : حدثنا عبد األعلى حدثنا عفان حدثنا محاد حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة و ثابت  - ٣٤٨٠
لو مل : ( النخل يأبرونه فقال : قالوا ) ماهذه األصوات ؟ : ( عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسع أصواتا فقال 

إذا : ( فأمسكوا فلم يأبروا عامهم فصار شيصا فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال :  قال) يفعلوا لصلح 
  ) كان من أمر دنياكم فشأنكم وإذا كان شيء من أمر دينكم فإيل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس قال : ابت حدثنا أمحد بن عمر الوكيعي حدثنا مؤمل بن إمساعيل حدثنا محاد بن سلمة عن ث - ٣٤٨١
ما من مسلم ميوت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جريانه األدنني أهنم ال : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) قد قبلت علمكم وغفرت له ما ال تعلمون : يعلمون إال خريا إال قال اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أنس قال : م أبو املنذر حدثنا ثابت حدثنا عمار أبو ياسر حدثنا سال - ٣٤٨٢
  ) حبب إيل النساء والطيب وجعل قرة عيين يف الصالة : ( و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

يب كنت عند الن: عن أنس قال : حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن ثابت  - ٣٤٨٣
فجاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فعرضت : فقال أنس  -وعنده بنت له  -صلى اهللا عليه و سلم 

  هي خري منك عرضت نفسها على النيب : فقال ! ما أقل حياءها : نفسها عليه فقالت ابنته 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 عبد الصمد بن علي عن عوام البصري عن عبد الواحد بن زيد حدثنا عبد اهللا بن عبد الصمد حدثنا أيب - ٣٤٨٤
إن يوم اجلمعة وليلة اجلمعة أربعة وعشرون ساعة : ( عن أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن ثابت 

مث خرجنا من عنده فدخلنا على احلسن فذكرنا له : قال ) ليس فيها ساعة إال وهللا فيها ست مئة عتيق من النار 
  ) كلهم قد استوجب النار : ( مسعته وزاد فيه : حديث ثابت فقال 

  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

كان : عن أنس قال : حدثنا أبو يوسف اجليزي حدثنا مؤمل ابن إمساعيل حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت  - ٣٤٨٥
  ) دينك واحفظ من وراءنا برمحتك اللهم أقبل بقليب إىل : ( النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يف دعائه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



ملا هاجر : عن أنس قال : حدثنا جماهد بن موسى حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت  - ٣٤٨٦
الفه وكان أبو بكر الصديق يعرف الطريق باخت -و أبو بكر خلفه  -رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يركب 

هاد يهديين فلما دنوا من املدينة بعثا إىل القوم الذين : من هذا معك ؟ فيقول : إىل الشام فكان مير بالقوم فيقولون 
  ادخال آمنني مطاعني فدخال : أسلموا من األنصار إىل أيب أمامة وأصحابه فخرجوا إليهما فقالوا 

  فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر املدينة فما رأيت يوما قط أنور وال أحسن من يوم دخل : قال أنس 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : حدثنا عمرو بن حصني حدثنا حسان بن سياه عن ثابت  - ٣٤٨٧
  إذا توضأ خلل حليته 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : عن أنس قال : بن حصني حدثنا علي بن أيب سارة حدثنا ثابت البناين حدثنا عمرو  - ٣٤٨٨
  ) ما حمق اإلسالم حمق الشح شيء : ( صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: قال  عن أنس: حدثنا أمحد بن الدورقي حدثنا أبو داود حدثنا احلكم بن عطية العيشي حدثنا ثابت  - ٣٤٨٩
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج إىل املسجد فيه املهاجرون واألنصار ما منهم أحد يرفع رأسه من حبوته 

  إال أبو بكر و عمر فإنه يتبسم إليهما ويتبسمان إليه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس قال : حدثنا روح بن عبد املؤمن حدثنا علي بن أيب سارة عن ثابت  - ٣٤٩٠
يا فالن أما تعرفين ؟ : إن الرجل من أهل اجلنة ليشرف على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار : ( عليه و سلم 

أنا الذي مررت يب يف الدنيا فاستسقيتين شربة ماء فسقيتك فاشفع : ال واهللا ما أعرفك من أنت وحيك ؟ قال : قال 
يا رب إين أشرفت على أهل النار فقام رجل من : فدخل ذلك الرجل على اهللا يف زوره فقال : د ربك قال يل هبا عن

أنا الذي مررت يب يف الدنيا : ال واهللا ما أعرفك ومن أنت ؟ قال : يا فالن أما تعرفين ؟ فقلت : أهل النار فنادى 
  ) قال فيشفعه اهللا فيه وأخرجه من النار فاستسقيتين فسقيتك فاشفع يل هبا عند ربك يا رب فشفعين فيه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كنت إذا أتيت أنسا خيرب مبكاين فأدخل عليه : حدثنا عبد اهللا أخو املقدمي حدثنا جعفر حدثنا ثابت قال  - ٣٤٩١
و سلم وأقبل عينيه وأقول بأيب بأيب هاتني اليدين اللتني مستا رسول اهللا صلى اهللا عليه : فآخذ يديه فأقبلهما وأقول 

  اللتني رأتا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ] العينني [ هاتني 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



كنت إذا أتيت أنسا دعا بطبيب فمسح بيديه : قال : حدثنا املقدمي عبد اهللا حدثنا جعفر عن ثابت  - ٣٤٩٢
  وعارضيه 

  عيف إسناده ض: قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن مرزوق حدثين حممد ابن عبد اهللا األنصاري حدثنا أيب عن مجيلة أم ولد أنس بن مالك  - ٣٤٩٣
يا جارية هايت يل طيبا أمسح يدي فإن ابن أم ثابت إذا جاء مل يرض ] أنس [ كان ثابت إذا أتى أنسا قال : قالت 

  حىت يقبل يدي 

اعيل بن عبد احلميد بن عبد الرمحن العجلي حدثنا علي بن أيب سارة عن حدثنا اجلراح بن خملد حدثنا إمس - ٣٤٩٤
) ألست مسلما ؟ : ( عن أنس أن رجال دخل على النيب صلى اهللا عليه و سلم أبيض الرأس واللحية فقال : ثابت 
  ) فاختضب : ( بلى قال : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعريي حدثنا سهيل بن أيب حزم حدثنا ثابت ] حدثنا اجلراح بن خملد [  - ٣٤٩٥
[ } إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا { قرأ علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية : عن أنس قال : 

  ) ا قد قاهلا ناس مث كفر أكثرهم فمن قاهلا حىت ميوت فهو ممن استقام عليه] : ( وقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا اجلراح بن خملد حدثنا سامل بن نوح حدثنا سهيل حدثنا ثابت  - ٣٤٩٦
  ) خياركم أطولكم أعمارا إذا سددوا : ( بلى يا رسول اهللا قال : قالوا ) أال أنبئكم خبياركم ؟ : ( عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : أسد  قال حسني سليم

: عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٤٩٧
سل : أي رب خري منزل فيقول له : يا ابن آدم كيف وجدت منزلك ؟ فيقول : يؤتى برجل من أهل اجلنة فيقول ( 

  ين إىل الدنيا فأقتل عشر مرات ملا يرى من فضل الشهادة ما أسأل وأمتىن إال أن ترد: ومتنه فيقول 
أي رب شر منزل مرات أتفتدي : ابن آدم كيف وجدت منزلك ؟ فيقول : ويؤتى برجل من أهل النار فيقول 

  ) كذبت قد سألتك ما هو أهون من هذا فريد إىل النار : نعم أي رب فيقول : بطالع األرض ذهبا ؟ فيقول 
  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

ما من : ( عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا عبد الواحد حدثنا محاد عن ثابت  - ٣٤٩٨
نفس متوت هلا عند اهللا خري ما يسرها أن ترجع إىل الدنيا إال الشهيد فإنه يسره أن يرجع إىل الدنيا فيقتل ملا يرى من 

  ) فضل الشهادة 
  إسناده صحيح : سد قال حسني سليم أ



: عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا هدبة حدثنا محاد بن سلمة أخربنا ثابت  - ٣٤٩٩
فركبته حىت سار يب حىت : أيت بالرباق وهو دابة أبيض فوق احلمار ودون البغل يضع حافره حيث ينتهي طرفه قال ( 

احللقة اليت تربط هبا األنبياء مث دخلت املسجد فصليت فيه ركعتني مث أتيت على بيت املقدس فربطت الدابة ب
  اخترت الفطرة : خرجت فأتاين جربيل بإناء من مخر وإناء من لنب فأخذت اللنب فقال يل جربيل 

حممد : من معك ؟ قال : جربيل فقيل : من أنت ؟ فقال : مث عرج بنا إىل السماء الدنيا فاستفتح جربيل فقيل : قال 
  ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب ودعا يل خبري ] قد أرسل إليه [ وقد أرسل اليه ؟ قال : قيل 

: حممد قيل : ومن معك ؟ قال : جربيل قيل : من أنت ؟ قال : مث عرج بنا إىل السماء الثانية فاستفتح جربيل فقيل 
  الة حيىي وعيسى فرحبا يب ودعوا يل خبري ففتح لنا فإذا أنا بابين اخل] قد أرسل إليه : قال [ وقد أرسل إليه ؟ 

: ومن معك ؟ قال حممد قيل : جربيل فقيل : من أنت ؟ قال : مث عرج بنا إىل السماء الثالثة فاستفتح جربيل فقيل 
قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر احلسن فرحب ودعا يل : أو قد أرسل إليه ؟ قال 

  خبري 
: حممد قيل : ومن معك ؟ قال : جربيل فقيل : من أنت ؟ قال : بنا إىل السماء الرابعة فستفتح جربيل فقيل مث عرج 

ورفعناه مكانا { : يقول اهللا : ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا يل خبري قال ] قد أرسل إليه : [ وقد أرسل إليه 
  } عليا 

حممد : ومن معك ؟ قال : جربيل فقيل : من أنت ؟ فقال : يل فقيل مث عرج بنا إىل السماء اخلامسة فاستفتح جرب
  قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا هبارون فرحب ودعا يل خبري : أوقد أرسل إليه ؟ قال : قيل 

حممد قيل : ومن معك ؟ قال : جربيل قيل : من أنت ؟ قال : مث عرج بنا إىل السماء السادسة فاستفتح جربيل فقيل 
قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم وإذا هو مسند ظهره إىل البيت فيدخل كل يوم : إليه ؟ قال  وقد أرسل: 

سبعون ألف ملك مث ال يعودون إليه مث ذهب يب إىل سدرة املنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا مثرها كالقالل مث 
فأوحى إيل ما أوحى : يصفها من حسنها قال غشيها من أمر اهللا ما غشي تغريت فما أحد من خلق اهللا حيسن 

مخسني : قلت : ما فرض على أمتك ؟ قال : فنزلت إىل موسى فقال : وفرضت علي يف كل يوم مخسون صالة قال 
فرجعت إىل ريب فقلت : إن أمتك ال تطيق ذلك فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف قال : صالة يف كل يوم وليلة قال 

: حط عين مخسا قال : قلت : ما فعلت ؟ قال : حط عين مخسا فرجعت إىل موسى فقال أي رب خفف عن أميت ف: 
إن أمتك التطيق ذلك ارجع إىل ربك فسأله التخفيف فلم أزل أرجع إىل ريب فأسأله التخفيف فيما بني ريب وبني 

من هم حبسنة يا حممد هي مخس صلوات يف كل يوم وليلة بكل صالة عشر فتلك مخسون صالة و: موسى حىت قال 
فلم يعملها كتبت حسنة وإن عملها كتبت عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها مل يكتب عليه شيء وإن عملها كتبت 

قد رجعت إىل ريب حىت : إرجع إىل ربك فاسأله التخفيف قال : سيئة واحدة فرجعت إىل موسى فأخربته قال 
  ) استحييت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن حارثة خرج نظارا فأتاه : ثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا محاد بن سلمة عن ثابت حد - ٣٥٠٠
يا رسول اهللا قد عرفت موضع حارثة مين فإن كان يف اجلنة صربت وإال رأيت ما أصنع قال : سهم فقتله فقالت أمه 

) يف أعلى الفردوس : أو قال  -ة لفي أفضلها يا أم حارثة إهنا ليست جبنة واحدة ولكنها جنان كثرية وإن حارث: ( 



  أنا أشك : قال يزيد  -
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا محيد عن ثابت  - ٣٥٠١
لو مد لنا الشهر لواصلت : ( سلم فقال  واصل آخر الشهر وواصل ناس فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  ) وصاال يدع املتعمقون تعمقهم إنكم لستم مثلي إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين 
  رجاله رجال الصحيح واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عليه  كان رسول اهللا صلى اهللا: عن أنس بن مالك قال : حدثنا زهري حدثنا يزيد أخربنا شعبة عن ثابت  - ٣٥٠٢
  و سلم يرفع يديه يف الدعاء حىت يرى بياض إبطيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سقيت رسول اهللا صلى : عن أنس قال : حدثنا زهري حدثنا حبان عن محاد بن سلمة عن محيد و ثابت  - ٣٥٠٣
  اهللا عليه و سلم يف هذا القدح املاء واللنب والنبيذ والعسل 

  إسناده صحيح  :قال حسني سليم أسد 

المرأة من : مسعت أنس بن مالك يقول : حدثنا زهري حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا ثابت قال  - ٣٥٠٤
اتقي اهللا : ( فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر عليها وهي تبكي على قرب فقال هلا : أما تعرفني فالنة : أهله 

إن هذا رسول اهللا فأخذها : ومل تكن عرفته فقيل هلا : ايل مبصيبيت قال فقالت له إليك عين فإنك ال تب) واصربي 
إن الصرب عند أول : ( يا رسول اهللا إين مل أعرفك فقال : مثل املوت فجاءت على بابه فلم جتد عليه بوابا فقالت 

  ) صدمة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: ( عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : نا ثابت حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أخرب - ٣٥٠٥
  ) ما هذه اخلشفة ؟ فقيل الرميصاء بنت ملحان : دخلت اجلنة فسمعت خشفة فقلت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ى اهللا عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صل: حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد ابن سلمة أخربنا ثابت  - ٣٥٠٦
  عليه و سلم رأى خنامة يف قبلة املسجد فحكها بيده 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتاه : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا ثابت  - ٣٥٠٧
هذا حظ الشيطان منك مث : ال جربيل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فق

فقالوا  -يعين ظئره  -غسله يف طست من ذهب مباء زمزم مثض ألمه وأعاده يف مكانه وأتى الغلمان يسعون إىل أمه 
  إن حممدا قد قتل فاستقبلته وهو منتقع اللون : 



  و سلم أتاه آت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : وكنت أرى أثر املخيط يف صدره ورمبا قال محاد : قال أنس 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا قتادة و محيد و ثابت  - ٣٥٠٨
 فقتلوا) اشربوا أبواهلا وألباهنا : ( املدينة فاجتووها فبعثهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف إبل الصدقة فقال 

راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واستاقوا اإلبل وارتدوا عن اإلسالم فأيت هبم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خالف ومسل أعينهم وألقاهم باحلرة 

  ىت ماتوا يكدم األرض بفيه ح: قد كنت أرى أحدهم يكيد األرض بفيه حىت ماتوا ورمبا قال محاد : قال أنس 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا رسول اهللا هلك املال : عن أنس أن الناس قالوا : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد حدثنا ثابت  - ٣٥٠٩
ووصف محاد بسط يديه  -قحطنا يارسول اهللا وهلك املال فاستسق لنا فقام يوم اجلمعة وهو على املنرب فاستسقى 

وما يف السماء قزعة فما انصرف حىت أمهت الشب القوي نفسه أن  -ن كفيه مما يلي األرض حيال صدره وبط
فمطرنا إىل اجلمعة األخرى فقالوا يا رسول اهللا هتدم البنيان وانقطع الركبان فادع اهللا أن : يرجع إىل أهله قال 

فاجنابت حىت كانت : قال ) ال علينا اللهم حوالينا و: ( يكشفها عنا فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال 
  املدينة كأهنا يف إكليل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن أم سليم كانت مع أيب طلحة : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا ثابت  - ٣٥١٠
اختذته إن دنا مين أحد من : ؟ قالت ما هذا معك يا أم سليم : يوم حنني وإذا مع أم سليم خنجر فقال أبو طلحة 

  الكفار أبعج به بطنه 
يا رسول اهللا قتل من بعدنا : يا نيب اهللا أال تسمع إىل ما تقول أم سليم ؟ تقول كذا وكذا فقالت : فقال أبو طلحة 

  ) يا أم سليم إن اهللا قد كفى وأحسن : ( من الطلقاء اهنزموا بك يا رسول اهللا قال 
  إسناده صحيح : د قال حسني سليم أس

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا ثابت  - ٣٥١١
اللهم ما كنت معاقيب : قلت : قال ) هل سألت اهللا ؟ : ( على رجل من أصحابه يعوده وقد صار كالفرخ فقال له 

اللهم : ال طاقة لك بعذاب اهللا هال قلت : ( اهللا صلى اهللا عليه و سلم  يف اآلخره فعجله يل يف الدنيا فقال له رسول
  ) آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ؟ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة أخربنا ثابت  - ٣٥١٢
: ال بل خال وقال : خال أم عم ؟ قال : فقال ) ال إله إال اهللا : يا خال قل : ( سلم عاد رجال من األنصار فقال 

  ) نعم : ( خري يل أن أقوهلا ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



 صلى اهللا عليه لقد سقيت رسول اهللا: عن أنس قال : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا ثابت  - ٣٥١٣
  العسل والنبيذ واللنب : و سلم بقدحي هذا الشراب كله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: ( عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا ثابت  - ٣٥١٤
  ) ني يدي استووا استووا فواهللا إين ألراكم من خلفي كما أراكم من ب

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن أهل اليمن ملا قدموا على رسول اهللا : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا ثابت  - ٣٥١٥
هذا : ( ابعث معنا رجال يعلمنا السنة واإلسالم فأخذ بيد أيب عبيدة بن اجلراح فقال : صلى اهللا عليه و سلم قالوا 

  ) األمة  أمني هذه
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: يا رسول اهللا أين أيب ؟ قال : عن أنس أن رجال قال : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا ثابت  - ٣٥١٦
  ) إن أيب وأباك يف النار : ( فلما قفى دعاه قال ) يف النار ( 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استقبلته :  حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا ثابت حدثنا زهري - ٣٥١٧
  ) واهللا إين ألحبكم : ( ذات يوم صبيان األنصار واإلماء فقال 

يا : عن أنس أن امرأة كان يف عقلها شيء فقالت : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا ثابت  - ٣٥١٨
  فقام معها يناجيها حىت قضت حاجتها ) يا أم فالن انظري أي الطريق شئت : ( يل حاجة فقال  رسول اهللا إن

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن أخت الربيع بن حارثة جرحت إنسانا : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا ثابت  - ٣٥١٩
يا رسول : القصاص القصاص فقالت أم الربيع : يا رسول اهللا : لوا فاختصموا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقا

: ( ال واهللا ال تقص منها فما زالت حىت فبلوا الدية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ! اهللا أتقتص من فالنة ؟ 
  ) إن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن : ( عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : دثنا زهري حدثنا عفان حدثنا شعبة أخربنا ثابت ح - ٣٥٢٠
  ) لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يه و عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عل: حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة أخربنا ثابت  - ٣٥٢١
اصبغوه يف اجلنة صبغة فيصبغ فيها : يؤيت بأشد الناس كان بالء يف الدنيا من أهل اجلنة فيقول اهللا : ( سلم قال 



: يا ابن آدم هل رأيت شيئا تكرهه قط مث يؤيت بأنعم الناس كان يف الدنيا من أهل النار فيقول اهللا : صبغة فيقول اهللا 
ال وعزتك : فيقول يا ابن آدم هل رأيت خريا قط ؟ قرة عني قط ؟ فيقول :  اصبغوه صبغة يف النار فيصبغ فيها قال

  ) ما رأيت خريا قط وال قرة عني قط 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد حدثنا قتادة و ثابت و محيد  - ٣٥٢٢
  } احلمد هللا رب العاملني { مر و عثمان كانوا يستفتحون الصالة بـ و سلم و أبا بكر و ع

  وكان محيد ال يذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس قال : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد حدثنا ثابت  - ٣٥٢٣
  ) احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكم ممن ال كايف له وال مؤوي : ( شه قال إذا أوى إىل فرا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أنسا يقول عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد حدثنا ثابت قال  - ٣٥٢٤
  ) أن يبقى مث ينشئ اهللا هلا خلقا مما يشاء  يبقى من اجلنة ما شاء اهللا: ( سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا ثابت  - ٣٥٢٥
  ) اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار : ( يكثر أن يقول 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

: ( عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا ثابت  - ٣٥٢٦
  ) اهللا اهللا : ال تقوم الساعة حىت ال يقال يف األرض 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس قال كنا نتحدث أنه ال تقوم الساعة حىت ال : خربنا ثابت حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أ - ٣٥٢٧
متطر السماء وال تنبت األرض وحىت يكون للخمسني امرأة القيم الواحد وحىت إن املرأة لتمر بالرجل فيأخذها 

  لقد كان هلذه مرة رجل : فينظر إليها فيقول 
   صلى اهللا عليه و سلم ال يشك ذكره محاد هكذا وقد ذكر محاد أيضا عن ثابت عن أنس عن النيب

   -فيما أحسب  -عن ثابت عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : وقد قال أيضا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا ثابت  - ٣٥٢٨
يف دار عقبة بن رافع فأتينا برطب من رطب ابن طاب فأولت أن الرفعة لنا يف الدنيا  رأيت كأين: ( سلم قال 



  ) والعافية يف اآلخرة وأن ديننا قد طاب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

} إنا أعطيناك الكوثر { عن أنس أنه قرأ هذه اآلية : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا ثابت  - ٣٥٢٩
أعطيت الكوثر فإذا هنر جيري ومل يشق شقا فإذا حافتاه قباب اللؤلؤ فضربت ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ) بيدي إىل تربته فإذا مسكه ذفرة وإذا حصاه اللؤلؤ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

الك قال رسول اهللا صلى اهللا عن أنس بن م: حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا سالم أبو املنذر عن ثابت  - ٣٥٣٠
  ) النساء والطيب وجعلت قرة عيين يف الصالة : حبب إيل من الدنيا : ( عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى  - ٣٥٣١
قالوا ) ما هذه األصوات ؟ : ( عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسع أصواتا فقال : اهللا عليه و سلم و ثابت 

فذكروا : فلم يأبروا عامهم فصار شيصا قال : قال ) لو مل يفعلوا لصلح : ( النخل يأبرونه يا رسول اهللا فقال : 
  ) م وإذا كان شئ من أمر دينكم فإيل إذا كان شئ من أمر دنياكم فشأنك: ( ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه : حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن بكر حدثنا محيد عن ثابت  - ٣٥٣٢
إن اهللا غين عن : (  يا رسول اهللا نذر أن ميشي فقال: فقالوا ) ما بال هذا ؟ : ( رأى شيخا يهادى بني ابنيه فقال 

   -مث أمره فركب : يعين  -) تعذيب هذا نفسه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن حدثنا محاد بن سلمة حدثنا ثابت  - ٣٥٣٣
يعين النيب صلى اهللا عليه و  -اهللا عليه و سلم  املرأة مل يؤاكلوها ومل جيامعوها يف البيوت فسأل أصحاب النيب صلى

وقال رسول اهللا صلى اهللا } ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض { : فأنزل اهللا  -سلم 
ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا : فبلغ ذلك اليهود فقالوا ) اصنعوا كل شئ إال النكاح : ( عليه و سلم 

يا رسول اهللا إن اليهود قالت كذا وكذا أفال جنامعهن ؟ : خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضري و عباد بن بشر فقاال  إال
فتمعر وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت ظننا أنه قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لنب فأرسل 

  يف أثرمها فسقامها فعرفنا أن مل جيد عليهما 
  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا محاد بن سلمة عن ثابت  - ٣٥٣٤
  عليه و سلم كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : اد عن ثابت حدثنا زهري حدثنا روح بن عبادة أخربنا مح - ٣٥٣٥
  قد صام ويفطر حىت يقال قد أفطر : يصوم حىت يقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  الزهري عن أنس

حدثنا أبو خيثمة زهري بن حرب حدثنا ابن أيب أويس حثين سليمان بن بالل عن يونس بن يزيد عن ابن  - ٣٥٣٦
نس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لبس خامتا من فضة يف ميينه فيه فص حبشي وكان عن أ: شهاب 

  جيعل فصه يف بطن كفه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربنا يونس بن يزيد األيلي عن : حدثنا حيي بن أيوب و ابن قدامة قاال  - ٣٥٣٧
  كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خامتا من ورق وكان فصه حبشيا : أنس بن مالك قال حدثين : الزهري قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب حدثين إبراهيم بن سعد عن  - ٣٥٣٨
فصنع الناس اخلواتيم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم خامتا من ورق قال عن أنس بن مالك رأى يف يد رسول : الزهري 

  من الورق فطرح خامته فطرح الناس خواتيمهم 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا : حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا مالك بن أنس عن الزهري  - ٣٥٣٩
  ) اقتلوه : ( هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : وعلى رأسه مغفر فقيل  عليه و سلم دخل يوم الفتح

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل : حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا سفيان عن الزهري  - ٣٥٤٠
  مكة وعليه مغفر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى : حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا بشري بن السري حدثنا مالك عن الزهري  - ٣٥٤١
  ) اقتلوه : ( هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اهللا عليه و سلم قدم عام الفتح وعليه مغفر فقيل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا : دثنا وكيع عن مالك بن أنس عن الزهري حدثن أبو بكر بن أيب شيبة ح - ٣٥٤٢
  عليه و سلم دخل مكة وعليه مغفر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا ابن جريج عن الزهري وال أعلمه إال  - ٣٥٤٣
  امته سلم كان إذا دخل اخلالء وضع خ

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن رسول اهللا : حدثنا زهري بن حرب حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري  - ٣٥٤٤
  حممد رسول اهللا : صلى اهللا عليه و سلم اختذ خامتا من ورق له فص حبشي ونقشه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أنس قال : خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري حدثنا أبو  - ٣٥٤٥
  سلم عن الدباء واملزفت أن ينبذ فيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة : ( عن أنس يبلغ به : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن الزهري  - ٣٥٤٦
  ) بالعشاء فابؤوا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حنوه : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن عيينة  - ٣٥٤٧
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

آخر نظرة نظرهتا إىل رسول : عن أنس بن مالك قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن الزهري  - ٣٥٤٨
يوم االثنني كشف الستارة والناس خلف أيب بكر فنظرت إىل وجهه كأنه ورقة مصحف اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أن امكثوا وألقى السجف وتوىف يف آخر ذلك اليوم : فأراد الناس أن يتحركوا فأشار إليهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال : ( لنيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أنس عن ا: حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن الزهري مسعه  - ٣٥٤٩
  ) تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وال تقاطعوا وكونوا عباد اهللا إخوانأ ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ه مسع أنس بن مالك أن: حفظت هذه األربعة من الزهري : حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا سفيان قال  - ٣٥٥٠
ال تقاطعوا وال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يقول 

  ) إخوانا وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس عن النيب صلى : نا سفيان حسني عن الزهري حدثنا ابن أيب شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخرب - ٣٥٥١
  اهللا عليه و سلم حنوه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة : عن أنس قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن الزهري  - ٣٥٥٢
على خدمته فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين فكنا أمهايت حيثثنين 

يا رسول  -و أبو بكر عن مشاله  -شيب له من بئر يف الدار فشرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له عمر 
  ) األمين فاألمين : ( اهللا أعط أبا بكر فأعطاه أعرابيا عن ميينه وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

قدم النيب صلى اهللا عليه و : من أنس : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن عيينة عن الزهري مسعه  - ٣٥٥٣
  سلم حنوه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: نسا يقول مسع أ: حفظت من الزهري عودا وبدءا أنه : حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا سفيان قال  - ٣٥٥٤
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة وأنا ابن عشر سنني وتويف وأنا ابن عشرين سنة وكن أمهايت حيثثنين 

  على خدمته 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسع أنسا يقول : حفظت من الزهري عودا وبدءا أنه : حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا سفيان قال  - ٣٥٥٥
خل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دارنا فحلبنا له من شاة داجن وشيب له من ماء بئر يف الدار فشرب رسول د

أعط أبا بكر فقناوله : اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر عن مشاله وأعرايب عن مشاله و عمر ناحية فقال عمر 
  ) ن فاألمين األمي: ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األعرايب وقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رجل : عن أنس قال : حدثنا ابن عيينة عن الزهري : حدثنا أبو خيثمة و أبو بكر بن أيب شيبة قاال  - ٣٥٥٦
: ( فلم يذكر خريا ولكن أحب اهللا ورسوله قال : قال ) وما أعددت هلا ؟ : ( يا رسول اهللا مىت الساعة ؟ قال : 

  ) ع من أحببت فأنت م
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رجال سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا حممد بن عباد حدثنا سفيان عن الزهري  - ٣٥٥٧
ما أعددت هلا كبريا من عمل غري : قال ) ما أعددت هلا ؟ : ( سلم عن الساعة فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ) املرء مع من أحب : ( فقال : هللا ورسوله أين أحب ا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس قال سقط النيب : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة و أبو خيثمة قاال حدثنا ابن عييتة عن الزهري  - ٣٥٥٨
إمنا : ( ته قال صلى اهللا عليه و سلم عن فرس فجحش شقه األمين فحضرت الصالة فصلى بنا قاعدا فلما قضى صال

ربنا : مسع اهللا ملن محده فقولوا : جعل اإلمام ليومت به فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال 



  ) لك احلمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أمجعني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أومل على صفية :  حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن الزهري - ٣٥٥٩
  بتمر وسويق : أراه قال  -

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب : حدثنا ابن أيب شعيب احلراين حدثنا مسكني بن بكري عن األوزاعي عن ابن شهاب  - ٣٥٦٠
  صلى اهللا عليه و سلم شرب قائما 

  إسناده صحيح  :قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا : وحدثناه مرة أخرى حدثنا مسكني بن بكري عن األوزاعي عن ابن شهاب  - ٣٥٦١
  ) األمين فاألمين : ( عليه و سلم شرب قائما وعلى ميينه أعريب وعن مشاله أبو بكر فأعطاه األعرايب وقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن : ريا بن حيي الواسطي حدثنا هشيم عنم سفيان بن حسني عن الزهري حدثنا زك - ٣٥٦٢
يا رسول اهللا : و أبو بكر عن يساره وأعرايب عن ميينه فقال عمر : النيب صلى اهللا عليه و سلم أيت بلنب فشرب قال 

  فناول األعرايب : ناول أبا بكر قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أبو معاوية عن إمساعيل بن مسلم عن الزهري  - ٣٥٦٣
لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يليب 

  ) وامللك ال شريك لك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس قال : نا وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد عن عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري حدث - ٣٥٦٤
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يشرب وعن يساره أبو بكر وعن ميينه رجل من األعراب فأعطى األعرايب 

  ) األمين فاألمين : ( فضله مث قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أنه أبصر على رسول اهللا : ثنا بشر بن الوليد الكندي أخربنا إبراهيم بن سعد عن الزهري حد - ٣٥٦٥
صلى اهللا عليه و سلم خامت ورق يوما واحدا فصنع خواتيم من ورق فلبسوها فطرح النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ورأى على أم سلمة قرطني من  خامته فطرح الناس خواتيمهم ورأى يف يد رجل خامتا من ذهب فضرب إصبعه ضربة
  ذهب فأعرض عنهما حىت رمت به 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



قرأ : عن أنس قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن املبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب  - ٣٥٦٦
  } عني بالعني وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وال{ : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل وغريه عن ابن املبارك حدثنا أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن  - ٣٥٦٧
ملا مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرضه الذي مات فيه أتاه بالل فأذن : عن أنس قال : حسني عن الزهري 

يا رسول اهللا فمن يصلي بالناس ؟ : قال ) فليصل ومن شاء فليدع  يا بالل قد بلغت فمن شاء: ( بالصالة فقال 
فلما تقدم أبو بكر رفعت الستور عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنظرنا ) مروا أبا بكر فليصل بالناس : ( قال 

 صلى اهللا عليه إليه كأنه ورقة بيضاء عليه مخيصة سوداء فظن أبو بكر أنه يريد اخلروج فتأخر فأشار إليه رسول اهللا
  أن صل مكانك فصلى أبو بكر وما رأينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت مات من يومه : و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ملا : عن أنس قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن أسامة بن زيد عن الزهري  - ٣٥٦٨
لوال أن جتد صفية : ( فقال  -وقد جدع أنفه ومثل به  -رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبمزة  كان يوم أحد مر

فكفن يف منرة إذا مخر رأسه بدت رجاله وإذا مخرت ) يف نفسها تركته حىت حيشره اهللا من بطون السباع والطري 
وكان جيمع الثالثة ) هيد عليكم اليوم أنا ش: ( رجاله بدا رأسه فخمروا رأسه ومل يصل على أحد من الشهداء وقال 

  فيقدمه يف اللحد ويكفن الرجلني والثالثة يف ثوب واحد ) أيهم كان أكثر قرآنا ؟ : ( يف قرب واالثنني يف قرب ويسأل 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

نيب صلى اهللا عليه و عن أنس أن ال: حدثنا حيىي بن معني حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري  - ٣٥٦٩
  سلم كان يشري يف الصالة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرمحن بن املتوكل حدثنا فضيل بن سليمان النمريي حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق املدين عن  - ٣٥٧٠
ني من ذرية البشر سألت اهللا الآله: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس بن مالك : الزهري 

  ) فأعطانيهم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا مؤمل بن إهاب حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري  - ٣٥٧١
  : سلم دخل يف عمرة القضاء و ابن رواحة بني يديه وهو يقول 

  )  تنزيله خلوا بين الكفار عن سبيله قد أنزل الرحم يف( 
  ) بأن خري القتل يف سبيله ( 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربين قره بن عبد الرمحن أن ابن شهاب حدثه  - ٣٥٧٢
وباملدينة عشرا تنبأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو ابن أربعني سنة فمكث مبكة عشرا : أنس بن مالك قال 



  وتويف ابن ستني سنة وليس يف رأسه وحليته عشرون شعرة بيضاء 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي حدثنا عيسى بن يونس عن معاوية بن حيىي الصديف عن  - ٣٥٧٣
إن لكل دين خلقا وإن خلق هذا الدين : ( ه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا علي: عن أنس بن مالك قال : الزهري 

  ) احلياء 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك : حدثنا صاحل بن مالك أبو عبد اهللا حدثنا عبد الرزاق بن عمر الثقفي عن الزهري  - ٣٥٧٤
وأخذ بيد أيب عبيدة بن ) ا أميننا إن لكل أمة أمينا وهذ: ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : قال 

  اجلراح 
  إسناده لني واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي حدثنا عبد اهللا بن املبارك أخربنا معمر عن الزهري  - ٣٥٧٥
  كان أشبههم بالنيب صلى اهللا عليه و سلم احلسن بن علي : أنس قال 
  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا روح حدثنا أسامة عن نافع عن ابن عمر  - ٣٥٧٦
ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحد مسع نساء : عن أنس بن مالك قال : قال اسامة وحدثين الزهري 

غ ذلك نساء األنصار فبكني محزة فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه فبل) لكن محزة ال بواكي له : ( األنصار يبكني فقال 
  ) يا وحيهن أما زلن يبكني مذ اليوم فليبكني وال يبكني على هالك بعد اليوم : ( و سلم مث استيقظ وهن يبكني فقال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : عن أنس قال : عن الزهري حدثنا وهب بن بقيه الواسطي حدثنا خالد عن عبد الرمحن  - ٣٥٧٧
  ) إذا حضر العشاء وأقيمت الصآلة فابدؤوا به وال تعجلوا عن عشائكم : ( صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس قال : مسعت يونس حيدث عن الزهري : حدثنا زهري حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال  - ٣٥٧٨
  ) اللهم اجعل باملدينة ضعفي ما مبكة من الربكة : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربين أنس بن مالك أن رسول : حدثنا أبو بكر بن زجنوية حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري  - ٣٥٧٩
  : ضاء و ابن رواحه آخذ بغرزه وهو يقول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة يف عمرة الق

  ) خلوا بين الكفار عن سبيله قد أنزل الرمحن يف تنزيله ( 



  ) بأن خري القتل يف سبيله ( 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن زجنوية حدثنا احلميدي حدثنا سفيان بن عيينه حدثنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن  - ٣٥٨٠
  عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أومل على صفية بسويق ومتر : ئل عن الزهري وا

  مسعته من الزهري حيدثه ومل أحفظه وكان بكر بن وائل جيالس الزهري معنا : وقال سفيان 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربين : عن يونس عن ابن شهاب حدثنا أبو بكر بن زجنوية حدثنا عثمان بن صاحل حدثنا ابن وهب  - ٣٥٨١
اللهم اجعل فيها ضعفي ما مبكة من : (  -وهو باملدينة  -أنس بن مالك أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  ) الربكة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مالك أن رسول اهللا  عن أنس بن: حدثنا حممد بن املنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري  - ٣٥٨٢
  صلى اهللا عليه و سلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك : حدثنا أمحد بن املقدام العجلي حدثنا حممد بن بكر حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب  - ٣٥٨٣
الناس فدخل النيب صلى اهللا عليه و سلم املسجد قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة وهي حممة فحم : قال 

  فتجشم الناس الصالة قياما : قال ) صالة القاعد على النصف من صالة القائم : ( والناس قعود يصلون فقال 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

أنس أن رسول اهللا  عن: حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا طلحة ابن حيىي عن يونس عن ابن شهاب  - ٣٥٨٤
  صلى اهللا عليه و سلم لبس خامتا من فضة يف ميينه فيه فص حبشي وكان فصه مما يلي كفه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن حيىي بن أيب مسينة البغدادي حدثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - ٣٥٨٥
  سن بن علي أشبههم وجها برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان احل: عن أنس بن مالك قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رأيت على : عن أنس قال : حدثنا حممد بن حيىي بن أيب مسينه حدثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - ٣٥٨٦
  زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قميصا سرياء حريرا 

  إسناده صحيح : م أسد قال حسني سلي



قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس قال : حدثنا حممد بن عباد حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن الزهري  - ٣٥٨٧
  ) إن حوضي ما بني أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من األباريق عدد جنوم السماء : ( عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا : حاق بن أيب إسرائيل حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري حدثنا إس - ٣٥٨٨
  عليه و سلم كان يشري يف الصآلة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت : عن أنس بن مالك قال : حدثنا القواريري حدثنا عبد األعلى عن حممد بن إسحاق عن الزهري  - ٣٥٨٩
  ) كل مسكر حرام : ( ى اهللا عليه و سلم ينهى عن ما يصنع يف الظروف واملزفته وعن الدباء وقال رسول اهللا صل

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن يوسف الغضيضي أبو جعفر حدثنا عبد اهللا بن وهب عن قره بن عبد الرمحن عن ابن  - ٣٥٩٠
 عليه و سلم تنبأ وهو ابن أربعني فمكث مبكة عشرا وباملدينة عن أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا: شهاب 

  عشرا وتويف وهو ابن ستني وليس يف رأسه وحليته عشرون شعرة بيضاء 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين أنس بن : حدثنا زهري بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن صاحل عن ابن شهاب  - ٣٥٩١
لو أن البن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن : ( ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مالك أن رس

  ) ميأل فاه إال التراب واهللا يتوب على من تاب 

حدثنا أبو موسى حدثنا احلسن بن موسى حدثنا ابن هليعة حدثنا يزيد بن أيب حبيب و عقيل عن ابن  - ٣٥٩٢
  سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يبيع الرجل فحلة فرسه عن أنس بن مالك أن ر: شهاب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أنه أخربه أن : حدثنا زهري حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث حدثين ابن شهاب  - ٣٥٩٣
ذاهب إىل العوايل والشمس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب ال

  مرتفعة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربين أنس بن مالك : حدثنا أبو خثيمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال  - ٣٥٩٤
هللا صلى اهللا أن ناسا من األنصار قالوا يوم حنني حني أفاء اهللا على رسوله من أموال هوازن ما أفاء فطفق رسول ا

يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر ! يغفر اهللا لرسول اهللا : عليه و سلم يعطي رجاال من قريش املئة من اإلبل قالوا 
  من دمائهم ؟ 

فحدث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبقالتهم فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل األنصار : قال أنس 



: ( ومل يدع معهم أحدا غريهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال  فجمعهم يف قبة من آدم
أما ذوو رأينا يارسول اهللا فلم يقولوا شيئا وأما ناس منا حديثة : فقال له فقهاء األنصار ) ما حديث بلغين عنكم ؟ 

تقطر من دمائهم ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا  يغفر اهللا لرسول اهللا أيعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا: أسناهنم فقالوا 
فإين أعطي رجاال حديثي عهد بكفر أتألفهم أفال ترضون أن يذهب الناس باألموال وترجعون إىل : ( عليه و سلم 

  ) رحالكم برسول اهللا ؟ فواهللا ملا تنقلبون به خري مما ينقلبون به ؟ 
  بلى يارسول اهللا قد رضينا : قالوا 

قالوا : قال أنس ) نكم ستجدون بعدي أثرة شديدة فأبصروا حىت تلقوا اهللا ورسوله فإين على احلوض فإ: ( قال هلم 
  نعم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسع أنس بن مالك يقول سقط رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان حدثنا الزهري  - ٣٥٩٥
ا نعوده فحضرت الصالة فصلى بنا قاعدا فصلينا خلفه قعودا فلما قضى سلم من فرس فجحش شقه األمين فدخلن

إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال مسع اهللا : ( الصالة قال 
  ) ربنا لك احلمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أمجعني : ملن محده فقولوا 
  ) ربنا ولك احلمد : ( حدثنا به سفيان مرة أخرى قال : قال أبو يعقوب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

آخر نظرة نظرهتا إىل رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس قال : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان حدثنا الزهري  - ٣٥٩٦
 -أن امكثوا : لناس عليه و سلم كشف الستارة يوم توىف فنظرت إىل وجهه كأنه ورقة مصحف مث أشار إىل ا

  وهم صفوف خلف أيب بكر  -وأرخى السجف وتويف من آخر ذلك اليوم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سأل رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن : عن أنسا يقول : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن الزهري  - ٣٥٩٧
إال أين أحب اهللا ورسوله فقال رسول اهللا :  -ر كبريشيء كأنه مل يذك -قال ) ما أعددت هلا ؟ : ( الساعة فقال 

  ) فأنت مع من أحببت : ( صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا : ( عن أنس بن مالك يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن الزهري  - ٣٥٩٨
  ) ابدؤوا بالعشاء حضر العشاء وأقيمت الصالة ف

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن الزهري  - ٣٥٩٩
  عن الدباء واملزفت أن ينتبذ فيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أنسا يقول : هري مسع الز: حدثنا إسحاق حدثنا سفيان قال  - ٣٦٠٠
املدينة وأنا ابن عشر سنني ومات وأنا ابن عشرين سنة وكن أمهايت حيثثنين على خدمته فدخل علينا دارنا فحلبنا له 

اهللا عليه  شاة داجن وشبنا له لبنها مباء من بئر الدار و أبو بكر عن ميينه و عمر يناجيه فشرب النيب رسول اهللا صلى
  ) األمين فاألمين ( يا رسول اهللا أعط أبا بكر فناوله األعرايب وقال : و سلم فقال عمر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين أنس بن مالك أن رسول اهللا : حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري قال  - ٣٦٠١
لشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على املنرب فذكر الساعة وذكر أن بني صلى اهللا عليه و سلم خرج حني زاغت ا

من أحب أن يسأل عن شئ فليسأل عنه فواهللا ال تسألوين عن شئ إال حدثتكم به ما : ( يديها أمورا عظاما قال 
  ) دمت يف مقامي هذا 

من أيب : فقام عبد اهللا بن حذافة قال ) النار : ( أين مدخل أيب يا رسول اهللا قال : فقام إليه رجل فقال : قال أنس 
رضينا باهللا ربا : فربك عمر على ركبتيه فقال ) سلوين : ( مث أكثر أن يقول ) أبوك حذافة : ( يا رسول اهللا ؟ قال 

وباإلسالم دينا ومبحمد رسوال فسكت رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني قال عمر ذلك مث قال النيب 
والذي نفسي بيده لقد عرضت علي اجلنة والنار آنفا يف عرض هذا احلائط فلم ( لى اهللا عليه و سلم رسول اهللا ص

  ) أر كاليوم يف اخلري والشر 
ما رأيت ابنا قط أعق منك : قالت أم عبد اهللا بن حذافة : وأخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة : قال الزهري 

واهللا لو أحلقين بعبد : قال عبد اهللا ! اهلية فتفضحها على رؤوس الناس ؟ أكنت تأمن أن تكون أمك قارفت يف اجل
  أسود للحقته 

  إسناده صحيح ورجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا القواريري حدثنا يزيد حدثنا معمر عن الزهري  - ٣٦٠٢
  ) إذا وضع العشاء ونودي بالصالة فابدؤوا بالعشاء : (  صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا: عن أنس قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خثيمة حدثنا أحوص بن جواب حدثنا عمار بن زريق عن حممد بن عبد الرمحن عن إمساعيل بن  - ٣٦٠٣
   عليه و سلم يهل بعمرة وحج مسعت رسول اهللا صلى اهللا: عن أنس قال : أمية عن الزهري 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس قال كان رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري  - ٣٦٠٤
  عليه و سلم يصلي العصر مث يذهب الذاهب إىل العوايل والشمس مرتفعة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن : حدثنا زهري حدثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد احلنفي حدثنا ابن أيب ذئب عن ابن شهاب  - ٣٦٠٥
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء حية مث يذهب الذاهب إىل العوايل فيأتيها 



  والشمس مرتفعة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس قال : حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا أبو العوام عن معمر عن الزهري  - ٣٦٠٦
ملا كان يوم حنني اهنزم النأس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال العباس بن عبد املطلب و أبا سفيان بن 

أصحاب سورة البقرة يا معشر األنصار مث استحر  يا: احلارث وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ينادي 
النداء يف بين احلارث بن اخلزرج فلما مسعوا النداء أقبلوا فواهللا ما شبهتهم إال إىل اإلبل جتيء إىل أوالدها فلما التقوا 

أبيض وأخذ كفا من حصى ) اآلن محي الوطيس : ( التحم القتال فقال رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وكان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يومئذ أشد الناس قتاال بني يديه ) هزموا ورب الكعبة : ( فرمى به وقال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو موسى هارون بن عبد اهللا حدثنا ابن أيب فديك عن عمر بن حفص عن عثمان بن عبد الرمحن  - ٣٦٠٧
  ) من سره أن يسلم فليلزم الصمت : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ل عن أنس قا: عن الزهري 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا هارون بن عبد اهللا حدثنا حممد بن بكر الربساين حدثنا يونس بن يزيد األيلي حدثين الزهري  - ٣٦٠٨
  لم و أبو بكر و عمر و عثمان ميشون أمام اجلنازة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: أنسنب مالك قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أنه مسع أنس بن مالك يقول : حدثنا كامل بن طلحة حدثنا ليث بن سعد حدثنا عقيل عن ابن شهاب  - ٣٦٠٩
يف : أحسبه قال  -يف من أحب أن ينسأ له يف أجله ويبسط له : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : 

  ) رزقه فليصل رمحه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا روح حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال  - ٣٦١٠
: قال عن أنس ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أحد مسع نساء األنصار يبكني ف: قال وحدثين الزهري 

فبلغ ذلك نساء األنصار فبكني محزة فنام رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ) لكن محزة ال بواكي له ( 
  ) يا وحيهن ما زلن يبكني منذ اليوم فليبكني وال يبكني على هالك بعد اليوم : ( استيقظ وهن يبكني فقال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ذيل بن إبراهيم اجلماين حدثنا عثمان بن عبد الرمحن الزهري من ولد سعد بن أيب وقاص عن حدثنا ه - ٣٦١١
ال إله إال اهللا يف ساعة من ليل أو : ما قال عبد : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس قال : الزهري 

  )  هنار إال طمست ما يف صحيفته من السيئات حىت يسكن إىل مثلها من احلسنات
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن أنس بن مالك : حدثنا وهب بن بقية الواسطي أخربنا خالد عن عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري  - ٣٦١٢
ال حتاسدوا وال تنافسوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا : ( عن النيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ) ل أن يهجر أخاه فوق ثالث أيام إخوانا وال حيل لرج
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أنس قال : حدثنا وهب أخربنا خالد عن عبد الرمحن عن الزهري  - ٣٦١٣
ن فاألمين األمي: ( و سلم شرب لبنا وعن يساره أبو بكر وعن ميينه رجل من األعراب فأعطى األعرايب فضلة مث قال 

 (  
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

] أيب [ كان : عن أنس قال : حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن الزهري  - ٣٦١٤
فرج سقف بييت وأنا مبكة فنزل جربيل ففرج صدري مث غسله من ماء : ( حيدث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ) من ذهب مملوء حكمة وإميانا فأفرغها يف صدري مث أطبقه زمزم مث جاء بطست 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس قال : حدثنا أبو علي احلسين حدثنا ابن أيب أويس حدثين أيب عن موسى بن عقبة عن الزهري  - ٣٦١٥
  ) وال بدرهم : ( يا رسول اهللا أال نعني يف فداء العباس ؟ قال : قالوا 
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

: عن أنس بن مالك قال : حدثنا أبو بكر بن زجنويه عن أيب صاحل عن الليث عن يونس عن الزهري  - ٣٦١٦
فرج سقف بييت وأنا مبكة فنزل جربيل عليه السالم : ( كان أبو ذر حيدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

مث أتى بطست من ذهب مملوء حكمة وإميانا فأفرغها يف صدري مث أطبقه مث  ففرج صدري مث غسله من ماء زمزم
: من هذا ؟ قال : افتح قال : أخذ يدي فعرج يب إىل السماء فلما أتى السماء الدنيا قال جربيل خلازن السماء 

ء الدنيا إذا رجل نعم ففتح فلما علونا السما: وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم قال : هل معك أحد ؟ قال : جربيل قال 
مرحبا بالنيب : قاعد على ميينه أسودة وعلى يساره أسودة فإذا نظر قبل ميينه تبسم وإذا نظر قبل مشاله بكى قال 

هذا آدم وهذه األسودة عن ميينه وعن مشاله بنوه فأهل : من هذا ؟ قال : قات جلربيل : الصاحل واالبن الصاحل قال 
  اليت عن مشاله أهل النار فإذا نظر إىل اليمني ضحك وإذا نظر قيل مشاله بكى  اليمني منهم أهل اجلنة واألسودة

افتح قال له خازهنا مثل ما قال خازن السماء الدنيا : مث عرج يب جربيل حىت أتى السماء الثانية فقال خلازهنا : قال 
  ففتح 

ومل يبني كيف منازهلم غري أنه قد فذكر أنه وجد يف السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم : فقال أنس 
  ذكر أنه وجد آدم يف السماء الدنيا وإبراهيم يف السماء الثلثة 

: مرحبا بالنيب الصاحل واألخ الصاحل قال : قال أنس فلما مر جربيل ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإدريس قال 
من : قلت : بالنيب الصاحل واألخ الصاحل قال هذا إدريس مث مررت مبوسى فقال مرحبا : من هذا ؟ قال : مث قلت 

من هذا ؟ : قلت : مرحبا بالنيب الصاحل واألخ الصاحل قال : مث مررت بعيسى فقال : هذا موسى قال : هذا ؟ قال 
: من هذا ؟ قال : قلت : مرحبا بالنيب الصاحل واالبن الصاحل قال : مث مررت بإبراهيم فقال : عيسى قال : أراه قال 



  ) براهيم هذا إ
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا محيد بن الربيع اخلراز حدثنا سعيد بن أيب مرمي املصري حدثنا نافع بن يزيد عن عقيل بن خالد عن  - ٣٦١٧
إن أيوب نيب اهللا كان يف بالئه مثاين : ( عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ابن شهاب 
ة فرفضه القريب والبعيد إال رجالن من إخوانه كانا من أخص إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان إليه فقال عشرة سن

وما ذاك ؟ قال منذ مثاين عشرة سنة مل : أتعلم واهللا لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد قال صاحبه : أحدمها لصاحبه 
  ! فيكشف عنه ؟  Cي

ال أدري ما يقول غري أن اهللا يعلم أين كنت أمر على : ذكر ذلك له فقال أيوب فلما راحا إليه مل يصرب الرجل حىت 
  الرجلني يتنازعان فيذكران اهللا فأرجع إىل بييت فأكفر عنهما كراهية أن يذكر اهللا إال يف حق 

وكان خيرج إىل حاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حىت يبلغ فلم كان ذات يوم أبطأ عليهما : قال 
فاستبطأته فلقيته ينتظر وأقبل عليهما قد } اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب { وأوحي إىل أيوب يف مكانه 

أي بارك اهللا فيك هل رأيت نيب اهللا هذا املبتلى : أذهب اهللا ما به من البالء وهو على أحسن ما كان فلما رأته قالت 
  حيحا قال فإين أنا هو وواهللا على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان ص

أنذر للقمح وأنذر للشعري فبعث اهللا سحابتني فلما كانت إحدامها على أنذر القمح أفرغت فيه : وكان له أنذران 
  ) الذهب حىت فاض وأفرغت األخرى على أنذر الشعري الورق حىت فاض 

  رجاله رجال الصحيح خال محيد بن الربيع اخلزاز : قال حسني سليم أسد 

أخربين : حدثنا محيد بن الربيع اخلراز حدثنا رومي القارئ أخربنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري  - ٣٦١٨
إذاأخضبت األرض فانزلوا عن ظهركم فأعطوه حقه من الكأل وإذا : ( أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ) لليل أجدبت األرض فامضوا عليها بنقيها وعليكم بالدجلة فإن األرض تطوى با

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا محيد حدثنا شبابة بن سوار حدثنا عقيل عن ابن شهاب ن  - ٣٦١٩
  سلم كان إذا أراد أن جيمع بني الظهر والعصر يف السفر أخر الظهر حىت يدخل وقت العصر فيجمع بينهما 

  ن يونس األيلي عن الزهري حدثنا قاسم بن أيب شيبة حدثنا وهب بن جرير عن أبيه ع - ٣٦٢٠
  ) اللهم اجعل باملدينة ضعفي ما مبكة من الربكة : ( عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : 

  إسناده ضعيف وهو حديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  شريك عن أنس

عن أنس أن : بيه حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا احلسن بن دعامة حدثنا عمر بن شريك عن أ - ٣٦٢١
  ) اختضبوا باحلناء فإنه طيب الريح يسكن الدوخة : ( النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ال أدري شريك هذا هو ابن أيب منر أم ال ؟ : قال أبو يعلى 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن : عن شريك بن أيب منر  حدثنا أبو خثيمة زهري بن حرب حدثنا ابن أيب أويس إمساعيل حدثين أيب - ٣٦٢٢
يا : ( سار رجل مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فلعن بعريه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : أنس بن مالك قال 

  ) عبد اهللا ال تسر معنا على بعري ملعون 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: مسعت أنسا يقول : عن شريك بن أيب منري قال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أنس بن عياض  - ٣٦٢٣
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسمع بكاء الصيب وراءه فيخفف خمافة أن تفنت أمه 

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا حممد بن احلسن بن أيب يزيد الصدائي حدثنا عباد املنقري عن علي بن زيد  - ٣٦٢٤
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة وأنا ابن مثان سنني : عن أنس بن مالك قال : ن سعيد بن املسيب ع

يا رسول اهللا إنه مل يبق رجل وال امرأة : فأخذت أمي بيدي فانطلقت يب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
  ما أحتفك به إال ابين هذا فخذه فليخدمك ما بدا لك من األنصار إال وقد أحتفتك بتحفة وإين ال أقدر على 

فخدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشر سنني فما ضربين ضربة وال سبين سبة وال انتهرين وال عبس يف 
فكانت أمي وأزواج النيب صلى اهللا عليه ) يا بين اكتم سري تك مؤمنا : ( وجهي وكان أول ما أوصاين به أن قال 

لنين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال أخربهم به وما أنا مبخرب سر رسول اهللا صلى اهللا عليه و و سلم يسأ
  سلم أحدا أبدا 

  يا بين عليك بإسباغ الوضوء حيبك حافظاك ويزاد يف عمرك : ( وقال 
  ) ويا أنس بالغ يف االغتسال من اجلنابة فإنك خترج من مغتسلك وليس عليك ذنب وال خطيئة 

تبل أصول الشعر وتنقي البشرة ويا بين إن استطعت أن ال تزال ( كيف املبالغة يا رسول اهللا ؟ قال : قلت : ال ق
  أبدا على وضوء فإنه من يأته املوت وهو على وضوء يعط الشهادة 

  ويا بين إن استطعت أن ال تزال تصلي فإن املالئكة تصلي عليك ما دمت تصلي 
  يك من ركبتيك وفرج بني أصابعك وارفع مرفقيك عن جنبيك ويا أنس إذا ركعت فأمكن كف

ويا بين إذا رفعت رأسك من الركوع فأمكن كل عضو منك موضعه فإن اهللا ال ينظر يوم القيامة إىل من ال يقيم 
  صلبه بني ركوعه وسجوده 

: أو قال  -ب ويا بين فإذا سجدت فأمكن جبهتك وكفيك من األرض وال تنقر نقر الديك وال تقع إقعاء الكل
  وإياك وااللتفات يف الصالة فإن االلتفات يف الصالة هلكة فإن كان ال بد ففي النافلة ال يف الفريضة  -الثعلب 

  ويا بين إذا خرجت من بيتك فال تقعن عينك على أحد من أهل القبلة إال سلمت عليه فإنك ترجع مغفورا لك 
  لك ويا بين إذا دخلت منزلك فسلم عل نفسك وعلى أه

  ويا بين إن استطعت أن تصبح ومتسي وليس يف قلبك غش ألحد فإنه أهون عليك يف احلساب 
  ويا بين إن اتبعت وصييت فال يكن شئ أحب إليك من املوت 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



عن أنس : مة حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو خالد عن ابن جريح عن عبد الكرمي بن مالك عن عكر - ٣٦٢٥
قال إهنا ) فاركبها : ( إهنا بدنة قال : قال ) اركبها : ( عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال لرجل يسوق بدنة 

  ) اركبها غري مقروحة : ( قال إهنا بدنة قال ) وإن : ( بدنة قال 
  رجاله رجال الصحيح واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  الرفاعي حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا مسعان بن مالك املالكي عن أيب وائل حدثنا أبو هشام  - ٣٦٢٦
جاء أعرايب فبال يف املسجد فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم مبكانه فاحتفر وصب عليه دلو من : عن عبد اهللا قال : 

هللا عن النيب صلى اهللا عليه و يا رسول اهللا املرء حيب القوم وملا يعمل بعملهم ؟ فقال رسول ا: ماء قال األعرايب 
  ) املرء مع من أحب : ( سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس عن النيب عن النيب صلى : حدثنا أبو هشام حدثنا أبو بكر حدثنا منصور عن سامل بن أليب اجلعد  - ٣٦٢٧
  اهللا عليه و سلم مثله 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس رضي اهللا : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد  - ٣٦٢٨
ما صنعت ؟ وما قال : خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسع سنني فما قال يل لشيء يكرهه : عنه قال 

  ! ما أحسن ما صنعت : لشيء يعجبه 
  أن احلديث صحيح إسناده ضعيف غري : قال حسني سليم أسد 

  عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله : حدثنا سفيان حدثنا أبو بكر عن محيد الطويل  - ٣٦٢٩
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا حيىي بن يعلى حدثين أيب عن غيالن بن جامع عن عثمان بن املغرية  - ٣٦٣٠
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يليب باحلج والعمرة مجيعا : حدثين أنس قال : أيب اجلعد قال عن سامل بن 

  وإن ركبيت لتصيب ركبته 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين أنس بن مالك قال بينما أنا : حدثنا أبو خثيمة حدثنا جرير عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد قال  - ٣٦٣١
يا رسول اهللا مىت : اهللا صلى اهللا عليه و سلم خارجان من املسجد فلقينا رجل عند سدة املسجد فقال ورسول 

يا رسول : فكأن الرجل أمسك مث قال : قال ) ما أعددت هلا ؟ : ( الساعة ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ) فأنت مع من أحببت : ( ورسوله قال اهللا ما أعددت هلا كبري صالة وال صيام وال صدقة ولكين أحب اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أنس أن رجال : مسعت سامل بن أيب اجلعد : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا غندر عن شعبة قال  - ٣٦٣٢
ن كبري صالة وال ما أعددت هلا م: قال ) ما أعددت هلا ؟ : ( مىت الساعة ؟ قال : سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ) فأنت مع من أحببت : ( صيام وال صدقة إال أين أحب اهللا ورسوله قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حممد بن املنكدر عن أنس

مسعنا أنس بن : حدثنا أبو خثيمة زهري بن حرب حدثنا ابن عيينة عن ابن املنكدر و إبراهيم بن ميسرة  - ٣٦٣٣
  ع النيب صلى اهللا عليه و سلم الظهر باملدينة أربعا والعصر بذي احلليفة ركعتني صليت م: مالك يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أنس : حدثنا صاحل بن مالك حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة عن حممد بن املنكدر قال  - ٣٦٣٤
لم الظهر باملدينة أربعا وصلى العصر بذي احلليفة ركعتني وهو صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: بن مالك يقول 
  مسافر إىل مكة 

  إسناده صحيح واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

صليت مع : عن أنس قال : حدثنا حممد بن اخلطاب حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن حممد بن املنكدر  - ٣٦٣٥
  عا وضلى العصر بذي احلليفة ركعتني النيب صلى اهللا عليه و سلم الظهر باملدينة أرب

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن مالك البصري حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق القرشي عن  - ٣٦٣٦
شر سألت ريب الالهني من ذرية الب: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس قال : حممد بن املنكدر 

  ) فوهبهم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  ربيعة الرأي عن أنس

بعث رسول : عن أنس قال : حدثنا ابن الداوردي عن ربيعة : حدثنا زهري و هارون بن معروف قاال  - ٣٦٣٧
  اء اهللا صلى اهللا عليه و سلم على رأس أربعني وقبض وهو ابن ستني ليس يف حليته وال يف رأسه عشرون شعرة بيض

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما كان يف : مسعت أنسا يقول : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ربيعة قال  - ٣٦٣٨
  رأس النيب صلى اهللا عليه و سلم وحليته عشرون شعرة بيضاء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول : عن أنسنب مالك قال : د بن مصعب حدثنا األوزاعي عن ربيعة حدثنا أبو خثيمة حدثنا حمم - ٣٦٣٩
  ) خيرج الدجال من يهودية أصبهان معه سبعون ألفا من اليهود عليهم السيجان : ( اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت أنسا رضي اهللا : بن أيب عبد الرمحن قال حدثنا أبو خثيمة حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن ربيعة  - ٣٦٤٠
  مل يكن يف رأس النيب صلى اهللا عليه و سلم وحليته عشرون شعرة بيضاء : عنه يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال أنس بن مالك تويف رسول اهللا : مسعت ربيعة الرأي يقول : حدثنا زهري حدثنا أنس بن عياض قال  - ٣٦٤١
   عليه و سلم وهو ابن ستني سنة ليس يف رأسه وحليته عشرون شعرة بيضاء صلى اهللا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو جعفر حممد بن يوسف الغضيضي حدثنا عبد اهللا بن وهب عن قرة أن ربيعة بن أيب عبد الرمحن  - ٣٦٤٢
فسمعته يذكر من صفة رسول : أنس بن مالك قال حدثه أنه شهد بابا من بقيع الغرقد كان قاعدا خلق خلفه فيهم 

تنبأ رسول اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو ابن أربعني : اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان فيما ذكر أن قال 
  فمكث يف مبكة عشرا وباملدينة عشرا وتويف وهو ابن ستني وليس يف راسه وحليته عشرون شعرة بيضاء 

  إسناده ضعيف :  قال حسني سليم أسد

كان رسول : أنه مسع أنس بن مالك يقول : وأخربين ربيعة : حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل قال  - ٣٦٤٣
اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل الشعر ليس بالسبط وال اجلعد القطط كان أزهر ليس باآلدم وال األبيض األمهق 

البائن بعث على رأس أربعني أقام مبكة عشرا وباملدينة عشرا وتويف كان ربعة من القوم ليس بالقصري وال بالطويل 
  على رأس ستني ليس يف رأسه وحليته عشرون شعرة بيضاء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  سعد بن إبراهيم عن أنس

اهللا عنه عن أنس رضي : حدثنا احلسن بن إمساعيل أبو سعيد بالبصرة حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه  - ٣٦٤٤
األئمة من قريش إذا حكموا فعدلوا وإذا عاهدوا فوفوا وإذا : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  ) استرمحوا فرمحوا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملنهال حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا سكني بن عبد العزيز حدثنا سيار بن سالمة الرياحي أبو ا - ٣٦٤٥
  : قال 

إين ألمحد : فقال أبو برزة  -غالم : أي  -برزة األسلمي وإن يف أذين يومئذ قرطني ] على أيب [ دخلت مع أيب : 
حىت ذكر  -يعين عبد امللك بن مروان  -اهللا أين أصبحت ذاما هلذا احلي من قريش فالن ها هنا يقاتل على الدنيا 



هلذه العصابة امللبدة اخلميصة بطوهنم من أموال املسلمني اخلفيفة ظهورهم  إن أحب الناس إيل: ابن األزرق مث قال 
لكم عليهم حق وهلم عليكم حق  -ثالثا  -األمراء من قريش : ( من دمائهم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فعليه لعنة اهللا واملالئكة ما حكموا فعدلوا واسترمحوا فرمحوا وعاهدوا فوفوا ومن مل يفعل ذلك منهم : ما فعلوا ثالثا 
  ) والناس أمجعني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت رسول اهللا صلى : مسع أنس بن مالك يقول : حدثنا زهري بن حرب حدثنا ابن عيينة عن مصعب  - ٣٦٤٦
  اهللا عليه و سلم يهل حبج وعمرة معا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم : مسعه من أنس يقول : يمة حدثنا ابن عيينة عن مصعب حدثنا أبو خث - ٣٦٤٧
  يأكل وهو حمتفز أكال حثيثا وهو يقسمه ويرسلين به أراه يعين التمر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

النيب صلى اهللا عليه و مسعا أنسأ خيرب الناس أنه مسع : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة عن محيد و مصعب  - ٣٦٤٨
  يهل بعمرة وحجة  -وهو ردف أيب طلحة  -سلم وهو بالبيداء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حيىي بن سعيد عن أنس

عن أنس بن مالك أن : حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا محاد بن سلمة ن عن حيىي بن سعيد  - ٣٦٤٩
يا رسول اهللا وإخواننا من املهاجرين : قطع األنصار أرضا من البحرين فقالوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أ

  ) إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين : ( فأقطعهم أيضا فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

و حيىي بن سعيد  حدثنا يزيد بن هارون أخربنا محيد: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة و زهري بن حرب قاال  - ٣٦٥٠
: قالوا ) أال أخربكم خبري دور األنصار ؟ : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس بن مالك قال : مجيعا 

دور بين النجار مث دور بين عبد األشهل مث دور بين احلارث بن اخلزرج مث دور بين ساعدة : ( بلى يارسول اهللا قال 
 (  

  ) ويف كل دور األنصار خري : ( ليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا ع
  ورفع هبا صوته : وقال أحدمها يف حديثه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا : عن أنس بن مالك قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا احلوص عن حيىي بن سعيد  - ٣٦٥١
  ) فاصربوا حىت تلقوين إنكم ستصيبكم بعدي أثرة : ( صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال  -يعين األنصاري : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن حيىي بن سعيد قال أبو خيثمة  - ٣٦٥٢
صلى  إن أعرابيا بال يف املسجد فأراد أصحابه أن مينعوه فقال رسول اهللا: مسعت أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال : 

  فأمر مباء فصب عليه ) دعوه : ( اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن إسحاق املسييب حدثين سليمان بن داوود بن قيس عن داوود بن قيس عن حيىي بن سعيد  - ٣٦٥٣
 -وهو ذاهب إىل خيرب  -عن أنس بن مالك أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي على محار : 

  والقبلة خلفه 

دخل أعرايب على رسول اهللا صلى : عن أنس قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد أخربنا حيىي بن سعيد  - ٣٦٥٤
اهللا عليه و سلم مث قام إىل ناحية املسجد فصاح به الناس فكفهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت فرغ مث دعا 

  لى بول األعرايب بذنوب من ماء فصبه ع
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس : حدثنا أبو خالد عن عيسى بن ميسرة عن أيب الزناد : حدثنا أبو سعيد األشج وغريه قالوا  - ٣٦٥٥
  ) الصالة نور املؤمن : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول : هارون بن عبد اهللا حدثنا ابن أيب فديك عن عيسى احلناط عن أيب الزناد ن حدثنا  - ٣٦٥٦
احلسد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب والصدقة تطفيء اخلطيئة كما : ( اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ) تطفيء املاء النار والصالة نور املؤمن والصيام جنة من النار 
  إسناده ضعيف جدا : يم أسد قال حسني سل

حدثنا أبو كريب حممد بن العالء اهلمداين حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عمر بن املثىن عن عطاء  - ٣٦٥٧
كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فتخلف حلاجته مث جاء فقال : عن أنس بن مالك قال : اخلرساين 

  من ماء فتوضأ هبا مث مسح على اخلفني  فأتيته بإدواة) هل من ماء ؟ : ( 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عمر بن املثىن عن عطاء اخلراساين  - ٣٦٥٨
هل : (  فقال كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فتخلف حلاجته مث حلقين: عن أنس بن مالك قال 



  فتوضأ ومسح على اخلفني مث حلق اجليش فأمهم ) من ماء ؟ 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  عطاء بن أيب ميمونة عن أنس

كان رسول : عن أنس بن مالك قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا يزيد حدثنا شعبة عن عطاء بن أيب ميمونة  - ٣٦٥٩
  ج إىل الغائط أتيته أنا وغالم بإدواة وعنزة فاستنجى اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خر

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن : حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكري حدثنا حممد بن عبيد اهللا الفزاري عن عطاء  - ٣٦٦٠
  النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على ابنه إبراهيم فكرب عليه أربعا 

  إسناده ضعيف : يم أسد قال حسني سل

ال أعلمه : مسعت عطاء بن أيب ميمونة حيدث : حدثنا أبو خثيمة حدثنا عفان حدثين عبد اهللا بن بكر قال  - ٣٦٦١
  إال عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يرفع إليه قصاص قط إال أمر فيه بالعفو 

  ال أعلمه إالعن أنس : عن أنس ؟ فقلت : ا كنت أحدثه عن أنس ال شك فيه فقالو: فقال ابن بكر 

: مسعت أنسا يقول : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع و غندر عن عطاء بن أيب ميمونة قال  - ٣٦٦٢
  كنت أخرج مع النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا غالم ومعي إدواة وعنة فيقضي حاجته مث يتوضأ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا : عن أنس قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا إمساعيل حدثين روح عن عطاء بن أيب ميمونة  - ٣٦٦٣
  صلى اهللا عليه و سلم يتربز حلاجته فآتيه باملاء فيغتسل به 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا : عن أنس قال : حدثنا حممد بن بكار حدثنا يوسف بن عطية عن عطاء بن أيب ميمونة  - ٣٦٦٤
  صلى اهللا عليه و سلم إذا انطلق حلاجته تباعد حىت ال يكاد يرى 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

صلى : مسع أنس بن مالك يقول : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة  - ٣٦٦٥
  يعين العصر  -الظهر أربعا وبذي احلليفة ركعتني  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  أبو نضرة عن أنس



بعثتين أم : عن أنس قال : حدثنا وهب بن بقية الواسطي أخربنا خالد عن أيب مسلمة عن أيب نضرة  - ٣٦٦٦
فدخلت عليه فوضعته : ع مثر النخل قال سليم برطب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على طبق يف أول ما أين

  بني يديه فأصاب منه مث أخذ بيدي فخرجنا فكان حديث عهد بعرس زينب بنت جحش 
احلمد هللا الذي أقر عينك يا : هنأنه وهنأه الناس فقالوا : فمر بنساء من نسائه وعندهن رجال يتحدثون قال : قال 

   رسول اهللا فمضى حىت أتى عائشة فإذا عندها رجال
  فكره ذلك وكان إذا كره الشيء عرف ذلك يف وجهه : قال 
فلما كان من : لئن كان كما قال ابنك هذا ليحدثن أمر قال : فأتيت أم سليم فأخربهتا فقال أبو طلحة : قال 

إال  يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب{ العشي خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم فصعد املنرب تال هذه اآلية 
  فأمر باحلجاب : قال } أن يؤذن لكم إىل طعام 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أكان رسول اهللا يصلي يف النعلني : قلت ألنس : حدثنا أبو خثيمة حدثنا إمساعيل ن عن أيب مسلمة قال  - ٣٦٦٧
  نعم : ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن : نا أبو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم حدثنا حممد بن بكار حدث - ٣٦٦٨
ذكر رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم له نكاية يف العدو واجتهاد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : مالك قال 

: الرجل فقال  فبينما حنن كذلك إذ طلع) ما أعرفه : ( بل نعته كذا وكذا قال : قال ) ال أعرف هذا : ( و سلم 
فلما دنا ) ما كنت أعرف هذا هذا أول قرن رأيته يف أميت إن فيه لسفعة من الشيطان : ( هذا هو يا رسول اهللا قال 

أنشدك باهللا هل حدثتك نفسك حني ( الرجل سلم فرد عليه السالم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فدخل املسجد فصلى فقال رسول اهللا : اللهم نعم قال : قال )  طلعت علينا أن ليس يف القوم أحد أفضل منك ؟

إن : فدخل أبو بكر فوجده قائما يصلي فقال أبو بكر يف نفسه ) قم فاقتله : ( صلى اهللا عليه و سلم أليب بكر 
: سلم للصالة حرمة وحقا ولو أين استأمرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء فقال له النيب صلى اهللا عليه و 

لست بصاحبه : ( ال رأيته يصلي ورأيت للصالة حرمة وحقا وإن شئت أن أقتله قتلته ؟ قال : قال ) أقتلته ؟ ( 
إن للسجود حقا : فدخل عمر املسجد فإذا هو ساجد فانتظره طويال مث قال يف نفسه ) اذهب أنت يا عمر فاقتله 

ستأمره من هو خري مين فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه و ولو أين استأمرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقد ا
ال رأيته ساجدا ورأيت للسجود حقا وإن شئت أن أقتله قتلته فقال رسول اهللا صلى : قال ) أقتله ؟ : ( سلم فقال 

فدخل فوجده قد خرج من املسجد فرجع إىل ) لست بصاحبه قم يا علي أنت صاحبه إن وجدته ( اهللا عليه و سلم 
لو قتل : ( ال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال ) أقتلته ؟ : ( اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال  رسول

  ) اليوم ما اختلف رجالن من أميت حىت خيرج الدجال 
سبعون : تفرقت أمة موسى على إحدى وسبعني ملة : ( مث حدثهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن األمم فقال 

إحدى وسبعني منها يف النار وواحدة يف : النار وواحدة يف اجلنة وتفرقت أمة عيسى على ثنتني وسبعني ملة  منها يف
اثنتني وسبعني يف النار وواحدة يف : اجلنة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتعلوا أميت على الفرقتني مجيعا مبلة 

  ) اجلنة 



  ) اجلماعات : ( من هم يا رسول اهللا ؟ قال : قالوا 
وكان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه إذا حدث هبذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال يعقوب بن زيد 
ولو أن أهل { : مث ذكر أمة عيسى فقال } ومن قوم موسى أمة يهدون باحلق وبه يعدلون { : و سلم تال فيه قرآنا 

وممن خلقنا أمة يهدون { : مث ذكر أمتنا } ساء ما يعملون { : إىل قوله } الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاهتم 
  } باحلق وبه يعدلون 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

صليت : حدثنا حممد بن بكار موىل بين هاشم حدثنا عطاف بن خالد املخزومي حدثنا زيد بن أسلم قال  - ٣٦٦٩
قد صليتم ؟ قلنا : ىل أنس بن مالك رضي اهللا عنه فلما دخلنا عليه قال الظهر مع عمر بن عبد العزيز مث انصرفنا إ

يا جارية هلمي يل وضوءا ما صليت وراء إمام بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشبه صالة : فقال : نعم 
سجود وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع وال: برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من إمامكم هذا قال زيد 

  وخيفف القيام والقعود 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
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لكتاب  يعلى: ا   مسند أيب 
لتميمي : املؤلف  يعلى املوصلي ا و  أب ملثىن  بن ا بن علي   أمحد 

  عبد اهللا بن عبد الرمحن األنصاري عن أنس

أنه مسع أنس بن مالك يقول : أخربين عبد اهللا بن عبد الرمحن : حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل قال  - ٣٦٧٠
  ) فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام : ( م قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن : حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا خالد بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عبد الرمحن  - ٣٦٧١
  ) لنساء كفضل الثريد على سائر الطعام فضل عائشة على ا: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن عبد اهللا بن عبد الرمحن األنصاري  - ٣٦٧٢
  ) سائر الطعام  فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على: ( أنس بن مالك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك قال : حدثنا سريج بن يونس حدثنا إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن عبد الرمحن  - ٣٦٧٣
  ) فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  صحيح  إسناده: قال حسني سليم أسد 

حلب : عن أنس بن مالك قال : حدثنا عبد األعلى حدثنا خالد بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عبد الرمحن  - ٣٦٧٤
فدعا مباء فصبه على اللنب فشرب و عمر مواجهه و أبو : رسول اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم شاة فأيت بلبنها قال 

  فناوهلا األعرايب ) األمينون : ( فقال : ر أبو بكر عندك قال فقال عم: بكر عن يساره وأعرايب عن ميينه قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن عبد اهللا بن عبد الرمحن  - ٣٦٧٥
يا : فقالت : غفى فاستيقظ وهو يبتسم قال فأ: اتكأ لرسول اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند بنت ملحان قال 

) من ناس من أميت يركبون هذا البحر األخضر مثلهم كمثل امللوك على األسرة ( رسول اهللا مم ضحكت ؟ قال 
فنكحت عبادة بن الصامت : قال ) اللهم اجعلها منهم : ( يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم قال : قلت 

  ة فلما رجعت وقصت هبا دابتها فقتلها فدفنت فركبت البحر مع بنت قرظ
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خثيمة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر األنصاري  - ٣٦٧٦
دابة بالساحل  حىت إذا هي قفلت ركبت: ( فذكر حنو حديث ابن أيب شيبة عن حسني إال أن يف حديث زهري 



  ) فوقصت هبا فسقطت فماتت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد األعلى حدثنا بشر بن السري حدثنا عبد العزيز بن حممد عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن  - ٣٦٧٧
ت بنت ملحان أن رسول اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم وضع رأسه يف بي: عن أنس بن مالك قال : معمر بن حزم 

أناس من أميت يركبون ( ما يضحكك يا رسول اهللا ؟ قال : فقالت : مث رفع رأسه فضحك  -وهي إحدى خاالته  -
يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم فدعا هلا أن جيعلها منهم مث وضع : فقالت ) هذا البحر مثل امللوك على األسرة 

  فقال مثل ما قال يف األول ما يضحكك ؟ : رأسه مث رفعه فضحك فقالت 
يقول ذلك مرتني أو ثالثا : قال ) أنت من األولني ولست من اآلخرين : ( ادع اهللا أن جيعلين منهم فقال : فقالت 

فتزوج عبادة بن الصامت بنت ملحان فركب هبا ثبج البحر فلما كانت بالساحل ركبت دابته فوكصت : قال 
  فصرعت فماتت 

  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثين خالد الزيات حدثين داوود بن سليمان عن عبد اهللا بن عبد الرمحن  - ٣٦٧٨
املولود حيت يبلغ احلنث : ( قال  -رفع احلديث  -عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه : بن معمر بن حزم األنصاري 

من سيئة مل تكتب عليه وال على والديه فإذا بلغ احلنث جرى ما عمل من حسنة كتبت لوالده أو لوالديه وما عمل 
: عليه القلم أمر امللكان اللذان معه أن حيفظا وأن يشددا فإذا بلغ أربعني سنة يف اإلسالم أمنه اهللا من الباليا الثالثة 

نابة إليه مبا حيب فإذا اجلنون واجلذام والربص فإذا بلغ اخلمسني خفف اهللا من حسابه فإذا بلغ الستني رزقه اهللا اإل
بلغ السبعني أحبه أهل السماء فإذا بلغ الثمانني كتب اهللا حسناته وجتاوز عن سيئاته رضي اهللا عنه فإذا بلغ التسعني 
غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه يف أهل بيته وكان أسري اهللا يف أرضه فإذا بلغ أرذل العمر لكي ال يعلم 

  ) تب اهللا له له مثل ما كان يعمل يف صحته من اخلري فإذا عمل سيئة مل تكتب عليه بعد علم شيئا ك
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بريد بن أيب مرمي عن أنس بن مالك

عن أنس : حدثنا عبد األعلى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي  - ٣٦٧٩
  ) أال إن الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامة فادعوا ( اهللا صلى اهللا عليه و سلم  بن مالك أن رسول

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن املنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا إسرائيل بن يونس عن أيب إسحاق اهلمداين عن بريد  - ٣٦٨٠
الدعاء بني األذان واإلقامة : ( ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أنس بن مالك قال رسو: بن أيب مرمي السلويل 

  ) مستجاب فادعوا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن : حدثنا األزرق بن علي أبو اجلهم حدثنا حسان حدثنا يوسف عن أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي  - ٣٦٨١
ن ذكرين فليصل علي ومن صلى علي صالة واحدة صلى م: ( أنس بن مالك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) اهللا عليه عشرا 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن فضيل عن يونس بن عمرو عن بريد : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة و زهري بن حرب قاال  - ٣٦٨٢
: من سأل اهللا اجلنة ثالثا قالت اجلنة : ( ال عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق: بن أيب مرمي 

  ) اللهم أدخله اجلنة ومن تعوذ باهللا من النار ثالثا قالت النار اللهم أعذه مين 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو بكر عن أيب شيبة حدثنا حممد بن فضيل عن يونس بن أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي  - ٣٦٨٣
اللهم أدخله : ما من عبد يسأل اجلنة ثالث مرات إال قالت اجلنة : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنس 

  ) اللهم أجره مين : اجلنة وما من عبد يستعيذ باهللا من النار ثالث مرات إال قالت النار 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا يف : عن أنس قال : عن أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي  حدثنا بن أيب شيبة حدثنا أبو األحوص - ٣٦٨٤
  عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ننبذ الرطبة والبسرة فلما نزل حترمي اخلمر أهرقنامها من األوعية مث تركناها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  أبو سفيان عن أنس

جاء جربيل : عن أنس قال : معاوية عن األعمش عن أيب سفيان  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبه حدثنا أبو - ٣٦٨٥
فعل : ( مالك ؟ قال : فقال  -وقد ضربه بعض أهل مكة  -إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يوما وهو جالس حزين 

ع اد: فنظر إىل شجرة من وراء الوادي فقال : قال ) نعم : ( حتب أن أريك آية ؟ قال : قال ) يب هؤالء وفعلوا 
  فرجعت إىل مكاهنا : قال ) ارجعي : ( فدعاها فجاءت متشي حىت قامت بني يديه فقال هلا : تلك الشجرة قال 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس بن مالك قال : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان  - ٣٦٨٦
صلى اهللا عليه و سلم إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم وهو حزين جالس قد ضربه بعض أهل  جاء جربيل
: حتب أن أريك آية ؟ فنظر إىل شجرة من وراء الوادي فقال : قال ) فعل يب هؤالء وفعلوا : ( فقال : مكة قال 

فرجعت حىت عادت إىل مكاهنا ) جعي ار: ( ادع تلك الشجرة فدعاها فجاءت متشي حىت قامت بني يديه فقال هلا 
  ) حسيب : ( فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 



كان رسول : عن أنس بن مالك قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان  - ٣٦٨٧
آمنا : يارسول اهللا : فقالوا ) يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك ( : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكثر أن يقول 
  ) نعم إن القلوب بني إصبعني من أصابع اهللا يقلبها : ( بك ومبا جئت به فهل ختاف علينا ؟ قال 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

كان من دعاء النيب صلى : عن أنس قال : فيان حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب س - ٣٦٨٨
يارسول اهللا آمنا بك ومبا جئت : قالوا ) يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك : ( اهللا عليه و سلم يكثر أن يقول 

  ) نعم إن القلوب بني أصبعني من أصابع اهللا يقلبها : ( به فهل ختاف علينا ؟ قال 
  على شرط مسلم إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أنس قال : حدثنا زهري حدثنا جرير عن األعمش عن أيب سفيان  - ٣٦٨٩
وحنن نرى أن جربيل معه ) ال تسألوين عن شيء اليوم إال أخربتكم به : ( سلم وهو غضبان فخطب الناس فقال 

ألبيه الذي كان ) أبوك حذافة : ( هد جباهلية من أيب ؟ قال يارسول اهللا إنا كنا حديثي ع: فقام إليه رجل فقال 
يارسول اهللا إنا كنا حديثي عهد جباهلية فال تبدي علينا : يدعى فسأله عن أشياء فقام إليه عمر بن اخلطاب قال 

   أتفضحنا بسرائرنا ؟ فاعف عنا عفا اهللا عنك رضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد رسوال: سوآتنا قال 
فما ) ما رأيت كاليوم يف اخلري والشر إهنا عرضت علي اجلنة والنار دون احلائط : ( فسرى عنه مث نظر فقال : قال 

  رأيت أكثر مقنعا من يومئذ 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن : ن أيب سفيان حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا ابن أيب عبيدة عن أبيه عن األعمش ع - ٣٦٩٠
خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم وهو غضبان وحنن نرى أن معه جربيل عليه : مالك قال 

سلوين فواهللا ال تسألوين عن شيء إال أنبئتكم : ( السالم حىت صعد املنرب فما رأيت يوما كان أكثر باكيا متقنعا فقال 
  ) به 

يارسول اهللا أيف : فقام إليه آخر فقال ) أبوك حذافة الذي تدعى له : ( ول اهللا من أيب ؟ قال يارس: فقام رجل فقال 
لو : ( يارسول اهللا أعلينا احلج يف كل عام ؟ فقال : فقام إليه رجل فقال ) يف النار : ( اجلنة أنا أو يف النار ؟ فقال 

رضينا : فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ) ا عذبتم نعم لوجبت ولو وجبت مل تقوموا هبا ولو مل تقوموا هب: قلت 
  باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا وال تفضحنا بسرائرنا واعف عنا عفا اهللا عنك 

  ) مل أر كاليوم يف اخلري والشر أريت اجلنة والنار وراء هذا احلائط : ( فسري عنه مث التفت حنو احلائط فقال : قال 
  إسناده صحيح على شرط مسلم :  قال حسني سليم أسد

: عن أنس بن مالك قال : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا ابن أيب عبيدة حدثين أيب عن أيب سفيان  - ٣٦٩١
ويلكم : لقد ضربوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرة حىت غشي عليه فقام أبو بكر رضي اهللا عنه فجعل ينادي 

  ابن أيب قحافة اجملنون : من هذا قال : فقالوا } قول ريب اهللا أتقتلون رجال أن ي{ ! 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 



: مسعت أنسا يقول : حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا حيىي عن سفيان حدثين عمرو بن عامر قال  - ٣٦٩٢
  نكتفي بالوضوء ما مل حندث : فأنتم ؟ قال : ل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ لكل صالة قا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك قال دخل رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو خثيمة حدثنا ابن عيينه عن قاسم الرحال  - ٣٦٩٣
نوا لسألت اهللا أن يسمعكم لوال أن ال تداف: ( عليه و سلم خربا لبين النجار يقضي حاجته فخرج الينا مذعورا فقال 

  ) من عذاب القرب حىت تسمعوا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن عيسى املصري حدثنا عبد اهللا بن وهب حدثين سعيد بن عبد الرمحن بن أيب العمياء أن  - ٣٦٩٤
ر ابن عبد العزيز وهو أمري فصلى أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك باملدينه زمن عم: سهل بن أيب أمامة حدثه 

يرمحك اهللا أرأيت هذه الصالة املكتوبة أم شيء : صالة خفيفه كأهنا صالة مسافر أو قريب منها فلما سلم قال 
  إهنا املكتوبة وإهنا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أخطأت إال شيئا سهوت عنه : تنفلته ؟ قال 

ال تشددوا على أنفسكم فيشدد اهللا عليكم فإن قوما شددوا : ( و سلم كان يقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ) } رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم { على أنفسهم فشدد عليهم فتلك بقاياهم يف الصوامع والديارات 

د باد أهلها وانقرضوا نعم فركبوا مجيعا فإذا هم بديار قفر ق: نركب فننظر ونعترب ؟ قال : مث غدوا من الغد فقالوا 
ما أعرفين هبا وبأهلها هؤالء أهل ديار أهلكهم البغي : أتعرف هذه الديار ؟ قال : ونفوا خاوية على عروشها فقالوا 

واحلسد ان احلسد يطفئ نور احلسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه والعني تزين والكف والقدم واليد واللسان 
  ) والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 

  إسناده حسن : حسني سليم أسد  قال

عن أنس بن مالك قال : حدثنا حسني بن األسود حدثنا ابن فضيل عن ابن إسحاق عن املنهال بن عمرو  - ٣٦٩٥
اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن : ( كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعوات ال يدعهن كان يقول : 

  ) وغلبة الدين وغلبة الرجال  والغم والعجز والكسل والبخل واجلنب
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دخلت على أنس بن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن حممد بن إسحاق عن العالء بن عبد الرمحن قال  - ٣٦٩٦
منا صلينا إ: العصر قلت : أية صالة يا أبا محزة ؟ قال : فقلت ! الصالة : مالك حني صلينا الظهر فقالت له جاريته 

تلك صالة املنافق يترك الصالة حىت إذا كانت : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : قال ! الظهر اآلن 
  ) أو بني قرين الشيطان قام فصلى ال يذكر اهللا إال قليال  -يف قرن الشيطان 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

ما : عن أنس قال : هيم اهلذيل حدثنا إمساعيل عن شريك بن أيب منر حدثنا أبو معمر إمساعيل بن إبرا - ٣٦٩٧
  صليت وراء إمام أخف صآلة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 



عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو معمر حدثنا إمساعيل عن العالء بن عبد الرمحن  - ٣٦٩٨
  حنوه 

  عن أنس حنوه : حدثنا أبو معمر حدثنا ابن عيينه عن محيد  - ٣٦٩٩
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك : حدثنا زهري بن حرب حدثنا جرير عن حممد بن إسحاق عن عمرو بن أيب عمرو  - ٣٧٠٠
عوذ بك من اهلم واحلزن والعجز اللهم إين أ: ( كانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعوات ال يدعهن : قال 

  ) والكسل والبخل واجلنب وضلع الدين وغلبة الرجال 
  رجاله ثقات واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أنسا رضي : مسعت عمرا موىل املطلب قال : حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا حيىي بن إسحاق قال  - ٣٧٠١
اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ( اهللا عليه و سلم حني قفل باجليش كان من دعاء النيب صلى : اهللا عنه قال 

  ) والعجز والكسل واجلنب والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال 
  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا داود بن عبد اهللا حدثنا مالك بن أنس عن عمرو موىل املطلب  - ٣٧٠٢
هذا جبل حيبنا وحنبه اللهم إن إبراهيم : ( بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اطلع على أحد فقال  أنس

  ) حرم مكة وإين أحرم ما بني البتيها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

:  بن حنطب أنه حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل أخربين عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب بن عبد اهللا - ٣٧٠٣
التمس لنا غالما من غلمانكم : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليب طلحة : مسع أنس بن مالك يقول 

فخرج يب أبو طلحة يرفدين وراءه فكنت أخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلما نزل فكنت : قال ) خيدمين 
اهلم واحلزن والعجز والكسل والبخل واجلنب وضلع الدين وغلبة  اللهم إين أعوذ بك من: ( أمسعه يكثر أن يقول 

فلم أزل أخدمه حىت أقبلنا من خيرب وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها وكنت أراه كذا حيوي وراءه بعباءة ) الرجال 
ذلك  أو بكساء مث يرفدها وراءه حىت اذا كنا بالصهياء صنع حيسا من نطع مث أرسلين فدعوت رجاال فأكلوا وكان

  ) اللهم بارك هلم يف مدهم وصاعهم : ( بناءه هبا مث أقبل حىت إذا بدى له أحد قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ع أنس أن النيب صلى اهللا : حدثنا أمحد بن حامت الطويل حدثنا عبد العزيز أخربين عمرو بن أيب عمرو  - ٣٧٠٤
حىت إذا أتى الصهباء عرس هبا فأمرين فدعوت من كان حوله وأتى  -أو بنفسه  -عليه و سلم اصطفى صفية لنفسه 

  بسويق ومتر فكانت تلك وليمة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  مث يضع هلا رجله حىت تركب  -أو حيوي هلا  -ورأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيوز هلا : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أبو بكر بن أليب شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حيىي بن احلارث عن عمرو بن عامر حدثنا  - ٣٧٠٥
عن حلوم األضاحي فوق : هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ثالث : عن أنس بن مالك قال : األنصاري 

  ثالث وعن زيارة القبور وعن هذا النبيذ يف هذه الظروف 
عن ثالث مث بدا يل أن الناس يبقون إدامهم ويتحفون ضيفهم وحيبسون لغائبهم فكلوا أال إين هنيتكم : ( مث قال 

ترق : كأنه قال  -فزوروها وال تقولوا هجرا  -أظن شك أبو بكر  -وامسكوا ما شئتم وهنيتكم عن زيارة القبور 
  ) ء سقاءه على إمث القلب وتدمع العني وتذكر اآلخرة وهنيتكم عن النبيذ فانتبذوا فيما شئتم من شاء أو كي

  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

  حنوه : حدثنا أبو مهام الوليد بن شجاع حدثنا عبد الرحيم بن سليمان بإسناده  - ٣٧٠٦

حدثين حيىي بن احلارث اجلابر : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن ابن إسحاق  - ٣٧٠٧
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن زيارة : عن أنس قال : مرو بن عامر عن عبد الوارث موىل أنس و ع

مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : القبور وعن حلوم األضاحي بعد ثالث وعن النبيذ يف الدباء واحلنتم واملزفت قال 
ور مث بدا يل أنه ترق القلب هنيتكم عن زيارة القب: إين كنت هنيتكم عن ثالث مث بدا يل فيهم : ( و سلم بعد ثالث 

وتدمع العني ونذكر اآلخرة فزوروها وال تقولوا هجرا وهنيتكم عن حلوم األضاحي أن تأكلوها فوق ثالث ليال مث 
بدا يل أن الناس يبقون أدمهم ويتحفون ضيفهم وحيبسون لغائبهم فأمسكوا ما شئتم وال تشربوا مسكرا من شاء 

  ) أوكى سقاءه على إمث 
  إسناده لني : سليم أسد  قال حسني

كان رسول : مسعت أنسا يقول : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عمرو بن عامر قال  - ٣٧٠٨
كنا نصلي الصآلة بطهر : فأنتم كيف تصنعون ؟ قال : قلت : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضا عند كل صالة قال 

  واحد ما مل حندث 
  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

كان رسول اهللا : مسعت أنسا يقول : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عمرو قال  - ٣٧٠٩
  صلى اهللا عليه و سلم حيتجم ومل يكن يظلم أحدا أجره 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : ة حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا يعلى بن عبيد بن أيب أمي - ٣٧١٠
  احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان ال يظلم أحدا أجره : مسعت أنسا يقول : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس قال : حدثنا زهري حدثنا يونس بن حممد حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن اهلاد عن عمرو  - ٣٧١١
 -) إذا أبتلي عبدي حببيبتيه مث صرب عوضته عنهما اجلنة : قال اهللا : ( لى اهللا عليه و سلم يقول مسعت رسول اهللا ص



   -يريد عينيه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : وأخربين سامل أنه مسع حممد بن عمرو بن عثمان حيدث : حدثنا أبو الوليد لبقرشي حدثنا الوليد قال  - ٣٧١٢
يارسول اهللا حنن حبيث قد علمت والنستطيع أن حنضر الشهر فأخربنا بليلة القدر : اجلهين قال  أنس بن مالك أن

التمسها ليلة سابعة تبقى وهي هذه الليلة : ( ال أستطيع ذلك قال : قال ) احضر السبع األواخر من الشهر : ( قال 
كذا هذا الشهر ينقص وهي سبع : ( ال يارسول اهللا هذه ليلة ثالث وعشرين وهي لثمان بقني فق: قلت : قال ) 

  ) بقني 
  إسناده مسلسل باجملاهيل : قال حسني سليم أسد 

عن أنس عن النيب : حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا أبو معاوية حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن أيب داود  - ٣٧١٣
  )  يف الدنيا كان قوتا ما من ذي غىن إال يسره يوم القيامة أن ما أويت: ( صلى اهللا عليه و سلم قال 

عن أنس بن : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مروان بن معاوية عن عيسى بن أيب عيسى وليس باألسواري  - ٣٧١٤
  ) سيد إدامكم امللح : ( مالك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: بد اهللا بن إدريس عن حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن دينار حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا ع - ٣٧١٥
إن بني يدي الساعة سنني خوادعة يصدق فيها : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس بن مالك قال 

؟ قال يارسول اهللا وما الرويبضة : قالوا ) الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمتن فيها اخلائن ويتكلم فيها الرويبضة 
  ) الفويسق يتكلم يف أمر العامة : ( 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن أنس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا حممد بن جامع العطار حدثنا خالد عن شعبة عن محاد  - ٣٧١٦
  ) من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : ( سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : مسعت ثابتا يقول : حدثنا بشري بن الوليد الكندي حدثنا أبو سهل يوسف بن عطيه الصفار قال  - ٣٧١٧
  ) مثل أميت مثل املطر ال يدرى أوله خري أو آخره : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أنس 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  محيد الطويل عن أنس بن مالك

عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا هشيم أخربنا محيد الطويل  - ٣٧١٨
  و سلم كان يطوف على مجيع نسائه يف ليلة بغسل واحد 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



ن النيب صلى اهللا عليه و عن أنس أ: حدثنا أبو سعيد القواريري حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا محيد  - ٣٧١٩
  سلم طاف على نسائه يف ليلة بغسل واحد 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أ س بن مالك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو بكر حدثنا هشيم أخربنا محيد الطويل  - ٣٧٢٠
  ) اعتدلوا يف صالتكم وتراصوا فإين أراكم من وراء ظهري : ( سلم 
لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه مبنكب صاحبه وقدمه بقدمه ولو ذهبت تفعل ذلك اليوم لترى أحدهم : أنس  قال

  كأنه بغل مشوس 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم أخربنا محيد الطويل  - ٣٧٢١
  ) يف صفوفكم وتراصوا فإين أراكم من وراء ظهري اعتدلوا : ( سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من : عن أنس قال : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا هشيم عن محيد  - ٣٧٢٢
  أخف الناس صالة وأوجزه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إين : ( عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : نا هشيم أخربنا محيد حدثنا أبو بكر حدث - ٣٧٢٣
  ) أكون يف الصف يف الصالة فأمسع صوت الصيب يبكي فأجتوز يف صاليت خمافة أن يشق على أمه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و عن أنس ب: حدثنا زهري بن حرب حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا محيد  - ٣٧٢٤
  سلم مسع صوت صيب وهو يف الصالة فخفف الصالة وظننا أنه خفف من أجل أن أمه يف الصالة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

صلى بنا رسول اهللا صلى : عن أنس قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا محيد الطويل  - ٣٧٢٥
  سلم الفجر فسمع بكاء صيب يف الصف فظننا أنه إمنا فعل ذلك رمحة له  اهللا عليه و

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و : محيد حدثنا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد قال  - ٣٧٢٦
يا : ضربت بيدي يف جمرى املاء فإذا مسك أذفر فقلت دخلت اجلنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ ف: ( سلم قال 

  ) هذا الكوثر الذي أعطاكه اهللا أو أعطاك ربك : جرييل ما هذا ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر حبائط لبين : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي و يزيد عن محيد  - ٣٧٢٧
لوال أن ال تدافنوا لسألت ريب أن : ( إنسان مات يف اجلاهلية قال : قالوا ) من هذا ؟ : ( مع صوتا فقال النجار فس

  ) يسمعكم عذاب القرب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم آىل من نسائه شهرا فقعد يف : حدثنا زهري حدثنا حيىي عن محيد  - ٣٧٢٨
فدخلوا عليه فحضرت الصالة فصلى هبم قاعدا فصلوا قياما مث نزل لتسع : بة له وقد انفكت قدمه قال مشر

  ) الشهر تسع وعشرون : ( إنك آليت شهرا قال : وعشرين فقالوا 
  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

مل يبلغ الشيب الذي كان : عن أنس بن مالك قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا محيد  - ٣٧٢٩
  بالنيب صلى اهللا عليه و سلم عشرين شعرة 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أتته امرأة قتل ابنها ولن يكن هلا : عن أنس رفعه قال : حدثنا أبو بكر حدثنا أبو خالد األمحر عن محيد  - ٣٧٣٠
يا رسول اهللا إن يكن يف اجلنة أصرب وإن يكن يف غري ذلك فستعلم ما أصنع فقال : رثة فقالت غريه وكان امسه حا

  ) إهنا جنان كثرية وإنه يف الفردوس األعلى : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت له  عن أنس أن: حدثنا أبو بكر حدثنا أبو خالد األمحر عن محيد  - ٣٧٣١
يا رسول اهللا سبقت : ناقة يقال هلا العضباء ال تسبق فجاء أعرايب على قعود له فسبقها فشق على املسلمني فقالوا 

يعين  -) إنه حق على اهللا أن ال يرتفع منها شيء إال وضعه ( العضباء ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  الدنيا 

  إسناده ضعيف : ل حسني سليم أسد قا

عن أنس قال جاء أبو طلحة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو بكر حدثنا أبو خالد عن محيد  - ٣٧٣٢
اجعله يف فقراء : ( إين جعلت حائطي هللا ولو استطعت أن أخفيه ما أظهرته فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : فقال 

  ) أهلك 
  إسناده ضعيف : يم أسد قال حسني سل

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج إىل : حدثنا زهري حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن محيد  - ٣٧٣٣
  الصالة وقد أقيمت فعرض له رجل فكلمه حىت كاد القوم أن ينعسوا 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث متفق على صحته : قال حسني سليم أسد 



صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس قال : خيثمة حدثنا إمساعيل عن محيد  حدثنا أبو - ٣٧٣٤
  وصلى أبو بكر جالسا يف ثوب متوشحا يف مرضه اللذي مات فيه 

  إسناده ضعيف واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان : عن أنس قال : يد حدثنا احلسني بن األسود حدثين حممد بن الصلت حدثنا أبو خالد األمحر عن مح - ٣٧٣٥
سبحانك : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا افتتح الصالة كرب ورفع يديه حىت حياذي بإهباميه أذنيه مث يقول 

  ) اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن : محاد عن أيب عمران اجلوين و محيد  حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا - ٣٧٣٦
ملن هذا القصر ؟ فقيل لفىت : دخلت اجلنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ما عمر بن اخلطاب فواهللا ما منعين يا أبا حفص من دخوله إال : من قريش فظننت أين أنا هو فقلت ومن هو ؟ فقيل 
يا رسول اهللا من كنت أغار عليه فإين مل أكن أغار عليك وقال محاد هذا فيما يرى : فقال ) علمت من غريتك 

  الناس 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت رسول اهللا صلى : عن أنس أنه مسعه يقول : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن محيد الطويل  - ٣٧٣٧
  البيداء وأنا رديف أيب طلحة يهل باحلج والعمرة اهللا عليه و سلم ب

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم أخربنا محيد الطويل  - ٣٧٣٨
عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج يف جبهته حىت سال الدم على وجهه قال : 
ليس لك من األمر شيء { فنزلت هذه اآلية ) علوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إىل رهبم كيف يفلح قوم ف: ( فقال : 

  } أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس أن وفد ثقيف قالوا : حدثنا ابن أيب مسينة البصري حدثنا معتمر بن سليمان عن محيد الطويل  - ٣٧٣٩
  ) أما أنا فأفيض على رأسي ثالثا : ( اهللا إن أرضنا أرض باردة فما يكفينا من عسل اجلنابة ؟ قال  يا رسول

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا سويد بن سعيد عن مالك عن محيد الطويل  - ٣٧٤٠
: ( حىت حتمر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ( وما تزهي ؟ قال :  سلم هنى عن بيع الثمار حىت تزهي فقيل

  ) أرأيت إن منع اهللا الثمر فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ 
  إسناده ضعيف واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 



 عليه و كان لون النيب صلى اهللا: عن أنس بن مالك قال : حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن محيد  - ٣٧٤١
  سلم أمسر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن عبد اهللا بن سالم : مسعت محيدا : قال : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أبو خالد  - ٣٧٤٢
أن نارا : أخربين جربيل عليه السالم : ( سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أول أشراط الساعة ؟ قال 

  ) رهم من قبل املشرق حتش
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان شعر : عن أنس قال : حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا محيد  - ٣٧٤٣
  النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل أنصاف أذنيه 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى : دثنا عبد األعلى النرسي حدثنا محاد حدثنا محيد ح - ٣٧٤٤
  عن بيع الثمر حىت يزهو وعن بيع العنب حىت يسود وعن بيع احلب حىت يشتد 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أقيمت الصالة : عن أنس قال : يد حدثنا موسى بن حممد بن حيان خحدثنا حممد بن أيب عدي ن عن مح - ٣٧٤٥
وكان بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبني نسائه شيء فجعل يرد بعضهن عن بعض فجاء أبو بكر رضي اهللا 

  احثوا يف أفواههن التراب واخرج إىل الصالة : عنه فقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن رسول اهللا : حدثنا محاد عن محيد : د قاال حدثنا غسان بن الربيع و بسام بن يزي - ٣٧٤٦
  ) خري ما تداويتم به احلجامة وال تعذبوا أبناءكم بالغمز من العذرة : ( صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

مر النيب صلى اهللا عليه و : عن أنس قال : ا محيد حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا يزيد بن زريع حدثن - ٣٧٤٧
إبين إبين فأخذته فقال : سلم يف نفر من أصحابه فإذا صيب على ظهر الطريق فخشيت أمه أن يوطأ فسعت تقول 

  ) وال اهللا يلقي حبيبه يف النار : ( يا رسول اهللا ما كانت هذه لتلقي إبنها يف النار فقال : القوم 
  إسناده ضعيف :  قال حسني سليم أسد

  عن أنس فذكر حنوه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن محيد  - ٣٧٤٨
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد الوهاب عن محيد ن  - ٣٧٤٩
  حنوه 



إن كان الرجل ليأيت : عن أنس بن مالك قال : ثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محيد حد - ٣٧٥٠
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسلم للشيء من الدنيا ال يسلم إال له فما ميسي حىت يكون اإلسالم أحب إليه من 

  الدنيا وما فيها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس : مسعت حيدا الطويل حيدث : ثنا صاحل بن حامت بن وردان حدثنا املعتمر بن سليمان قال حد - ٣٧٥١
  بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى خلف أيب بكر رضي اهللا عنه يف ثوب 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و : الوهاب الثقفي عن محيد حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد  - ٣٧٥٢
  سلم كان يرفع يديه يف الركوع والسجود 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن أم سليم أخذت بيده مقدم رسول اهللا صلى : حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن محيد ن  - ٣٧٥٣
  رسول اهللا هذا أنس وهو غالم كاتب  يا: اهللا عليه و سلم املدينة فقالت 

  أسأت أو بئس ما صنعت : خدمته تسع سنني فما قال يل لشيء صنعته : قال أنس : قال 
  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

ؤيا ر: ( عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن محيد  - ٣٧٥٤
  ) املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة : حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن محيد  - ٣٧٥٥
بيت مث خرج فعاد مرارا كل ذلك يصلي فدخل ال: يصلي يف حجرته فجاء ناس من أصحابه فصلوا بصالته قال 

قد علمت مبكانكم وعمدا فعلت : ( يا رسول اهللا صلينا معك وحنن حنب أن متد يف صالتك قال : فلما أصبح قالوا 
  ) ذلك 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ظروا مب خيتم له فإن ال تعجبوا بعمل أحد حىت تن( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وبه عن أنس  - ٣٧٥٦
العامل يعمل زمانا من دهره بعمل صاحل لو مات دخل اجلنة مث يتحول فيعمل عمال سيئا وإن العبد ليعمل زمانا من 

  دهره بعمل سيء لو مات دخل النار مث يتحول فيعمل عمال صاحلا 
يوفقه لعمل صاحل مث : ( له ؟ قال يا رسول اهللا وكيف يستعم: قالوا ) وإذا أراد اهللا بعبد خريا استعمله قبل موته 

  ) يقبضه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



نودي بالصالة فقام من كان منزله قريب املسجد : عن أنس قال : حدثنا وهب أخربنا خالد عن محيد  - ٣٧٥٧
النيب صلى اهللا فتوضأ وبقي من كان نائيا عن املسجد وأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبخضب فيه ماء فضم 

  وهم زهاء مثانني رجال : عليه و سلم أصابعه فيه من ضيقه فتوضأ منه القوم قال 
  إسناده ضعيف واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

سئل أنس عن كسب احلجام فلم يقل فيه حالال : حدثنا إسحاق حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محيد قال  - ٣٧٥٨
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعني من طعام وكلم رسول قد احتجم ر: وال حراما قال 

خري ما تداويتم به احلجامة : ( فخففوا عنه من غلته أو من ضريبته وقال  -يعين أهله  -اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ) والقسط البحري وال تعذبوا صبيانكم بالغمز 

   إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم عاد رجال قد صار مثل : حدثنا وهب أخربنا خالد عن محيد  - ٣٧٥٩
كنت أقول اللهم ما كنت : قال ) مب كنت تدعو وتسأله ؟ : ( الفرخ املنتوف فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

تستطيع ذلك ؟ فهال قلت اللهم ربنا آتنا يف الدنيا سبحان اهللا وهل : ( معاقيب يف اآلخرة فعجله يل يف الدنيا قال 
  فدعا اهللا فشفاه : قال ) حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ؟ 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

فأثنوا  مرت برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جنازة: عن أنس قال : حدثنا وهب أخربنا خالد عن محيد  - ٣٧٦٠
أنتم شهداء : ( مث قال ) وجبت : ( عليها خريا حىت تتابعت األلسن باخلري فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) اهللا يف األرض 
  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حريرا ألني من كف ما مشمت ريح مسك قط وال : عن أنس قال : حدثنا وهب أخربنا خالد عن محيد  - ٣٧٦١
  النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ما مسست خزا قط وال حريرا ألني من كف النيب صلى اهللا عليه و سلم : وبإسناده  - ٣٧٦٢
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال بالطويل وال : قال عن أنس : حدثنا وهب أخربنا خالد عن محيد  - ٣٧٦٣
  بالقصري شعره إىل شحمة أذنيه ليس باجلعد وال السبط 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 



كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا مشى كأنه : عن أنس قال : حدثنا وهب أخربنا خالد عن محيد  - ٣٧٦٤
  يتوكأ 

  إسناده ضعيف : ال حسني سليم أسد ق

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل من بين : حدثنا وهب أخربنا خالد عن محيد  - ٣٧٦٥
  ) وإن كنت له كارها وأكرهت عليه ( أجدين له كارها قال : قال ) يا خال أسلم : ( النجار 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يوم خرج إىل بدر : وهب أخربنا خالد عن محيد  حدثنا - ٣٧٦٦
فأشار إليه أبو بكر رضي اهللا عنه فسكت مث استشار فأشار عليه عمر رضي اهللا  -فاستشار الناس فاستشار املسلمني 

فاذهب أنت وربك { قالت بنو إسرائل  يا رسول اهللا ال تقول كما: إمنا يريدكم قالوا : عن فقال رجل من األنصار 
  ولكن واهللا لو ضربت أكبادها برك الغماد لكنا معك } فقاتال إنا هاهنا قاعدون 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم احتبس عن الصالة لشيء كان بني نسائه فجعل بعضهم يرد : وعن أنس  - ٣٧٦٧
  يا رسول اهللا أحث يف أفواههن واخرج إىل الصالة : ر رضي اهللا عنه وجعل ينادي على بعض فقام أبو بك
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: الدجال أعور عني الشمال مكتوب بني عينيه : ( قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال : وعن ألأنس  - ٣٧٦٨
  ) كافر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يأيت أم سليم وينام : دثنا وهب أخربنا خالد عن محيد ح - ٣٧٦٩
  على فراشها وكان ثقيل النوم كثري العرق وكانت تأخذ عرقه بقطنة فتجعله فب قارورة فتجعله يف سك عندها 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج ذات يوم وقد عصب رأسه فلقيه رجال من األنصار : وعن أنس  - ٣٧٧٠
والذي نفسي بيده إين ألحبكم إن األنصار قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي عليكم فاقبلوا من حمسنهم : ( فقال 

  ) وجتاوزوا عن مسيئهم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد : ( صلى اهللا عليه و سلم قال  أن النيب: وعن أنس  - ٣٧٧١
  ) اهللا إخوانا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن أنس أن ثابت بن قيس خطب مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا وهب أخربنا خالد عن محيد  - ٣٧٧٢
  رضينا : قالوا ) لكم اجلنة : ( فسنا وأوالدنا فما لنا يا رسول اهللا ؟ قال إنا مننعك مما مننع منه أن: سلم فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يا رسول اهللا ما رأينا قوما قط أبذل : أن املهاجرين أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا : وعن أنس  - ٣٧٧٣
لقد صرنا إىل املدينة فأشركونا يف املهنأ إنا خنشى أن يذهبوا : منك كثري وال أحسن مواساة من قليل من األنصار 

  ) ال ما أثنيتم عليهم ودعومت هلم : ( باألجر قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان النيب عند بعض نساءه فبعثت إليه بقصعة فيها طعام فلم جاءت اليت يف بيتها : قال : وعن أنس  - ٣٧٧٤
: ( ت القصعة فانكسرت فأخذها النيب صلى اهللا عليه و سلم وجعل يعيد الطعام فيها ويقول ضربت يد اخلادم فوقع

  فلم جاءت بقصعتها أخذها فبعث هبا إىل اليت كسرت قصعتها ) غارت أمكم 
  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

الغدوة يف سبيل : ( اهللا عليه و سلم قال  عن أنس عن النيب صلى: حدثنا وهب أخربنا خالد عن محيد  - ٣٧٧٥
اهللا خري من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها ولو اطلعت امرأة من نساء أهل 

  اجلنة إىل األرض ملألت ما بينهما ريح مسك وألضاءت ما بينهما ولنصيفها على رأسها خري من الدنيا وما فيها 
  اإلسناد صحيح : يم أسد قال حسني سل

) إنأ حاملوك على ولد ناقة : ( امحلين قال : أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : وعن أنس  - ٣٧٧٦
  ) وهل تلد اإلبل إال النوق : ( وما أصنع بولد ناقة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : فقال 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

رجع النيب صلى اهللا عليه و سلم من خيرب حىت إذا كان بني املدينة وخيرب بىن بصفية : قال : وعن أنس  - ٣٧٧٧
فأقام عليها ثالثة أيام وأومل فخبزت أم سليم خبزا وبسطت نطعا وصبوا فيه مترا ومسنا وأقطا ومل يكن غري ذلك مث 

فلم ركب محلها معه وحجبها بثوب وكان إذا دخل إن هو حجبها فإهنا من أمهات املؤمنني : ركب فقال الناس 
املدينة أوضع من بعريه ورفع من دابته فلما دخل أوضع من بعريه وصعد الناس وأمهات املؤمنني ينظرن إىل رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإليها فعثرت الناقة فصرع النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يكن له هم إال أن يصلح 
  فكأهنن مشنت هبا : ا قال عليها ثياهب

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن أبا طلحة كان يرمي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا وهب أخربنا خالد عن محيد ن  - ٣٧٧٨
صدره  عليه و سلم فكان يرفع رأسه فينظر إىل موضع سهمه فرفع ورفع النيب صلى اهللا عليه و سلم فرفع أبو طلحة

  جعلين اهللا فداك : هكذا يا رسول اهللا : حبياله فقال 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



شهدت وليمة امرأتني من : عن أنس قال : علي بن زيد أخربنا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم قال  - ٣٧٧٩
  احليس : فمه ؟ قال :  قلت: نساء النيب صلى اهللا عليه و سلم فما أطعمنا خبزا وال حلما قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يا رسول : قالت املهاجرين : عن أنس قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاذ بن معاذ العنربي حدثنا محيد  - ٣٧٨٠
نا يف أحسن بذال من كثري وال أحسن مواساة من قليل قد كفونا املؤنة وأشركو: اهللا ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم 

كال ما أثنيتم عليهم ودعومت اهللا : ( املهنأ وقد خشينا أن يذهبوا باألجر كله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ) هلم 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

بن ملا قدم عبد الرمحن : عن أنس بن مالك قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا محيد  - ٣٧٨١
يل مال فنصفه لك : عوف مهاجرا آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينه وبني سعد بن الربيع فقال له سعد 
بارك اهللا لك يف أهلك : ويل امرأتان فانظر أحبهما إليك فأطأطلقها فإذا انقضت عدهتا تزوجتها فقال له عبد الرمحن 

اهللا عليه و سلم أياما مث أتاه وعليه وضر صفرة فقال له  وفقده رسول اهللا صلى: ومالك دلوين على السوق قال 
: قال ) ما سقت إليها ؟ : ( تزوجت امرأة من األنصار قال : قال ) مهيم ؟ : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) أومل ولو بشاة : ( فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -أو وزن نواة من ذهب  -نواة من ذهب 
  رجاله رجال الصحيح : سليم أسد  قال حسني

عن أنس أن عبد اهللا بن سالم سأل النيب صلى : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبو خالد األمحر عن محيد  - ٣٧٨٢
  ) أخربين جربيل أن نارا حتشرهم من املشرق : ( اهللا عليه و سلم عن أول أشراط الساعة فقال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن أنس عن النيب صلى اهللا : حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا عبد القاهر بن السري حدثنا محيد  - ٣٧٨٣
) لكل رجل سبعون ألفا : ( زدنا يا رسول اهللا قال : قالوا ) يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا : ( عليه و سلم قال 

يا : وحثا بيده قالوا ) هذا : ( زدنا يا رسول اهللا فقال : الوا زدنا يا رسول اهللا وكان على كثيب فحثا بيده ق: قالوا 
  نيب اهللا أبعد اهللا من دخل النار بعد هذا 

ما كان يف الدنيا : عن أنس قال : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد بن سلمة عن محيد  - ٣٧٨٤
ا رأوه مل يقوموا له ملا كانوا يعلمون من كراهيته أحب إليهم رؤية من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكانوا إذ

  لذلك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن أنسا سئل عن شعر النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن محيد ن  - ٣٧٨٥
قتادة ففرح قتادة يومئذ وكان شعر كأنه شعر  -كان شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جيوز أذنيه : فقال 



  قتادة رجال 
  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخل النيب صلى : عن أنس قال : حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا قدامة بن شهاب حدثنا محيد  - ٣٧٨٦
قالوا فالنة تصلي فإذا أعيت أخذته فقال ) هذا ؟ ما : ( فرأى حبال ممدودا فقال  -أو مكانا  -اهللا عليه و سلم بيتا 

  ) لتصل فإذا أعيت فلتنم أو لتقعد : ( 
  رجاله ثقات ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن محيد  - ٣٧٨٧
: فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال الرجل لست إياك أعين فقال ! لقاسم يا أبا ا: بالبقيع فنادى رجل 

  ) مسوا بإمسي وال تكنوا بكنييت ( 
  إسناده على شرط مسلم والبخاري : قال حسني سليم أسد 

 لقد سقيت رسول اهللا: عن أنس بن مالك قال : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن ثابت و محيد  - ٣٧٨٨
  صلى اهللا عليه و سلم هبذا القدح ذاته العسل والنبيذ واملاء واللنب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس : حدثنا حممد بن إسحاق املسييب حدثين عبد اهللا بن نافع عن عبد اهللا بن عمر عن محيد الطويل  - ٣٧٨٩
  ) سبع وللثيب ثالث  للبكر: ( بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن أنس : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا خالد بن خملد حدثنا احلارث بن عمري حدثنا محيد الطويل  - ٣٧٩٠
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا هبت ريح عرف ذلك يف وجهه : بن مالك قال 

  ناده ضعيف إس: قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : عن أنس قال : حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا احملاريب عن سالم بن سليم عنم محيد  - ٣٧٩١
  ) وقت النفساء أربعون يوما إال أن ترى الطهر قبل ذلك : ( صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ما رأيت النيب : عن أنس قال : حسني اجلعفي عن زائدة عن محيد حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا  - ٣٧٩٢
  صلى اهللا عليه و سلم قط صلى صالة املغرب حىت يفطر ولو كان على شربة من ماء 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

اهللا عليه و  رأيت رسول اهللا صلى: عن أنس قال : حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محيد  - ٣٧٩٣
  سلم يرفع يديه إذا افتتح لصالة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أنس أن رسول اهللا : حدثنا هارون احلمال حدثنا روح بن عبادة حدثنا محاد بن سلمة أخربنا محيد  - ٣٧٩٤
  ) لسن عليه املاء البارد ثالث ليال من السحر إذا حم أحدكم ف: ( صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن نساء النيب صلى اهللا عليه و سلم كان بينهن : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا معتمر عن محيد  - ٣٧٩٥
يف وجوههن من التراب واخرج إىل يا رسول اهللا احث : شيء فجعل ينهاهن فاحتبس عن الصالة فناداه أبو بكر 

  الصالة 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أقام : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا معتمر بن سليمان عن محيد  - ٣٧٩٦
  ) ال تزدن على هذا : ( بعض نسائه وشرب من ذيلها شربا أو شربين وقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك عن النيب : مسعت محيدا حيدث : على بن محاد النرسي حدثنا معتمر قال حدثنا عبد األ - ٣٧٩٧
وله الدنيا وما فيه  -حيب أن يرجع إىل الدنيا  -وله عند اهللا خري  -ما من عبد ميوت : ( صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ) رة أخرى إال الشهيد ملا يرى من فضل الشهادة فإنه حيب أن يرجع إىل الدنيا فيقتل م
  إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم وهو حديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

خرج رسول اهللا صلى : مسع أنسا قال : مسعت محيدا وذكر أنه : حدثنا عبد األعلى حدثنا معتمر قال  - ٣٧٩٨
الذي نفس حممد بيده إين و: ( اهللا عليه و سلم ذات يوم وقد عصب رأسه فتلقته األنصار بوجوههم وفتياهنم فقال 

  ) ألحبكم إن األنصار قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي عليكم فأحسنوا إىل حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه : مسعت محيدا حيدث : حدثنا عبد األعلى حدثنا معتمر قال  - ٣٧٩٩
ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل فيه يف الدنيا ولكن ليقل اللهم أحييين ما كانت احلياة خريا يل وتوفين إذا ( : قال 

  ) كانت الوفاة خريا يل 
  إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم : قال حسني سليم أسد 

ذ رسول اهللا صلى اهللا عليه هل اخت: سئل أنس : مسعت محيدا قال : حدثنا عبد األعلى حدثنا معتمر قال  - ٣٨٠٠
نعم كأين أنظر إىل وبيص خامته أخر ليلة صالة العشاء اآلخرة إىل شطر الليل مث صلى فلم : و سلم خامتا ؟ فقال 

وكأين : قال ) قضى صالته أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم مل تزالوا يف صالة ما انتظرمتوها 
  وكان خامته من فضة كان فصه منه : قال  أنظر إىل وبيص خامته

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أتى النيب صلى اهللا عليه و : عم أنس قال : مسعت محيدا حيدث : حدثنا عبد األعلى حدثنا معتمر قال  - ٣٨٠١
فلمأ كان الغد الغد أمر حني انشق الفجر أن تقام الصالة ] من [ سلم فسأله عن وقت صالة الفجر فلما أصبحنا 



  ) أين السائل عن وقت الصالة ؟ ما بني هذين وقت : أخرها حىت أسفر مث أمر فأقيمت الصالة فصلى بنا مث قال 
  إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم : قال حسني سليم أسد 

 عليه و عن أنس عن النيب صلى اهللا: حدثنا عبد األعلى حدثنا معتمر بن سليمان مسعت محيدا حيدث  - ٣٨٠٢
ما كنت تدعو بشيء وتسأله ؟ : ( عاد رجال من املسلمني فدخل عليه وهو كالفرخ املنتوف جهدا فقال : سلم قال 

: ( اللهم ما كنت معاقيب يف اآلخرة فعجله يل يف الدنيا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : نعم كنت أقول : قال ) 
) اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار : قلت  فهال -سبحان اهللا ال تطيقه أو ال تستطيعه 

  فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فشفاه اهللا عز و جل 
  إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم : قال حسني سليم أسد 

النيب صلى اهللا عليه و  خرج: عن أنس قال : مسعت محيدا حيدث : حدثنا عبد األعلى حدثنا معتمر قال  - ٣٨٠٣
سلم يوما فسار إىل بدر فجعل يستشري الناس فأشار عليه أبو بكر مث استشارهم فأشار عليه عمر فجعل يستشري 

أراك تستشري فيشريون عليك وإنا ال نقول كما قال : واهللا ما يريد غرينا فقال رجل من األنصار : فقالت األنصار 
ولكن والذي بعثك باحلق لو ضربت أكبادها حىت تبلغ الغماد لكنا } اتال فاذهب أنت وربك فق{ بنو إسرائيل 

  معك 
  إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم : قال حسني سليم أسد 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا غزا قوما : عن أنس قال : حدثنا عبد األعلى حدثنا معتمر عن محيد  - ٣٨٠٤
فخرجنا إىل خيرب فانتهينا : ع أذانا كف عنهم وإن مل سيمع أذانا أغار عليهم قال مل يغزو حىت يصبح فينظر فإن مس

: إليها فلما أصبح ومل يسمع أذانا وركبت خلف أيب طلحة وإن قدمي لتمس قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
خلميس فلما رآهم النيب صلى فخرجوا علينا مبكاتلهم ومرورهم فلما رأوا النيب صلى اهللا عليه و سلم قالوا حممد وا

  ) اهللا أكرب خربت خيرب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين : ( اهللا عليه و سلم قال 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

 -سلم  عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و: مسعت محيدا حيدث : حدثنا عبد األعلى حدثنا معتمر قال  - ٣٨٠٥
  ) لبيك بعمرة وحج (  -وأنا عند فخذه اليمىن أو اليسرى 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يعب صائم على مفطر وال مفطر على : وعن أنس قال  - ٣٨٠٦
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإناء فشربه لينظر إليه صائم وكان الناس جهدوا يوما يف رمضان يف السفر فدعا ر

  الناس أنه مفطر 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 



أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يف سفر له يف رمضان وهو صائم فأتى بإناء من ماء : وعن أنس  - ٣٨٠٧
  وضعه على يده فشربه والناس ينظرون فشربوا 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : ل حسني سليم أسد قا

عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه : مسعت محيدا حيدث : حدثنا عبد األعلى حدثنا معتمر قال  - ٣٨٠٨
يا أبا جهل بن هشام يا عتبة : ( قام ليال على القليب الذي فيه أبو جهل وأصحابه ببدر بعد قتلهم يثالثة أيام فنادى 

هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا ؟ فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقا ! بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أمية بن خلف 
يا رسول اهللا تنادي قوما قد جيفوا منذ ثالث ؟ فقال : فخرج إليه من شاء اهللا أن خيرج من أصحابه فقالوا : قال ) 

  ) يعون أن جييبوين ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم إال أهنم ال يستط: ( 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

أشرف رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس : حدثنا مسروق بن املرزبان حدثنا أبو بكر بن عياش عن محيد  - ٣٨٠٩
  عليه و سلم على القليب فذكر حنوه 

   رجاله رجال الصحيح خال مرزوق بن املرزبان: قال حسني سليم أسد 

بينما رجل يسوق بدنة : حدثنا حممد بن املنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محيد عن أنس قال  - ٣٨١٠
  ) إركبها وإن كانت بدنة : ( بدنة يا رسول اهللا قال : قال ) إركبها ( قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ديث صحيح إسناده صحيح على شرط الشيخني واحل: قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مر ببقيع الغرقد : حدثنا حممد بن املنهال حدثنا يزيد عن محيد عن أنس  - ٣٨١١
مل أعنك يا رسول اهللا إمنا عنيت : يا أبا القاسم فالتفت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : فإذا رجل ينادي صاحبه 

  ) ا بكنيين مسوا بإمسي وال تكتنو: ( فالنا فقال 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا حممد بن املنهال حدثنا يزيد عن محيد عن أنس قال  - ٣٨١٢
  ) رؤيا املؤمن جزء من ستة وأربعني من النبوة 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

اطلع على النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل من : حدثنا حممد بن املنهال حدثنا يزيد عن محيد عن أنس  - ٣٨١٣
  خلل فسدد له مبشقص 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

 عليه قال رسول اهللا صلى اهللا: حدثنا مسروق بن املرزبان حدثنا حيىي بن زكريا عن محيد عن أنس قال  - ٣٨١٤
  ) إذا جاء أحدكم إىل الصالة فليمش على هينته فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه : ( و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حني : حدثنا حممد بن بكار حدثنا هشيم عن محيد عن أنس بن مالك  - ٣٨١٥
  طلق حفصة أمر أن يراجعها فراجعها 

  رجاله رجال الصحيح : سني سليم أسد قال ح

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان حيب : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا الثقفي عن محيد  - ٣٨١٦
  أن يليه املهاجرون واألنصار ليأخذوا عنه 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

كان صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أنس قال : حدثنا الثقفي عن محيد حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة  - ٣٨١٧
  و سلم قريبا بعضها من بعض وكانت صالة أيب بكر رضي اهللا عنه متقاربة مث بسط عمر يف صالة الغداة 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  وجدها وقال أن لقمة سقطت من يده فطلبها حىت: وعن أنس  - ٣٨١٨
  ) إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها وليأكلها وال يدعها للشيطان ( 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

حىت ما يفطر ويفطر : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصوم من الشهر حىت نقول : وعن أنس  - ٣٨١٩
  ما يصوم منه شيئا : نقول 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

أن األنصار كان هلم يومان يلعبون فيهما يف اجلاهلية فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و : وعن أنس  - ٣٨٢٠
  ) الفطر واألضحى : قد أبدلكم اهللا يومني خريا منهما : ( سلم قال 

  إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم

يا : قالوا ) إن اهللا إذا أراد بعبد خريا استعمله : ( أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أنس  - ٣٨٢١
  ) يوفقه فيعمل عمال صاحلا قبل موته : ( وكيف يستعمله ؟ قال ! رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: دخلت اجلنة فسمعت بني يدي خشفة قالت : ( هللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسول ا: وعن أنس قال  - ٣٨٢٢
  ) أنا الغميصان بنت ملحان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخلت اجلنة فإذا أنا بنهر جيري حافتاه خيام : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال : وعن أنس قال  - ٣٨٢٣
هذا الكوثر الذي أعطاك : ما هذا ؟ قال ! يا جربيل : لطني فإذا مسك إذفر قلت فضربت بيدي إىل ا: اللؤلؤ قال 

  ) اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أنس ملا قدم عبد الرمحن بن عوف : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن محيد  - ٣٨٢٤
بني سعد بن الربيع فقال له سعد يل مال فنصفه لك ويل امرأتان مهاجرا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم آخى بينه و

بارك اهللا لك يف أهلك ومالك : فانظر أيهما أحب إليك أطلقها فإذا انقضت عدهتا تزوجتها قال له عبد الرمحن 
دلوين على السوق فما رجع يومئذ حىت جاء بشيء قد أصابه من السوق ففقده رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

تزوجت امرأة من : قال ) مهيم ؟ : ( ياما مث أتاه وعليه وضر من صفرة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أ
فقال له رسول اهللا صلى  -وزن نواة من ذهب : أو قال  -نواة من ذهب : قال ) ما سقت منها ؟ : ( األنصار قال 

  ) أومل ولو بشاة : ( اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح على شرط البخاري : سد قال حسني سليم أ

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آىل من : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن محيد  - ٣٨٢٥
نسائه شهرا فكان يف مشربة له فانفكت قدمه فجاءه أصحابه ليزوروه فصلى هبم قاعدا وهم قيام مث جاؤوا لصالة 

أقعدوا فصلوا خلفه وهم قعود فلما مضت تسع وعشرون ليلة نزل إليهم : أن : إليهم أخرى فقعد وقاموا فأومأ 
  ) إن الشهر تسع وعشرون : ( فقال ! يارسول اهللا إمنا مضت تسع وعشرون ليلة : فقيل 

  رجاله رجال الصحيح غري إبراهيم بن احلجاج وهو ثقة واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه : حدثنا محاد عن ثابت و محيد حدثنا إبراهيم  - ٣٨٢٦
مر رجل من بين سلمة } فول وجهك شطر املسجد احلرام { كانوا يصلون حنو بيت املقدس فلما نزلت هذه اآلية 

ا هم وهم ركوع أال أن القبلة قد حولت فمالوا كم:  -وهم ركوع يف صالة الفجر حنو بيت املقدس  -فناداهم 
  حنو القبلة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن رسول اهللا : حدثين حممد بن املنهال حدثنا معتمر ابن سليمان حدثين محيد الطويل  - ٣٨٢٧
  صلى اهللا عليه و سلم اختذ خامتا من فضة فصه منه 

  إسناده صحيح على شرط البخاري : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس بن مالك : حدثنا حممد بن املنهال حدثنا معتمر حدثنا محيد الطويل  - ٣٨٢٨
  ال يصوم : ال يفطر ويفطر الشهر حىت نقول : عليه و سلم يصوم الشهر حىت نقول 

  إسناده صحيح على شرط البخاري : قال حسني سليم أسد 

: ( عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : نا محاد عن محيد حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدث - ٣٨٢٩
إن الرجل ليعمل الربهة من عمره بعمل أهل اجلنة فإذا كان قبل موته حتول يعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار 

  ) ت فدخل اجلنة وان الرجل ليعمل الربهة من عمره بعمل أهل النار فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل اجلنة فما
  رجاله رجال الصحيح خال إبراهيم بن احلجاج : قال حسني سليم أسد 



غال السعر على عهد : عن أنس قال : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن قتادة و ثابت و محيد  - ٣٨٣٠
إن اهللا هو املسعر القابض  : (يارسول اهللا قد غال السعر فسعر لنا فقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 

  ) الباسط الرازق إين ألرجو أن ألقى اهللا وليس أحد منكم يطلبين مبظلمة يف دم وال مال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن ثابت عن عبد الرمحن بن أيب ليلى و محيد  - ٣٨٣١
ى اهللا عليه و سلم رأى حبال ممدودا بني ساريتني يف املسجد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صل

يارسول اهللا محنة بنت جحش تصلي فإذا أعيت تعلقت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقيل ) ما هذا احلبل ؟ : ( 
  ) لتصلي فإذا أعيت فلتقعد : ( و سلم 

  صحيح  إسناده: قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى : عن أنس قال : حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا عبد الوهاب حدثنا محيد  - ٣٨٣٢
اهللا عليه و سلم ربعة حسن اجلسم ليس بالطويل وال بالقصري وكان شعره ليس جبعد وال سبط أمسر اللون إذا مشى 

  يتوكأ 
  يخني إسناده صحيح على شرط الش: قال حسني سليم أسد 

عن أنس : حدثنا أبو يوسف اجليزي حدثنا مؤمل بن إمساعيل حدثنا محاد بن سلمة حدثنا محيد الطويل  - ٣٨٣٣
  ) ألظوا بياذا اجلالل واإلكرام : ( بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

تزوج : عن أنس : نا أبو النضر حدثنا أبو جعفر الرازي عن محيد حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدث - ٣٨٣٤
النيب صلى اهللا عليه و سلم صفية وجعل عتقها صداقها وجعل الوليمة ثالثة أيام وبسط نطعا جاءت به أم سليم 

  وألقى عليه أقطا ومترا وأطعم الناس ثالثة أيام 
  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن أبا موسى استحمل النيب صلى اهللا عليه : يمة حدثنا يزيد أخربنا محيد الطويل حدثنا أبو خث - ٣٨٣٥
  فحمله ) وأنا أحلف ألمحلنك : ( و سلم فوافق منه شغال فحلف أن ال حيملين قال 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن عبد الرمحن بن عوف هاجر إىل النيب صلى  :حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا محيد  - ٣٨٣٦
يا عبد : اهللا عليه و سلم فآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينه وبني سعد بن الربيع فقال له سعد بن الربيع 

  الرمحن إين من أكثر األنصار ماال وأنا مقامسك ويل امرأتان فأنا أطلق لك إحدامها فإذا انقضت عدهتا فتزوجها 
بارك اهللا لك يف أهلك ومالك ولكن دلين على السوق فدله فلم يرجع يومئذ حىت أصاب : فقال له عبد الرمحن 

شيئا من مسن وأقط قد رحبه فمكث أياما مث مر بالنيب صلى اهللا عليه و سلم فرأى وضرة صفرة فقال له النيب صلى 
أصدقت : ( امرأة من األنصار قال : قال ) من ؟ : (  تزوجت يارسول اهللا قال: قال ) مهيم ؟ : ( اهللا عليه و سلم 



  ) أومل ولو بشاة : ( من ذهب قال  -أو وزن نواة  -نواة : قال ) ؟ 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني وهو حديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

اهللا صلى اهللا عليه  عن أنس بن مالك أن رسول: حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا محيد الطويل  - ٣٨٣٧
اللهم : قلت : قال ) أو تسأله ؟  -هل كنت تدعو بشيء : ( و سلم عاد رجال قد صار مثل الفرخ املنتوف فقال 

إذا ال تطيق ! سبحان اهللا : ( ما كنت معاقيب به يف اآلخرة فعجله يل يف الدنيا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ) ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ( : ذلك والتستطيعه فلوال قلت 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

قال : عن أنس قاال : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا سليمان التيمي عن احلسن وأخربنا محيد  - ٣٨٣٨
يارسول اهللا هذا تنصره مظلوما فكيف : قالوا ) ملا أو مظلوما انصر أخاك ظا( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) متنعه من الظلم : ( ننصره ظاملا ؟ قال 
  إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم : قال حسني سليم أسد 

ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غزوة : عن أنس قال : حدثنا زهري أخربنا يزيد أخربنا محيد  - ٣٨٣٩
: قالوا ) إن باملدينة ألقواما ماسرمت من مسري وال قطعتم من واد إآل كانوا معكم فيه : ( تبوك فدىن من املدينة 

  ) نعم حبسهم العذر : ( يارسول اهللا وهم باملدينة ؟ قال 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس بن مالك : يد الطويل حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا مح - ٣٨٤٠
أو برهة من  -ال عليكم أال تعجبوا بأحد حىت تنظروا مبا خيتم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره : ( عليه و سلم 

 بعمل صاحل لو مات عليه لدخل اجلنة مث يتحول فيعمل بعمل سيئ وإن العبد ليعمل زمانا من عمره بعمل -دهره 
يارسول اهللا : قالوا ) سيئ لو مات عليه لدخل النار مث يتحول فيعمل بعمل صاحل وإذا أراد اهللا بعبد خريا استعمله 

  ) يوفقه بعمل صاحل مث يقبضه عليه : ( وكيف يستعمله ؟ قال 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس قال : ا محيد حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربن - ٣٨٤١
إين قد قدمت عليكم ولكم يومان : ( فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -وهلم يومان يلعبون فيهما  -املدينة 

  ) يوم الفطر ويوم النحر : تلعبون فيهما وقد أبدلكم اهللا يومني خريا منهما 
  ده صحيح على شرط الشيخني إسنا: قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال : حدثنا زهري حدثنا يزيد حدثنا محيد عن ثابت  - ٣٨٤٢
مث ) إن اهللا لغين عن تعذيب هذا نفسه : ( نذر أن ميشي اىل البيت فقال : قالوا ) ما هذا ؟ : ( يهادي بني ابنيه فقال 

  أمره فركب 
  إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س



عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل املسجد فرأى : حدثنا زهري حدثنا يزيد حدثنا محيد  - ٣٨٤٣
لفالنه تصلي فإذا أعيت تعلقت به قال رسول اهللا صلى اهللا : قالوا ) ما هذا ؟ : ( حبآل ممدودا بني ساريتني فقال 

  ) إذا خشيت أن تغلب فلتنم لتصل ما عقلت ف: ( عليه و سلم 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

كانت صالة رسول اهللا صلى : عن أنس قال : حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا محيد الطويل  - ٣٨٤٤
  اهللا عليه و سلم و أ يب بكر متقاربة حىت كان عمر فمد يف صالة الصبح 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني  :قال حسني سليم أسد 

يقدم قوم هم أرق : ( عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا زهري حدثنا يزيد حدثنا محيد  - ٣٨٤٥
  : فقدم األشعريون فيهم أبو موسى فجعلوا يرجتزون يقولون ) أفئدة منكم 

  ) غدا نلقى األحبة حممدا وحزبه ( 

: ( عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : يزيد بن هارون أخربنا محيد حدثنا زهري حدثنا  - ٣٨٤٦
  ) الدجال ممسوح العني عليها ظفرة غليظة مكتوب بني عينيه ك ف ر 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : بن مالك قال  عن أنس: حدثنا أبو خثيمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا محيد الطويل  - ٣٨٤٧
اللهم أحييين ما كانت احلياة خريا يل : ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به ولكن ليقل : ( صلى اهللا عليه و سلم 

  ) وتوفين إذا علمت الوفاة خريا يل 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان حيب أن : خربنا محيد حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أ - ٣٨٤٨
  يليه املهاجرون واألنصار يف الصالة ليأخذوا عنه 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض : عن أنس قال : حدثنا زهري حدثنا يزيد أخربنا محيد  - ٣٨٤٩
ت نسائه فأهدت للنيب امرأة منهن قصعة من ثريد فضربتها بيدها فوقعت فانكسرت القصعة فجعل رسول اهللا بيو

مث انتظر حىت جاءت ) كلوا غارت أمكم : ( صلى اهللا عليه و سلم يأخذ الذريد بيده فريده يف القصعة ويقول 
  القصعة األخرى فأخذها فدفعها إىل صاحبة القصعة املكسورة 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : سليم أسد قال حسني 

عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا زهري حدثنا يزيد أخربنا محيد الطويل  - ٣٨٥٠
حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعني من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



  ) اويتم به احلجامة والقسط البحري وال تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة خري ما تد: ( سلم 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

وما : هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الثمرة حىت تزهو قلنا : قال : وعن أنس بن مالك  - ٣٨٥١
  ! ؟ ) حتمر : ( زهوه ؟ قال 

  ! رأيت إن منع اهللا النخل مب تستحل مال أخيك ؟ أ: قال أنس 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

ما كنا نشاء أن نرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الليل مصليا إال رأيناه : وعن أنس بن مالك  - ٣٨٥٢
  ن نراه من الليل نائما إال رأيناه نائما وما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إال رأيناه وما كنا نشاء أ

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

رثي  -دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املسجد فرأى خنامة يف وجهه : وعن أنس بن مالك قال  - ٣٨٥٣
فإذا بزق  -به فيما بينه وبني القبلة أو ر -إن أحدكم إذا قام يصلي إمنا يقوم يناجي ربه : ( فقال  -شدة ذلك عليه 

  وبزق يف طرف ردائه ودلك بعضه ببعض ) أحدكم فليبزق عن يساره حتت قدمه أو يتفل هكذا 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

ال رسول اهللا مر على النيب صلى اهللا عليه و سلم جبنازة فأثنوا عليها خريا فق: قال : وعن أنس بن مالك  - ٣٨٥٤
وجبت : ( مث مر جبنازة فأثنوا عليها شرا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ) وجبت : ( صلى اهللا عليه و سلم 

  ) أنتم شهداء اهللا يف األرض 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : لك قال أخربنا زهري حدثنا يزيد أخربنا حيىي و محيد عن أنس بن ما - ٣٨٥٥
دور بين النجار مث دور بين عبد األشهل : ( بلى يا رسول اهللا قال : قالوا ) أال أخربكم خبري دور األنصار ؟ : ( سلم 

ويف كل دور األنصار خري : ( مث دور بين احلارث بن اخلزرج مث بين ساعدة مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  قال أحدمها ورفع هبا صوته ) 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن عبد اهللا بن سالم أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : أخربنا زهري حدثنا يزيد حدثنا محيد  - ٣٨٥٦
؟  -الساعة  أو أشراط -ما أول أمر الساعة : قال ) سل : ( إين سائلك عن ثالثة أشياء ال يعلمها إال نيب قال : 

  وما أول ما يأكل أهل اجلنة ؟ وما ينزع الولد إىل أبيه والولد إىل أمه ؟ 
  ذاك عدو اليهود من املالئكة : قال ) نعم : ( جربيل ؟ قال : قال ) أخربين هبن جربيل آنفا : ( قال 
  أما أول أشراط الساعة فنار خترج من املشرق فتحشر الناس إىل املغرب : ( قال 

  ل ما يأكل أهل اجلنة فزيادة كبد حوت وأما أو
وأما ما ينزع الولد إىل أبيه وينزع الولد إىل أمه فإذا سبق ماء الرجل ماء املرأة نزع إىل أبيه وإذا سبق ماء املرأة ماء 



  ) الرجل نزع إىل أمه 
 -اختىبء هلم مث سلهم عين يا رسول اهللا إن اليهود قوم هبت ف: قال أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا مث قال 

  أي رجل أنا فيهم  -قبل أن يعلموا بإسالمي 
  ) أي رجل عبد اهللا فيكم ؟ : ( فجاء نفر منهم فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  خرينا وابن خرينا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا : قالوا 
  ) أرأيتم إن أسلم عبد اهللا ؟ : ( قال 

  أعاذه اهللا من ذلك : قالوا 
  أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا : فخرج عليهم عبد اهللا فقال : قال 

  شرنا وحنو ذلك : قالوا 
  يا رسول اهللا هذا الذي كنت أخاف : يقول عبد اهللا : قال 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسعه املسلمون وهو يقول : ربنا محيد حدثنا زهري حدثنا يزيد أخ - ٣٨٥٧
يا أبا جهل بن هشام ويا أمية بن خلف ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا ؟ : ( 

ما أنتم بأمسع ملا أقول (  :يا رسول اهللا تنادي قوما قد جيفوا ؟ قال : فقالوا ) فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقا 
  ) منهم ولكنهم ال يستطيعون أن جييبوا 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

بعد أن  -عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو خثيمة حدثنا يزيد أخربنا محيد  - ٣٨٥٨
أقيموا صفوفكم وتراصوا فإين أراكم من وراء : ( وجهه فقال أقبل على القوم ب -أقيمت الصالة قبل أن يكرب 

  فلقد كنت أرى الرجل يف الصف وهو يلزق منكبه مبنكب صاحبه : قال ) ظهري 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

ول اهللا صلى اهللا عن أنس بن مالك أن رس: حدثنا أبو خثيمة حدثنا يزيد بن هاروت أخربنا أمحد الطويل  - ٣٨٥٩
عليه و سلم صلى ذات ليلة يف حجرته فسمع الناس صوته فلما كانت الليلة الثانية جاء ناس فصلوا بصالته فخفف 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث انصرف فلما أصبحوا قالوا يا رسول اهللا صلينا معك الليلة وحنن حنب أن متد يف 

  ) عمدا فعلت ذلك قد علمت مبكانكم و: ( قراءتك فقال 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

دخلت اجلنة فرأيت قصرا من ذهب قلت : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال : وعن أنس  - ٣٨٦٠
  ) ملن ؟ قيل لعمر بن اخلطاب : ملن هذا ؟ قالوا لشاب من قريش فظننت أين هو فقلت 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني  :قال حسني سليم أسد 

أومل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بزينب فأشبع املسلمني خبزا وحلما مث خرج كما : قال : وعن أنس  - ٣٨٦١
كان يصنع إذا تزوج فيأيت حجر أمهات املؤمنني فيسلم عليهن ويدعو هلن ويسلمن عليه ويدعون له مث رجع فإذا يف 



احلديث فلما رآمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجع فلما رأى ذلك الرجالن وثبا  البيت رجالن قد جرى هبما
  أنا أخربته أو غريي ؟ فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فزعني فخرجا فال أدري من أخربه 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن وقت صالة الفجر فأمر بالال فأذن  أن رجال سأل النيب رسول: وعن أنس  - ٣٨٦٢
) أين السائل ؟ : ( لصالة الفجر مث أقام فصلى فلما كان من الغد أخر حىت أسفر مث أمره فأقام فصلى فلما فرغ قال 

  ) ما بني هذا وهذا وقت : ( فقام الرجل فقال 
   إسناده صحيح على شرط الشيخني: قال حسني سليم أسد 

: هل كان رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرفع يديه يف الدعاء ؟ قال : وسئل أنس : قال  - ٣٨٦٣
يا رسول اهللا قحط املطر وأجدبت األرض وهلك املال فادع اهللا : نعم بينما هو ذات يوم مجعة خيطب الناس فقيل 

السماء سحابة فلما قضينا الصالة حىت إن الشاب  فرفع يديه حىت رأيت بياض إبطيه فاستسقى وما أرى يف: قال 
يا رسول اهللا هتدمت البيوت : القريب الدار يهمه الرجوع إىل أهله فدامت مجعة فلما كانت اجلمعة الثانية قالوا 

قال فتبسم رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال بيده ففرج بينهما مث ! واحتبس الركبان وهلك املال 
  وفرق بني يديه قال فكشفت عن املدينة ) اللهم حوالينا وال علينا : ( ل قا

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يف بيته فاطلع رجل من الباب : وعن أنس بن مالك  - ٣٨٦٤
  حنوه مبشقص فتأخر الرجل  فسدد النيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

من ذا الذي يقرض اهللا { أو } لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون { ملا نزلت : وعن أنس بن مالك قال  - ٣٨٦٥
تطعت أن أسره مل أعلنه حائطي الذي مبكان كذا وكذا هللا ولو اس! أي رسول اهللا : قال أبو طلحة } قرضا حسنا 

  ) يف أقربائك : أو قال  -اجعله يف قرابتك : ( فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

ما مشمت رحيا قط مسكا وال عبريا أطيب من ريح رسول اهللا : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال  - ٣٨٦٦
  ليه و سلم وال مسست خزا وال حريرا ألني من كف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا ع

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

رأيت رسول اهللا : عن أنس قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا حبان بن هالل عن جرير بن حازم عن محيد  - ٣٨٦٧
  والرطب  صلى اهللا عليه و سلم جيمع بني االبطيخ

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 



سقيت رسول اهللا : عن أنس قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا حبان عن محاد بن سلمة عن محيد و ثابت  - ٣٨٦٨
  صلى اهللا عليه و سلم يف هذا القدح املاء واللنب والنبيذ والعسل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : دثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا محيد الطويل ح - ٣٨٦٩
  ) اركبها : ( قال ! إهنا بدنة : قال ) اركبها : ( و سلم مر برجل يسوق بدنة قال 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

عن أنس سئل عن شعررسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اد عن محيد حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا مح - ٣٨٧٠
  فقال ما رأيت شعرا أشبه بشعر النيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من شعر قتادة ففرح قتادة يومئذ 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن ناسا من عرينه قدموا : ثابت حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا قتادة و محيد و  - ٣٨٧١
فقتلوا ) اشربوا أبواهلا وألباهنا : ( املدينة فاجتووها فبعثهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف إبل الصدقة فقال 

راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واستاقوا اإلبل وارتدوا عن اإلسالم فأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم هبم 
  أيديهم وأرجلهم من خالف ومسر أعينهم وألقاهم باحلرة فقطع 

  يكدم األرض بفيه حىت ماتوا : قد كنت أرى أحدهم يكدم األرض بفيه حىت ماتوا ورمبا قال محاد : قال أنس 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: كر مهام أن قتادة قال عن أنس بنحو حديث محاد وذ: حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا مهام عن قتادة  - ٣٨٧٢
  وحدثين حممد بن سريين أن هذا قبل أن تنزل احلدود 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن التميمي املوصلي حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد عن محيد  - ٣٨٧٣
أذهب البأس رب الناس اشف : ( دخل على مريض قال عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا 

ال شفاء إال شفاؤك اشف شفاء ال يغادر : ( وقال محاد ) أنت الشايف ال شايف إال أنت اشف شفاء ال يغادر سقما 
  ) سقما 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : و ثابت و محيد حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد حدثنا قتادة  - ٣٨٧٤
وكان محيد ال يذكر } احلمد هللا رب العاملني { و سلم و أبا بكر و عمر و عثمان كانوا يستفتحون يف الصالة بـ 

  النيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



جاهدوا : ( عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : محاد عن محيد  حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا - ٣٨٧٥
  ) املشركني بأيديكم وألسنتكم 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أنس قال : حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن بكر السهمي حدثنا محيد  - ٣٨٧٦
أو  -الة فجاء رجل بعد ما قام النيب صلى اهللا عليه و سلم فأسرع املشي فانتهى إىل القوم وقد انبهر سلم إىل الص
  احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه : فقال حني انتهى إىل الصف  -حفزه النفس 

فسكت القوم فقال ) أو القائل الكلمات ؟  -من املتكلم : ( فلما قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم الصالة قال 
جئت يا رسول اهللا فأسرعت املشي : قال الرجل )  -خريا : أو قال  -من هو ؟ فإنه مل يقل بأسا : ( مثلها فقال 

لقد رأيت اثين عشر ملكا : ( فقلت الذي قلت فقال  -أو حفزين النفس  -فانتهيت إىل الصف وقد انبهرت 
اء أحدكم إىل الصالة فليمش على هينته فليصل ما أدرك وليقض ما إذا ج: ( مث قال ) يبتدروهنا أيهم يرفعها إليه 

  ) سبقه 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

وال أعلم إال ذكره عن النيب : عن أنس قال أبو وهب : حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن بكر حدثنا محيد  - ٣٨٧٧
: ( يا رسول اهللا كلنا يكره املوت قال : قالوا ) من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه : ( ل صلى اهللا عليه و سلم أنه قا

ليس ذاك بكراهية املوت ولكن املؤمن إذا جاء البشري من اهللا مبا هو صائر إليه أحب لقاء اهللا وأحب اهللا لقاءه وإن 
  ) اهللا لقاءه إذا حضر جاء ما هو الق وكره لقاء اهللا وكره  -أو الفاجر  -الكافر 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس قال : حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن بكر حدثنا محيد  - ٣٨٧٨
صلى صالة مث قام ف) أعيدي مسنكم يف سقائه ومتركم يف وعائه فإين صائم : ( على أم سليم فأتته بسمن ومتر قال 

: قالت ) و ما هي ؟ : ( إن يل خويصة قال : غري مكتوبة وصلينا فدعا ألم سليم وألهل بيتها فقالت أم سليم 
فإين ملن أكثر : قال ) اللهم ارزقه ماال وولدا وبارك له فيه : ( فدعا يل خبري الدنيا واآلخرة وقال : خادمك أنس قال 

  األنصار ولدا 
  ه دفن من صليب إىل مقدم احلجاج البصرة بضع وعشرون ومئة وأخربتين أمينة أن: قال 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل من : حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن بكر حدثنا محيد  - ٣٨٧٩
  ) وإن كنت كارها  أسلم: ( أجدين كارها قال : قال ) أسلم : ( بين النجار 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

إن كان الرجل ليسأل النيب صلى اهللا : عن أنس قال : حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن بكر حدثنا محيد  - ٣٨٨٠
  ها عليه و سلم الشيء من الدنيا فيسلم له مث ال ميسي حىت يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما في

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 



عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه : حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن بكر حدثنا محيد عن ثابت  - ٣٨٨١
مث ) إن اهللا عن تعذيب هذا لنفسه لغين : ( يا رسول اهللا نذر أن ميشي فقال : رأى شيخا يهادي بني ابنيه فقالوا 

  أمره فركب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اشتكى ابن أليب طلحة فراح إىل املسجد : عن أنس قال : حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن بكر حدثنا محيد  - ٣٨٨٢
ال يذكرن أحد منكم أليب طلحة وفاة ابنه : وتويف الغالم فهيأت أم سليم أمر بيتها ويسرت عشاءه وقالت ألهلها 

خري ما كان : ما فعل الغالم ؟ فقالت أم سليم : أبو طلحة ومعه ناس من أصحابه من أهل املسجد فقال فرجع 
  فقدمت عشاءه فتعشى وأصحابه فلما خرجوا عنه قامت إىل ما تقوم إليه املرأة 

ت إليهم شق استعاروا عارية فتمتعوا هبا فلما طلب! أمل تر يا أبا طلحة آل فالن : فلما كان من آخر الليل قالت 
كان عارية من اهللا فقبضه فاسترجع مث غدا على رسول اهللا  - ابنها  -إن فالنا : ما أنصفوا قالت : فقال ! عليهم 

  فحملت بعبد اهللا ) بارك اهللا لكما يف ليلتكما : ( صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  م فلما ولدت ليال فكرهت أن حتنكه حىت حنكه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

يا : فقلت  -وهو يهنأ أباعر له ويسمها  -فغدوت به ومترات عجوة فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال 
مترات عجوة : قلت ) معكم شيء ؟ : ( رسول اهللا ولدت أم سليم الليلة فكرهت أن حتنكه حىت حتنكه أنت قال 
مسه يا : فقلت ) حب األنصار التمر : ( ل فأخذ بعض ذلك التمر فمضغه فجمع بزاقه فأوجره فتلمظ الصيب فقا

  ) هو عبد اهللا : ( رسول اهللا قال 
  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى : حدثنا زهري حدثنا إبراهيم الطالقاين حدثنا احلارث بن عمري عن محيد الطويل  - ٣٨٨٣
  فنظر إىل جدرات املدينة أوضع ناقته وإن كان على دابة فحركها من حبها اهللا عليه و سلم كان إذا قدم من سفر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصلى أبو : عن أنس قال : حدثنا زهري حدثنا إمساعيل عن محيد  - ٣٨٨٤
  بكر جالسا يف ثوبه متوشحا يف مرضه الذي مات فيه 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : يم أسد قال حسني سل

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج إىل : حدثنا زهري حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن محيد  - ٣٨٨٥
  الصالة وقد أقيمت الصالة فعرض له رجل فكلمه حىت كاد القوم أن ينعسوا 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم طاف : حدثنا زهري حدثنا إمساعيل عن محيد الطويل  - ٣٨٨٦
  على نسائه يف ليلة بغسل واحد 

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 



أو وزن نواة  -عن أنس أن عبد الرمحن بن عوف تزوج على نواة : حدثنا زهري حدثنا إمساعيل عن محيد  - ٣٨٨٧
  ) أومل ولو بشاة : ( من ذهب فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -

  إسناده صحيح على شرط الشيخني : قال حسني سليم أسد 

  عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك

 صلى هنى رسول اهللا: عن أنس قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا إمساعيل بن علية عن عبدالعزيز بن صهيب  - ٣٨٨٨
  اهللا عليه و سلم أن يتزعفر الرجل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد عن عبد العزيز بن صهيب  - ٣٨٨٩
  سلم هنى أن يتزعفر الرجل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : عن أنس قال : ثنا محاد عن عبد العزيز حدثنا أبو الربيع حد - ٣٨٩٠
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو خثيمة حدثنا إمساعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال  - ٣٨٩١
اللهم أحيين إذا كانت احلياة خريا يل : كم املوت لضر نزل به فإن كان ال بد متمنيا فليقل ال يتمنني أحد: و سلم 

  وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا عثمان بن عمر أخربنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال  - ٣٨٩٢
ال يتمنني املؤمن املوت لضر نزل به فإن كان ال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن مالك يقول  مسعت أنس

  اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل : بد فاعال فليقل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أي دعوة كان يدعو : سأل قتادة أنسا : د العزيز بن صهيب قال حدثنا أبو خثيمة حدثنا إمساعيل عن عب - ٣٨٩٣
كان أكثر دعوة كان يدعو هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم اللهم آتنا يف : هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم أكثر ؟ قال 

و إذا أرادج أن  وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا هبا: الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار قال 
  يدعو بدعاء دعا هبا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال  - ٣٨٩٤
  ن الكسل اللهم إين أعوذ بك من اهلرم و أعوذ بك من اجلنب وأعوذ بك من البخل و أعوذ بك م: و سلم يقول 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنات جعفر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال  - ٣٨٩٥
  ال يؤمن عبد حىت أكون أحب إليه من أهله و ماله و الناس أمجعني 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

اختذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس قال : حدثنا محاد حدثنا عبد العزيز  حدثنا أبو الربيع ن - ٣٨٩٦
  حممد رسول اهللا و هنى أن ينقش على نقشه : خامتا من ذهب فنقش فيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اهللا صلى اهللا عليه كان رسول : عن أنس قال : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد عن عبد العزيز بن صهيب  - ٣٨٩٧
  و سلم يوجز ويتم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : حدثنا خلف بن هشام حدثنا محاد بن زيد عن عبد العزيز  - ٣٨٩٨
  يوجز ويتم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عزيز بن صهيب عن أنس حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد عن عبد ال - ٣٨٩٩
  ال إله إال اهللا دخل اجلنة : بشر الناس أنه من قال : لبيك يا رسول اهللا قال : يا معاذ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سول اهللا صلى اهللا عليه قال ر: حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال  - ٣٩٠٠
  تسحروا فإن يف السحور بركة : و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول : حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا أبو عوانة عن قتادة و عبد العزيز بن صهيب عن أنس  - ٣٩٠١
  تسحروا فإن يف السحور بركة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : م أسد قال حسني سلي

أن رسول اهللا : حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا هشيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب حدثنا أنس  - ٣٩٠٢
  اللهم إين أعوذ بك من اخلبث و اخلبائث : صلى اهللا عليه و سلم كان إذا دخل اخلالء قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



كنت أسقي عموميت : حدثنا أنس بن مالك قال : ىي حدثنا هشيم حدثنا عبد العزيز حدثنا زكريا بن حي - ٣٩٠٣
: فو اهللا ما قالوا : اكفأها يا أنس قال : أال إن اخلمر قد حرمت قال فقالوا : البسر إذ مسعنا مناديا ينادي : الفضيخ 

ناك يومئذ أبو طلحة و سهيل بن و ذكر ممن كان ه: فكان الفضيخ يومئذ من مخورهم قال : حىت ننظر و نسأل قال 
  بيضاء و ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا زمحويه حدثنا هشيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال  - ٣٩٠٤
  ار من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الن: سلم 

  إسناده حسن ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

قدم ناس من عرينة : عن أنس قال : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا هشيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب  - ٣٩٠٥
ا إن شئتم أن خترجوا إىل إبل الصدقة فتشربوا من أبواهل: املدينة فاجتووها فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

و ألباهنا قال ففعلوا فاستصحوا فمالوا على الرعاة فقتلوهم وساقوا ذود رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و كفروا 
بعد إسالمهم فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف آثارهم فأيت هبم فقطع أيديهم و أرجلهم ومسل أعينهم 

  وتركهم يف احلرة حىت ماتوا 
  اده حسن ولكن احلديث صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

طلبت النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أنس بن مالك قال : حدثنا زمحويه حدثنا هشيم عن عبد العزيز  - ٣٩٠٦
عند خياط آل املطلب دعاه فأجابه فانطلقت حىت دخلت عليه فإذا اخلياط قد جعل طعاما : سلم ذات يوم فقيل يل 

  بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا أعلم من حبه له  فيه دباء فجعلت آخذ الدباء فأجعله
  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا مبارك موىل عبد العزيز بن صهيب عن عبد العزيز بن صهيب عن  - ٣٩٠٧
يت مثل هنر يغتسل منه مخس مرات فما عسى أن يبقني عليه من مثل أم: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : أنس 

درنه ؟ يقوم إىل الوضوء فيغسل يديه فتتناثر كل خطيئة مس هبا يديه و ميضمض فتتناثر كل خطيئة تكلم هبا لسانه مث 
قدميه يغسل وجهه فتتناثر كل خطيئة نظرت هبا عيناه مث ميسح رأسه فتتناثر كل خطيئة مسعت هبا أذناه مث يغسل 

  فتتناثر كل خطيئة مشت هبا قدماه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا مبارك عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال  - ٣٩٠٨
تلى حتت ظل يكون يف أميت ناس ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية هم شر ق: صلى اهللا عليه و سلم 

  السماء طوىب ملن قتلهم طوىب ملن قتلوه طوىب ملن قتلوه 
  إسناده ضعيف لكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 



أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن املؤمن قال : حدثنا املقدمي عن مبارك عن عبد العزيز عن أنس  - ٣٩٠٩
  سلم الناس من لسانه ويده  من أمنه جاره و ال خياف بوائقه و املسلم من: 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أل : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا مبارك عن عبد العزيز عن أنس  - ٣٩١٠
يتقى  شراركم من يتقى شره و ال يرجى خريه و خياركم من يرجى خريه و ال: بلى قال : أنبئكم بشراركم ؟ قالوا 

  شره 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: مسعت عبد العزيز بن صهيب حيدث عن س : حدثنا عبد األعلى حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا هشيم  - ٣٩١١
النياحة و املفاخرة يف األنساب و : ثالث ال يزلن يف أميت حىت تقوم الساعة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  األنواء 
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

قال : حدثنا نصر بن علي حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا زمحويه حدثنا هشيم عن عبد العزيز عن أنس  - ٣٩١٢
  ثالثة لن يزلن يف أميت و ذكر بنحوه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك : ا عبدالوارث بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب حدثنا جعفر بن مهران حدثن - ٣٩١٣
  : كان املهاجرون و األنصار حيفرون اخلندق حول املدينة و ينقلون التراب على متوهنم و يقولون : قال 

  ) حنن الذين بايعوا حممدا على اإلسالم ما بقينا أبدا ( 
  : و جييبهم ويقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ه: قال 

  ) اللهم ال خري إال خري اآلخرة فبارك يف األنصار واملهاجره ( 
و يؤتون مبلء حفنتني شعريا فيصنع هلم بإهالة سنخة و هي بشعة يف احللق و هلا ريح منكرة فتوضع بني يدي : قال 

  القوم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

اد بن سلمة و هشيم عن عبد العزيز بن صهيب حدثنا أنس بن حدثنا علي بن اجلعد أخربنا شعبة و مح - ٣٩١٤
  أعوذ بك من اخلبث و اخلبائث : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان إذا دخل اخلالء قال : مالك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا محاد بن سلمة مثله : حدثنا إبراهيم بن احلجاج  - ٣٩١٥
  إسناده صحيح  :قال حسني سليم أسد 



بعث : عن أنس بن مالك قال : حدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب  - ٣٩١٦
رعل و ذكوان : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبعني رجال حلاجة يقال هلم القراء فعرض هلم حيان من بين سليم 

ما إياكم أردنا إمنا حنن خمتارون يف حاجة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و  و اهللا: عند بئر يقال هلا بئر معونة فقال القوم 
  سلم فقتلوهم فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليهم شهرا يف صالة الغداة فذاك بدء القنوت و ما كنا نقنت 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد الوارث  - ٣٩١٧
يا أبا محزة إين اشتكيت فقال له أنس بن مالك : دخلت أنا و ثابت على أنس فقال له ثابت : د العزيز قال عن عب: 
بلى اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشايف ال : أال أرقيك برقية أيب القاسم صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : 

  شايف إال أنت شفاء ال يغادر سقما 
  سناده حسن إ: قال حسني سليم أسد 

بىن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس قال : حدثنا جعفر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز  - ٣٩١٨
فأرسلت و أغطي على الطعام فدعوت : بزينب بنت جحش و جعل عليها طعاما و أومل عليها خبزا و حلما قال 

يا رسول اهللا و اهللا ما أجد أحدا أدعوه : وه قلت فيجيء قوم فيأكلون مث خيرجون فدعوت حىت ما أجد أحدا أدع
  فارفعوا طعامكم و إن زينب جلالسة يف جانب البيت : قال 
وكانت امرأة قد أعطيت مجاال و بقي يف البيت ثالثة رهط يتحدثون يف البيت و خرج نيب اهللا صلى اهللا عليه : قال 

و عليك و : البيت و رمحة اهللا كيف أصبحتم ؟ قالت السالم عليكم أهل : و سلم فانطلق حنو حجرة عائشة فقال 
  رمحة اهللا كيف وجدت أهلك بارك اهللا لك فيهن ؟ 

  فاستقرأ حجر نسائه كلهن يقول هلن كما قال لعائشة و يقلن له كما قالت عائشة : قال 
 -سلم شديد احلياء و كان نيب اهللا صلى اهللا عليه و  -مث رجع نيب اهللا فإذا الرهط الثالثة يتحدثون يف البيت 

أن القوم قد خرجوا فرجع فلما وضع إحدى رجليه يف  -أو أخرب  -فانطلق حنو حجرة عائشة فما أدري أنا أخربته 
  أسكفة الباب و األخرى خارجه أرخى سترا بيين و بينه فأنزلت آية احلجاب 

  إسناده حسن واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رجال نصرانيا فأسلم : عن أنس قال : بد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب حدثنا جعفر حدثنا ع - ٣٩١٩
فكان يكتب لنيب اهللا صلى اهللا عليه و : على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و قرأ البقرة و آل عمران قال 

 فأقربوه فأصبح قد لفظته ما أرى حيسن حممدا إال ما كنت أكتب له فأماته اهللا: فعاد نصرانيا فكان يقول : سلم قال 
  األرض 

  هذا عمل حممد و أصحابه إمنا مل يرض دينهم نبشوا عن صاحبنا فأتوه : قالوا 
  فحفروا له فأعمقوا فأصبح و قد لفظته األرض : قال 

  هذا عمل حممد و أصحابه نبشوا عن صاحبنا فألقوه : فقالوا 
و قد لفظته األرض فعلموا أنه ليس من الناس و أنه من  فحفروا له فأعمقوا يف األرض ما استطاعوا فأصبح: قال 



  اهللا عزوجل فألقوه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أنس قال : حجثنا جعفر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز  - ٣٩٢٠
ال غري : و ما أعددت هلا ؟ فقال : عة ؟ فقال يا رسول اهللا مىت تقوم السا: سلم إىل الصالة فعرض له رجل فقال 

أين : فأنت مع من أحببت فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة قال : أين أحب اهللا و رسوله قال 
و غالم من دوس أنا و هو سواء فقال رسول اهللا : يا هذا قال أنس : السائل عن الساعة ؟ قال فجاء فقام فقال 

  إن يطل هبذا الغالم العمر فلم ميت هرما حىت تقوم الساعة : و سلم  صلى اهللا عليه
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ملا كان يوم أحد اهنزم ناس من الناس : عن أنس قال : حدثنا جعفر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز  - ٣٩٢١
صلى اهللا عليه و سلم جيوب عنه حبجفة معه  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو طلحة بني يدي رسول اهللا

و كان ابو طلحة رجال راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسني أو ثالثة و كان الرجل مير باجلعبة فيها النبل : قال 
يا نيب : و يتشرف نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم فينظر إىل القوم فيقول أبو طلحة : انثرها أليب طلحة قال : فيقول 

  بأيب أنت و أمي ال تشرف يصبك سهم من سهام القوم حنري دون حنرك اهللا 
و لقد رأيت عائشة بنت أيب بكر و أم سليم و إهتما مشمرتان أرى خدم سوقهما تنقالن املاء على متوهنما مث تفرغانه 

أيب طلحة من النعاس  يف أفواه القوم مث ترجعان فتمآلهنا مث جتيئان فتفرغانه يف أفواه القوم و لقد وقع السيف من يد
  إما مرتني و إما ثالثة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد حدثنا عبد العزيز عن أنس  - ٣٩٢٢
  تسحروا فإن يف السحور بركة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

تسحروا : مسعت أنسا يقول : دثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن عبد العزيز قال حدثنا عبد األعلى ح - ٣٩٢٣
  فإن يف السحور بركة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مل خيرج إلينا رسول اهللا : عن أنس قال : حدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز  - ٣٩٢٤
الصالة فذهب أبو بكر يتقدم و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باحلجاب صلى اهللا عليه و سلم ثالثا فأقيمت 

فرفعه فلما وضح لنا بياض وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما نظرنا منظرا قط أعجب إلينا من وجه نيب اهللا 
و أرخى : أن تقدم قال  :فأومأ النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل أيب بكر : صلى اهللا عليه و سلم حني وضح لنا قال 

  سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلجاب فلم نقدر عليه حىت مات 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



هنى : عن أنس قال : مسعت عبد العزيز بن صهيب : حدثنا عبد األعلى حدثنا زكريا بن عمارة قال  - ٣٩٢٥
   رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يزعفر الرجل جلده

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أنس بن : حدثنا عبد األعلى حدثنا عثمان بن عمر أخربنا شعبة أخربنا عبد العزيز بن صهيب قال  - ٣٩٢٦
اعتقها : أصدقها نفسها : ما أصدقها ؟ فقال أنس : مالك ذكر تزويج النيب صلى اهللا عليه و سلم صفية فقال ثابت 

  و تزوجها 
  إسناده صحيح : سليم أسد قال حسني 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا عبد األعلى حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس  - ٣٩٢٧
  من مات له ثالثة مل يبلغوا احلنث أدخله اهللا اجلنة بفضل رمحته إياهم : اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: مسعت أنس بن مالك قال : ألعلى حدثنا عثمان بن عمر عن عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا عبد ا - ٣٩٢٨
  فأنا أضحي بكبشني : ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكبشني أملحني قال أنس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أصاب أهل : عن أنس قال : مسعت عبد العزيز حيدث : حدثنا عبد األعلى حدثنا زكريا بن حيىي قال  - ٣٩٢٩
فقام الناس إليه يف مجعة و هو على املنرب خيطب فقالوا : املدينة قحط على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يا رسول اهللا غلت األسعار و احتبست األمطار فادع اهللا أن يسقينا قال : 
: فقام الناس إليه و هو على املنرب فقالوا : فمطرنا فلم نزل منطر حىت كانت اجلمعة املقبلة قال : يديه فاستسقى قال 

فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و : يا رسول اهللا انقطعت الركبان و اهندم البنيان فادع اهللا أن يكشفها لنا قال 
  ت فصارت املدينة يف إكليل و ما حوهلا ميطر فتحرف: اللهم حوالينا و ال علينا قال : سلم مث رفع يديه فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد األعلى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك  - ٣٩٣٠
  احلرير : من لبسه يف الدنيا فلن يلبسه يف اآلخرة يعين : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : مسعت عبد العزيز بن صهيب عن أنس : حدثنا عبد األعلى حدثنا زكريا بن حيىي بن عمارة قال  - ٣٩٣١
  اللهم إين أعوذ بك من اخلبث و اخلبائث : النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا دخل اخلالء قال 

   إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا محاد عن ثابت و عبد العزيز  - ٣٩٣٢
اهللا أكرب خربت خيرب إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء : سلم صلى الصبح حني أتى من خيرب بغلس مث ركب فقال 



أي و اجليش و : قال محاد ! حممد و اخلميس : فخرجوا يسعون يف السكك و هم يقولون : صباح املنذرين قال 
و كانت صفية لدحية الكليب مث صارت : ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقتل مقاتلتهم و سىب ذراريهم قال 

  بعد لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتزوجها و جعل صداقها عتقها 
  أمهرها نفسها ؟ فتبسم ثابت : ما أمهرها ؟ فقال لك : يا أبا حممد أنت سألت أنسا : فقال عبد العزيز لثابت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول : عن أنس بن مالك قال : حدثنا إسحاق حدثنا محاد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب  - ٣٩٣٣
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوجز الصالة و يتم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أنس قال : حدثنا إسحاق حدثنا محاد عن عبد العزيز بن صهيب  - ٣٩٣٤
  سلم عن التزعفر للرجال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

تسحروا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا إسحاق حدثنا محاد عن عبد العزيز عن أنس  - ٣٩٣٥
  حور بركة فإن يف الس

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اختذ خامتا من فضة : حدثنا إسحاق حدثنا محاد عن عبد العزيز  - ٣٩٣٦
  حممد فال ينقش على نقشه : إين اختذت خامتا و نقشه : حممد رسول اهللا و قال للناس : فنقش فيه 

  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أنس : حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا مبارك موىل عبد العزيز بن صهيب حدثنا عبد العزيز  - ٣٩٣٧
لبيك رسول اهللا : بأعلى صوته قال ! يا معاذ : بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أردف معاذ بن جبل فقال 

من مل يشرك فله : لبيك رسول اهللا فقال صلى اهللا عليه و سلم : ته فقال مث ناداه الثانية مث ناداه الثالثة بأعلى صو
  اجلنة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : دثنا حممد بن أيب بكر حدثنا مبارك حدثنا عبد العزيز عن أنس  - ٣٩٣٨
أميت تفترق على ثنتني و سبعني فرقة كلها يف النار إال  إن بين إسرائيل افترقت على إحدى و سبعني فرقة و إن

  السواد األعظم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرت به جنازة : حدثنا حممد حدثنا مبارك حدثنا عبد العزيز عن أنس  - ٣٩٣٩
  طوىب له إن مل يكن عريفا : فقال 

  ه ضعيف إسناد: قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه : حدثنا إسحاق حدثنا محاد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس  - ٣٩٤٠
  اللهم إين أعوذ بك من اخلبث و اخلبائث : كان إذا دخل اخلالء قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا معاذ : ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أ: حدثنا إسحاق حدثنا محاد عن عبد العزيز عن أنس  - ٣٩٤١
: لبيك رسول اهللا قال : : لبيك رسول اهللا ثالثا كل ذلك يقول : قال ! لبيك رسول اهللا مث قال يا معاذ : قال ! 

  بشر الناس أنه من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 -أظنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : بكر حدثنا مبارك عن عبد العزيز عن أنس حدثنا حممد بن أيب  - ٣٩٤٢
  إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك : فيقال ! يار ب أصحايب : سريد على حوضي أقوام خيتلجون دوين فأقول : قال 

  أخرجه البخاري ومسلم ، إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ثنا مهام حدثنا عبد العزيز عن أنس حدثنا هدبة بن خالد حد - ٣٩٤٣
  إين قد اصطنعت خامتا فال ينقشن أحد على نقشه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن حبر حدثنا مبارك بن سحيم بن عبد اهللا الشيباين حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس  - ٣٩٤٤
افترقت بنو إسرائيل على إحدى و سبعني فرقة و إن أميت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال  بن مالك

  ستفترق على ثنني و سبعني فرقة كلهم يف النار إال السواد األعظم 
  يعين اجلماعة : قال حممد بن بكر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ك حدثنا عبد العزيز عن أنس حدثنا حممد بن حبر حدثنا مبار - ٣٩٤٥
  سيكون يف هذه األمة خسف و مسخ و رجف و قذف 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا حممد بن حبر حدثنا مبارك حدثنا عبد العزيز عن أنس قال  - ٣٩٤٦
  عن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ال ترج: ألصحابه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  ) أنس ( املختار بن فلفل عن 



قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن املختار بن فلفل عن أنس بن مالك  - ٣٩٤٧
قد بقيت مبشرات و هي : جزع الناس قال إن النبوة و الرسالة قد انقطعت ف: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  جزء من النبوة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

و كان أرق حمدث حيدث  -مسعت خمتار بن فلفل : حدثنا داود بن عمرو حدثنا عبد اهللا بن إدريس قال  - ٣٩٤٨
فقال ! يا خري الربية : لم عن أنس بن مالك قال رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و س: يذكر  -و عيناه تدمعان 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذاك إبراهيم عليه السالم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس جاء رجل إ ىل رسول اهللا صلى : حدثنا أبو بكر حدثنا علي بن مسهر و ابن فضيل عن املختار  - ٣٩٤٩
  راهيم صلى اهللا عليه و سلم فقال ذاك إب! يا خري الربية : اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رجل للنيب : عن أنس قال : حدثنا أبو خثمة حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن املختار بن فلفل  - ٣٩٥٠
  قال ذاك إبراهيم عليه السالم ! يا خري الربية : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أنس قال : حدثنا أبو بكر حدثنا علي بن مسهر عن املختار بن فلفل  - ٣٩٥١
أنزلت : ما أضحكك يا رسول اهللا ؟ قال : و سلم ذات يوم بني أظهرنا إذ أغفى إغفاءة مث رفع رأسه متبسما فقلت 

} إن شانئك هو األبتر * فصل لربك واحنر * طيناك الكوثر إنا أع{ بسم اهللا الرمحن الرحيم : علي آنفا سورة فقرأ 
فإنه هنر وعدنيه عليه ريب خريا : اهللا و رسوله أعلم قال : ما تدرون ما الكوثر ؟ قلنا : مث قال ]  ٣ - ١: الكوثر [ 

! من أميت  رب إنه: كثريا هو حوض ترد عليه أميت يوم القيامة آنيته عدد جنوم السماء فيختلج العبد منهم فأقول 
  إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك : فيقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى بنا رسول : عن أنس قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا علي بن مسهر عن املختار بن فلفل  - ٣٩٥٢
الناس إين إمامكم فال تسبقوين أيها : اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فلما قضى الصالة أقبل علينا بوجهه فقال 
و الذي نفسي بيده لو رأيتم ما : بالركوع و ال بالسجود و ال بالقيام فإين أراكم من أمامي و من خلفي مث قال 

  رأيت اجلنة و النار : و ما رأيت يا رسول اهللا ؟ قال : رأيت لضحكتم قليال و لبكيتم كثريا قالوا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا حممد بن فضيل عن املختار عن أنس  - ٣٩٥٣
  الكوثر هنر يف اجلنة وعدنيه ريب عز و جل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ا عن الشرب يف سألت أنس: مسعت خمتار بن فلفل قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا عبد اهللا بن إدريس قال  - ٣٩٥٤
  كل مسكر حرام : هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املزفت و قال : األوعية فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن : حدثنا حممد بن بكار حدثنا حفص بن عمر قاضي حلب حدثنا خمتار بن فلفل  - ٣٩٥٥
  ى األرض يف املكتوبة قاعدا و قعد يف التسبيح يف األرض فأومأ إمياء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى عل

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

سألت أنس : عن املختار بن فلفل قال : حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان الكويف حدثنا حممد بن فضيل  - ٣٩٥٦
فكنا نصلي : لى الصالة بعد العصر قال كان عمر بن اخلطاب يضرب ع: بن مالك عن الصالة بعد العصر فقال 

هل كان رسول : على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني بعد غروب الشمس قبل صالة املغرب فقلت 
  قد كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا و مل ينهنا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالمها ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : دثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا ابن فضيل حدثنا خمتار بن فلفل عن أنس بن مالك ح - ٣٩٥٧
و الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحتكم :  -و انصرف من الصالة  -اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم 

  نة و النار رأيت اجل: يا رسول اهللا و ما رأيت ؟ قال : قليال و لبكيتم كثريا قلنا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بد اهللا بن إدريس عن املختار بن ’حدثنا أبو هبز الصقر بن عبد الرمحن بن بين مالك بن مغول حدثنا  - ٣٩٥٨
يا أنس قم : جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم فدخل إىل بستان فجاء آت فدق الباب فقال : عن أنس قال : فلفل 

: أعلمه فإذا أبو بكر قلت : يا رسول اهللا أعلمه ؟ قال : شره باجلنة و بشره باخلالفة من بعدي قلت فافتح له و ب
  أبشر باجلنة و أبشر باخلالفة من بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يا رسول : يا أنس قم فافتح له و بشره باجلنة و بشره باخلالفة من بعد أيب بكر قلت : مث جاء آت فدق الباب فقال 
  أبشر باجلنة و أبشر باخلالفة من بعد ايب بكر : قلت له : أعلمه فخرجت فإذا عمر قال : اهللا أعلمه ؟ قال 

يا أنس قم فافتح له و بشره باجلنة و بشره باخلالفة من بعد عمر و أنه مقتول : مث جاء آت فدق الباب فقال : قال 
فدخل : اجلنة و أبشر باخلالفة من بعد عمر و أنك مقتول قال أبشر ب: قلت له : فخرجت فإذا عثمان قال : قال 

يا رسول اهللا مله ؟ و اهللا ما تغنيت و ال متنيت و ال مسست فرجي منذ : على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  هو ذاك يا عثمان : بايعتك قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا : قال حدثنا أبو خثيمة حدثنا جرير عن املختار بن فلفل عن أنس بن مالك  - ٣٩٥٩
  أنا أول من يشفع يف اجلنة و أنا أكثر األنبياء تبعا : عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو خثيمة حدثنا جرير عن املختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال  - ٣٩٦٠
  وين بالركوع و ال بالسجود فإين أراكم من أمامي و من خلفي أنا إمامكم فال تبادر: عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال يزال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو خثيمة حدثنا جرير عن املختار عن أنس قال  - ٣٩٦١
  اهللا اهللا خلق اخللق فمن خلق : الناس يسألون ما كذا ما كذا ؟ حىت يقولوا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر حنوه : حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن املختار  - ٣٩٦٢
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال رسول اهللا صلى ق: حدثنا أبو خثيمة حدثنا حممد بن فضيل حدثنا املختار بن فلفل عن أنس بن مالك  - ٣٩٦٣
يا أيها الناس إين إمامكم فال تسبقوين : فأقبل إلينا فقال  -و انصرف من الصالة  -اهللا عليه و سلم ذات يوم 

بالركوع و ال بالسجود و ال بالقيام و ال باالنصراف فإين أراكم من أمامي و من خلفي و الذي نفسي بيده لو رأيتم 
  رأيت اجلنة و النار : يا رسول اهللا ما رأيت ؟ قال : ريا قالوا ما رأيت لضحكتم قليال و لبكيتم كث

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان الثوري عن املختار بن : حدثنا عثمان و أبو بكر ابنا أيب شيبة قاال  - ٣٩٦٤
  أنا أول من يقرع باب اجلنة : م قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: فلفل عن أنس بن مالك قال 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن املختار بن فلفل عن أنس بن مالك  - ٣٩٦٥
  و من خلفي إين إمامكم فال تبادروين بالركوع و ال بالسجود فإين أراكم من أمامي : عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: سألت أنس بن مالك عن األشربة فقال : عن املختار بن فلفل قال : حدثنا عثمان حدثنا ابن إدريس  - ٣٩٦٦
صدقت ] قلت له : [ كل مسكر حرام قال : هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الظروف املزفتة و قال 

مث : ما أسكر كثريه فقليله حرام قال : فقال يل : الشربة و الشربتني على أثر الطعام قال  السكر حرام إمنا أشرب
  حرمت اخلمر و هي من العنب و التمر و العسل و احلنطة و الشعري و الذرة و ما مخرت من ذلك فهو اخلمر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : فلفل عن أنس بن مالك قال  حدثنا عثمان حدثنا جرير عن املختار بن - ٣٩٦٧
  أنا أول الناس يشفع يف اجلنة و أنا أكثر األنبياء تبعا : سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال : قال أنس : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن املختار بن فلفل قال  - ٣٩٦٨
  أنا أول شفيع يف اجلنة : لى اهللا عليه و سلم النيب ص

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو بكر حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن املختار بن فلفل عن أنس  - ٣٩٦٩
هذا اهللا خلق كل شيء : ا إن أمتك ال يزالون يتسائلون ما كذا ؟ ما كذا ؟ حىت يقولو: إن اهللا قال : و سلم قال 

  فمن خلق اهللا ؟ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو بكر حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن املختار بن فلفل عن أنس  - ٣٩٧٠
   رجل مل يصدق نيب من األنبياء ما صدقت و إن من األنبياء نبيا ما صدقه من أمته إال: و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس : حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة البصري حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن املختار بن فلفل  - ٣٩٧١
ما أسكر فهو : بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن شراب باليمن يقال له البتع و املزر فقال 

  حرام 
  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

قال : حدثنا سليمان بن نوح حدثنا حسني اجلعفي عن زائدة عن املختار بن فلفل عن أنس بن مالك  - ٣٩٧٢
ما صدق نيب ما صدقت إن من األنبياء من جييء يوم القيامة ما معه من أمته إال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رجل 
  صحيح احلديث : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا جرير عن املختار بن فلفل عن أنس  - ٣٩٧٣
  أنا أول الناس أشفع يف اجلنة و أنا أكثر الناس تبعا : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لوهاب بن جندة احلمصي حدثنا حممد بن حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة البصري حدثنا عبد ا - ٣٩٧٤
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت أنس بن مالك يقول : شعيب بن شابور حدثنا سعيد بن خالد قال 

رباط يوم يف سبيل اهللا أفضل من قيام أحدكم يف أهله ألف سنة بصيام هنارها و قيام ليلها السنة ثالث مئة و ستون 
  ة يوما اليوم ألف سن

  الشعيب عن أنس

عن أنس : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا علي بن قادم حدثنا شريك عن عبيد املكتب عن الشعيب  - ٣٩٧٥
أال تسألوين من : فقال ألصحابه  -أو تبسم  -ضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم : بن مالك قال 



  ضحكت ؟  يا رسول اهللا من أي شيء: أي شيء ضحكت ؟ قالوا 
فإين ال : بلى قال : يا رب أليس وعدتين أال تظلمين ؟ قال : عجبت من جمادلة العبد ربه يوم القيامة يقول : قال 

فريدد الكالم مرارا : أو ليس كفاين شهيدا و املالئكة الكرام الكاتبني ؟ قال : أقبل علي شاهدا إال من نفسي فيقول 
  بعدا لكن و سحقا عنكن كنت أجادل : كان يعمل قال فيقول  قال فيختم على فيه و تكلم اركانه ما

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن سلمة بن كهيل التنعي عن  - ٣٩٧٦
ن متت مت سائر عمله و إن نقصت إن أول ما حياسب به العبد يوم القيام الصالة فإ: عن أنس بن مالك قال : عامر 
  أمتوا به ما نقص من صالته : هل له من تطوع فإن كان له تطوع قال : انظروا : قيل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكرر بن النضر حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عبيد اهللا األشجعي عن سفيان بن  - ٣٩٧٧
كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أنس بن مالك قال : املكتب عن فضيل عن الشعيب  سعيد الثوري عن عبيد
من خماطبة العبد ربه يقول : قال ] قلنا اهللا و رسوله أعلم : قال [ هل تدرون مم أضحك ؟ : و سلم فضحك فقال 

: على نفسي إال شاهدا مين قال  فإين ال أجيز: بلى قال : يقول عز و جل : أمل جترين من الظلم ؟ قال ! يا رب : 
انطقي قال : فيختم على فيه و يقال ألركانه : قال ! كفى بنفسك عليك شهيدا و بالكرام الكاتبني شهودا : فيقول 

  بعدا لكن و سحقا فعنكن كنت أناضل : خيلى بينه و بني الكالم فيقول : فتنطق بأعماله مث قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بن زيد عن أنس علي

عن أنس أن النيب صلى اهللا : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد بن سلمة حدثنا علي بن زيد  - ٣٩٧٨
ثالث  -الصالة يا أهل البيت : عليه و سلم كان مير ستة أشهر بباب فاطمة بنت النيب عند صالة الفجر فيقول 

  ]  ٣٣: األحزاب [ } أهل البيت ويطهركم تطهريا إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس {  -مرات 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا شاذان حدثنا محاد عن علي بن زيد  - ٣٩٧٩
  و سلم كان مير ببيت فاطمة ستة أشهر فذكر حنوه 

   إسناده ضعيف: قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى إىل : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن علي بن زيد  - ٣٩٨٠
النيب صلى اهللا عليه و سلم مستقة من سندس فلبسها النيب صلى اهللا عليه و سلم فكأين أنظر إىل يديها تذبذبان فقال 

فو الذي نفسي : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنزل هذا عليك من السماء ؟ فق! يا رسول اهللا : أصحابه 
إين مل أبعث هبا : بيده ملنديل من مناديل سعد بن معاذ يف اجلنة خري من هذا فبعث هبا إىل جعفر فلبسها جعفر فقال 



  ابعث هبا إىل أخيك النجاشي : فما أصنع هبا ؟ قال : إليك لتلبسها قال 
   أن احلديث صحيح إسناده ضعيف غري: قال حسني سليم أسد 

ملا قتل احلسني جيء برأسه إىل : عن أنس بن مالك قال : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن علي بن زيد  - ٣٩٨١
: أما و اهللا ألسوءنك فقال : إن كان حلسن الثغر فقلت : عبيد اهللا بن زياد فجعل ينكت بقضيبه على ثناياه و قال 

  سلم يقبل موضع قضيبك من فيه لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن كانت الوليدة : قال أنس : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن زيد قال  - ٣٩٨٢
ن يدها حىت تذهب به حيث من والئد املسلمني لتجيء فتأخذ بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما ينزع يده م

  شاءت 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو خثيمة حدثنا ابن عيينة عن علي بن زيد عن أنس قال  - ٣٩٨٣
: ه و قال صوت أيب طلحة يف اجليش خري من فئة و كان إذا لقي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم جثا بني يدي: يقول 

  نفسي لنفسك فداء و وجهي لوجهك الوقاء 
  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

شهدت وليمة : عن أنس بن مالك قال : علي بن زيد أخربنا : قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا هشيم قال  - ٣٩٨٤
  احليس : فمه ؟ قال : قلت : ال حلما قال  امرأتني من نساء النيب صلى اهللا عليه و سلم فما أطعمنا خبزا و

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا داود بن الزبرقان عن هشام عن حممد عن أيب هريرة قال  - ٣٩٨٥
و ال أنا إال : و ال أنت ؟ قال : قلنا  :ما منكم من أحد يدخله عمله اجلنة قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أن يتغمدين ريب برمحة منه و فضل 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا داود عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك  - ٣٩٨٦
  عليه و سلم مبثل هذا احلديث 

  إسناده ضعيف : ليم أسد قال حسني س

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا داود عن علي بن زيد عن أنس بن مالك  - ٣٩٨٧
كل ضعيف متضعف ذو طمرين ال يؤته له لو أقسم على اهللا : بلى قال : أال أنبئكم بأهل اجلنة ؟ قلنا : سلم قال 

  ألبره منهم الرباء بن مالك 
  إسناده ضعيف : ني سليم أسد قال حس



عن النيب صلى اهللا : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا داود بن الزبرقان حدثنا علي بن زيد عن أنس بن مالك  - ٣٩٨٨
على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم  -أو غمر  -مثل الصلوات اخلمس كمثل هنر عذب جار : عليه و سلم قال 

  مخس مرات ما يبقى عليه من درنه ؟ 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد أنه مسع أنس بن مالك يقول  - ٣٩٨٩
فكأين أنظر إليه : أنا أول من يأخذ حبلقه باب اجلنة فأقعقها قال أنس : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

  يقلب بيده 
  إسناده ضعيف : سليم أسد قال حسني 

أن رسول اهللا : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد و ثابت عن أنس بن مالك  - ٣٩٩٠
من يردهم عنا :  -و هو يف سبعة من األنصار و رجلني من غريهم  -صلى اهللا عليه و سلم قال يوم أحد ملارهقوه 

ألنصار فقاتل حىت قتل مث قال مثل ذلك فقام رجل آخر فقاتل حىت قتل فلم و هو رفيقي يف اجلنة ؟ فقام رجل من ا
  ما أنصفنا أصحابنا : يزل يقول ذلك حىت قتل السبعة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

:  صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا: حدثنا داود بن عمرو حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن أنس  - ٣٩٩١
  صوت أيب طلحة يف اجليش خري من فئة 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد حدثنا علي بن زيد عن أنس بن مالك  - ٣٩٩٢
: من هؤالء يا جربيل ؟ قال : هم مبقاريض من نار قلت أتيت ليلة أسري يب على رجال تقرض شفاه: سلم قال 

  هؤالء خطباء أمتك يأمرون الناس بالرب و ينسون أنفسهم و هم يتلون الكتاب أفال يعقلون ؟ 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

جيش نثر كان أبو طلحة إذا كان يف : عن أنس قال : حدثنا عبد األعلى حدثنا سفيان عن علي بن زيد  - ٣٩٩٣
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : نفسي لنفسك الفداء و وجهي لوجهك الوقاء قال : كنانته بني يديه و قال 

  صوت ايب طلحة يف اجليش خري من فئة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أتى النيب صلى اهللا عليه ملا : عن أنس قال : حدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد  - ٣٩٩٤
اللهم العن رعال و ذكوان و : و سلم قتل أهل بئر معونة قام يف صالة الصبح يف الركعة اآلخرة بعد الركوع فقال 

عصية عصت اهللا و رسوله يقوهلا ثالث مرات مث يكرب مث يسجد فحفظت ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ثالثني يوما يفعله 
  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : م أسد قال حسني سلي



حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا شاذان حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت و علي بن زيد عن انس بن  - ٣٩٩٥
ط من يردهم عنا و هو رفيقي يف : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا رهقه املشركون يوم أحد فقال : مالك 

األنصار فقاتل حىت قتل مث قام آخر يردهم حىت قتل سبعة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  اجلنة ؟ فقام رجل من
  ما أنصفنا أصحابنا : سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو خثيمة حدثنا وكيع حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس  - ٣٩٩٦
هؤالء : رت ليلة أسري يب على قوم تقرض شفاههم مبقاريض من النار قلت من هؤالء ؟ قال مر: عليه و سلم 

  خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالرب و ينسون أنفسهم و هم يتلون الكتاب أفال يعقلون ؟ 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كأين أنظر إىل النيب صلى اهللا عليه و : جدعان عن أنس  حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان عن ابن - ٣٩٩٧
  يعين بيده : آخذ حبلقة الباب فأقعقعها و قال سفيان : سلم و هو يقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن مصعب بن الزبري هم بعريف : حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا محاد عن علي بن زيد  - ٣٩٩٨
استوصوا باألنصار : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : له فدخل عليه أنس بن مالك فقال األنصار ليقت

فنزل مصعب من سريره على بساطه و ألزق جلده : اقبلوا من حمسنهم و جتاوزوا عن مسيئهم قال : خريا و معروفا 
و سلم على الرأس و العينني أمر النيب  امر النيب صلى اهللا عليه: و قال  -متعك : أو قال  -عليه  -أو خده  -

  صلى اهللا عليه و سلم على الرأس و العينني فتركه 
  إسناده ضعيف واملرفوع من احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلسن بن أيب الربيع اجلرجاين حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أيب عن علي بن زيد بن  - ٣٩٩٩
ناولين يا أنس من  -و حنن غلمان  -: مطرت السماء بردا فقال لنا أبو طلحة : ن مالك قال عن أنس ب: جدعان 

بلى إن هذا ليس بطعام و ال شراب و إمنا هو : ألست صائما ؟ قال : ذاك الربد فجعل يأكل و هو صائم فقلت 
  خذ عن عمك : ته فقال فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخرب: بركة من السماء نطهر به بطوننا قال أنس 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا علي بن زيد  - ٤٠٠٠
 فكان إذا رفع رأسه من آخر الركعة: صلى اهللا عليه و سلم ملا أتى على قتلى بئر معونة فقام يف صالة الصبح قال 

: اللهم العن رعال و ذكوان و عصية عصت اهللا و رسوله ثالثا مث يكرب و يسجد قال : انتصب قائما مث قال 
  فحفظت ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثني يوما يفعله 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



: ة عن محاد بن أيب سليمان الكويف قال حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا شعب - ٤٠٠١
  من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت أنس بن مالك 
  إسناده حسن غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : أنس بن مالك حدثنا عبد الرمحن بن سالم اجلمحي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أيب إسحاق عن  - ٤٠٠٢
  من ذكرت عنده فليصل علي فإنه من صلى علي مرة صلى اهللا عليه عشرا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن : حدثنا حسني بن األسود حدثنا حممد بن فضيل عن حممد بن إسحاق عن املنهال بن عمرو  - ٤٠٠٣
اللهم إين أعوذ بك من اهلم و : كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعوات ال يدعهن كان يقول : ال مالك ق

  احلزن و العجز و الكسل و البخل و اجلنب و غلبة الدين و غلبة الرجال 
  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين : قلت ألنس : حدثين رجل يقال له بيان قال : مان قال حدثنا أمحد بن حامت حدثنا معتمر بن سلي - ٤٠٠٤
  بوقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة 

كان يصلي الظهر عند دلوك الشمس و يصلي العصر بني صالتيكم األوىل و العصر و كان يصلي املغرب : قال 
د الفجر حني يفتتح البصر كل ما بني عند غروب الشمس و يصلي العشاء عند غروب الشفق و يصلي العداة عن

   -صالة : أو قال  -ذلك وقت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بىن : مسعت انسا يقول : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا الفضل بن دكني عن زهري عن بيان قال  - ٤٠٠٥
  م رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بامرأة فأرسلين فدعوت رجاال إىل الطعا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  األعمش عن أنس

أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يوسف بن خالد عن األعمش عن أنس  - ٤٠٠٦
يعرض أهل النار يوم القيامة صفوفا فيمر هبم املؤمنون فريى الرجل من أهل النار الرجل من املؤمنني : و سلم قال 

فيذكر ذلك املؤمن فيعرفه : يا فالن أما تذكر يوم استعنتين يف حاجة كذا و كذا ؟ قال : عرفه يف الدنيا فيقول قد 
  فيشفع له إىل ربه فيشفعه فيه 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

اء بن قال أنس بن مالك و الرب: حدثنا نصر بن علي بن نصر حدثنا عثام بن علي عن األعمش قال  - ٤٠٠٧
  كنا ال حنين ظهورنا حىت ننظر إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ساجدا : عازب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



: عن أنس قال : حدثنا حممد بن فضيل عن األعمش : حدثنا زهري بن حرب و أبو بكر بن أيب شيبة قاال  - ٤٠٠٨
  د يهودي فما وجد ما يفتكها حىت مات كانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم درع رهنا عن

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : حدثنا أبو شهاب عن األعمش عن أنس : حدثنا جبارة بن مغلس و عبد الغفار مجيعا قاال  - ٤٠٠٩
ويل للفقري !  ويل للغين من الفقري! ويل للمالك من اململوك ! ويل للملوك من املالك : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ! ويل للضعيف من الشديد ! ويل للشديد من الضعيف ! من الغين 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دخل : عن أنس بن مالك قال : حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكري حدثنا سليمان األعمش  - ٤٠١٠
كالفرخ من شدة املرض فقال رسول اهللا صلى اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على رجل يعوده فإذا هوقد عاد 

اللهم ما كنت معاقيب به يف اآلخرة : بلى كنت أقول : أما كنت تدعو ؟ أما كنت تسأل ؟ فقال : عليه و سلم 
رب آتين يف الدنيا حسنة و : إذا ال تطيق ذلك أال قلت : فعجله يل يف الدنيا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رة حسنة وقنا عذاب النار ؟ فقاهلا فعويف يف اآلخ
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس يرفعه أنه قال : سليمان األعمش مسعته يذكر : حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكري قال  - ٤٠١١
  ثا مث قسم بعد ذلك إذا تزوج الرجل على امرأة فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا و إن كانت ثيبا أقام معها ثال: 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا األعمش عن أنس قال  - ٤٠١٢
  اللهم إين أسألك من خري ما أمرت به اللهم إين أعوذ بك من شر ما أرسلت به : سلم إذا أبصر الريح فزع و قال 

  إسناده ضعيف : حسني سليم أسد قال 

عن أنس بن مالك أن رسول اهللا : حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يوسف بن خالد عن األعمش  - ٤٠١٣
  هو حظك من صالتك : صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال حيرك احلصى و هو يف الصالة فلما انصرف قال للرجل 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سافر يف رمضان فصام و أفطر فصام أصحابه و : و عن أنس  - ٤٠١٤
  أفطروا فلم يعب بعضهم على بعض 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس قال : حدثنا واصل بن عبد األعلى حدثنا ابن فضيل عن األعمش  - ٤٠١٥
يه و سلم يدعى إىل خبز الشعري و اإلهالة السنخة فيجيب و لقد كانت له درع رهنا عند يهودي ما وجد ما عل



  يفتكها حىت مات 
  إسناده ضعيف وهو حديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخل النيب صلى : عن أنس قال : حدثنا احلسن بن محاد حدثنا أبو حيىي احلماين عن األعمش عن رجل  - ٤٠١٦
  نعم فطلبوا له : هل تشتهي شيئا ؟ هل تشتهي كعكا ؟ فقال :  عليه و سلم على رجل يعوده فقال اهللا

  إسناده ضعيف فيه جهالة : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس قال : حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي حدثنا حيىي بن يعلى األسلمي عن األعمش  - ٤٠١٧
: بطنه صخرة مربوطة من اجلوع فمسحت أمه التراب عن وجهه و قالت استشهد غالم منا يوم أحد فوجد على 

ما يدريك ؟ لعله كان يتكلم فيما ال يعنيه و مينع ما ال : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ! هنيئا لك يا بين اجلنة 
  يضره 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : سحاق األزرق عن شريك يعين عن األعمش عن أنس حدثنا إمساعيل بن إبراهيم الواسطي حدثنا إ - ٤٠١٨
  من بىن هللا مسجدا كمفحص قطاة بىن له بيتا يف اجلنة : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 عن النيب: حدثنا علي بن جعفر األمحر أبو احلسن الكويف حدثنا حممد بن فضيل عن األعمش عن أنس  - ٤٠١٩
  املؤمن ال يقضى له قضاء إال خري له : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا يوسف بن خالد عن األعمش  - ٤٠٢٠
  كان يستاك بفضل وضوئه 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

خرج : عن أنس قال : اخربت : حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا أبو أسامة أخربنا األعمش قال  - ٤٠٢١
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة و هو يريد أن خيربنا بليلة القدر و قد أخربنا به فسمع لغطا يف املسجد 

  فاختلست منه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إن ناشئة الليل هي { أن أنس بن مالك قرأ هذه اآلية : نا إبراهيم حدثنا أبو أسامة حدثنا األعمش حدث - ٤٠٢٢
إن أقوم و أصوب و أهيأ : فقال ]  ٦: املزمل [ } وأقوم قيال { إمنا نقرؤها : فقال له رجل } أشد وطئا وأقوم قيال 

  و أشباه هذا واحد 
  كر مردود إسناده ضعيف ومتنه من: قال حسني سليم أسد 

  ) عن أنس ( عاصم األحول 



حالف رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبدة عن عاصم األحول  - ٤٠٢٣
  عليه و سلم بني قريش و األنصار يف داري اليت باملدينة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حالف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني : عن أنس قال : اصم حدثنا أبو خثيمة حدثنا جرير عن ع - ٤٠٢٤
  قريش و األنصار يف داري باملدينة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال  - ٤٠٢٥
  نار كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من ال

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو معاوية عن عاصم  -لزهري  -و اللفظ  -حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة و زهري بن حرب  - ٤٠٢٦
فإن ناسا يزعمون أن : قلت : قبل الركوع قال : سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ قال : أنس قال 

إمنا قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهرا يدعو : ليه و سلم قنت بعد الركوع فقال رسول اهللا صلى اهللا ع
  على أناس قتلوا ناسا من أصحابه يقال هلم القراء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 سألت أنس بن مالك أحرم رسول اهللا صلى اهللا: عن عاصم قال : حدثنا أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون  - ٤٠٢٧
نعم هي حرام حرمها اهللا و رسوله ال خيتلى خالها فمن فعل ذلك فعليه لعنة اهللا و : عليه و سلم املدينة ؟ قال 

  املالئكة و الناس أمجعني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حالف عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد عن عاصم األحول  - ٤٠٢٨
  بني املهاجرين و األنصار يف دار أنس باملدينة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال يل النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا شريك عن عاصم عن أنس قال  - ٤٠٢٩
  ! يا ذا األذنني : سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

صلى رسول اهللا صلى : عن أنس قال : ن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن األجلح عن عاصم حدثنا أبو بكر ب - ٤٠٣٠
  اهللا عليه و سلم يف ثوب واحد خالف بني طرفيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



سألت أنس بن مالك عن : حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم األحول قال  - ٤٠٣١
قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهرا بعد الركوع كان بعث يوما سبعني رجال إىل قوم من : وت فقال القن

و قوم من املشركني كان بينهم و بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عهد فقتلهم املشركون الذين : املشركني قال 
  سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهرا يدعو عليهم كان بينهم و بني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عهد فقنت ر

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ) عن أنس ( سهل أبو األسود 

عن أنس بن مالك : حدثنا أبو خثيمة حدثنا جرير عن األعمش عن بكري اجلزري عن سهل أيب األسود  - ٤٠٣٢
األئمة من قريش ويل عليكم حق و : باب البيت فقال كنا يف بيت فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على : قال 

إذا استرمحوا رمحوا و إذا حكموا عدلوا و إذا عاهدوا وفوا فمن مل يفعل ذلك منهم : هلم عليكم مثله ما فعلوا ثالثا 
  فعليه لعنة اهللا و املالئكة و الناس أمجعني 

  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس قال : ا وكيع حدثنا األعمش حدثنا سهل أبو األسود عن بكري اجلزري حدثنا أبو بكر حدثن - ٤٠٣٣
األئمة من قريش ويل عليكم حق و : أتانا رسول اهللا و حنن يف بيت رجل من األنصار فأخذ بعضاديت الباب مث قال 

يفعل ذلك منهم فعليه هلم عليكم مثل ذلك ما إذا حكموا عدلوا و إذا استرمحوا رمحوا و إذا عاهدوا وفوا فمن مل 
  لعنة اهللا و املالئكة و الناس أمجعني 

  إسناده ال بأس به غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حسني بن األسود حدثنا أبو أسامة حدثنا عمر بن محزة حدثين نافع يعين ابن مالك عن أ نس بن  - ٤٠٣٤
 إله إال اهللا متنع العبد من سخط اهللا ما مل يؤثروا سفقة دنياهم على ال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك 

  كذبتم : ال إله إال اهللا قال اهللا : دينهم فإذا فعلوا ذلك مث قال 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  الزبري بن عدي عن أنس

قال رسول : أنس بن مالك يقول مسعت : حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا عبد الصمد حدثنا زياد قال  - ٤٠٣٥
  طلب العلم فريضة على كل مسلم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن إدريس عن مالك بن مغول عن الزبري بن عدي  - ٤٠٣٦
  ما من يوم إال و الذي بعده شر منه 

  ك من نبيكم صلى اهللا عليه و سلم مسعنا ذل
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



شكونا إىل أنس ما نلقى من : عن الزبري بن عدي قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا عبد الرمحن عن سفيان  - ٤٠٣٧
  إال الذي بعده شر منه حىت تلقوا ربكم  -أو يوم  -اصربوا فإنه ال يأيت عليكم عام : احلجاج فقال 

  مسعته من نبيكم صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا األزرق بن علي حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا بشر بن احلسني األصبهاين عن الزبري بن عدي عن  - ٤٠٣٨
  ال يبتاعن أحدكم على بيع أخيه و ال خيطب على خطبة أخيه : قال رسول اهللا : أنس 

  إسناده ضعيف : يم أسد قال حسني سل

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن النوم : عن أنس قال : حدثنا ابو خثيمة حدثنا جرير عن ليث  - ٤٠٣٩
  قبل العشاء و عن السمر بعدها 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا حدثنا عبيد بن جناد احلليب حدثنا عبد الرمحن بن أيب الرجال عن إسحاق  - ٤٠٤٠
ال تزال هذه األمة خبري ما إذا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : أخربين أنس بن مالك : قال يل ثابت األعرج 

  قالت صدقت و إذا حكمت عدلت و إذا استرمحت رمحت 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت العالء : ا عبد الرمحن بن أيب الصهباء حدثنا أبو غالب قال حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثن - ٤٠٤١
  يبعثون و السماء تطش عليهم : كيف يبعث الناس يوم القيامة ؟ قال : قلت ألنس : بن زياد قال 

  ) عن أنس ( السدي 

ليه و عن أنس أن النيب صلى اهللا ع: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي  - ٤٠٤٢
  سلم كان ينصرف عن ميينه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

انصرف رسول اهللا : مسعت أنسا يقول : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن السدي قال  - ٤٠٤٣
  صلى اهللا عليه و سلم من الصالة عن ميينه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : يب حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن أيوب عن أيب قالبة و محيد بن هالل حدثنا عبيد بن جناد احلل - ٤٠٤٤
كنا ردف أيب طلحة و إن ركبته متس ركبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكانا يصرخان مجيعا باحلج : أنس قال 
  و العمرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أنس أن النيب صلى : سفيان عن السدي عن حيىي بن عباد حدثنا أبو خثيمة حدثنا عبد الرمحن عن  - ٤٠٤٥
  ال : اهللا عليه و سلم سئل عن اخلمر يتخذ خال ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا حيىي حدثين عمرو بن زينب أن  - ٤٠٤٦
يا رسول اهللا أرأيت إن كان علينا األمراء ال يستنون بسنتك و ال يأخذون : قال  أن معاذا: أنس بن مالك حدثه 

  ال طاعة ملن مل يطع اهللا : بأمرك فما تأمرين يف أمرهم ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ن حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن بشر عن حسن بن صاحل عن خالد بن الفزر عن أنس ب - ٤٠٤٧
  خليط البسر و التمر : أال إن املزات حرام : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك قال 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا حسن بن صاحل عن خالد بن الفزر عن أنس قال  - ٤٠٤٨
  خليط البسر و التمر : أال إن املزات حرام : اهللا عليه و سلم 
  إسناده حسن : م أسد قال حسني سلي

عن أنس بن مالك : حدثنا سفيان بن وكيع بن اجلراح حدثنا أيب عن جدي عن قيس بن وهب اهلمداين  - ٤٠٤٩
يا رسول اهللا مىت : كان أجرأ الناس على مسألة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم األعراب أتاه أعرايب فقال : قال 

أين السائل عن الساعة ؟ و : فأخف الصالة مث أقبل على األعرايب و قال  الساعة ؟ فلم جيبه حىت أتى املسجد فصلى
  إن هذا عمر حىت يأكل عمره مل يبق منكم عني تطرف : مر سعد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس حدثنا أصحاب النيب : ين حدثنا سفيان بن وكيع أخربين أيب عن جدي عن قيس بن وهب اهلمدا - ٤٠٥٠
  ال تأيت مئة سنة ةمن اهلجرة و منكم عني تطرف : صلى اهللا عليه و سلم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حة عن أنس بن مالك أن أبا طل: حدثنا أبو خثيمة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عن أيب هبرية  - ٤٠٥١
  ال : أفال أجعلها خال ؟ قال : أهرقها قال : سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أيتام ورثوا مخرا فقال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عيسى بن عمر عن إمساعيل  -ثقة  -حدثنا احلسن بن محاد حدثنا مسهر بن عبد امللك بن سلع  - ٤٠٥٢
اللهم ائتين بأحب خلقك يأكل : نيب صلى اهللا عليه و سلم كان عنده طائر فقال عن أنس بن مالك أن ال: السدي 

  معي من هذا الطري فجاء أبو بكر فرده مث جاء عمر فرده مث جاء علي فأذن له 
  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

: بن مالك قلت  سألت أنس: عن عبد العزيز بن رفيع قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا إسحاق بن يوسف  - ٤٠٥٣
أين : مبىن قلت : أخربين بشيء عقلته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين صلى الظهر يوم التروية ؟ فقال 



  افعل كما يفعل أمراؤكم : باألبطح مث قال : صلى العصر يوم النفر ؟ فقال 
  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

: مسعت عمرا موىل املطلب قال : حدثنا حيىي بن حممد بن قيس قال حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي  - ٤٠٥٤
اللهم إين أعوذ بك من : كان من دعاء النيب صلى اهللا عليه و سلم حني قفل من خيرب : مسعت أنس بن مالك قال 

  اهلم و احلزن و العجز و الكسل و اجلنب و البخل و ضلع الدين و غلبة الرجال 
  ده ضعيف إسنا: قال حسني سليم أسد 

يكون قبل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا زهري حدثنا جرير عن ليث عن بشر عن أنس  - ٤٠٥٥
  خروج الدجال نيف على سبعني دجاال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: مالك قال عن أنس بن : حدثنا أبو األشعث العجلي حدثنا حممد بن محران حدثنا احلارث بن زياد  - ٤٠٥٦
فارجعن : ال قال : أتدفنه ؟ قلن : أحتملنه ؟ قال : خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة فرأى نسوة فقال 

  مأزورات غري مأجورات 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس : صر حدثنا عمرو بن حصني حدثنا املعتمر حدثين سفيان الثوري عن جابر بن يزيد عن أيب ن - ٤٠٥٧
  محزة : كناين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ببقلة كنت اجتنيتها يعين : قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك يرفعه إىل النيب صلى : حدثنا أبو خثيمة حدثنا جرير عن ليث بن أيب سليم عن بشر  - ٤٠٥٨
عن ال إله : قال ]  ٩٣ ٩٢: احلجر [ } عما كانوا يعملون * سألنهم أمجعني فوربك لن{ : اهللا عليه و سلم يف قوله 

  إال اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  سليمان التيمي عن أنس بن مالك

أن : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد بن سلمة عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك  - ٤٠٥٩
اللهم إين أعوذ بك من العجز و الكسل و اهلرم و اجلنب و البخل و : يه و سلم كان يقول رسول اهللا صلى اهللا عل

  عذاب القرب و شر املسيح الدجال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عطس : حدثنا أنس قال : حدثنا سليمان التيمي : حدثنا أبو خثيمة حدثنا معاذ بن معاذ و جرير قاال  - ٤٠٦٠
إن هذا محد اهللا و إن : أحدمها و ترك اآلخر و قال  -أو فسمت  -يب صلى اهللا عليه و سلم فشمت رجالن عند الن



  هذا مل حيمد اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو خثيمة حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك  - ٤٠٦١
  عمدا فليتبوأ مقعده من النار من كذب علي مت: سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنوه : حدثنا زمحويه حدثنا هشيم عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك  - ٤٠٦٢
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  :حدثنا زهري حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك  - ٤٠٦٣
يا عدو : فانطلق عبد اهللا بن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حىت برد فقال : من ينظر ما صنع أبو جهل ؟ قال 

  هل فوق رجل قتله قومه أو قتلتموه : اهللا أنت أبو جهل ؟ فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رجل يقال له أجنشة : عن أنس بن مالك قال : دثنا جرير عن سليمان التيمي حدثنا أبو خثيمة ح - ٤٠٦٤
  يا أجنشة رويدك سوقك بالقوارير : يسوق بنساء النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا : د عن سليمان التيمي حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محا - ٤٠٦٥
  عليه و سلم هنى أن خيلط بني البسر و التمر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ذكر لنا أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن سليمان التيمي عن أنس قال  - ٤٠٦٦
دون حىت يعجبوا الناس و تعجبهم أنفسهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم إن فيكم قوما يتعب: عليه و سلم قال 

  من الرمية 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أخربين بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن : حدثنا وهب أخربنا خالد عن التيمي  - ٤٠٦٧
  و هو يصلي يف قربه  النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة أسري به مر على موسى

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثين حيىي بن غيالن عن يزيد بن زريع عن سليمان التيمي : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل قال  - ٤٠٦٨
  إمنا مسل النيب صلى اهللا عليه و سلم أعينهم ألهنم مسلوا أعني الرعاة : أنس قال 

  حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 



: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا معتمر عن أبيه عن أنس  - ٤٠٦٩
من هؤالء يا جربيل ؟ : قلت  -من حديد : أو قال  -ليلة أسري يب رأيت قوما تقرض ألسنتهم مبقاريض من نار 

  خطباء من أمتك : قال 
  الصحيح  رجاله رجال: قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : مسعت أنسا يقول : حدثنا أبو خثيمة حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا التيمي قال  - ٤٠٧٠
  من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار : اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بقية بن الوليد حدثنا علي بن فضيل امللطي قال  حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا بن خالد القرشي الرقي حدثنا - ٤٠٧١
وضأت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل موته : مسعت أنس بن مالك يقول : مسعت سليمان التيمي يقول : 

  بشهر فمسح على اخلفني و العمامة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ن التيمي عن أنس حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا سهل بن زياد ع - ٤٠٧٢
  إذا نودي بالصالة فتحت أبواب السماء و استجيب الدعاء : سلم 

عطس رجالن : حدثنا أنس بن مالك قال : حدثنا زهري بن حرب حدثنا إمساعيل عن سليمان التيمي  - ٤٠٧٣
 -مها رجالن عطسا فشمت : ك اآلخر فقيل أحدمها و تر -أو فسمت  -عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فشمت 

  إن هذا محد اهللا و إن هذا مل حيمد اهللا عز و جل : أحدمها و تركت اآلخر قال  -أو فسمت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو خثيمة حدثنا إمساعيل عن سليمان التيمي حدثنا أنس بن مالك  - ٤٠٧٤
هل : من ينظر ما صنع أبو جهل ؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حىت برد فقال : سلم يوم بدر  و

  أو قتله قومه : و هل فوق رجل قتلتموه ؟ قال سليمان : أنت أبو جهل ؟ فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كانت أم سليم مع : حدثنا أنس بن مالك قال : ي حدثنا أبو خثيمة حدثنا إمساعيل عن سليمان التيم - ٤٠٧٥
: أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مسري قأتى عليهن النيب صلى اهللا عليه و سلم و هو يسوق هبن سواق فقال 

  يا أجنشة رويدك سوقك بالقوارير 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : مسعت أنسا يقول : تيمي قال حدثنا أبو حثيمة حدثنا إمساعيل حدثنا ال - ٤٠٧٦
  من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



من : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال فحدثنا به هكذا مرتني مث حدثنا به مرة أخرى قال  - ٤٠٧٧
  تبوأ مقعده من النار كذب علي متعمدا فلي

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى : حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا محاد عن سليمان التيمي  - ٤٠٧٨
  أن جيمع بني البسر و الرطب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك : ت أيب مسع: حدثنا شباب خليفة بن خياط العصفري حدثنا املعتمر بن سليمان قال  - ٤٠٧٩
كان الرجل جيعل للنيب صلى اهللا عليه و سلم من خنلة الصدقات حىت فتحت قريظة و النضري فجعل يرد : قال 

رسول اهللا بعد ذلك و إن أهلي أمروين أن آيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأسأله الذي كانوا أعطوه و كان 
طاهن أم أمين فسألت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأعطانيهن فجاءت أم أمين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد أع

و النيب صلى اهللا عليه  -كال و الذي ال إله غريه ال يعطيكهن و قد أعطانيهن : فلوت الثوب يف عنقي و هي تقول 
  مثاله كال و اهللا حىت أعطاها عشرة أ: و هي تقول : لك كذا و لك كذا حسبت أنه قال : و سلم يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن الرجل كان جيعل : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه  - ٤٠٨٠
  للنيب صلى اهللا عليه و سلم النخالت من أرضه حىت فتحت عليه قريظة و النضري فجعل بعد ذلك يرد ما كان أعطاه 

لي أمروين أن آيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأسأله ما كان أعطاه أو بعضه و كان نيب اهللا صلى و إن أه: قال أنس 
اهللا عليه و سلم قد أعطاه أم أمين فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأعطانيهن فجاءت أم أمين فجعلت الثوب يف 

  و اهللا ال يعطيكهن و قد أعطانيهن : عنقي و قالت 
كال و الذي ال إله إال هو فجعل : يا أم أمين اتركيه و لك كذا و كذا تقول : ى اهللا عليه و سلم قال نيب اهللا صل

  كذا حىت أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله : يقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن النيب صلى اهللا عليه و ع: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك  - ٤٠٨١
  رأيت اجلنة و النار يف هذا احلائط فلم أر كاليوم يف اخلري و الشر : سلم قال 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس بن مالك أنه قال : مسعت أيب أن رجال حدثه : حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا معتمر قال  - ٤٠٨٢
أحدنا ليقيم صلبه يف الصالة خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت يتمكن النيب صلى اهللا عليه و سلم من إن كان 
  مث يسجد عند ذلك  -من األرض : أو قال  -السجود 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قيل يا : أنس قال عن : مسعت أيب حيدث : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا معتمر بن سليمان قال  - ٤٠٨٣
نيب اهللا لو أتيت عبد اهللا بن أيب ؟ فانطلق النيب صلى اهللا عليه و سلم فركب محارا و انطلق املسلمون ميشون و هي 



إليك عين فو اهللا لقد آذاين ننت محارك فقال رجل من : أرض سبخة فلما أتاه النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
صلى اهللا عليه و سلم أطيب رحيا منك فغضب لعبد اهللا رجل من قومه و غضب  و اهللا حلمار رسول اهللا: األنصار 

و إن طائفتان من { لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهم ضرب باجلريد و األيدي و النعال فبلغنا أهنا نزلت فيهم 
  ]  ٩: احلجرات [ } املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أنسا أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة حدثنا معتمر عن أبيه قال  - ٤٠٨٤
: أو قال  -ذكر أنه محل على الرباق فأوثق الدابة : سلم ليلة أسري به مر مبوسى و هو يصلي يف قربه قال أنس 

أشهد أنك رسول : يه و سلم و ذكر كلمة فقال صفها يل فقال رسول اهللا صلى اهللا عل: فقال أبو بكر  -الفرس 
  اهللا و كان أبو بكر قد رآها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أنس بن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن سليمان التيمي قال  - ٤٠٨٥
  موسى و هو يصلي يف قربه  مررت على: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا علي بن اجلعد حدثنا سفيان الثوري عن يزيد الرقاشي عن أنس  - ٤٠٨٦
  من توضأ فبها و نعمت و من اغتسل فالغسل أفضل يعين يوم اجلمعة : قال 
  إسناده ضعيف : سني سليم أسد قال ح

عن أنس بن : حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا محاد بن زيد عن اهلقل بن زياد و عن يزيد الرقاشي  - ٤٠٨٧
  و من العصر إىل غروب الشمس أحب إيل من أن أعتق مثانية من بين إمساعيل كلهم مسلم : مالك قال 

  ألن أذكر اهللا : يعين 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان أنس مما يقول : حدثنا خلف بن هشام حدثنا محاد بن زيد عن جعفر بن ميمون حدثنا الرقاشي قال  - ٤٠٨٨
يقعد أحدكم فتجتمعون : إنه و اهللا ما هو بالذي تصنع أنت و أصحابك يعين :  -إذا حدثنا هذا احلديث  -لنا 

  لقا حلقا يقرؤون القرآن و يتعلمون الفرائض و السنن إمنا كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا ح -حوله فيخطب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن األعمش عن يزيد الرقاشي عن انس قال  - ٤٠٨٩
  هذه اجلمعة و فيها ساعة : قال  ما هذه ؟: جاءين جربيل مبرآة بيضاء فيها نكتة سوداء قال : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا صلى : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن األعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس  - ٤٠٩٠
  األطفال خدم أهل اجلنة : اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كنا قعودا مع نيب : عن أنس قال : يع الزهراين حدثنا نوح بن قيس حدثنا يزيد الرقاشي حدثنا أبو الرب - ٤٠٩١
: فيحدثنا احلديث مث يدخل حلاجته فنتراجعه بيننا  -ستني رجال : فعسى أن يكون قال  -اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  هذا مث هذا فنقوم كأمنا زرع يف قلوبنا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا حممد بن ثابت العبدي حدثنا معبد بن خالد األنصاري عن يزيد الرقاشي  - ٤٠٩٢
كان فيمن خال من إخواين من األنبياء مثانية : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن أنس بن مالك قال 

  آالف نيب مث كان عيسى بن مرمي مث كنت أنا 
  إسناده ضعيف جدا :  سليم أسد قال حسني

ابن حجاج و حدثنا احلجاج اخلصاف عن يزيد الرقاشي : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا الصلت يعين  - ٤٠٩٣
من أعان أخاه يف حاجته و ألطفه كان حقا على اهللا أن خيدمه من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس 

  خدم اجلنة 
  إسناده ضعيف : م أسد قال حسني سلي

عن النيب : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا سالم بن سليم عن زيد العمي عن يزيد الرقاشي عن أنس  - ٤٠٩٤
  فلق البحر لبين إسرائيل يوم عاشوراء : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثين يزيد الرقاشي عن أنس قال : يدة عن حمتسب قال حدثنا الفضل بن الصباح حدثنا أبو عب - ٤٠٩٥
ما من مسلم يشهد جنازة امرئ مسلم إال كان له قرياط من األجر فإن قعد حىت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يسوى عليها كان له قرياطان من األجر كل قرياط مثل أحد 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قعد أبو : عن أنس قال : أبو عبيدة عن حمتسب عن يزيد الرقاشي  الفضل بن الصباح حدثناحدثنا  - ٤٠٩٦
يا رسول اهللا أال : فأتى رسول اهللا رجل فقال : موسى يف بيته و اجتمع إليه ناس و أنشأ يقرأ عليهم القرآن قال 

هللا صلى فقال رسول ا: أعجبك من أيب موسى أنه قعد يف بيت و اجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن ؟ قال 
فخرج رسول اهللا صلى اهللا : نعم قال : اتستطيع أن تقعدين من حيث ال يراين أحد منهم ؟ قال : اهللا عليه و سلم 

إنه يقرأ على مزمار : فقال : عليه و سلم قال فأقعده الرجل حيث ال يراه منهم أحد فسمع قراءة أيب موسى قال 
  من مزامري آل داود 

  ه ضعيف إسناد: قال حسني سليم أسد 



: حدثنا أبو خثيمة حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا هشام بن حسان عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك  - ٤٠٩٧
  من سره النساء يف أجله و املد يف رزقه فليصل رمحه : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أنس بن : بو خثيمة حدثنا عمر بن يونس احلنفي حدثنا عكرمة حدثنا يزيد الرقاشي قال حدثنا أ - ٤٠٩٨
ثالث من كن فيه فهو منافق و إن صام و صلى و حج : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مالك قال 

  إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا اؤمتن خان : إين مسلم : و اعتمر و قال 
  إسناده ضعيف : حسني سليم أسد قال 

: عن أنس بن مالك قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة حدثنا يزيد الرقاشي  - ٤٠٩٩
  أؤلئك شر اخللق و اخلليقة : يا أبا محزة إن قوما يشهدون علينا بالكفر و الشرك قال أنس : قلت 
إن يل حوضا عرضه كما بني ايلة : صلى اهللا عليه و سلم يقول  مسعت رسول اهللا: و يكذبون باحلوض قال : قال 

أشد بياضا من اللنب و أحلى من العسل فيه آنية عدد جنوم السماء ميده ميزابان من  -صنعاء : أو قال  -إىل الكعبة 
  اجلنة من كذب به مل يصب به الشرب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين : مسعت يزيد الرقاشي يقول : ا عمر بن يونس احلنفي حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو خثيمة حدثن - ٤١٠٠
بني العبد و الكفر و الشرك ترك الصالة فإذا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : أنس بن مالك قال 

  ترك الصالة فقد كفر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

املاجشون عن حممد بن املنكدر عن يزيد : ني بن املثىن حدثنا عبد العزيز يعين حدثنا أبو خثيمة حدثنا حج - ٤١٠١
سألت ريب الالهني من ذرية البشر أال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الرقاشي عن أنس بن مالك قال 

  يعذهبم فأعطانيهم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  ا عبد العزيز بن املاجشون مبثله حدثن: حدثنا صاحل بن مالك  - ٤١٠٢
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا أبو خثيمة حدثنا جرير عن األعمش عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك  - ٤١٠٣
  رها لو أن حجرا كسبع خلفات شحومهن و أوالدهن ألقي يف جهنم هلوى سبعني عاما ال يبلغ قع: اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن النيب : حدثنا إبراهيم بن احلجاج النيلي حدثنا صاحل املري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك  - ٤١٠٤
إن الصدقة و صلة الرحم يزيد اهللا هبا يف العمر و يدفع هبا ميتة السوء و يدفع : صلى اهللا عليه و سلم مسعه يقول 



  ه و احملذور اهللا هبا املكرو
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا إبراهيم بن احلجاج النيلي حدثنا صاحل عن يزيد الرقاشي عن أنس  - ٤١٠٥
  شفاعيت ألهل الكبائر من أميت : و سلم قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

مسعت رسول اهللا : جاج النيلي حدثنا صاحل املري عن يزيد الرقاشي عن أنس قال حدثنا إبراهيم بن احل - ٤١٠٦
يا مالئكيت انظروا إىل : إن اهللا تطول على أهل عرفات يباهي هبم املالئكة يقول : صلى اهللا عليه و سلم يقول 

رغبتهم و وهبت عبادي شعثا غربا أقبلوا يضربون إيل من كل فج عميق فأشهدكم أين قد أجبت دعاءهم و شفعت 
مسيئهم حملسنهم و أعطيت حمسنيهم مجيع ما سألوين غري التبعات اليت بينهم فإذا أفاض القوم إىل مجع و وقفوا و 

يا مالئكيت عبادي وقفوا فعادوا يف الرغبة و الطلب فأشهدكم أين قد : عادوا يف الرغبة و الطلب إىل اهللا يقول 
ئهم حملسنهم و أعطيت حمسنيهم ما سألين و كفلت عنهم التبعات أجبت دعاءهم و شفعت رغبتهم و وهبت مسي

  اليت بينهم 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن احلجاج النيلي حدثنا صاحل عن ثابت و جعفر بن زيد و يزيد الرقاشي و ميمون بن  - ٤١٠٧
من صلى الغداة فهو يف ذمة اهللا فإياكم أن : يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سياه عن أنس قال 

  يطلبكم اهللا بشيء من ذمته 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا إبراهيم بن احلجاج النيلي حدثنا صاحل عن ثابت و يزيد الرقاشي و ميمون بن سياه عن أنس  - ٤١٠٨
ربكم حيي كرمي يستحي أن ميد أحدكم يديه إليه فريدمها يا أيها الناس إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  خائبتني 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا زهري بن حرب حدثنا وكيع حدثنا أبو العميس عتبة بن عبد اهللا عن يزيد الرقاشي عن أنس  - ٤١٠٩
  فال يرد الدعاء بني األذان و اإلقامة  إذا أذن املؤذن فتحت أبواب السماء: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا روح بن عبادة حدثنا موسى بن عبيدة حدثين يزيد الرقاشي عن أنس  - ٤١١٠
ىل منتهاها من ما من بقعة يذكر اهللا عليها بصالة أو بذكر إال استبشرت بذلك إ: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سبع أرضني و فخرت على ما حوهلا من البقاع و ما من عبد يقوم بفالة من األرض يريد الصالة إال تزخرفت له 
  األرض 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا يزيد : حدثنا أبو خثيمة حدثنا روح حدثنا الربيع بن صبيح و مسروق أبو عبد اهللا السامي قاال  - ٤١١١
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صوم أيام التشريق الثالثة بعد يوم : عن أنس بن مالك قال : اشي الرق

  النحر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن رسول : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد بن سلمة عن يزيد الرقاشي  - ٤١١٢
وال تصل على أحد منهم { : سلم أراد أن يصلي على عبد اهللا بن أيب فأخذ جربيل بثوبه فقال اهللا صلى اهللا عليه و 

  ]  ٨٤: التوبة [ } وال تقم على قربه } { 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 حدثنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم حدثنا عبد اهللا بن جعفر عن واقد بن سالمة عن يزيد الرقاشي عن - ٤١١٣
  من مات يوم اجلمعة وقي عذاب القرب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أنس 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا احملاريب عن ليث عن يزيد الرقاشي عن أنس  - ٤١١٤
  من الشيطان وكل اهللا به ملكا يرد عنه الشياطني  من استعاذ باهللا يف اليوم عشر مرات: عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا روح بن املسيب حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس  - ٤١١٥
إن { : فقرأ علينا : آن قال تصديق هذا يف القر: فقال : شفاعيت ألهل الكبائر من أميت قال : صلى اهللا عليه و سلم 

فهؤالء الذين جيتنبون ]  ٣١: النساء [ } جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخال كرميا 
  صدقت : الكبائر و هؤالء الذين واقعوا الكبائر بقيت هلم شفاعة حممد صلى اهللا عليه و سلم قال يزيد ألنس 

  ه ضعيف جدا إسناد: قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا درست بن زياد حدثنا يزيد الرقاشي حدثنا أنس بن مالك  - ٤١١٦
  الشمس و القمر ثوران عقريان يف النار : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

: مس بن املنهال حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن يزيد الرقاشي حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا كه - ٤١١٧
يوم الفطر و يوم النحر و أيام : عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن صوم مخسة أيام من السنة 

  التشريق 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ي حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال حدثنا قطن بن نسري الغربي حدثنا عبيس بن ميمون القرش - ٤١١٨
]  ١: اإلخالص [ } قل هو اهللا أحد { أما يستطيع أحدكم أن يقرأ : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول : 



  ثالث مرات يف ليلة ؟ فإهنا تعدل ثلث القرآن 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : ميمون اجملاشعي حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال  حدثنا حممد بن حبر حدثنا املعلى بن - ٤١١٩
كان  -صغر ذاك أو كرب  -من ألطف مؤمنا أو خف له يف شيء من حوائجه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  حقا على اهللا أن خيدمه من خدم اجلنة 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

رائيل حدثنا حامت بن إمساعيل عن محيد بن صخر عن يزيد الرقاشي عن أنس بن حدثنا إسحاق بن أيب إس - ٤١٢٠
من صلى الغداة فأصيبت ذمته فقد استبيح محى اهللا و أخفرت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك قال 

  ذمته و أنا طالب بذمته 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ئيل حدثنا حجاج عن الربيع بن صبيح حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك حدثنا إسحاق بن أيب إسرا - ٤١٢١
 -كأنه مجل : و رمبا قال  -جياء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

ذي عملته لغريي ابن آدم أنا خري قسيم انظر إىل عملك الذي عملته يل فأنا أجزيك و انظر إىل عملك ال: فيقول 
  فيجازيك على الذي عملت له 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أنس بن مالك قال : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا درست بن زياد حدثين يزيد الرقاشي  - ٤١٢٢
يس كان معنا آنفا ؟ أل: يا رسول اهللا مات فالن قال : كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجاء رجل فقال 

  سبحان اهللا كأهنا إخذة على غضب احملروم من حرم وصيته : بلى قال : قالوا 
  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك  - ٤١٢٣
  جله و الزيادة يف رزقه فليصل رمحه من سره النساء يف أ: عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس قال  - ٤١٢٤
حياسبون به الصالة إن أول ما افترض اهللا على الناس من دينهم الصالة و آخر ما يبقى الصالة و أول ما : و سلم 

انظروا هل له من تطوع ؟ : انظروا يف صالة عبدي فإن كانت تامة كتبت تامة و إن وجدت ناقصة قال : يقول اهللا 
انظروا هل زكاته تامة ؟ فإن وجدت زكاته تامة كتبت تامة و : فإن وجد له تطوع متت الفريضة من التطوع مث قال 

  قة ؟ فإن كانت له صدقة متت له زكاته من الصدقة انظروا هل له صد: إن كانت ناقصة قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك  - ٤١٢٥
  لعت عليه الشمس ألن أجلس مع قوم يذكرون اهللا من غدوة حىت تطلع الشمس أحب إيل مما ط: عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك  - ٤١٢٦
ألن أجلس مع قوم يذكرون اهللا من صالة العصر إىل أن تغرب الشمس أحب إيل من أن أعتق مثانية من ولد : 

  إمساعيل 
  إسناده ضعيف جدا : ال حسني سليم أسد ق

و الناس جمتمعون عليه من  -حدثنا أبو خثيمة حدثنا عمر بن يونس حدثنا يزيد الرقاشي يف حوض زمزم  - ٤١٢٧
كان رجل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغزو : حدثين أنس بن مالك قال : قال  -قريش و غريهم 

عن راحلته عمد إىل مسجد الرسول فجعل يصلي فيه فيطيل الصالة حىت جعل  مع رسول اهللا فإذا رجع و حط
بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يرون أن له فضال عليهم فمر يوما و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ما جاء من قبل فإما أرسل إليه نيب اهللا و إ -يا نيب اهللا هذا ذاك الرجل : قاعد يف أصحابه فقال له بعض أصحابه 
و الذي نفسي بيده إن بني عينيه سفعة من الشيطان : فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقبال قال  -نفسه 

ليس يف : اقلت يف نفسك حني وقفت على اجمللس : فلما وقف على اجمللس قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
تى ناحية من املسجد فخط خطا برجله مث صف كعبيه فقام يصلي فقال نعم مث انصرف فأ: القوم خري مين ؟ قال 

وجدته يصلي فهبته : اقتلت الرجل ؟ قال : أيكم يقوم إىل هذا يقتله ؟ فقام أبو بكر فقال رسول اهللا : رسول اهللا 
فقال رسول  أنا و أخذ السيف فوجده قائما يصلي فرجع: أيكم يقوم إىل هذا يقتله ؟ فقال عمر : فقال رسول اهللا 

أيكم يقوم إىل هذا يقتله ؟ فقال : يا نيب اهللا وجدته يصلي فهبته فقال رسول اهللا : اقتلت الرجل ؟ قال : اهللا لعمر 
: أنت له إن أدركته فذهب علي فلم جيده فرجع فقال رسول اهللا : أنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : علي 

إن هذا أول قرن خرج : ك من األرض فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل أدر أين سل: أقتلت الرجل ؟ قال 
ما اختلف يف أميت اثنان إن بين إسرائيل  -أو قتله  -لو قتلته : من أميت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

رقة كلها يف النار على ثنتني و سبعني ف -ستفترق  -يعين أمته  -تفرقوا على واحد و سبعني فرقة و إن هذه األمة 
  اجلماعة : يا نيب اهللا من تلك الفرقة ؟ قال : إال فرقة واحدة فقلنا 

  مع أمرائكم مع أمرائكم : يا أبا محزة و أين اجلماعة ؟ قال : فقلت ألنس : قال يزيد الرقاشي 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يا : قالوا : عن أنس بن مالك قال :  عن يزيد الرقاشي حدثنا حممد بن بكار حدثنا عباد بن عباد املهليب - ٤١٢٨
رسول اهللا أرأيت أحدنا حيدث نفسه بالشيء الذي ألن خير من السماء فينقطع أحب إليه من أن يتكلم به ؟ فقال 

  تلك حمض اإلميان : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس قال : د اهللا بن عمر احللواين حدثنا درست بن زياد عن يزيد الرقاشي حدثنا حفص بن عب - ٤١٢٩
رسول اهللا صلى : يا بين ادع يل من هذه الدار بوضوء فقلت : كنت أمشي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يل 



فإن : نعم قال : ؟ قال هل دبغوه : سلهم : اهللا عليه و سلم يطلب وضوءا ؟ فقال أخربه أن دلونا جلد ميتة فقال 
  دباغه طهوره 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : حدثنا عبد الغفار بن عبد اهللا حدثنا أبو شهاب عن األعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس  - ٤١٣٠
األكرب فأخر أقرع باب اجلنة فيفتح باب من ذهب و حلقة من فضة فيستقبلين النور : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ارفع رأسك سل تعطه و قل يسمع و اشفع تشفع : ساجدا فألقي من الثناء على اهللا ما مل يلق أحد قبلي فيقال يل 
مث أسجد الثانية مث ألقي مثل ذلك و يقال : لك من كان يف قلبه مثقال شعرية من إميان قال : فيقال ! أميت : فأقول 

مث أسجد الثالثة فيقال يل مثل ذلك : يف قلبه مثقال خردلة من إميان قال  لك من كان! أميت : يل مثل ذلك و أقول 
  لك من قال ال إله إال اهللا خملصا : أميت فيقال يل : مث ارفع رأسي فأقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 صلى اهللا قال رسول اهللا: حدثنا احلسن بن قزعة حدثنا عثام عن األعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس  - ٤١٣١
  إن للرؤيا باطنا فكنوها بكناها و مسوها بأمسائها و الرؤيا ألول عابر : عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن إسحاق أبو عبد اهللا اجلوهري البصري حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا موسى بن عبيدة  - ٤١٣٢
بعث اهللا مثانية آالف نيب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : لك قال الربذي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن ما

  أربعة آالف إىل بين إسرائيل و أربعة آالف إىل سائر الناس : 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

يد حدثنا أمحد بن إسحاق البصري حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا موسى بن عبيدة الربذي أخربين يز - ٤١٣٣
باب : ما من عبد إال وله يف السماء بابان : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال : الرقاشي أخربين أنس بن مالك 

فما بكت عليهم { يدخل عمله و باب خيرج فيه عمله و كالمه فإذا مات فقداه و بكيا عليه و تال هذه اآلية 
ونوا يعملون على األرض عمال صاحلا تبكي عليهم و مل فذكر أهنم مل يك]  ٢٩: الدخان [ } السماء و األرض 

  يصعد هلم إىل السماء من كالمهم و ال عملهم كالم طيب و ال عمل صاحل فتقدهم فتبكي عليهم 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

دثنا يزيد حدثنا عبد اهللا بن عبد الصمد حدثنا حممد بن محيد عن ابن املبارك عن عمران بن زيد ح - ٤١٣٤
يا أيها الناس ابكوا فإن مل تبكوا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : الرقاشي عن أنس بن مالك قال 

 -فتباكوا فإن أهل النار يبكون يف النار حىت تسيل دموعهم يف وجوههم كأهنا جداول حىت تنقطع الدموع فتسيل 
  يت فيها جلرت فتقرح العيون فلو أن سفنا ارخ -يعين الدماء 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



قال رسول : حدثنا احلكم بن موسى حدثنا شهاب بن خراش عن يزيد الرقاشي حدثنا أنس بن مالك  - ٤١٣٥
  أخاف على أميت بعدي مخسا تكذيب بالقدر و تصديق بالنجوم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو إبراهيم الترمجاين إمساعيل بن إبراهيم حدثنا عبيس بن ميمون حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس  - ٤١٣٦
اإلخالص [ } قل هو اهللا أحد { أما يستطيع أحدكم أن يقرأ يف الليلة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  فإهنا تعدل القرآن كله ]  ١: 
  لناس من عريف و العريف يف النار ال بد ل: و قال : قال 
  ضع سوطك و ادخل النار : و يؤتى بالشرطي يوم القيامة فيقال له : قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو شهاب عن  -يعين جدي : قال أبو يعلى  -حدثين املثىن : كتب إيل حممد بن غالب خبطه قال  - ٤١٣٧
أقرع باب اجلنة فيفتح يل باب من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك قال يزيد الرقاشي عن أنس بن 

: ذهب و حلقة من فضة فيستقبلين النور األكرب فأخر ساجدا فألقي من الثناء على اهللا ما مل يلق أحد قبلي فيقال يل 
كان يف قلبه مثقال شعرية  لك من: فيقال ! أميت : ارفع رأسك و سل تعط و اشفع تشفع قل يسمع منك فأقول 

لك من كان يف قلبه مثقال حبة من : فيقال يل ! أميت : مث أسجد الثانية فألقي مثل ذلك فأقول : من إميان قال 
لك من قال ال إله إال اهللا : فيقال ! أميت : خردلة من إميان مث أسجد الثالثة فألقي مثل ذلك مث ارفع رأسي فأقول 

  خملصا 
  إسناده ضعيف : سد قال حسني سليم أ

عن أنس بن مالك أن رسول : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا سالم عن زيد العمي عن يزيد الرقاشي  - ٤١٣٨
من قال مثل مقالته و : اهللا صلى اهللا عليه و سلم عرس ذات ليلة فأذن بالل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  شهد مثل شهادته فله اجلنة 
  إسناده ضعيف جدا : سليم أسد قال حسني 

حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي حدثنا ميمون بن عجالن عن  - ٤١٣٩
ما من مسلمني التقيا فأخذ احدمها بيد : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : ميمون ننب سياه عن أنس بن مالك 

  دعاءمها و ال يرد أيديهما حىت يغفر هلما صاحبه إال كان حقا على اهللا أن جييب 

حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا ميمون بن عجالن عن ميمون بن  - ٤١٤٠
ما من عبد مسلم أتى أخا له يزوره يف اهللا إال ناداه مناد من : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : سياه عن أنس 

زار يف و علي قراه فلم أرض له بقرى دون : بت لك اجلنة و إال قال اهللا يف ملكوت عرشه السماء أن طبت و طا
  اجلنة 



حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا ميمون بن عجالن عن ميمون بن  - ٤١٤١
 ال يريدون بذلك إال وجهه ما من قوم اجتمعوا يذكرون اهللا: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : سياه عن أنس 

  قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات : إال ناداهم مناد من السماء أن 

: حدثنا سالم بن مسكني قال : مسعت مسلم بن إبراهيم : مسعت إبراهيم بن حممد بن عرعرة قال  - ٤١٤٢
  ميمون بن سياه سيد القراء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ) عن أنس ( ري هود العص

: حدثنا حممد بن الفرج أبو جعفر حدثنا حممد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة أخربين هود بن عطاء  - ٤١٤٣
كان يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل يعجبنا تعبده و اجتهاده قد عرفناه : عن أنس بن مالك قال 

  عرفه و وصفناه بصفته فلم يعرفه لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بامسه فلم ي
إنكم لتخربون عن رجل إن على وجهه سفعة من الشيطان : فبينما حنن نذكره إذ طلع الرجل قلنا هو هذا قال 

  فأقبل حىت وقف عليهم و مل يسلم 
فضل ما يف القوم أحد أ: أنشدك باهللا هل قلت حني وقفت على اجمللس : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أنا فدخل : من يقتل الرجل ؟ فقال أبو بكر : اللهم نعم مثدخل يصلي فقال رسول اهللا : مين ؟ قال  -أو خري  -
أقتل رجال يصلي و قد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ضرب ! سبحان اهللا : عليه فوجده يصلي فقال 

كرهت أن أقتله و هو يصلي و قد هنيت : علت ؟ قال ما ف: املصلني فخرج فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أبو بكر أفضل : أنا فدخل فوجده واضعا وجهه قال عمر : من يقتل الرجل ؟ قال عمر : عن ضرب املصلني قال 

من : وجدته واضعا وجهه هللا فكرهت أن أقتله قال : مه ؟ قال : مين فخرج فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
فدخل عليه فوجده قد خرج فرجع إىل رسول اهللا صلى : أنت إن أدركته قال : أنا قال : فقال علي  يقتل الرجل ؟

لوقتل ما اختلف من أميت رجالن كان أوهلم و : وجدته قد خرج فقال : مه ؟ قال : اهللا عليه و سلم فقال له 
  آخرهم 

  ة ذو الثدي: هو الذي قتله علي : فسمعت حممد بن كعب فقال : قال موسى 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن ايب بكر : حدثنا عمرو بن الضحاك حدثنا أيب حدثنا موسى بن عبيدة عن هود بن عطاء عن أنس  - ٤١٤٤
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ضرب املصلني : قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  سعد بن سعيد عن أنس

: حدثين أنس بن مالك قال : ا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن منري عن سعد بن سعيد قال حدثن - ٤١٤٥
فأقبلت و رسول اهللا صلى : بعثين ابو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألدعوه و قد جعل له طعاما قال 



  قوموا : لحة فقال للناس أجب أبا ط: اهللا عليه و سلم مع الناس قال فنظر إيل فاستحييت فقلت 
فمسحها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و دعا فيها : قال ! يا رسول اهللا إمنا صنعت شيئا لك : فقال أبو طلحة 

أدخل نفرا من أصحايب عشرة قال كلوا فأخرج شيئا بني أصابعه فأكلوا حىت شبعوا و خرجوا و قال : بالربكة فقال 
ا و خرجوا فما زال يدخل الرجل عشرة و خيرج عشرة حىت مل يبق منهم أحد إال ادخل عشرة فأكلوا حىت شبعو: 

  مث هيأها فإذا هي مثلها حني أكلوا منها : دخل فأكل حىت شبع قال 
  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ) عن أنس ( معاذ بن قرة 

عن أنس : زياد عن معاوية بن قرة  حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا أبو حفص األبار عن يزيد بن أيب - ٤١٤٦
حبشي و نبطي فاستبا و النيب صلى اهللا عليه و سلم يسمع فقال : كان النيب صلى اهللا عليه و سلم موليان : قال 

ال تقولوا هذا إمنا أنتما : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ! يا نبطي : فقال اآلخر ! يا حبشي : أحدمها لصاحبه 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجالن من أصحاب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن أنس قال  - ٤١٤٧
  ال يرد الدعاء بني األذان و اإلقامة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ده ضعيف إسنا: قال حسني سليم أسد 

قال النيب : أمسعت أنسا يقول : قلت ملعاوية بن قرة : حدثنا أبو خثيمة حدثنا وكيع حدثنا شعبة قال  - ٤١٤٨
  نعم : ابن أخت القوم منهم ؟ قال : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سروق عن حصني بن عبد الرمحن الشيباين حدثنا حممد بن بكار حدثنا حسان بن إبراهيم عن سعيد بن م - ٤١٤٩
  ما أعرف شيئا من أمور الناس غري القبلة : عن أنس قال : عن معاوية بن قرة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس بن مالك قال : حدثنا أبو مهام حدثنا عبد األعلى حدثنا جلد بن أيوب عن معاوية بن قرة  - ٤١٥٠
  عا مثانيا تسعا عشرا فإذا مضت العشر فهي مستحاضة لتنظر احلائض مخسا سب
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  بكر املزين عن أنس

أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا بكر  - ٤١٥١
إين : اهللا عليه و سلم طاويا فجاء إىل أم سليم فقال عن أنس أن أبا طلحة رأى رسول اهللا صلى : و ثابت البناين 

: ما عندنا إال حنو مد من دقيق شعري قال : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طاويا فهل عندك شيء ؟ قالت 



فعجنته و خبزته فجاء قرصا : فاعجنيه و أصلحيه عسى أن ندعو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيأكل عندنا قال 
: قال مبارك  -فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم ومعه ناس : فقال يل ادع النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : ل قا

اجيبوا ابا طلحة : يا رسول اهللا أبو طلحة يدعوك فقال ألصحابه : فقلت : قال  -بضعة و مثانني : أحسبه قال 
  فجئت مسرعا حىت أخربته أنه قد جاء أصحابه 

  رسول اهللا أعلم مبا يف بييت مين : قال أبو طلحة : ين قفذة فقال ثابت قال بكر فقفذ
رأيتك طاويا فأمرت أم ! يا رسول اهللا ما عندنا شيء إال قرص : فاستقبله أبو طلحة فقال : و قاال مجيعا عن أنس 

  سليم فجعلت لك قرصا 
: أبو طلحة قد كان يف العكة شيء قال هل من مسن ؟ قال : دعا بالقرص و دعا باجلفنة فوضعه فيها فقال : قال 

فجعل النيب صلى اهللا عليه و سلم و أبو طلحة يعصراهنا حىت خرج شيء فمسح النيب صلى اهللا عليه : فجاء هبا قال 
باسم اهللا فانتفخ القرص فلم يزل يصنع ذلك و القرص ينتفخ حىت : فانتفخ فقال : و سلم سبابته مث مسح القرص 

  نة يتصيع رأيت القرص يف اجلف
فوضع النيب صلى اهللا عليه و سلم يده وسط القرص فقال : ادع عشرة من أصحايب فدعوت له عشرة قال : فقال 

ادع يل عشرة آخرين فدعوت له عشرة آخرين : مث قال : كلوا بسم اهللا فأكلوا حوايل القرص حىت شبعوا قال : 
فلم يزل يدعو عشرة عشرة يأكلون من ذلك القرص  كلوا بسم اهللا فأكلوا من حوايل القرص حىت شبعوا: فقال 

  حىت شبعوا و إن وسط القرص حيث وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده كما هو 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كنا نصلي : عن أنس قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا بشر بن املفضل عن غالب القطان بن بكر  - ٤١٥٢
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شدة احلر فإذا مل يستطع أحدنا أن ميكن وجهه من األرض بسط ثوبه فسجد مع رسو

  عليه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خثيمة حدثنا وكيع عن خالد بن عبد الرمحن بن بكري السلمي عن غالب القطان عن بكر  - ٤١٥٣
  صلينا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم سجدنا على ثيابنا خمافة احلر  كنا إذا: عن أنس قال : املزين 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك : حدثنا أبو خثيمة حدثنا سعيد بن عامر عن حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد اهللا  - ٤١٥٤
أهل باحلج فذكرت ذلك : ك البن عمر فقال فذكرت ذل: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل هبما مجيعا قال 

  ما تعدوننا إال صبيانا : ألنس فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن رسول اهللا : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد األعلى عن خالد عن بكر بن عبد اهللا  - ٤١٥٥
  لبيك حبج و عمرة : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني



كنا : عن أنس قال : حدثنا سريج بن يونس حدثنا بشر بن املفضل عن غالب عن بكر بن عبد اهللا  - ٤١٥٦
  نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شدة احلر فيأخذ أحدنا احلصى يف يده فإذا برد وضعه و سجد عليه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت بكر بن عبد اهللا : حدثنا حممد بن منصور الطوسي حدثنا روح حدثنا سعيد بن عبيد اجلبريي قال  - ٤١٥٧
نزل حترمي اخلمر فدخلت على ناس من أصحايب وهي بني أيديهم فضربتها برجلي : عن أنس بن مالك قال : املزين 

  وشراهبم يومئذ البسر و التمر : اخلمر قال انطلقوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد نزل حترمي : مث قلت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ) عن أنس ( مالك بن دينار 

عن  -من أعبد الناس : قال جبارة  -حدثين حفص بن صبيح الشيباين : حدثنا جبارة بن مغلس قال  - ٤١٥٨
  إذا حدثالرجل مث التفت فهي أمانة : سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن أنس بن مالك : مالك بن دينار 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

صليت خلف النيب صلى : عن أنس قال : حدثنا جبارة بن مغلس حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن دينار  - ٤١٥٩
و يقرؤون ) املني احلمد اهللا رب الع( اهللا عليه و سلم و أيب بكر و عمر و عثمان و علي فكانوا يفتتحون القراءة ب 

  ) مالك يوم الدين ( 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن املنهال حدثنا يزيد حدثنا هشام الدستوائي عن املغرية خنت مالك بن دينار عن مالك بن  - ٤١٦٠
يب فرأيت فيها رجاال  أتيت على مساء الدنيا ليلة أسري: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : دينار عن أنس 

  هؤالء خطباء من أمتك : يا جربيل ما هو هؤالء ؟ قال : تقطع ألسنتهم و شفاههم مبقارض من نار فقلت 
  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي حدثين عجالن بن عبد اهللا من بين عدي عن مالك بن دينار  - ٤١٦١
اللهم أنك ألم سلمة خري من أيب : إىل من تكلين ؟ فقال : حضرت أبا سلمة الوفاة قالت أم سلمة  ملا: أنس قال 

  سلمة 
  أين كبرية السن : فلما تويف خطبها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 

رسول اهللا صلى اهللا أنا أكرب منك سنا و العيال على اهللا و رسوله و أما الغرية فأرجو اهللا أن يذهبها فتزوجها : قال 
  عليه و سلم فأرسل إليها برحاءين و جزة للماء 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  شعيب بن احلبحاب عن أنس



عن أنس : حدثنا غسان بن الربيع عن محاد بن سلمة عن شعيب بن احلبحاب و عبد العزيز بن صهيب  - ٤١٦٢
  ة وجعل صداقها عتقها بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعتق صفي

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

تزوج رسول : عن أنس قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن شعيب بن احلبحاب  - ٤١٦٣
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم صفية بنت حيي و أصدقها عتقها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أنس : ن احلجاج السامي حدثنا عبد العزيز بن املختار حدثنا شعيب بن احلبحاب حدثنا إبراهيم ب - ٤١٦٤
  بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اهللا عليه و سلم عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى : حدثنا غسان عن محاد عن شعيب بن احلبحاب  - ٤١٦٥
مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها يف السماء تؤيت أكلها كل حني بإذن : أيت بقناع عليه بسر فقال 

  هي احلنظل : هي النخلة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار قال : رهبا فقال 
  كذلك كنا نسمع : قال فأخربت بذلك أبا العالية ف: قال شعيب 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن املثىن أبو موسى حدثنا زكريا بن حيىي الطائي أبو مالك حدثنا شعيب بن احلبحاب عن  - ٤١٦٦
اكمل الناس إميانا أحسنهم خلقا و إن حسن اخللق ليبلغ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أنس بن مالك 

  الصوم و الصالة  درجة
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو يوسف اجليزي حدثنا عبد اهللا بن الوليد حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن شعيب بن  - ٤١٦٧
  عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها : احلبحاب 

أعتق : عن أنس بن مالك قال : حدثنا جعفر حدثنا شعيب بن احلبحاب حدثنا قطن بن نسري الغربي  - ٤١٦٨
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صفية و جعل عتقها صداقها 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

رث حدثنا عمر بن شبة حدثنا أبو بكر بن مروان بن احلكم بن يزيد بن عمري األسيدي حدثنا عبد الوا - ٤١٦٩
من صلى على جنازة كتب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن سعيد عن شعيب بن احلبحاب عن أنس قال 

  له قرياط فإن انتظر حىت يقضى قضاها كتب له قرياطان 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



عن أنس أن رسول اهللا : حدثنا سعيد بن األشعث حدثين أبو بكر بن شعيب بن احلباب أخربين شعيب  - ٤١٧٠
  صلى اهللا عليه و سلم كان يعجبه القرع 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا عبد الوارث عن شعيب عن أنس  - ٤١٧١
  قد أكثرت عليكم يف السواك : سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  التياح عن أنس أبو

مسعت أنس : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبيد بن سعيد القرشي حدثنا شعبة عن أيب التياح قال  - ٤١٧٢
  يسروا و ال تعسروا و سكنوا و ال تنفروا : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : بن مالك يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : أيب شيبة حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن أيب التياح عن أنس بن مالك  حدثنا أبو بكر بن - ٤١٧٣
  الربكة يف نواصي اخليل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى كان رسول اهللا : عن أنس قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن أيب التياح  - ٤١٧٤
  اهللا عليه و سلم يصلي يف مرابض الغنم قبل أن تبىن املساجد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبد الغفار بن عبد اهللا بن الزبري حدثنا كريد بن رواحة العيشي حدثنا شعبة عن أيب التياح قال  - ٤١٧٥
حب األنصار آية كل مؤمن و منافق فمن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت أنس بن مالك يقول 

  أحب األنصار فبحيب أحبهم و من أبغضهم فببغضي أبغضهم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة حدثين أبو التياح عن أنس بن مالك  - ٤١٧٦
  امسعوا و أطيعوا و إن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا أبو خثيمة حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أيب التياح عن أنس قال  - ٤١٧٧
  الربكة يف نواصي اخليل : اهللا عليه و سلم 

  حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 



كان موضع : عن أنس قال : حدثنا زهري بن حرب حدثنا يزيد حدثنا محاد بن سلمة عن أيب التياح  - ٤١٧٨
مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم لبين النجار و كان فيه خنل و حرث و قبور من قبور اجلاهلية فقال هلم رسول اهللا 

فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ا إال عند اهللا قال ال نبغي به مثن: ثامنوين قالوا : صلى اهللا عليه و سلم 
بالنخل فقطع و باحلرث فأفسد و بالقبور فنبشت و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي قبل ذلك يف 

  مرابض الغنم و حيث أدركته الصالة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : عبد الوارث عن أيب التياح عن أنس قال  حدثنا جعفر بن مهران السباك حدثنا - ٤١٧٩
  من أشراط الساعة أن يرفع العلم و يثبت اجلهل و يشرب اخلمر و يظهر الزنا : اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ملا قدم : مالك قال  حدثنا أنس بن: حدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد الوارث عن أيب التياح الضبعي  - ٤١٨٠
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة نزل يف علو باملدينة يف حي يقال له ابن عمرو بن عوف فأقام رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم فيهم أربع عشرة ليلة مث أرسل إىل مأل من بين النجار فجاؤوا متقلدين سيوفهم 
اهللا عليه و سلم على راحلته و أبو بكر ردفه و مأل من بين النجار حوله فكأين أنظر إىل رسول اهللا صلى : قال أنس 

حىت ألقى بفناء أيب أيوب فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي حيث أدركته الصالة و يصلي يف مرابض 
: ين حبائطكم هذا قالوا يا بين النجار ثامنو: الغنم مث إنه أمر ببناء املسجد فأرسل إىل مأل من بين النجار فجاؤوا فقال 

  ال و اهللا ال نطلب به مثنا إال إىل اهللا 
كانت فيه قبور املشركني و كانت خربا وكان فيه خنل فأمر رسول اهللا صلى : فكان قيه ما أقول لكم : قال أنس 

جعلوا اهللا عليه و سلم بقبور املشركني فنبشت و باخلرب فسويت و بالنخل فقطع فوضعوا النخل قبلة املسجد و 
فجعلوا ينقلون ذلك الصخر و هم يرجتزون و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معهم و هم : عضادتيه حجارة قال 

  : يقولون 
  ) اللهم ال خري إال خري اآلخرة فاغفر لالنصار و املهاجره ( 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ار بن ياسر كان رجال ضابطا فكان حيمل حجرين فبلغ أن عم: فحدثين ابن أيب اهلذيل : قال أبو حيىي  - ٤١٨١
احبين فجعل رسول االه صلى اهللا عليه و سلم ينفض : ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فتلقاه فدفع يف صدره فقال 

  ابن مسية تقتلك الفئة الباغية : التراب عن رأسه و صدره و يقول 
  اإلسناد منقطع : قال حسني سليم أسد 

  اجلوين عن أنسأبو عمران 

حدثنا أبو نصر عبد امللك بن عبد العزيز القشريي التمار حدثنا محاد بن سلمة عن أيب عمران اجلوين عن  - ٤١٨٢
ملن هذا : دخلت اجلنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أنس بن مالك 
عمر بن اخلطاب فيا أبا حفص لوال ما : من هو ؟ قالوا : فقلت  فظننت أنه يل: لفىت من قريش : القصر ؟ قالوا 



  يا رسول اهللا من كنت أغار عليه فإين مل أكن ألغار عليك : أعلم من غريتك لدخلته قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رسول اهللا صلى قال يل : حدثنا نصر بن علي حدثنا عوبد بن أيب عمران عن أبيه عن أنس بن مالك قال  - ٤١٨٣
يا أنس أسبغ الوضوء يزد يف عمرك سلم على من لقيت من أميت تكثر حسناتك و إذا دخلت : اهللا عليه و سلم 

  بيتك فسلم على من لقيت من أهل بيتك يكثر خري بيتك و صل صالة الضحى فإهنا صالة األوابني قبلك 
  يا أنس ارحم الصغري ووقر الكبري و كن من رفقائي : و قال 

  إسناده ضعيف : ال حسني سليم أسد ق

ما أعرف : عن أنس بن مالك قال : حدثنا نصر بن علي حدثنا زياد بن الربيع حدثنا أبو عمران اجلوين  - ٤١٨٤
أومل تصنعوا يف : فأين الصالة يا أبا محزة ؟ فقال : فقيل له ! شيئا كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ! ؟  الصالة ما قد علمتم
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا : عن أنس : حدثنا أبو خثيمة حدثنا يزيد أخربنا صدقة بن موسى عن أيب عمران اجلوين  - ٤١٨٥
  صلى اهللا عليه و سلم وقت لنا يف قص الشارب و تقليم األظافري و حلق العانة أال تترك أكثر من أربعني يوما 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ العنربي حدثنا أيب حدثنا شعبة عن أيب عمران اجلوين عن أنس بن مالك  - ٤١٨٦
لو كان لك الدنيا مبا فيها أكنت مفتديا : يقول اهللا ألهون أهل النار عذابا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : 

و ال : أحسبه قال  -أال تشرك : أردت منك أهون من هذا و أنت يف صلب آدم قد : نعم فيقول : هبا ؟ فيقول 
  فأبيت إال الشرك  -أدخلك النار 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا أبو نصر التمار حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد و يونس بن عبيد و محيد عن أنس  - ٤١٨٧
املؤمن من أمنه الناس و املسلم من سلم املسلمون من لسانه و يده و املهاجر من : م رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

  هجر السوء و الذي نفسي بيده ال يدخل عبد اجلنة ال يأمن جاره بوائقه 
  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : ي عن أنس حدثنا معاذ بن شعبة حدثنا داود بن الزبرقان عن أيب اهليثم عن إبراهيم التيم - ٤١٨٨
  إذا قرب ألحدكم طعامه و يف رجليه نعالن فلينزع نعليه فإنه أروح للقدمني و هو من السنة : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ن مالك عن أنس ب: حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن محيد بن هالل  - ٤١٨٩
فإن أصيبوا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث زيدا و جعفرا و عبد اهللا بن رواحة فدفع الراية إىل زيد قال 



أخذ الراية زيد : فنعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل الناس قبل أن جييء اخلرب قال : قال أنس : مجيعا ؟ قال 
ها عبد اهللا فأصيب مث أخذ الراية بعد سيف من سيوف اهللا خالد بن الوليد فأصيب مث أخذها جعفر فأصيب مث أخذ

  فجعل حيدث الناس و عيناه تذرفان : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا أبوخثيمة حدثنا إمساعيل عن أيوب عن محيد بن هالل عن أنس بن مالك  - ٤١٩٠
الراية زيد فأصيب مث أخذها جعفر فأصيب مث أخذها عبد اهللا بن رواحة فأصيب مث أخذها أخذ : اهللا عليه و سلم 

  أهنم عندنا و إن عينيه لتذرفان  -أو ما يسرين  -خالد بن الوليد من غري إمرة ففتح اهللا عليه وما يسرهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

شي حدثنا عبيد بن عمرو عن أيوب عن أيب قالبة و محيد بن حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا بن خالد القر - ٤١٩١
كنت رديف أيب طلحة و ركبتيه متس ركبة النيب صلى اهللا عليه و سلم فكانوا يصرخون : عن أنس قال : هالل 

  باحلج و العمرة : هبما مجيعا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما رأيت أحدا أرحم : عن أنس بن مالك قال : دثنا أيوب حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد ح - ٤١٩٢
بالعيال من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و كان استرضع البنه إبراهيم بأقصى املدينة وكان زوجها قينا وكان 

  يأتيه فيأتيه الغالم و عليه أثر الدخان فيلتزمه و يقبله و يشمه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رأيت أنس بن مالك و احلسن يصليان يوم العيد قبل : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا أيوب قال  - ٤١٩٣
  و رأيت حممد بن سريين جاء فجلس ومل يصل : خروج اإلمام قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ضعف : ب بن أيب متيمة قال حدثنا عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ العنربي حدثنا أيب حدثنا عمران عن أيو - ٤١٩٤
  أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا بثالثني مسكينا فأطعمهم 

  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

ما رأيت أحدا أرحم : عن أنس قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا إمساعيل عن أيوب عن عمرو بن سعيد  - ٤١٩٥
ن إبراهيم مسترضعا يف عوايل املدينة فكان ينطلق و حنن معه فيدخل بالعيال من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كا

  إىل البيت و إنه ليدخن و كان ظئره قينا فيأخذه فيقبله مث يرجع 
إن إبراهيم ابين و إنه مات يف الثدي و إن له : فلما تويف إبراهيم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقال عمرو 

  جلنة لظئرين تكمالن رضاعة يف ا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ما : عن أنس قال : حدثنا سريج بن يونس حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن سعيد  - ٤١٩٦
  رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر حنوه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كلن : عن أنس قال : لوليد النرسي حدثنا وهيب عن أيوب عن عمرو بن سعيد حدثنا العباس بن ا - ٤١٩٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرحم بالصبيان و كان له ابن مسترضعا يف ناحية املدينة و كان ظئره قينا فكان 

  يأتيه و حنن معه وقد دخن البيت مبا دخن فيشمه و يقبله مث يرجع 
  ه صحيح إسناد: قال حسني سليم أسد 

سألت أنس : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن جعفر عن شعبة عن حيىي بن يزيد اهلنائي قال  - ٤١٩٨
أو ثالثة  -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خرج مسرية ثالثة أميال : بن مالك عن قصر الصالة فقال 

  صلى ركعتني  -شعبة الشاك  -فراسخ 
  إسناده حسن : د قال حسني سليم أس

عن : حدثنا زهري بن حرب حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي حدثنا حممد بن دينار الطاحي عن حيىي بن يزيد  - ٤١٩٩
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن رجل طلق امرأته ثالثا فتزوجت زوجا فمات عنها : أنس بن مالك 

  حىت يذوق عسيلتها  ال: قبل أن يدخل هبا هل يتزوجها األول ؟ قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حممد بن دينار بإسناده : حدثنا سعيد بن أيب الربيع  -مكرر  - ٤١٩٩
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا الوليد بن شجاع أبو مهام حدثنا بقية حدثين عثمان بن زفر عن ابن جريج عمن مسع أنس بن  - ٤٢٠٠
  إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها فإن سبقها فال يعجلها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  مالك يقول

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو مهام حدثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب راود عن ابن جريج عمن حدثه عن أنس بن مالك  - ٤٢٠١
إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها مث إذا قضى حاجته قبل أن تقضي : سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : 

  حاجتها فال يعجلها حىت تقضي حاجتها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن بشار العبدي حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيب محزة جارنا حيدث عن أنس بن  - ٤٢٠٢
  اعلم أنه من شهد أن ال إله إال اهللا دخل اجلنة :  عليه و سلم ملعاذ بن جبل قال رسول اهللا صلى اهللا: مالك 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



كنا مع رسول اهللا : عن أنس قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق  - ٤٢٠٣
 -فنزلنا منزال يف يوم حار أكثرنا ظال ألصحاب الكساء صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فمنا الصائم و منا املفطر 

فسقط الصوام و قام املفطرون فضربوا األبنية و سقوا الركاب فقال رسول اهللا : فمنا من يتقي الشمس بيده قال 
  ذهب املفطرون اليوم باألجر : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن حممد بن أمساء حدثنا عبد اهللا بن املبارك حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أيب إياس عن حدثنا عبد اهللا  - ٤٢٠٤
  لكل أمة رهبانية و رهبانية هذه األمة اجلهاد يف سبيل اهللا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أنس بن مالك 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو داود احلفري عمر بن سعد عن سفيان الثوري عن خالد عن أيب  حدثنا عثمان بن أيب شيبة - ٤٢٠٥
  ) بسم اهللا الرمحن الرحيم ( كان النيب صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر و عمر ال يقرؤون : عن أنس قال : نعامة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن عون عن أنس بن سريين عن احلميد بن املنذر بن حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن علية عن اب - ٤٢٠٦
إين أحب أن تأكل : صنع بعض عموميت للنيب صلى اهللا عليه و سلم طعاما فقال : عن أنس بن مالك قال : اجلارود 

فأتاه و يف البيت فحل من تلك الفحول فأمر جبانب منه فكنس و رش فصلى و صلينا : يف بييت و تصلي فيه قال 
  معه 

  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا مهدي بن ميمون و حدثنا أبو خثيمة حدثنا عبد الرمحن عن مهدي بن  - ٤٢٠٧
إنكم تعملون أعماال هي أدق يف أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول : عن أنس قال : ميمون عن غيالن 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم املوبقات 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

استنبئ النيب صلى : عن أنس قال : حدثنا إمساعيل بن موسى السدي حدثنا علي بن عابس عن مسلم  - ٤٢٠٨
  اهللا عليه و سلم يوم االثنني و صلي عليه يوم الثالثاء 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

أن رسول : محاد أخربنا محيد عن موسى بن أنس بن مالك عن أنس حدثنا أبو خثيمة حدثنا عفان حدثنا  - ٤٢٠٩
لقد تركتم باملدينة رجاال ما سرمت من مسري و ال أنفقتم من نفقة و ال قطعتم من واد : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  در حسبهم الغ: قال ! يا رسول اهللا و كيف يكونون معنا و هم باملدينة : إال كانوا معكم فيه قالوا 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 



عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سالم بن مسكني حدثنا أبو ظالل  - ٤٢١٠
يا جربيل ائت عبدي : فيقول اهللا : يا حنان يا منان قال : إن عبدا يف جهنم لينادي ألف سنة : عليه و سلم قال 

: فيقول اهللا : يا رب مل أره قال : فريجع فيقول : فينطلق جربيل فريى أهل النار منكبني على وجوههم قال : قال 
: يا عبدي كيف وجدت مكانك و مقيلك ؟ قال : فإنه يف مكان كذا و كذا قال فيأتيه فيجيء ربه فيقول اهللا له 

يا رب ما كنت أرجو أن تردين إذ : ول ردوا عبدي فيق: فيقول : يا رب شر مكان و شر مقيل قال : فيقول 
  دعوا عبدي : أخرجتين فيقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مىت ذهب : دخلت على أنس بن مالك قال يل : حدثنا زهري بن حرب حدثنا يزيد أخربنا أبو ظالل قال  - ٤٢١١
مر ابن أم مكتوم على : بلى فقال : قلت أفال أبشرك ؟ ف: و أنا ابن سنتني فيما حدثين أهلي قال : بصرك ؟ قال 

ما ملن : إن اهللا يقول : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلم عليه مث مضى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أخذت كرميتيه عندي جزاء إال اجلنة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثين أنس : بن سليمان حدثين أبو ظالل قال  حدثنا الصلت بن مسعود اجلحدري حدثنا جعفر - ٤٢١٢
سلك رجالن مفازة أحدمها عابد و اآلخر به رهق فعطش العابد حىت سقط : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

و اهللا لئن مات هذا : فجعل صاحبه ينظر إليه و معه ميضأة فيها شيء من ماء فجعل ينظر إليه و هو صريع فقال 
حل عطشا و معي ماء ال أصيب من اهللا خريا أبدا و إن سقيته مائي ألموتن فتوكل على اهللا عز و جل و العبد الصا

  عزم و رش عليه من مائه و سقاه من فضله 
فقام حىت قطعا املفازة قال فيوقف الذي به رهق يوم القيامة للحساب فيؤمر به إىل النار فتسوقه املالئكة فريى : قال 

أنا فالن الذي آثرتك على نفسي يوم املفازة قال : من أنت ؟ قال : يقول : فالن أما تعرفين ؟ قال  يا: العابد فيقول 
يا رب قد : فيوقف و جييء حىت يقف و يدعو ربه يقول : قفوا قال : فيقول للمالئكة : بلى أعرفك قال : يقول : 

  و جييء فيأخذ بيده فيدخله اجلنة : ل هو لك قا: تعرف يده عين و كيف آثرين على نفسه يا رب هبه يل فيقول 
  نعم : حدثك أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : قلت : قال جعفر : قال الصلت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن أمه قال : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حممد بن زياد الربمجي عن أيب الظالل عن أنس بن مالك  - ٤٢١٣
يا ربيبة أبلغي هذه العكة : شاة فجمعت من مسنها يف عكة فمألت العكة ثن بعثت هبا مع ربيبة فقالت كانت هلا 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأتدم هبا 
مسن بعثت هبا إليك أم ] عكة [ يا رسول اهللا : فانطلقت هبا ربيبة حىت أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 

  سليم 
هلا عكتها ففرغت العكة فدفعت إليها فانطلقت هبا فجاءت أم سليم فرأت العكة ممتلئة تقطر فقالت أم  فرغوا: قال 

قد فعلت فإن مل : يا ربيبة أليس أمرتك أن تنطلقي هبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فقالت : سليم 
  تصدقيين فانطلقي فسلي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



قد فعلت قد جاءت : يا رسول اهللا إين بعثت إليك معها بعكة فيها مسن قال : سليم و معها ربيبة فقالت فانطلقت أم 
  ! و الذي بعثك باهلدى و دين احلق إهنا ملممتلئة تقطر مسنا : هبا فقالت 

  و أطعمي  اتعجبني أن كان اهللا أطعمك كما أطعمت نبيه ؟ كلي: فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 
  فجئت البيت فقسمت يف قعب لنا كذا و كذا و تركت فيها ما ائتدمنا منه شهرا أ و شهرين : قالت 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي عن حممد بن سليم عن جنيح أيب علي  - ٤٢١٤
  رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر و عمر و أمرمها سنة : عن أنس بن مالك قال 

عن أنس : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن احلسن حدثنا حممد بن سليم عن جنيح أيب علي  - ٤٢١٥
  رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر و عمر و أمرمها سنة : قال 

قال : د اهللا بن منري حدثنا روح حدثنا أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد اهللا عن أنس حدثنا حممد بن عب - ٤٢١٦
ال تصلوا عند طلوع الشمس و ال عند غروهبا فإهنا تطلع و تغرب على قرن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  شيطان و صلوا بني ذلك ما شئتم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : ن عبد اهللا بن منري حدثنا أبو خالد عن احلسن بن عبيد اهللا عن ثعلبة عن أنس حدثنا حممد ب - ٤٢١٧
  عجبا للمؤمن ما يقضى له قضاء إال كان خريا له : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

تبسم رسول اهللا : س بن مالك قال حدثنا زهري حدثنا جرير حدثنا احلسن بن عبيد اهللا عن ثعلبة عن أن - ٤٢١٨
  إن اهللا ال يقضي له قضاء إال كان خريا له ! عجبت للمؤمن : صلى اهللا عليه و سلم مث قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما صليت : عن أنس بن مالك قال : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سالم بن مسكني حدثنا يزيد الضيب  - ٤٢١٩
  سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخف صالة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و ال أوجز يف متام خلف أحد بعد ر

  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا يونس بن حممد عن فليح بن سليمان عن هالل بن علي  - ٤٢٢٠
ما له تربت : عليه و سلم سبابا و ال فحاشا كان يقول ألحدنا عند املعتبة  مل يكن رسول اهللا صلى اهللا: مالك قال 

  ميينه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس بن مالك أنه قال : حدثين عبد العزيز بن أيب مجيلة : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سالم قال  - ٤٢٢١
   أن يبارك يل يف مايل و ولدي إين ألعرف دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يل



: حدثنا جماهد بن موسى اخلتلي حدثنا السهمي أبو وهب حدثنا سليمان احلضرمي عن أنس بن مالك  - ٤٢٢٢
  إذا أراد اهللا بقوم خريا ابتالهم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مسعت أنس بن : لى بن هالل قال حدثنا جماهد بن موسى حدثنا مروان الفزاري حدثنا هالل أبو مع - ٤٢٢٣
أهديت للنيب صلى اهللا عليه و سلم ثالث طوائر فأطعم خادمه طائرا فلما كان من الغد أتته هبا : مالك و هو يقول 

  أمل أهنك أن ترفعي شيئا لغد فإن اهللا يأيت برزق كل غد ؟ : فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ضعيف إسناده : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : حدثنا أبو خثيمة زهري بن حرب حدثنا جرير عن ليث عن عبد الوارث عن أنس بن مالك  - ٤٢٢٤
يؤتى بأربعة يوم القيامة باملولود و باملعتوه و مبن مات يف الفترة و الشيخ الفاين كلهم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إين كنت أبعث إىل عبادي رسال من : ابرز فيقول هلم : لنار يتكلم حبجته فيقول الرب تبارك و تعاىل لعنق من ا
يا رب أين ندخلها و منها كنا نفر ؟ : أنفسهم و إين رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه فيقول من كتب عليه الشقاء 

ا و أنتم لرسلي أشد تكذيب: فيقول تبارك و تعاىل : و من كتبت عليه السعادة ميضي فيقتحم فيها مسرعا قال : قال 
  معصية فيدخل هؤالء اجلنة و هؤالء النار 

مر بنا أبو طيبة يف : عن أنس قال : حدثنا حممد بن الصباح أخربنا شريك عن ليث عن عبد الوارث  - ٤٢٢٥
  حجمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : من أين جئت ؟ قال : رمضان فقلنا 

  إسناده مسلسل يف الضعفاء : قال حسني سليم أسد 

حدثين أخشن : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا عبد املؤمن بن عبيد اهللا السدوسي قال  - ٤٢٢٦
و الذي نفسي بيده لو أخطأمت : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : السدوسي عن أنس بن مالك قال 

ذي نفس حممد بيده لو مل ختطئوا جلاء اهللا حىت متأل خطاياكم ما بني السماء و األرض مث استغفرمت اهللا يغفر لكم و ال
  بقوم خيطئون مث يستغفرون اهللا فيغفر هلم 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن علية عن ابن عون عن أنس بن سريين عن عبد احلميد بن املنذر  - ٤٢٢٧
إين : ه و سلم طعاما فقال صنع بعض عموميت للنيب صلى اهللا علي: عن أنس بن مالك قال : بن الوليد بن اجلارود 

فأتاه و يف البيت فحل من تلك الفحول فأمر جبانب منه فكنس و رش فصلى : أحب أن يأكل يف بييت و يصلي قال 
  و صلينا معه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن :  حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا الصعق بن حزن حدثنا علي بن احلكم البناين عن أنس بن مالك - ٤٢٢٨
ما هذه ؟ : يا جربيل : أتاين جربيل مبثل املرآة البيضاء فيها نكتة سوداء قلت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

هذه اجلمعة جعلها اهللا عيدا لك و ألمتك فأنتم قبل اليهود و النصارى فيها ساعة ال يوافقها عبد يسأل اهللا : قال 
  فيها خريا إال أعطاه إياه 

: هذا يوم القيامة تقوم يف يوم اجلمعة و حنن ندعوه عندنا املزيد قال : ما هذه النكتة السوداء ؟ قال : ت قل: قال 



إن اهللا جعل يف اجلنة واديا أفيح و جعل فيه كثبانا من املسك األبيض فإذا كان يوم : قلت ما يوم املزيد ؟ قال 
و كراسي من در للشهداء و ينزلن احلور العني من الغرف  اجلمعة ينزل اهللا فيه فوضعت فيه منابر من ذهب لألنبياء

: أطعموا عبادي فيطعمون و يقول : اكسوا اعبادي فيكسون و يقول : مث يقول اهللا : فحمدوا اهللا و جمدوه قال 
: ربنا رضوانك قال : ماذا تريدون ؟ فيقولون : طيبوا عبادي فيطيبون مث يقول : اسقوا عبادي فيسقون و يقول 

  رضيت عنكم مث يأمرهم فينطلقون و تصعد احلور العني الغرف و هي من زمردة خضراء و من ياقوتة محراء :  يقول
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك قال : حدثنا علي بن اجلعد أخربنا سالم حدثين عمر بن معدان و ثابت البناين كالمها  - ٤٢٢٩
  عليه و سلم وليمة ما فيها خبز و ال حلم شهدت لرسول اهللا صلى اهللا : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا سكني حدثنا املثىن القطان حدثين عبد العزيز يعين أبا سكني  - ٤٢٣٠
بيته فصلى بنا أخربين عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر أهل : أتيت أنس بن مالك فقلت : قال 

  الظهر و العصر فقرأ بنا قراءة مهسا فقرأ باملرسالت و النازعات و عم يتساءلون و حنوها من السور 
  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سكني بن عبد العزيز عن أبيه عن أنس بن مالك  - ٤٢٣١
  لذباب أربعون ليلة و الذباب كله يف النار إال النحل عمر ا: اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن رسول اهللا : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد عن سنان بن أيب ربيعة  - ٤٢٣٢
كفارة و طهور فقال : ليه و سلم صلى اهللا عليه و سلم دخل على أعرايب يعوده و هو حمموم فقال النيب صلى اهللا ع

  بل محى تفور على شيخ كبري تزيره القبور فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم و تركه : األعرايب 

أن رسول اهللا : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد عن سنان بن أيب ربيعة عن أنس بن مالك  - ٤٢٣٣
اكتب له صاحل عمله الذي كان :  املسلم ببالء يف جسده قال للملك إذا ابتلى اهللا: صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يعمل فإن شفاه غسله و طهره و إن قبضه غفر له و رمحه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك أن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن بكر عن سنان بن ربيعة احلضرمي  - ٤٢٣٤
يا رسول اهللا ابنة يل كذا و كذا فذكرت من حسنها و مجاهلا فآثرتك : النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت امرأة أتت 

  ال حاجة يل يف ابنتك : قد قبلتها فلم تزل متدحها حىت ذكرت أهنا مل تصدع و مل تشتك شيئا قط قال : هبا قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



أن رسول اهللا صلى اهللا : محاد النرسي حدثنا محاد عن سنان بن أيب ربيعة عن أنس  حدثنا عبد األعلى بن - ٤٢٣٥
اكتب له صاحل عمله الذي كان يعمل فإن شفاه : إذا ابتلى اهللا العبد ببالء يف جسده قال للملك : عليه و سلم قال 

  غسله و طهره و إن قبضه غفر له و رمحه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

اطلقت يب : عن أنس بن مالك قال : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد بن زيد عن سنان بن ربيعة  - ٤٢٣٦
اللهم أكثر ماله و : فقال : يا رسول اهللا خويدمك فادع اهللا له : أمي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 

 السنة مرتني و كثر ولدي حىت قد دفنت من فكثر مايل حىت صار يطعم يف: ولده و أطل عمره و اغفر له قال 
   -يعين املغفرة  -صليب أكثر من مئة و طال عمري حىت قد استحييت من أهلي و اشتقت لقاء ريب و أما الرابعة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

 صلى اهللا قال رسول اهللا: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سعيد بن سليم الضيب حدثنا أنس بن مالك  - ٤٢٣٧
و إن ! يا رسول اهللا : قلت : إذا أخذت كرمييت عبدي مل أرض له ثوابا دون اجلنة قال : قال اهللا : عليه و سلم 

  و إن كانت واحدة : كانت واحدة ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

هللا صلى اهللا عليه و سلم حدثنا أنس بن مالك أن رسول ا: حدثنا شيبان حدثنا سعيد بن سليم الضيب  - ٤٢٣٨
أجدوا السري فإن بينكم و بني : و الناس كلهم قال هلم  -أمرمها  -جهز جيشا إىل املشركني فيهم أبو بكر و عمر 

  املشركني ماء إن سبق املشركون إىل ذلك املاء شق على الناس و غلبتم عطشا شديدا أنتم و دوابكم و ركابكم 
هل لكم أن نعرس قليال مث نلحق : و سلم يف مثانية هو تاسعهم فقال ألصحابه وختلف رسول اهللا صلى اهللا عليه 

نعم يا رسول اهللا فعرسوا فما أيقظهم إال حر الشمس فاستيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و : بالناس ؟ قالوا 
هل مع : هللا عليه و سلم قوموا و اقضوا حاجتكم ففعلوا مث رجعوا إىل رسول اهللا صلى ا: استيقظ أصحابه فقال هلم 

جيء هبا فجاء هبا فأخذها رسول اهللا : يا رسول اهللا ميضأة فيها شيء من ماء قال : أحد منكم ماء ؟ قال رجل منهم 
تعالوا فتوضؤوا فجاؤوا فجعل يصب عليهم : صلى اهللا عليه و سلم فمسحها بكفيه و دعا بالربكة مث قال ألصحابه 

فصلى هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه : لم حىت توضؤوا و أذن رجل منهم و أقام قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
ازدهر مبيضأتك فسيكون هلا نبأ فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أصحابه : و سلم و قال لصاحب امليضأة 

إن فيهم أبا بكر و عمر و :  اهللا و رسوله أعلم قال هلم: ما ترون الناس فعلوا ؟ قالوا : قبل الناس فقال ألصحابه 
  سريشدان الناس 

فقدم الناس و قد سبق املشركون إىل ذلك املاء فشق على الناس و عطشوا عطشا شديدا و ركاهبم و دواهبم فقال 
جئ مبيضأتك فجاء هبا : ها هو ذا يا رسول اهللا قال : أين صاحب امليضأة ؟ قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

تعالوا فاشربوا فجعل يصب هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت شربوا : من ماء فقال هلم كلهم  و فيها شيء
كلهم و سقوا دواهبم و ركاهبم و ملؤوا كل إدواة و قربة و مزادة مث هنض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و 

 تبارك و تعاىل نصره و أمكن من أدبارهم أصحابه إىل املشركني فبعث اهللا رحيا فضربت وجوه املشركني و أنزل اهللا
فقتلوا منهم مقتلة عظيمة و أسروا أسارى كثرية و استاقوا غنائم كثرية و رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و 



  الناس وافرين صاحلني 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت : دثنا سعيد بن سليم الضيب قال حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا عبد امللك بن عمرو ح - ٤٢٣٩
أردف كل يوم رجال من  -أو غزا  -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سافر : أنس بن مالك يقول 

يا معاذ بن : فكان رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معاذ بن جبل فناداه و هو رديفه فقال : أصحابه قال 
هل تدري ما حق اهللا على العباد ؟ أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا و أن حممدا : قال  لبيك يا رسول اهللا: جبل قلت 

  عبده و رسوله و أن يعبدوه ال يشركوا به شيئا 
هل تدري ما حق العباد : لبيك يا رسول اهللا قال : يا معاذ قال : فكرر هذا احلديث ثالث مرات مث نادى فقال 

فإن حق العباد على اهللا إذا فعلوا ذلك أن ال يعذهبم و أن :  و رسوله أعلم قال اهللا: على اهللا إذا فعلوا ذلك ؟ قال 
  يدخلهم اجلنة 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت : حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم حدثنا زريب أبو حيىي قال  - ٤٢٤٠
  أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ول أنس بن مالك يق

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بينما حنن عند رسول اهللا صلى : عن أنس قال : حدثنا ابو عبيدة حدثنا أبو سعيد حدثنا زريب أبو حيىي  - ٤٢٤١
ليس منا من مل يوقر : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  اهللا عليه و سلم إذ رفع رأسه فإذا هو شيخ قد أقبل

  كبرينا و يرحم صغرينا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

جاء : مسعت أنس بن مالك قال : حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا عبيد بن واقد حدثنا زريب قال  - ٤٢٤٢
ؤوا عن الشيخ أن يوسعوا له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و شيخ إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حاجته فأبط

  ليس منا من مل يرحم صغرينا و يوقر كبرينا : سلم 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس بن مالك قال : حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا فضيل بن عياض عن مسلم الرباد  - ٤٢٤٣
  اهللا عليه و سلم جييب العبد و يعود املريض و يركب احلمار كان رسول اهللا صلى 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دخلت مع أيب على أنس : أخربين عيسى بن صدقة بن عباد اليشكري قال : حدثنا سعيد بن األشعث  - ٤٢٤٤
ن ميوت و ال دين عليه فليفعل فإين من استطاع منك أ: حدثنا حديثا ينفعنا اهللا به فسمعته يقول : بن مالك فقلنا له 

ال أصلي عليه حىت تضمنوا دينه فإن : رأيت نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أيت جبنازة رجل و عليه دين فقال 



  إنه مرهتن يف قربه : صاليت عليه تنفعه فلم يضمنوا دينه و مل يصل عليه و قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اتقوا اهللا و أدوا : مسعت أنسا يقول : حدثين عيسى بن صدقة قال : عيد بن أيب الربيع قال حدثنا س - ٤٢٤٥
  األمانات إىل أهلها 

  و أكرب ظين أن املعلى حدثين به عن عيسى و لكن مل أجد : قال أبو يعلى 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  جعفر بن عمرو بن أمية عن أنس

اهللا بن منري حدثنا أنس بن عياض حدثين يوسف بن أيب ذرة عن جعفر بن عمرو بن  حدثنا حممد بن عبد - ٤٢٤٦
ما من مسلم يعمر يف اإلسالم أربعني سنة إال : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أمية عن أنس بن مالك 

  اجلذام و اجلنون و الربص : صرف اهللا عنه ثالثة أنواع من البالء 
ني اهللا عليه احلساب فإذا بلغ الستني رزقه اهللا اإلنابة مبا حيب فإذا بلغ السبعني أحبه اهللا و أحبه فإذا بلغ اخلمسني ل

أهل السماء فإذا بلغ الثمانني قبل اهللا حسناته و جتاوز عن سيئاته فإذا بلغ التسعني غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه و ما 
  تأخر و مسي أسري اهللا يف األرض و شفع ألهل بيته 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أنا أسري اهللا يف : أنس بن عياض : قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا أنس بن عياض حنوه قال أبو خثيمة  - ٤٢٤٧
  أرضه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رمحن بن أيب حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض حدثنا عبد امللك بن إبراهيم اجلدي أخربين عبد ال - ٤٢٤٨
حدثين حممد بن موسى عن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان عن جعفر بن عمرو الضمري عن : املوال قال 

من عمرة اهللا أربعني سنة يف اإلسالم كف اهللا عنه أنواع : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : أنس بن مالك 
مره اهللا مخسني يف اإلسالم لني اهللا عليه احلساب يوم القيامة ومن اجلذام و الربص و ختر الشيطان ومن ع: البالء 

عمره اهللا ستني سنة يف اإلسالم رزقه اهللا اإلنابة إىل اهللا مبا حيب اهللا و من عمره اهللا سبعني سنة يف اإلسالم أحبه أهل 
تب حسناته ومن عمره اهللا تسعني السماء و أهل األرض ومن عمره اهللا مثانني سنة يف اإلسالم حما اهللا عنه سيئاته و ك

  سنة يف اإلسالم غفر اهللا ذنوبه و كان أسري اهللا يف أرضه و شفع ألهل بيته يوم القيامة 

و كانا  -حدثين رجالن من أهل حران من أهل العلم : حدثين حيىي بن أيوب حدثنا حيىي بن سليم قال  - ٤٢٤٩
قال : بن عمرو بن عثمان بن عفان عن أنس بن مالك قال عن زفر بن حممد عن حممد بن عبد اهللا  -عندي ثقة 

: ما من معمر يعمر يف اإلسالم أربعني سنة إال دفع اهللا عنه أنواع البالء : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  اجلنون و اجلذام و الربص 

اهللا مبا حيب اهللا فإذا بلغ السبعني أحبه  فإذا بلغ اخلمسني هون اهللا عليه احلساب فإذا بلغ الستني رزقه اهللا اإلنابة إىل



اهللا و أحبه أهل السماء فإذا بلغ الثمانني كتبت حسناته و حميت سيئاته فإذا بلغ التسعني غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه 
  و ما تأخر و كان أسري اهللا يف أرضه و شفع يف أهل بيته 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ز أخربين أيضا عبد اهللا بن عثمان عن سعد بن أيب احلكم املدين عن حممد بن عبد اهللا : ن سليم قال حيىي ب - ٤٢٥٠
  عن أنس بن مالك مبثل حديث احلرانيني : بن عمرو بن عثمان 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  سعيد بن سنان عن أنس بن مالك

ن يزيد بن أيب حبيب عن ابن سنان عن أنس بن حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا يونس عن ليث ع - ٤٢٥١
  ال تقبل صدقة من غلول و ال صالة بغري طهور : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : مالك 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عيد حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن س - ٤٢٥٢
ما هو مبؤمن من مل يأمن جاره : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : بن سنان عن أنس بن مالك قال 

  بوائقه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا شبابة عن ليث عن يزيد بن أيب حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس  - ٤٢٥٣
  عظم اجلزاء مع عظم البالء : ى اهللا عليه و سلم قال أن رسول اهللا صل

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا شبابة عن ليث عن يزيد بن أيب حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن  - ٤٢٥٤
العقوبة يف الدنيا و إذا أراد بعبد  إن اهللا إذا أراد بعبد خريا عجل له: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : مالك 

  شرا أمسك عليه ذنبه حىت يوافيه يوم القيامة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن النيب : حدثنا أبو بكر حدثنا يونس بن حممد عن ليث عن يزيد عن ابن سنان عن أنس بن مالك  - ٤٢٥٥
  فذكر حنوه : صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول 

  إسناده ضعيف : ني سليم أسد قال حس

عن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو بكر حدثين يونس عن ليث عن يزيد عن ابن سنان عن أنس بن مالك  - ٤٢٥٦
التأين من اهللا و العجلة من الشيطان و ما شيء أكثر معاذير من اهللا و ما من شيء أحب إىل اهللا : عليه و سلم قال 

  من احلمد 
  إسناده ضعيف  :قال حسني سليم أسد 



عن النيب : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا يونس عن ليث عن يزيد عن ابن سنان عن أنس بن مالك  - ٤٢٥٧
إذا حدث أحدكم فال يكذب : ما هي ؟ قال : تقبلوا يل ستا أتقبل لكم اجلنة قالوا : صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

  غضوا أبصاركم و كفوا أيديكم و احفظوا فروجكم وإذا وعد فال خيلف و إذا اؤمتن فال خين و 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبد الرمحن بن حممد عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب  - ٤٢٥٨
الذي نفسي بيده ال و : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سعد الكندي عن أنس بن مالك : عن ابن سنان 

  ليس برمحة أحدكم صاحبه يرحم الناس كافة : يا رسول اهللا كلنا يرحم قال : يضع اهللا رمحته إال على رحيم قالوا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو علب احلسن صاحب لنا حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أبن سنان عن  - ٤٢٥٩
  املستبان ما قاال فعلى البادئ حىت يعتدي املظلوم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أن : أنس 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى : حدثنا أبو علي احلسن حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد عن سعد بن سنان عن أنس  - ٤٢٦٠
كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا و ميسي كافرا و يصبح بني يدي الساعة فنت : اهللا عليه و سلم كان يقول 

  كافرا و ميسي مؤمنا و يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا يسري 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن سليمان التيمي عن أيب جملز  - ٤٢٦١
  ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهرا يف صالة الصبح بعد الركوع يدعو على رعل و ذكوان قنت رسو: 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قنت رسول اهللا : عن أنس بن مالك قال : حدثنا زهري بن حرب حدثنا جرير عن سليمان عن أيب جملز  - ٤٢٦٢
  و ذكوان و عصية عصت اهللا و رسوله صلى اهللا عليه و سلم شهرا بعد الركوع يدعو على رعل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قنت : عن أنس بن مالك قال : حدثنا عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ حدثنا املعتمر عن أبيه عن أيب جملز  - ٤٢٦٣
   رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهرا بعد الركوع يدعو على رعل و ذكوان و عصية عصت اهللا و رسوله

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا سليمان التيمي عن أيب جملز  - ٤٢٦٤
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قنت شهرا يدعو على رعل و ذكوان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ي يف بلهجيم حدثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن ابن جريج عن حدثنا حممد بن حبر البصر - ٤٢٦٥
عرضت علي أجور أميت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : املطلب بن عبد اهللا بن حنطب عن أنس بن مالك 

رة يتعلمها حىت القذاة خيرجها الرجل من املسجد و عرضت علي ذنوب أميت فلم أر ذنبا أعظم من اآلية و السو
  الرجل مث ينساها 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

مسعت أنس بن : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا عبد احلكيم بن منصور حدثنا زياد بن أيب حسان قال  - ٤٢٦٦
واحدة منهن : من أغاث ملهوفا كتب اهللا له ثالثة و سبعني حسنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك 

  يصلح اهللا هبا له أمر دنياه و آخرته و اثنتني و سبعني من الدرجات 
  إسناده واه : قال حسني سليم أسد 

مسعت أنس بن : حدثنا حممد بن إسحاق املسييب حدثنا يزيد بن هارون عن العالء بن حممد الثقفي قال  - ٤٢٦٧
بوك فطلعت الشمس بضياء و شعاع و نور مل يرها طلعت كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بت: مالك يقول 

يا جربيل ما يل أرى الشمس اليوم طلعت بضياء و : فيما مضى مبثله فأتى جربيل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
ليه إن ذلك أن معاوية بن معاوية الليثي مات باملدينة اليوم فبعث اهللا إ: نور و شعاع مل أرها طلعت فيما مضى ؟ قال 

  ألف ملك يصلون عليه 
يف الليل و النهار و يف ]  ١: اإلخالص ) [ قل هو اهللا أحد ( كان يكثر قراءة : قال : و فيم ذاك ؟ قال : قال 

  نعم فصلى عليه : ممشاه و قيامه و قعوده فهل لك يا رسول اهللا أن أقبض لك األرض فتصلي عليه ؟ قال 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن إبراهيم السامي بعبادان حدثنا عثمان بن اهليثم مؤذن مسجد اجلامع بالبصرة عندي عن  - ٤٢٦٨
نزل جربيل على النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن أنس بن مالك قال : حمبوب بن هالل عن عطاء بن أيب ميمونة 

ضرب جبناحه األرض فلم يبق شجرة : نعم قال :  مات معاوية بن معاوية الليثي فتحب أن تصلي عليه ؟ قال: قال 
و ال أكمة إال تضعضت فرفع سريره فنظر إليه فكرب عليه و خلفه صفان من املالئكة يف كل صف سبعون ألف ملك 

اإلخالص ) [ قل هو اهللا أحد ( حببه : يا جربيل مب نال هذه املنزلة من اهللا ؟ قال : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  و قراءته إياها ذاهبا و جائيا و قائما و قاعدا و على كل حال ]  ١: 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن مالك : حدثنا أبو طالب عبد اجلبار بن عاصم حدثنا أبو املليح الرقي عن الوليد بن زروان  - ٤٢٦٩
من ماء فخلل حليته هبا من باطنها و قال  وضأت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما غسل وجهه أخذ كفا: قال 

  هكذا أمرين ريب تبارك و تعاىل : 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



حدثنا علي بن احلسني اخلواص حدثنا بقية عن عثمان بن زفر عن عبد امللك بن عبد العزيز مسع أنس بن  - ٤٢٧٠
  كم أهله فليصدقها فإن سبقها فال يعجلها إذا أتى أحد: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا ابن جامع حممد أبو عبد اهللا بن أيب كامل حدثنا احلسن بن موسى حدثنا الليث بن سعد حدثنا  - ٤٢٧١
لى اهللا عليه و صليت مع النيب ص: عن أنس بن مالك قال : بكري بن عبد اهللا عن حممد بن عبد اهللا بن أيب سليم 

  سلم مبىن ركعتني و مع عمر ركعتني و مع عثمان صدرا من إمارته 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة حدثنا عبد األعلى حدثنا هشام بن حسان عن عبد اهللا بن دهقان  - ٤٢٧٢
  هنى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن عبد اهللا بن دهقان عن أنس  - ٤٢٧٣
نه فإن الشيطان إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه و ليشرب بيمي: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن مالك 

  يأكل بشماله و يشرب بشماله 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا موسى بن حممد بن حيان البصري حدثنا عبد األعلى حدثنا هشام عن عبد اهللا بن دهقان  - ٤٢٧٤
  أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله 

  إسناده حسن : ال حسني سليم أسد ق

قال : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا يونس بن بكري عن سعيد بن ميسرة عن أنس بن مالك  - ٤٢٧٥
لقد مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبيا حفاة عليهم العباءة يؤمون بيت اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  لى اهللا عليه و سلم العتيق منهم موسى نيب اهللا ص

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ملا : مسعت أنس بن مالك قال : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد بن زيد حدثنا سلم العلوي قال  - ٤٢٧٦
  وراءك يا بين : أنزلت آية احلجاب كنت أدخل كما كنت أدخل فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قربت إىل رسول اهللا : مسعت أنس بن مالك قال : ثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا سلم العلوي قال حد - ٤٢٧٧
  فلقد رأيته يدخل إصبعه يلتمس القرع : صلى اهللا عليه و سلم صحفة فيها قرع و كان يعجبه قال 

و كان ال يواجه رجال يف  -فدخل عليه رجل فرأى عليه أثر صفرة فكرهها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 
  لو أمرمت هذا أن يدع هذه الصفرة : فلما قام قال لبعض القوم  -وجهه بشيء يكرهه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن : حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن أيب داود  - ٤٢٧٨
إن الذي : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف حيشر الناس على وجوههم ؟ فقال  سئل: أنس بن مالك قال 

  أمشاهم على أقدامهم قادر على أن ميشيهم على وجوههم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس بن مالك قال : حدثنا زهري حدثنا يزيد أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن أيب داود األعمى  - ٤٢٧٩
إن الذي أمشاهم على أقدامهم : ئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف حيشر الناس على وجوههم ؟ فقال س

  قادر على أن ميشيهم على وجوههم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: مسعت أنس بن مالك يقول : حدثنا أبو خثيمة حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرمحن بن األصم قال  - ٤٢٨٠
  ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أبو بكر و عمر ال ينقصون التكبري ك

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عبد الرمحن بن األصم  - ٤٢٨١
  عوا و إذا وضعوا و سلم و أبا بكر و عمر و عثمان كانوا يتمون التكبري إذا رف

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخلنا على أنس فقلنا ما : حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن نوفل قال  - ٤٢٨٢
ثالث من كن فيه حرم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

إميان باهللا و حب يف اهللا و أن يلقى يف النار فيحترق أحب إليه من أن يرجع يف : ار و حرمت النار عليه على الن
  الكفر 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت : حدثنا أبو مهام حدثنا حممد بن شعيب بن شابور حدثنا سعيد بن خالد بن أيب طويل القرشي قال  - ٤٢٨٣
من حرس ليلة على ساحل البحر كان أفضل : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أنس بن مالك حيدث عن ر

  من عبادة رجل يف أهله ألف سنة السنة ثالث مئة و ستون يوما كل يوم ألف سنة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس بن مالك قال :  حدثنا أمحد بن املقدام العجلي حدثنا حممد بن محدان حدثنا احلارث بن زياد - ٤٢٨٤
: ال قال : تدفنه ؟ قلن : ال قال : أحتملنه ؟ قلن : خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف جنازة فرأى نسوة فقال 

  فارجعن مأزورات غري مأجورات 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن النيب صلى : حلداين عن أنس بن مالك حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا نوح بن قيس حدثنا أشعث ا - ٤٢٨٥
  من أذهب كرميتيه مث صرب و احتسب كان ثوابه اجلنة : قال ربكم : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن النيب صلى اهللا : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا محاد بن زيد حدثنا حنظلة بن عبد اهللا  - ٤٢٨٦
و : و مسعته يقول : فسمعته يدعو يف قنوته على الكفرة قال : يه و سلم قنت يف صالة الصبح بعد الركوع قال عل

  اجعل قلوهبم كقلوب نساء كوافر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 يا رسول اهللا: قيل : عن أنس قال : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا محاد بن زيد عن حنظلة  - ٤٢٨٧
: فيصافح بعضنا لبعض ؟ قال : ال قال : فيلتزم بعضنا لبعض ؟ قال : ال قال : أينحين بعضنا لبعض إذا التقينا ؟ قال 

  تصافحوا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا محاد حدثنا حنظلة  - ٤٢٨٨
فدفعها و : يا رسول اهللا طأطئ يدك قال : فمسح و جهها و كانوا يأتونه فيمسح وجوههن و يدعو هلن فقالت سلم 
  إليك عين : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت أنس بن مالك يقول : مسعت حنظلة بن عبد اهللا قال : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد قال  - ٤٢٨٩
ال قال فيصافح : فيلتزم بعضنا لبعض قال : ال قلت : أينحين بعضنا لبعض إذا التقينا قال : سول اهللا قيل يا ر: 

  نعم : بعضنا بعضا ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا عقبة بن خالد حدثين عنبسة القاص حدثنا حنظلة عن أنس بن مالك  - ٤٢٩٠
  عمر الذباب أربعون يوما و الذباب كله يف النار :  صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا صاحل بن حرب أبو معمر حدثنا سالم بن أيب خبزة حدثنا حنظلة عن أنس بن مالك قال  - ٤٢٩١
الثوم و البصل فال يقربن من مصالنا و ليأتين  :من أكل من هاتني الشجرتني : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أمسح وجهه و أعوذه 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا واصل بن عبد األعلى الكويف حدثنا ابن فضيل عن عبد الرمحن بن إسحاق عن احلسني بن أيب  - ٤٢٩٢
: أم سليم فصلى يف بيتها صالة تطوع فقال  زار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: عن أنس بن مالك قال : سفيان 



نعم : سبحان اهللا عشرا و اهللا أكرب عشرا مث سلي ما شئت فإنه يقول لك : يا أم سليم إذا صليت املكتوبة فقويل 
  ثالث مرات 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن أنس : مسلم قال مسعته ذكره  حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا عمر بن أيب خليفة عن ضرار بن - ٤٢٩٣
يا أنس أسبغ الوضوء يزد يف عمرك يا أنس صل : أوصاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : بن مالك قال 

صالة الضحى فإهنا صالة األوابني من قبلك يا أنس سلم على أهل بيتك تكثر حسناتك يا أنس سلم على من لقيت 
ر الصالة باليل و النهار حيبك حافظاك يا أنس بت و أنت طاهر فإن مت مت من أميت تكثر حسناتك يا أنس أكث

  شهيدا يا أنس وقر الكبري و ارحم الصغري 

أنه مسع : حدثين يوسف بن إبراهيم التيمي : حدثين عقبة بن خالد قال : حدثنا أبو سعيد األشج قال  - ٤٢٩٤
  احلسن و احلسني : أي أهل بيتك أحب إليك ؟ قال  سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: أنس بن مالك يقول 

  ادعي ابين فيشمهما و يضمهما إليه : فكان يقول لفاطمة : قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دخلت أنا و قتادة : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا شبيل بن عزرة قال  - ٤٢٩٥
مثل اجلليس الصاحل مثل العطار : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أنس بن مالك  على أنس بن مالك فحدثنا

  إن أصابك منه و إال أصابك من رحيه و مثل اجلليس السوء مثل القني إن أصابك منه و إال أصابك من دخانه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : لسكن بن إمساعيل األصم حدثنا زياد عن أنس بن مالك حدثنا عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة حدثنا ا - ٤٢٩٦
  الدال على اخلري كفاعله و اهللا حيب إغاثة اللهفان : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أنس : حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا بشر بن السري حدثنا عمارة بن زاذان عن زياد النمريي  - ٤٢٩٧
اللهم لك الشرف على كل : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا عال نشزا من األرض يقول : بن مالك قال 

  شرف و لك احلد على كل حال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

موىل قيس حدثنا نوح بن قيس حدثنا عبد الرمحن : حدثنا نافع بن خالد الطاحي و حممد ابن حبر قاال  - ٤٢٩٨
صغريا كان  -من بىن هللا مسجدا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : عن زياد النمريي عن أنس بن مالك 

  بىن اهللا له بيتا يف اجلنة  -أو كبريا 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



بن صاحل عن جابر اجلعفي عن  حدثنا أبو اجلهم األزرق بن علي حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا احلسن - ٤٢٩٩
اتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شجرة فهزها حىت تساقط من ورقها : عن أنس بن مالك قال : زياد النمريي 

  األوجاع و املصيبات أسرع يف ذنوب ابن آدم مين يف هذه الشجرة : ما شاء اهللا أن يتساقط مث قال 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا حممد بن حبر يف بلهجيم بالبصرة حدثين عدي بن أيب عمارة اجلرمي حدثنا زياد النمريي  - ٤٣٠٠
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدخل دارا من دور بين النجار فخرج إلينا منتقعا : أنس بن مالك قال 

تعوذوا باهللا من عذاب : مث أقبل علينا فقال : ية قال قبور ماتوا يف اجلاهل: من أهل هذه القبور ؟ قالوا : لونه فقال 
  القرب فو الذي نفسي بيده لقد رأيت أبداهنم كيف يعذبون يف قبورهم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : حدثنا حممد بن حبر حدثنا عدي بن أيب عمارة حدثنا زياد النمريي عن أنس بن مالك  - ٤٣٠١
إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر اهللا خنس و إن نسي التقم قلبه : يه و سلم صلى اهللا عل

  فذلك الوسواس اخلناس 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت زياد النمريي حيدث عن : حدثنا أبو خثيمة حدثنا معلى بن منصور أخربين حممد بن مسلم قال  - ٤٣٠٢
بينما رجل ممن كان قبلكم خيرج يف بردين فاختال فيهما : اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قال رسول: أنس بن مالك 

  فأمر اهللا األرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

النمريي عن حدثين زياد : حدثنا أبو خثيمة حدثنا معلى بن منصور حدثنا حممد بن مسلم أبو سعيد قال  - ٤٣٠٣
رب أكل بعضي بعضا فجعل : اشتكت النار إىل رهبا فقالت : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : أنس بن مالك 

نفسا يف الشتاء و نفسا يف الصيف فشدة ما جتدون من احلر حرها و شدة ما جتدون من الربد من : هلا نفسني 
  زمهريرها 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حلف أميان : قال أبو جناب  -حدثين زياد النمريي : حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا أبو جناب قال  - ٤٣٠٤
أنه مسع أنس بن مالك و حلف باهللا الذي ال إله إال هو الرمحن الرحيم :  -باهللا الذي ال إله إال هو الرمحن الرحيم 

  الكبائر من أميت الشفاعة ألهل : أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

أنا سيد ولد آدم و ال فخر و أنا أول من تنشق عنه : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن أنس  - ٤٣٠٥
  ! األرض و ال فخر و أنا أول من يأخذ حبلقة باب اجلنة و ال فخر و لواء احلمد بيدي و ال فخر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



: عن أنس قال : ر بن أيب شيبة حدثنا شريك عن عبد اهللا بن عيسى عن عبد اهللا بن جرب حدثنا أبو بك - ٤٣٠٦
أتشهد : كان شاب يهودي خيدم النيب صلى اهللا عليه و سلم فمرض فأتاه النيب صلى اهللا عليه و سلم يعوده فقال 

فقبل مث مات : يقول لك حممد فقال  قل كما: أن ال إله إال اهللا و أين رسول اهللا ؟ قال فجعل ينظر إىل أبيه فقال له 
  صلوا على صاحبكم : النيب صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خثيمة حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا أبو خالد الذي يكون يف بين داالن عن عبد اهللا بن  - ٤٣٠٧
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : بن مالك قال عيسى عن عبد اهللا بن جرب األنصاري عن أنس 

  يكفي أحدكم من الوضوء مد و من الغسل صاع 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرمحن : حدثنا أبو خثيمة زهري بن حرب و أبو سعيد القواريري و اللفظ أليب خثيمة قاال  - ٤٣٠٨
آية املؤمن حب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت أنسا يقول : قال  حدثنا شعبة عن عبد اهللا بن جرب

  األنصار و آية املنافق بغض األنصار 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان : مسعت أنسا يقول : حدثنا أبو خثيمة حدثنا عبد الرمحن حدثنا سفيان عن عبد اهللا بن جرب قال  - ٤٣٠٩
   عليه و سلم وبعض أزواجه يغتسالن من إناء واحد رسول اهللا صلى اهللا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين سليمان بن أيب : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال  - ٤٣١٠
ا خلق اهللا األرض جعلت مل: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : سليمان موىل ابن عباس عن أنس بن مالك 

يا رب هل من خلقك شيء : متيد فخلق اجلبال فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت املالئكة من خلق اجلبال فقالت 
: نعم النار قالت : يا رب فهل من خلقك شيء أشد من احلديد ؟ قال : نعم احلديد قالت : أشد من اجلبال ؟ قال 

يا رب فهل من خلقك شيء أشد من املاء ؟ : نعم املاء قالت : ؟ قال  يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار
نعم اإلنسان يتصدق بيمينه و خيفيها : يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح ؟ قال : نعم الريح قالت : قال 

  من مشاله 

جعفر بن برقان عن  حدثنا أبو معاوية عن: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة و أبو خثيمة زهري بن حرب قاال  - ٤٣١١
الكف عمن قال : ثالث من أصل اإلسالم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ابن أيب نشبة عن أنس بن مالك 

ال إله إال اهللا ال يكفره بذنب و ال خيرجه من اإلسالم بعمل و اجلهاد ماض منذ بعثين اهللا إىل أن يقاتل آخر أميت : 
   عدل عادل و اإلميان باألقدار كلها الدجال ال يبطله جور جائر و ال

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



: حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا حممد بن خازم حدثنا جعفر بن برقان عن ابن أيب نشبة عن أنس  - ٤٣١٢
ال يكفره بذنب و ال إله إال اهللا : الكف عمن قال : ثالث من أصل اإلميان : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال خيرجه من اإلسالم بفعل و اجلهاد ماض منذ بعثين اهللا إىل أن تقاتل آخر أميت الدجال ال يبطله جور جائر و ال 
  عدل عادل و اإلميان باألقدار كلها 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : شريح عن أيب حبر عن أنس  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن القاسم بن - ٤٣١٣
  عجبا للمؤمن إن اهللا ال يقضي له قضاء إال كان خريا له : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

إنكم : عن أنس قال : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا مهدي بن ميمون عن غيالن بن جرير  - ٤٣١٤
  عدها على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املوبقات لتعملون أعماال هي أدق يف أعينكم من الشعر كنا ن

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان : مسعت أنس بن مالك يقول : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن عثمان بن سعد قال  - ٤٣١٥
   رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا نزل منزال مل يرحتل منه حىت يودعه بركعتني

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان النيب : عن أنس بن مالك قال : حدثنا سفيان بن وكيع بن اجلراح حدثنا أيب عن عثمان بن سعد  - ٤٣١٦
  منزال فأراد أن يرحتل ودع املنزل بركعتني ] فنزل [ صلى اهللا عليه و سلم إذا سافر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال يل رسول اهللا صلى : حممد بن عبيد بن حساب حدثنا أبو عوانة عن أيب عثمان عن أنس قال  حدثنا - ٤٣١٧
  يا بين : اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن ربعي بن حراش عن أيب  - ٤٣١٨
كنا نصلي مع النيب صلى اهللا عليه و سلم العصر و الشمس بيضاء حملقة فآيت : لك قال عن أنس بن ما: األبيض 

  قوموا فصلوا فقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عشرييت فأجدهم جلوسا فأقول هلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول : عن أنس قال : أيب كثري  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن حيىي بن - ٤٣١٩
أفطر عندكم الصائمون و أكل طعامكم األبرار و صلت : اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أكلوا عند أهل بيت قال 

  عليكم املالئكة 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أنس بن : ن حيىي بن أيب كثري حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكري حدثنا هشام الدستوائي ع - ٤٣٢٠
أفطر عندكم الصائمون و أكل : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أفطر عند أهل بيت قال : مالك قال 

  طعامكم األبرار و تنزلت عليكم املالئكة 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن : هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري  حدثنا أبو خثيمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا - ٤٣٢١
أفطر عندكم الصائمون و أكل طعامكم : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أفطر عند قوم قال : مالك قال 

  األبرار و تنزلت عليكم املالئكة 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

  نا ابن وهب أخربين اخلليل بن مرة أن حيىي بن كثري اليمامي حدثه حدثنا أمحد بن عيسى املصري حدث - ٤٣٢٢
أفطر عندكم : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال : عن أنس بن مالك قال : 

  الصائمون و أكل طعامكم األبرار و تنزلت عليكم املالئكة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين عبد اهللا بن نافع عن عمر بن ذكوان عن داود بن بكر عن : ثنا حممد بن إسحاق املسييب قال حد - ٤٣٢٣
إنه سيكون بعدي أئمة فسقة يصلون : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : زياد بن أيب زياد عن أنس بن مالك 

  ة معهم نافلة الصالة لغري وقتها فإذا فعلوا ذلك فصلوا الصالة لوقتها و اجعلوا الصال
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

كان رسول : مسعت أنسا يقول : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن محزة الضيب قال  - ٤٣٢٤
و إن كان : فقال له حممد بن عمرو : اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا نزل منزال مل يرحتل حىت يصلي الظهر قال 

  و إن كان بنصف النهار : لنهار ؟ قال بنصف ا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان : مسعت أنس بن مالك يقول : حدثنا أبو خثيمة حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن محزة الضيب قال  - ٤٣٢٥
أبا محزة و إن يا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا نزل منزال مل يرحتل حىت يصلي الظهر فقال له حممد بن عمرو 

  و إن كان بنصف النهار : كان بنصف النهار ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول : مسعت أنس بن مالك قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا حيىي عن شعبة عن محزة العائذي قال  - ٤٣٢٦
و إن كان بنصف النهار ؟ : فقال له رجل : اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا نزل منزال مل يرحتل حىت يصلي الظهر قال 

  و إن كان بنصف النهار : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



مسعت أنس بن مالك : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن عتاب موىل هرمز قال  - ٤٣٢٧
  فيما استطعتم : فقال بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على السمع و الطاعة : يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس بن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن احلكم بن عطية عن أيب املخيس اليشكري  - ٤٣٢٨
  كال إين رأيت عليه عباءة غلها يوم كذا و كذا : يا رسول اهللا استشهد فالن موالك قال : مالك قيل 

  إسناده ضعيف : سد قال حسني سليم أ

حدثين فليح بن سليمان املديين حدثنا عثمان بن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا زيد بن احلباب قال  - ٤٣٢٩
كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلمعة إذا مالت : أنه مسع أنس بن مالك يقول : عبد الرمحن 

  الشمس 
   إسناده حسن: قال حسني سليم أسد 

أن أنس بن مالك أخربه : حدثنا أبو خثيمة حدثنا يونس بن حممد حدثنا فليح عن عثمان بن عبد الرمحن  - ٤٣٣٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي العصر بقدر ما يذهب الرجل إىل بين حارثة بن احلارث و يرجع قبل 

الشمس و كان ال يصلي اجلمعة حىت متيل  غروب الشمس و بقدر ما ينحر الرجل اجلزور و يعضيها لغروب
  الشمس و كان إذا خرج إىل مكة صلى الظهر بالشجرة ركعتني 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

بعثين : حدثين أنس بن مالك قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن منري عن سعد بن سعيد  - ٤٣٣١
فأقبلت و رسول اهللا صلى اهللا :  عليه و سلم ألدعوه و قد جعل له طعاما قال أبو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا

  قوموا : اجب أبا طلحة فقال للناس : فنظر إيل فاستحييت فقلت : عليه و سلم مع الناس قال 
فيه  فمسها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و دعا هلا: قال ! يا رسول اهللا إمنا صنعت شيئا لك : فقال أبو طلحة 
كلوا فأخرج هلم شيئا من بني أصابعه فأكلوا حىت شبعوا و : أدخل نفرا من أصحايب عشرة قال : بالربكة و قال 

مث هيأها فإذا هي مثلها : خرجوا فما زال يدخل عشرة و خيرج عشرة حىت مل يبق منهم أحد فأكل حىت شبع قال 
  حني أكلوا منها 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة و حممد بن بشر عن زكريا بن أيب زائدة عن سعيد بن أيب  - ٤٣٣٢
إن اهللا لريضى عن العبد يأكل األكلة و يشرب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بردة عن أنس بن مالك 

  الشربة فيحمده عليها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أنس : حدثين سعيد بن أيب بردة : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن بشر حدثنا زكريا قال  - ٤٣٣٣
خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسع سنني فما أعلمه قال يل قط ما فعلت كذا و كذا ؟ أو عاب : قال 



  علي شيئا قط 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ر بن أيب شيبة حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا زكريا عن سعيد بن أيب بردة عن أنس بن حدثنا أبو بك - ٤٣٣٤
إن اهللا لريضى عن العبد يأخذ األكلة فيحمد اهللا عليها أو يشرب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك 

  الشربة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : بن يوسف حدثنا زكريا بن أيب زائدة عن سعيد بن أيب بردة  حدثنا زهري بن حرب حدثنا إسحاق - ٤٣٣٥
خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسع سنني فما أعلمه قال يل قط مل فعلت كذا و كذا ؟ و ال : أنس قال 

  عاب علي شيئا قط 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نصور و خالد بن خملد عن عبد اهللا بن جعفر عن إمساعيل حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا معلى بن م - ٤٣٣٦
صالة القاعد على مثل نصف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن حممد بن سعد عن أنس بن مالك قال 

  صالة القائم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هدي حدثنا أبان بن خالد عن عبيد اهللا بن حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة حدثنا عبد الرمحن بن م - ٤٣٣٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يصلي الضحى إال أن يقدم من سفر أو : عن أنس بن مالك قال : رواحة 
  خيرج 

حدثين أبو عمرو : حدثين الربيع بن سليم قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا زيد بن احلباب قال  - ٤٣٣٨
من خزن لسانه ستر اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مالك أنه مسع أنس بن مالك يقول  موىل أنس بن

  عورته و من كف غضبه كف اهللا عنه عذابه و من اعتذر إىل اهللا قبل اهللا منه عذره 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

: عاوية حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن نفيع عن أنس حدثنا عبد اهللا بن عون اخلراز حدثنا مروان بن م - ٤٣٣٩
  إال ود أمنا كان أويت يف الدنيا قوتا  -غين و ال فقري  -ما من أحد يوم القيامة : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثين معاذ بن حرملة : احلسني بن واقد قال  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا زيد بن احلباب حدثنا - ٤٣٤٠
يأيت على الناس زمان ميطر الناس : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت أنس بن مالك يقول : األزدي قال 

  مطرا عاما و ال تنبت األرض شيئا 



قال رسول : داود عن أنس  حدثنا عبد اهللا بن عون حدثنا أبو معاوية حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن أيب - ٤٣٤١
  ما من ذي غىن إال سيود يوم القيامة لو كان إمنا أويت يف الدنيا قوتا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

: مسعت شعبة يذكر عن أيب مسلمة األزدي قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبيد بن سعيد قال  - ٤٣٤٢
  نعم : أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف نعليه ؟ قال : لت أنس بن مالك سأ

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين الضحاك بن : حدثنا هارون بن معروف حدثنا أبو عبد الرمحن يعين املقرئ حدثنا سعيد قا ل  - ٤٣٤٣
يعين ماال  -من ترك : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : شرحبيل العكي عن أعني البصري عن أنس بن مالك 

  فألهله و من ترك دينا فعلى اهللا و رسوله  -

: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن منري عن حممد بن إمساعيل عن عمارة بن عاصم قال  - ٤٣٤٤
لى اهللا عليه و سلم عن الدباء و املزفت هنى رسول اهللا ص: دخلت على أنس بن مالك بيته فسألته عن النبيذ فقال 

  اجلر األخضر : ما اخلنتم ؟ قال : و اخلنتم ؟ فأعادها علي قلنا : قلت 
ما رأيت جرا : يا جارية ائتين بذاك اجلر األخضر فأتته جبر فصب يل قدح نبيذ فشربته مث قال : قال أنس بن مالك 

  احلنتم جرار خضر كانت تأتينا من مصر  أخضرحىت ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و لكن
قد صليتها قبل أن : صالة العصر فقلت : أي الصالة ؟ قالت : قال ! الصالة أصلحك اهللا : مث أتته اجلارية فقالت 

: استأخري عين مل تأت العصر بعد مث راجعته فقال هلا مثل قوله األول مث راجعته فقالت له فقال : أدخل إليك قال 
  قلت ناوليين وضوءا فإن الناس يصلون هذه الصالة قبل وقتها مث صلى  قد مسعت ما

عن أنس : حدثنا أبو خثيمة حدثنا احلسن بن موسى حدثنا زهري عن أيب إسحاق عن أيب أمساء الصقيل  - ٤٣٤٥
: و قال  خرجنا نصرخ باحلج فلما قدمنا مكة أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن جنعلها عمرة: بن مالك قال 

  لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت جلعلتها عمرة ولكين سقت اهلدي و قرنت احلج بالعمرة 

قال رسول اهللا : حدثنا عمرو بن الضحاك بن خملد حدثنا أيب حدثنا شبيب بن بشر عن أنس بن مالك  - ٤٣٤٦
سلمني يف سبيل اهللا و عني بكت من خشية عني باتت تكأل امل: عينان ال متسهما النار أبدا : صلى اهللا عليه و سلم 

  اهللا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا الفضل بن دكني عن زهري عن عثمان بن حكيم عن إبراهيم بن حممد  - ٤٣٤٧
ى قبة مشرفة عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج فرأ: بن حاطب عن أيب طلحة األسدي 

هذه لرجل من األنصار فمكث ومحلها يف نفسه حىت إذا جاء صاحبها رسول اهللا : ماهذه ؟ قال له أصحابه : فقال 
فسلم يف الناس أعرض عنه فصنع ذلك به مرارا حىت عرف الرجل الغضب فبه و اإلعراض عنه فشكا ذلك إىل 

:  عليه و سلم ما أدري ما حديث يف و ما صنعت ؟ قالوا و اهللا إين ألنكر نظر رسول اهللا صلى اهللا: أصحابه فقال 



ملن هذه ؟ فأخربناه فرجع إىل قبته فسواها باألرض : خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرأى قبتك فقال 
: ما فعلت القبة اليت كانت ها هنا ؟ قال : فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم فلم ير القبة فقال 

إن كل بناء بين وبال على صاحبه يوم القيامة إال ما ال بد : إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخربناه فهدمها قال شكا 
  منه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قدم أنس الكوفة قال : حدثنا أبو طلحة قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس  - ٤٣٤٨
إليكم عين أيها : و هو يقول : حدثنا ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وا فأتاه الناس فقال: 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال و لبكيتم كثريا ! يا أيها الناس : حىت أجلؤوه إىل حائط القصر مث قال ! الناس 
  أيها الناس انصرفوا عين فانصرفوا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن إمساعيل البختري الواسطي أبو عبد اهللا املكفوف حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد  - ٤٣٤٩
من تزوج فقد أعطي نصف : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن أنس بن مالك 

  العبادة 

اجتمع رهط من أهل البصرة : معبد بن هالل العنزي قال  حدثنا: حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد  - ٤٣٥٠
ال : و أنا فيهم فأتينا أنس بن مالك وشفعنا إليه بثابت البناين فدخلنا عليه فأجلس ثابتا معه على السرير فقلت 

يا أبا محزة إخوانك من أهل البصرة جاؤوا يسألونك عن حديث رسول : تسألوه شيء غري هذا احلديث فقال ثابت 
إذا كان يوم القيامة ماج : حدثنا حممد صلى اهللا عليه و سلم قال :  صلى اهللا عليه و سلم يف الشفاعة فقال اهللا

يا آدم اشفع لذريتك فيقول لست هلا و لكن ائتوا إبراهيم فإنه خليل : الناس بعضهم يف بعض فيؤتى آدم فيقولون 
لست هلا : فإنه كليم اهللا فيؤتى موسى صفوة اهللا فيقول  لست هلا و لكن عليكم مبوسى: اهللا فيؤتى إبراهيم فيقول 

لست هلا و لكن عليكم مبحمد صلى اهللا عليه و : و لكن عليكم بعيسى فإنه روح اهللا و كلمته فيؤتى عيسى فيقول 
ال أقدر أنا هلا فأنطلق فأستأذن على ريب فيؤذن يل عليه فأقوم بني يديه مقاما فيلهمين فيه حمامد : سلم فأوتى فأقول 

يا حممد ارفع رأسك و قل يسمع لك و سل تعط و : عليها اآلن فأمحده بتلك احملامد مث أخر له ساجدا فيقال يل 
  اشفع تشفع 

انطلق فمن كان يف قلبه مثقال برة أو مثقال شعرية من إميان فأخرجه : فيقال يل ! أي رب أميت أميت : فأقول 
يا حممد ارفع رأسك و قل يسمع و سل تعط و : امد فأخر له ساجدا فيقال فأنطلق فأفعل مث أعود فأمحده بتلك احمل

  اشفع تشفع 
انطلق فمن كان يف قلبه مثقال ذرة أو مثقال خردلة من إميان فأخرجه منها : فيقال يل ! أي رب أميت أميت : فأقول 

فع رأسك و قل يسمع لك و سل يا حممد ار: فأنطلق فأفعل مث ارجع فأمحده بتلك احملامد مث أخر له ساجدا فيقال 
  تعط و اشفع تشفع 

انطلق فمن كان يف قلبه أدىن أدىن من مثقال حبة خردل من إميان فأخرجه : فيقال يل ! أي رب أميت أميت : فأقول 
  من النار من النار من النار 



يف عبد القيس  هل لكم يف احلسن ؟ و هو مستخف يف منزل أيب خليفة: فلما رجعنا من عند أنس قلت ألصحايب 
كيف حدثكم ؟ قال : جئنا من عند أخيك أنس فلم نسمع مثل ما حدثنا يف الشفاعة قال : فأتيناه فدخلنا عليه فقلنا 

  قلنا مل يزدنا على هذا ! هيه : فحدثناه احلديث حىت إذا بلغنا قال : 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دثين منذ عشرين سنة و لقد ترك شيئا فال أدري أنسي الشيخ أم قال حدثنا هذا احلديث و هو مجيع ح - ٤٣٥١
يا : مث أعود فأخر له ساجدا مث أمحد بتلك احملامد فيقال يل : كره أن حيدثكموه فتتكلوا حدثين مث قال يف الرابعة 

ا صادقا أي رب ائذن فيمن قال ال إله إال اهللا هب: حممد ارفع رأسك و قل يسمع و سل تعط و اشفع تشفع فأقول 
  ليس لك و عزيت و كربيائي و عظميت ألخرجن منها من قال ال إله إال اهللا : فيقال : قال 
  فأشهد على احلسن احلديث حلدثنا هبذا احلديث يوم حدث أنس : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى أنس : عد أيب عثمان قال عن اجل: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عقبة بن عبد اهللا الرفاعي األصم  - ٤٣٥٢
بن مالك يف مسجد بين رفاعة ها هنا فأمر رجال من أصحابه أن يؤذن فصلى هبم الصبح فلما أن فرغ من صالته 

اللهم إين : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى بأصحابه أقبل على القوم فقال : أقبل على القوم فقال 
إين أعوذ بك من غىن يطغيين اللهم إين أعوذ بك من صاحب يرديين اللهم إين أعوذ أعوذ بك من عمل خيزيين اللهم 

  بك من أمر يلهيين اللهم إين أعوذ بك من فقر ينسيين 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن حبر حدثنا حممد بن يعلى حدثنا عنبسة بن عبد الرمحن عن ابن عالق عن أنس بن مالك  - ٤٣٥٣
  تعشوا و لو بكف من حشف فإن ترك العشاء مهرمة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناد تالف : قال حسني سليم أسد 

: عن أنس بن مالك قال : حدثنا قطن بن نسري الغربي حدثنا جعفر حدثنا اجلعد أبو عثمان اليشكري  - ٤٣٥٤
بأيب أنت و أمي يا رسول اهللا لو دعوت اهللا له : فقالت مسعت أم سليم كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فدعا يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بثالث دعوات قد رأيت ثنتني يف الدنيا و أرجو أن : دعوات قال أنس 
  أرى الثالثة يف اآلخرة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مر بنا أنس بن مالك يف مسجد بين : اجلعد أيب عثمان قال  عن: حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد  - ٤٣٥٥
  نعم و ذاك صالة الصبح فأمر رجال فأذن و أقام مث صلى بأصحابه : قلنا : أصليتم ؟ قال : ثعلبة فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أنس بن مالك قال :  حدثنا عمارأبو ياسر حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي حدثنا اجلعد أبو عثمان - ٤٣٥٦
فصنعت له أم سليم حيسا مث جعلته يف تور مث قالت يل : أعرس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ببعض نسائه قال : 



  اذهب هبذا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأقرئه منا السالم و أخربه أن هذا لنا منه قليل : 
يا رسول اهللا : فجئت به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت : قال  و كانوا يومئذ يف جهد شديد: قال أنس 

: ضعه قال : فنظر إليه قال : إن هذا لك من قليل قال : إنه بعثت هبا إليك أم سليم و هي تقرئك السالم و تقول 
ومن لقيت  -كثريا  حىت مسى رجاال -اذهب فادع فالنا و فالنا : فوضعته مث قال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  فجئت و البيت و الصفة و احلجرة مألى من الناس : قال 
  آخر اجلزء العشرين من أجزاء أيب سعد الكنجروذي و آخر مسند أنس : على اهلامش ما نصه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  مسند عائشة

ان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا نافع أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا شيب - ٤٣٥٧
يا أم املؤمنني ما تصنعني : عن موالة لفاكه بن املغرية أهنا دخلت على عائشة فرأت يف بيتها رحما موضوعا فقلت : 

مل  نقتل به هذه األوزاغ فإن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربنا أن إبراهيم حني ألقي يف النار: هبذا الرمح ؟ فقالت 
  تكن دابة يف األرض إال تطفئ عنه الوزغ كان ينفخ عليه فأمرنا نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقتله 

  يعين اسم موالة فاكه : و أخربين عبد الرمحن السراج أن امسها سائبة قال شيبان : قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

هنى : عن عائشة قالت : افع عن موالة لفاكه بن املغرية حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير حدثنا ن - ٤٣٥٨
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن قتل احليات اليت تكون يف البيوت غري ذي الطفيتني و البتراء فإهنما يطمسان 

  األبصار و يقتالن أوالد احلباىل يف بطوهنن و من مل يقتلهما فليس منا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : حدثنا شيبان حدثنا جرير حدثنا األعمش عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة قالت  - ٤٣٥٩
فلها أجرها و لزوجها أجر ما  -غري مفسدة  -إذا تصدقت املرأة من بيت زوجها : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اكتسب و هلا أجر ما نوت و للخازن مثل ذلك 
  حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

أهنا : حدثنا شيبان حدثنا مهدي بن ميمون حد ثنا أبو عثمان األنصاري عن القاسم بن حممد عن عائشة  - ٤٣٦٠
  كل مسكر حرام و ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن النيب : اد النرسي عن مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه حدثنا عبد األعلى بن مح - ٤٣٦١
  صلى اهللا عليه و سلم أفرد احلج 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



و كان يتيما يف حجر  -حدثنا عبد األعلى عن مالك عن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن بن نوفل  - ٤٣٦٢
  عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أفرد احلج : عن عروة بن الزبري  -عروة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد األعلى عن مالك عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا بن عمر أن عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر  - ٤٣٦٣
أمل تري إىل قومك حني بنوا : ل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قا: الصديق أخرب عبد اهللا بن عمر عن عائشة 

يا رسول اهللا أفال تردها على قواعد إبراهيم ؟ فقال رسول اهللا : قلت : الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ؟ قالت 
لئن كانت عائشة مسعت هذا من : فقال عبد اهللا بن عمر : لوال حداثة قومك بالكفر قال : صلى اهللا عليه و سلم 
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك استالم الركنني اللذين يليان احلجر إال أن البيت مل يتمم رسول اهللا ما أرى رس

  على قواعد إبراهيم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما أبايل صليت يف : عن عائشة أهنا قالت : حدثنا عبد األعلى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٣٦٤
  احلجر أو يف البيت 

  إسناده صحيح : ل حسني سليم أسد قا

: مسعت أم املؤمنني تقول : مسعت عمرة تقول : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا طيب بن سلمان قال  - ٤٣٦٥
فقعد يف مقعده فلم يلغ بشيء  -أو قال الغداة  -من صلى الفجر : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  لي الضحى أربع ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ال ذنب له من أمر الدنيا و يذكر اهللا حىت يص

كان رسول : مسعت أم املؤمنني تقول : قالت عمرة : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا طيب بن سلمان قال  - ٤٣٦٦
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الضحى أربع ركعات ال يفصل بينهن بكالم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن : و مسعت عائشة تقول : مسعت عمرة قالت : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا طيب بن سلمان قال  - ٤٣٦٧
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ينهى عن الوصال يف الصيام و يأمر بتبكري اإلفطار و تأخري السحور 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : يع السمان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت حدثنا شيبان حدثنا أبو الرب - ٤٣٦٨
  نبات الشعر يف األنف أمان من اجلذام : صلى اهللا عليه و سلم 

حدثتين زينب بنت يزيد بن راشق العتكية أهنا مسعت عائشة : حدثنا شيبان حدثنا حرب بن سريج قال  - ٤٣٦٩
املئة أمة إذا شهدوا لعبد خبري وجبت له اجلنة و : إن األمم السالفة : و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : تقول 

  إن أميت اخلمسون منهم أمة فإذا شهدوا لعبد خبري وجبت له اجلنة 
ما كان خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال رجل من نساك أهل الشام يقال له شهر بن حوشب : و قالت زينب 



  القرآن يا بين : لت سلم يا أم املؤمنني ؟ قا
  من طوقه اهللا يا بين : حسبكم و من يطيق القرآن ؟ قالت : قالت فقال شهر 

قد أوتر : قالت عائشة : حدثنا شيبان حدثنا أبو عوانة عن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق قال  - ٤٣٧٠
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كل الليل مث انتهى وتره إىل السحر 

  إسناده صحيح : ني سليم أسد قال حس

: حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا إمساعيل بن زكريا حدثنا األعمش عن إبراهيم عن األسود بن يزيد  - ٤٣٧١
  خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاخترناه فلم جيعله طالقا : عن عائشة قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عن عائشة مبثله : لربيع حدثنا إمساعيل بن زكريا حدثنا األعمش عن مسلم عن مسروق حدثنا أبو ا - ٤٣٧٢
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم حدثنا عبد السالم بن حرب عن بديل بن ميسرة عن أيب اجلوزاء  - ٤٣٧٣
   يزيد يف الركعتني على التشهد عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ال

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو معمر حدثنا علي بن هاشم عن هشام بن عروة عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن  - ٤٣٧٤
  الدة حيرم من الرضاعة ما حيرم من الو: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حزم عن عمرة عن عائشة قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو معمر عن علي بن هاشم عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل عن الزهري عن عروة  - ٤٣٧٥
ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرأة قط و ال ضرب خادما له قط و ال ضرب بيده شيئا : عائشة قالت 

   و ما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه إال أن تنتهك حمارم اهللا فينتقم قط إال أن جياهد يف سبيل اهللا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة قالت  - ٤٣٧٦
  الء فليستطب بثالثة أحجار فإهنا جتزئه إذا ذهب أحدكم إىل اخل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

استأذن حسان بن : عن عائشة قالت : حدثنا حيىي بن معني حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٣٧٧
م كما ألسلنك منه: فكيف بنسيب فيهم ؟ قال : ثابت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هجاء املشركني قال 

  تسل الشعرة من العجني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



هنى رسول اهللا : عن عائشة قالت : حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٣٧٨
لست إمنا هي رمحة رمحكم اهللا إين : يا رسول اهللا إنك تواصل ؟ قال : صلى اهللا عليه و سلم عن الوصال قالوا 
  مثلكم إين أظل عند اهللا يطعمين ويسقيين 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثتين عائشة أن يد : حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا عبدة و محيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال  - ٤٣٧٩
  سارق مل تقطع على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال يف مثن حجفة أو ترس 

  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

: عن عائشة قالت : حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن حزام بن هشام أخربين أيب  - ٤٣٨٠
لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غضب فيما كان من شأن بين كعب غضبا مل أره غضبه منذ زمان و قال 

  قويل أليب بكر و عمر يتجهزا هلذا الغزو : و قال يل : كعب قالت ال نصرين اهللا إن مل أنصر بين : 
لقد رأيته غضب فيما : فقالت : أين يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال : فجاءا إىل عائشة فقاال : قال 

  كان من شأن بين كعب غضبا مل أره غضب منذ زمان من الدهر 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن عمرة : حدثين حيىي بن سعيد : حدثنا حيىي بن معني حدثنا سعيد بن احلكم حدثنا حيىي بن أيوب قال  - ٤٣٨١
صدق حيب : كان مبكة امرأة مزاحة فنزلت على امرأة مثلها فبلغ ذلك عائشة فقالت : بنت عبد الرمحن قالت 

  تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف األرواح جنود جمندة فما : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  و ال تعرف تلك املرأة : و ال أعلم إال قال يف احلديث : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة زوج النيب أهنا قالت : حدثنا عبد األعلى قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة  - ٤٣٨٢
أيسرمها ما مل يكن إمثا فإن كان إمثا كان أبعد الناس عنه و ما انتقم رسول اهللا صلى اهللا ما خري بني أمرين إال اختار : 

  عليه و سلم لنفسه إال أن تنتهك حرمة اهللا فينتقم هللا هبا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب الزبري حدثنا مصعب بن عبد اهللا بن مصعب الزبريي حدثين ابن الدراوردي عن موسى بن عقبة  - ٤٣٨٣
عالم تقتلون صبيانكم ؟ : عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى صبيا قد أعلقوا عليه فقال : عن جابر 

  عليكم بالقسط اهلندي مباء مث يسعطه 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

ام بن عروة عن أبيه عن عائشة حدثنا مصعب بن عبد اهللا حدثين هشام بن عبد اهللا بن عكرمة عن هش - ٤٣٨٤
  اطلبوا الرزق يف خبايا األرض : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



قال : حدثنا مصعب بن عبد اهللا حدثين ابن الدراوردي عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت  - ٤٣٨٥
  كلوا واشربوا حىت يؤذن بالل :  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا مصعب حدثين بشر بن السري عن مصعب بن ثابت عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  - ٤٣٨٦
  إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ني إسناده ل: قال حسني سليم أسد 

: حدثين بشر بن السري عن مصعب بن ثابت عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : حدثنا مصعب قال  - ٤٣٨٧
  ارهقوا القبلة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : عباد  حدثنا مصعب بن عبد اهللا حدثنا إبراهيم بن سعد عن حممد بن إسحاق عن حيىي بن - ٤٣٨٨
هتجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيته و هتجد عباد بن بشر يف املسجد فسمع رسول اهللا صلى اهللا : قالت 

  اللهم ارحم عبادا : نعم فقال : يا عائشة هذا عباد بن بشر ؟ فقلت : عليه و سلم صوته فقال 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة قالت : حدثنا إبراهيم بن سعد عن حممد بن إسحاق عن حيىي بن عباد عن أبيه حدثنا مصعب  - ٤٣٨٩
: ثالثة من األنصار كلهم من بين عبد األشهل مل يكن أحد يعتد عليهم فضال بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

  سعد بن معاذ و أسيد بن خضري و عباد بن بشر 
   إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد 

و أخربين عمرو عن سعيد بن أيب هالل عن : حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد اهللا بن وهب قال  - ٤٣٩٠
أن أبا مسلم اخلوالين حج فدخل على عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم فجعلت تسأله : حممد بن عبد اهللا 

يا أم املؤمنني إهنم يشربون شرابا : ؟ فقال كيف يصربون على بردها : عن الشام و عن بردها فجعل خيربها فقالت 
إن ناسا من أميت يشربون اخلمر يسموهنا بغري : صدق اهللا و بلغ حيب مسعت حيب يقول : يقال له الطالء فقالت 

  امسها 
ما من : صدق اهللا و بلغ حيب مسعت حيب يقول : يدخلن احلمامات قالت : و كيف يصنع النساء ؟ قال : قالت 

  وهبا يف غري بيتها إال مل حيبها من اهللا ستر امرأة تضع ث
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

طيبت : عن عائشة قالت : حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن األوزاعي عن الزهري عن عروة  - ٤٣٩١
  ليس له بقاء  :رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إلحرامه و طيبته إلحالله طيبا ال يشبه طيبكم هذا يعين 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن أيب سعد عن عمرو بن مرة عن أيب  - ٤٣٩٢
ذمة املسلمني واحدة فإن أجارت عليهم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : البختري الطائي عن عائشة قالت 

  فروها فإن لكل غادر لواء يعرب به يوم القيامة جارية فال خت
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربين عروة : حدثنا حممد بن عبد الرمحن حدثنا عبد اهللا بن املبارك أخربنا يونس بن يزيد عن الزهري  - ٤٣٩٣
 أين كنت أسبح لقلت له لوال: فقالت عائشة : جلس رجل بفناء حجرة عائشة فجعل يتحدث قال : بن الزبري قال 

  ما كان رسول اهللا يسرد احلديث كسردكم إمنا كان حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصال تفهمه القلوب : 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا داود بن عمرو الضيب حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا هشام بن عروة عن عروة  - ٤٣٩٤
إن كنت ألفتل قالئد بدن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث يبعث باهلدي و هو مقيم عندنا ال جيتنب شيئا : قالت 

  مما جيتنب احملرم 
و هل كانت له كعبة يطوف هبا حني لبس الثياب فإنا ال نعلم أحدا حترم : بلغنا أن زيادا بعث هبدي و جترد فقالت 
  بة عليه الثياب مث حتل له حىت يطوف بالكع

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سويد بن سعيد حدثنا ابن أيب زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد اهللا عن  - ٤٣٩٥
هل تغتسل املرأة إذا احتلمت و أبصرت : عن عائشة أن امرأة قالت للنيب صلى اهللا عليه و سلم : عروة بن الزبري 

دعيها و هل يكون الشبه إال : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ! تربت يداك : ت هلا عائشة نعم فقال: املاء ؟ قال 
  من قبل ذلك ؟ إذا عال ماؤها ماء الرجل أشبه الرجل أخواله و إذا عال ماء الرجل ماء املرأة أشبهه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : صري حدثنا عبد الوهاب حدثنا يونس عن احلسن عن أمه حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة الب - ٤٣٩٦
كنا ننبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سقاء يوكى أعاله و له عزالء ننبذه بالغداة فيشربه : عائشة قالت 

  بالعشي و ننبذه بالعشي فيشربه بالغداة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : ن حدثنا ابن املبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة حدثنا مسروق بن املرزبا - ٤٣٩٧
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن يسافر أقرع بني نسائه فأيتهن خرج سهمها أخرجها : قالت 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عمرو عن أيوب عن أيب قالبة عن عبد اهللا بن حدثنا أبو طالب عبد اجلبار بن عاصم حدثين عبيد اهللا بن  - ٤٣٩٨
ال ميوت أحد من املسلمني فيصلي عليه أمة من املسلمني : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : يزيد عن عائشة 



  يبلغون أن يكونوا مئة فيشفعوا له إال شفعوا فيه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت هشام بن عروة يذكر عن أبيه عن : رزي حدثنا أبو زكري املدين قال حدثنا حممد بن عبد اهللا األ - ٤٣٩٩
كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا أكل ابن آدم غضب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عائشة قالت 

  بقي ابن آدم حىت أكل اخللق باجلديد : يقول 
  حديث منكر : قال حسني سليم أسد 

قال : بن فروخ حدثنا محاد بن سلمة عن محاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت  حدثنا شيبان - ٤٤٠٠
عن النائم حىت يستيقظ و عن الغالم حىت حيتلم و عن : رفع القلم عن ثالثة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اجملنون حىت يفيق 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

: عن عائشة قالت : ثنا أبو معاوية عن عاصم عن تباله بنت يزيد العبشمية حدثنا سريج بن يونس حد - ٤٤٠١
كان ينبذ للنيب صلى اهللا عليه و سلم يف سقاء فنأخذ قبضة من زبيب أو قبضة من متر فنطرحها يف السقاء مث نصب 

  عليها املاء ليال فيشربه هنارا أو هنارا فيشربه ليال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كفن رسول اهللا صلى : عن عائشة قالت : حدثنا سريج حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٤٠٢
سحولية من كرسف ليس فيها قميص و ال عمامة أما احللة فإمنا شبه على [ اهللا عليه و سلم يف ثالثة أثواب بيض 

أحبسها أكفن فيها مث قال : عبد اهللا بن أيب بكر قال فأخذها ] الناس فيها أهنا اشتريت له ليكفن فيها فتركت احللة 
  لو رضيها اهللا لرسوله لكفن فيها فباعها و تصدق بثمنها : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قدم رسول اهللا صلى : عن عائشة قالت : حدثنا سريج حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٤٠٣
فعلقت على بايب قرام ستر فيه اخليل أوالت األجنحة فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا : فر قالت اهللا عليه و سلم من س

  تنزعيه : عليه و سلم قال يل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان ضجاع : عن عائشة قالت : حدثنا سريج بن يونس حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عروة  - ٤٤٠٤
  هللا عليه و سلم الذي ينام عليه باليل من أدم حمشوا ليفا رسول اهللا صلى ا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين الزهري حدثين عروة بن الزبري عن عمرة : حدثنا احلكم بن موسى حدثنا هقل عن األوزاعي قال  - ٤٤٠٥
و كانت حتت عبد  -حش استحيضت أم حبيبة بنت ج: عن عائشة قالت : بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة 



إن هذا ليس : سبع سنني فاشتكت ذلك إىل رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -الرمحن بن عوف 
  باحليضة إمنا هو عرق فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة فإذا أدبرت فاغتسلي مث صلي 

ها زينب بنت جحش حىت أن محرة الدم فكانت تغتسل عند كل صالة و كانت تقعد يف مركن ألخت: قالت عائشة 
  لتعلو املاء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن عائشة قالت : حدثنا غسان بن الربيع عن ثابت يعين ابن يزيد عن برد عن الزهري عن عروة  - ٤٤٠٦
ى اهللا عليه و سلم استفتحت الباب و النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي تطوعا و الباب يف القبلة فمشى النيب صل

  عن ميينه أو عن يساره حىت فتح الباب مث رجع إىل صالته 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا هدبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن سليمان األعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن عروة  - ٤٤٠٧
  يصلي و ال حيدث وضوءا  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ مث يقبل مث: عائشة قالت 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حوثرة بن أشرش أبو عامر أخربين جعفر بن كيسان أبو معروف عن عمرة العدوية عن عائشة  - ٤٤٠٨
ا الطعن يا رسول اهللا قد عرفن: ال تفىن أميت إال بالطعن و الطاعون قلنا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  غدة كغدة اإلبل املقيم هبا كالشهيد و الفار منها كالفار من الزحف : فما الطاعون ؟ قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثين إبراهيم بن : حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب قال  - ٤٤٠٩
دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أنا : عن عائشة قالت :  سعد عن الزهري عن القاسم بن حممد

إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون : مستقرة بقرام صور فتلون وجهه مث تناول الستر فهتكه مث قال 
  خبلق اهللا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : ثين إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عمرة حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة العمري حد - ٤٤١٠
إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -و كانت استحيضت سبع سنني  -جاءت أم حبيبة بنت جحش : قالت 

  إن هذا ليس باحليضة و لكن هذا عرق فاغتسلي مث صلي : فشكت ذلك إليه واستفتته فيه فقال 
  جتلس يف املركن فتعلو محرة الدم املاء مث تصلي فكانت تغتسل لكل صالة و كانت : قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا عبد العزيز العمري حدثين إبراهيم عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت  - ٤٤١١
  تقطع اليد يف ربع دينار فصاعدا : اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا عبد العزيز حدثين إبراهيم عن الزهري عن القاسم بن حممد  - ٤٤١٢
  و كنت اغتسل معه يف اإلناء الواحد : عليه و سلم كان يغتسل من إناء هو الفرق قالت 

  و أظن الفرق يومئذ حنوا من مخسة أقساط : قال الزهري : قال إبراهيم 
  إسناده حسن : أسد  قال حسني سليم

عن عائشة : حدثنا عبد العزيز حدثين إبراهيم بن سعد عن حممد بن إسحاق عن حيىي بن عباد عن أبيه  - ٤٤١٣
  كنت أصدع فرق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من قرن يافوخه و أسدل له إذا دهنت ناصيته : قالت 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

صلى رسول اهللا : عن عائشة قالت : العزيز العمري حدثين إبراهيم عن الزهري عن عروة حدثنا عبد  - ٤٤١٤
اذهبوا خبميصيت هذه إىل أيب جهم : صلى اهللا عليه و سلم يف مخيصة هلا أعالم فنظر إىل أعالمها نظرة فلما سلم قال 

  فإهنا أهلتين آنفا عن صاليت و ائتوين بأنبجاين أيب جهم 
  إسناده حسن :  قال حسني سليم أسد

قد كان نساء من : عن عائشة قالت : حدثنا عبد العزيز العمري حدثين إبراهيم عن الزهري عن عروة  - ٤٤١٥
نساء املؤمنات يصلني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متلفعات مبروطهن مث يرجعن إىل بيوهتن و ما يعرفن من 

  الغلس 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن نساء من : حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة : حدثنا إسحاق و عدة قالوا  - ٤٤١٦
املؤمنات كن يصلني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصبح متلفعات مبروطهن مث يرجعن إىل أهليهن و ال 

  يعرفهن أحد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يسى املصري حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن عبيد اهللا بن أيب حدثنا أمحد بن ع - ٤٤١٧
من مات و : عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : جعفر عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة 

  عليه صيام صام عنه وليه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : إسرائيل حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت حدثنا إسحاق بن أيب  - ٤٤١٨
  ما نفعنا مال أحد ما نفعنا مال أيب بكر : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اختصم سعد و عبد بن زمعة : عن عائشة قالت : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة  - ٤٤١٩
إن أخي أوصاين إذا قدمت مكة أن آخذ ابن أمة زمعة و إنه ابين : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال سعد  عند



هو لك : فقال : يا رسول اهللا أخي و ابن أمة أيب ولد على فراش أيب فرأى شبها بينا بعتبة قال : فقال عبد بن زمعة 
  الولد للفراش و احتجيب منه يا سودة 

  إسناده صحيح : أسد قال حسني سليم 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عائشة قالت : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة  - ٤٤٢٠
  و سلم يصلي صالة العصر و الشمس طالعة يف حجرهتا مل يظهر الفيء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

استأذن رهط من اليهود على : عن عائشة قالت :  حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة - ٤٤٢١
عليكم السام و اللعنة قال رسول اهللا صلى : فقلت : السام عليك قالت عائشة : النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا 

و : قلت : أمل تسمع ما قالوا ؟ قال : قلت : يا عائشة إن اهللا حيب الرفق يف األمر كله قالت : اهللا عليه و سلم 
  يكم عل

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا : عن عائشة قالت : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة  - ٤٤٢٢
أمل تري إىل جمزز املدجلي ؟ دخل علي فرأى أسامة و زيدا ! أي عائشة : عليه و سلم ذات يوم مسرورا يقول 

  إن هذه أقدام بعضهما من بعض : ا و بدت أقدامهما فقال عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهم
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاءت امرأة رفاعة القرظي إىل رسول : عن عائشة : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة  - ٤٤٢٣
ما معه مثل هدبة الثوب فتبسم إن رفاعة طلقين فبت طالقي فتزوجت بعده عبد الرمحن بن الزبري و إن : اهللا فقالت 

تريدين أن ترجعي إىل رفاعة ؟ ال حىت يذوق من عسيلتك و تذوقي من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  عسيلته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال : قال أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة  - ٤٤٢٤
  حيل المرأة تؤمن باهللا و اليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث إال على زوج 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة  - ٤٤٢٥
! كذاكم الرب كذاكم الرب ! حارثة بن النعمان كذاكم الرب : ا دخلت اجلنة فسمعت فيها قراءة فقلت ما هذه ؟ قالو

  و كان برا بأمه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن : حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد  - ٤٤٢٦
عبد الرمحن أسبغ الوضوء إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا  يا: توضأ عبد الرمحن عند عائشة فقالت : أيب سلمة قال 

  ويل للعراقيب من النار : عليه و سلم يقول 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا مسلمابن خالد عن عبد اهللا بن عبد الرمحن عن أيب يونس موىل عائشة  - ٤٤٢٧
إن : فقال  -و أنا قائمة وراء الباب أمسع  -صلى اهللا عليه و سلم رجل  سأل رسول اهللا: أن عائشة قالت : 

و أنا تدركين الصالة و أنا : الصالة تدركين و أنا جنب و أنا أريد الصيام فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
من ذنبك و ما  قد غفر اهللا لك ما تقدم! لست مثلك : جنب و أنا أريد الصيام مث أغتسل و أصوم فقال الرجل 

  و إين ألرجو أن أكون أتقاكم هللا و أعلمكم حبدود اهللا : تأخر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

إن كان : عن عائشة قالت : حدثنا عبد األعلى حدثنا عمر بن علي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٤٢٨
  و سلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم مث ضحكت  رسول اهللا صلى اهللا عليه

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن كنت : عن عائشة قالت : حدثنا عبد األعلى حدثنا عمر بن علي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٤٢٩
  ألغتسل أنا و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من إناء واحد نشرع فيه مجيعا 

  إسناده صحيح : د قال حسني سليم أس

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد أن يغتسل من اجلنابة أفرغ : و بإسناده عن عائشة  - ٤٤٣٠
على يديه فغسلهما مث يتوضأ وضوءه للصالة مث وضع يديه يف اإلناء وضعا مث أخرجهما فأدخلهما يف رأسه فيتتبع 

ليه أنه قد أنقى أفرغ على رأسه ثالث حثيات من ماء مث أفرغ ما بقي أصول الشعر حىت إذا بل بشرة شعره و خيل إ
  على جسده 

  إذا غسل كفيه فليغسل فرجه مث يتوضأ وضوءه للصالة : و قال عروة من قبله 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اء فابدؤوا إذا حضرت الصالة و وضع العش: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : و عن عائشة  - ٤٤٣١
  بالعشاء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخلنا : حدثنا سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل عن أيب بردة قال : حدثنا علي بن اجلعد و هدبة قاال  - ٤٤٣٢
سول قبض ر: على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن و كساء من هذه اليت تدعوهنا امللبدة فقالت 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذين الثوبني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن : حدثنا نصر بن علي اجلهضمي حدثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٤٣٣
انظري : ال هلا كانت سودة امرأة جسيمة إذا خرجت أشرفت على النساء فرآها عمر بن اخلطاب فق: عائشة قالت 

فذكرت ذلك سودة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف يده ! كيف خترجني فو اهللا ما ختفني علينا إذا خرجت 
  إن اهللا قد جعل لكن رخصة أن خترجن حلوائجكن : فماد العرق من يده من فزع الوحي فقال : عرق قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن رجال قال للنيب صلى اهللا : بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه حدثنا سويد  - ٤٤٣٤
عليه و سلم إن أمي افتلتت نفسها و أراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  نعم : سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

جاءتين بريرة : عن عائشة أهنا قالت : عن هشام بن عروة عن أبيه حدثنا سويد بن سعيد عن مالك  - ٤٤٣٥
إن أحب أهلك أن أعدها : يف كل عام أوقية فأعينيين فقالت هلا عائشة : إين كاتبت أهلي على تسع أواق : فقالت 

م فسمع هلم عدة واحدة و يكون والؤك يل فعلت فذهبت بريرة إىل أهلها فقالت هلم فأبوا إال أن يكون الوالء هل
خذيها و اشترطي هلم الوالء فإمنا : ذلك رسول اهللا فسأهلا فأخربته عائشة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  الوالء ملن أعتق 
أما بعد فما بال رجال يشترطون : فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الناس فحمد اهللا مث قال : قالت عائشة 

  ؟ فما كان ليس يف كتاب اهللا فهو باطل و إن كان مئة شرط  شروطا ليست يف كتاب اهللا
  قضاء اهللا أحق و شرط اهللا أوثق و إمنا الوالء ملن أعتق : و قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن القاسم بن حممد  - ٤٤٣٦
إن : فأردت أن أبتاعها فأعتقها فأمرهتا أن تأتيهم فتخربهم فقالوا : ة كانت مكاتبة ألناس من األنصار قالت أن برير

اشتريها فأعتقيها فإمنا الوالء ملن أعطى : جعلت لنا والءها بعناها فاستفتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
إن شئت تستقري : اختاري : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكانت حتت عبد فلما أعتقت قال هلا ر: الثمن قالت 

فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و : فإين قد فارقته قالت : حتت هذا العبد و إن شئت أن تفارقيه قالت 
صدقة و  هو لربيرة: أهدته لنا بريرة تصدق به عليها فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقالت : املرجل يفور باللحم فقال 

  هو لنا هدية 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد األعلى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا بن أيب ذئب عن الزهري بن حيىي بن سعيد بن العاص عن  - ٤٤٣٧
جاء أبو بكر يستأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و عليه مرط أم املؤمنني فأذن : عن عائشة قالت : أبيه 
فقضى إليه حاجته مث خرج  -و هو على تلك احلالة  -ه فقضى إليه حاجته مث خرج فاستأذن عليه عمر فأذن له ل

امجعي عليك ثيابك فأذن له فلما خرج : فاستأذن عثمان فاستوى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال لعائشة 
إن عثمان حيي و لو أذنت له على : ؟ فقال  ما لك مل تفزع أليب بكر و عمر كما فزعت لعثمان: قالت له عائشة 



  ذلك احلال خلشيت أن ال يبلغ يف حاجته 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اشتريت : قالت عائشة : حدثنا عبد األعلى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عثمان بن مرة عن القاسم قال  - ٤٤٣٨
أعوذ باهللا من سخط اهللا و : فكأنه كره ذلك فقالت عائشة  لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منرقة فألقيتها له

يا عائشة إن أصحاب : إذا دخل عليك داخل أو جاءك وفد فقال : ما هذه يا عائشة ؟ فقالت : سخط رسوله فقال 
  أحيوا ما خلقتم : هذه الصور يعذبون عذابا ال يعذبه أحد من العاملني يقال هلم 

  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

مسعت القاسم حيدث عن : حدثنا عبد األعلى حدثنا عمر بن علي عن عبد الرمحن بن أيب بكر قال  - ٤٤٣٩
من استعمل على عمل فأراد اهللا به خريا جعل له وزير صدق إن : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عائشة 

  نسي ذكره و إن ذكر أعانه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد األعلى حدثنا حممد بن جبر حدثنا ابن أيب ذئب عن احلارث بن عبد الرمحن عن أيب سلمة بن  - ٤٤٤٠
تعوذي ! يا عائشة : أخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم بيدي و أشار إىل القمر فقال : عن عائشة قالت : عبد الرمحن 

  باهللا من شر هذا الغاسق إذا وقب 
  إسناده ضعيف  :قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا شعيب بن حرب حدثنا يونس بن أيب إسحاق حدثنا جماهد  - ٤٤٤١
كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحش فكان يقبل ويدبر فإذا دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قالت 

  ليه و سلم ربض فلم يترمرم كراهية أن يؤذي رسول اهللا صلى اهللا ع
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا هاشم بن القاسم عن أيب عقيل عن جمالد عن الشعيب عن مسروق  - ٤٤٤٢
يا رسول اهللا كأن هذا : حدث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما حديثا فقالت امرأة منهن : عن عائشة قالت 

أتدرين ما خرافة ؟ إن خرافة كان رجال من عذرة أسرته اجلن يف اجلاهلية فمكث : قال ! يث خرافة احلديث حد
  حديث خرافة : فيهم دهرا مث ردوه إىل اإلنس فكان حيدث الناس مبا رأى فيها من األعاجيب فقال الناس 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة قالت : فص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمري حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ح - ٤٤٤٣
  ما رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يسرع إىل شيء من النوافل إسراعه إىل ركعيت الفجر و ال إىل غنيمة : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



يد بن أيب صاحل عن صفية بنت حدثنا أبو بكر حدثنا ابن منري عن ابن إسحاق عن ثور عن حممد بن عب - ٤٤٤٤
  ال طالق و ال عتاق يف إغالق : عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : شيبة 

أن : حدثنا أبو بكر حدثنا زيد بن حباب عن عبد اهللا بن املؤمل حدثنا عبد اهللا بن أيب مليكة عن عائشة  - ٤٤٤٥
  دام اخلل نعم اإل: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن معاوية بن أيب مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن  - ٤٤٤٦
من وصلين وصله اهللا و من : الرحم معلقة بالعرش تقول : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عائشة قالت 

  قطعين قطعه اهللا 
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

عن عائشة : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٤٤٧
فسموا أنتم عليه : يا رسول اهللا إن األعراب يأتوننا بلحم ال ندري ذكروا اسم اهللا عليه أم ال ؟ قال : قالوا : قالت 

  و كلوا 
  إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم

أكان رسول اهللا : عن أبيه أنه سأل عائشة : حدثنا أبو بكر حدثنا يزيد بن املقدام عن املقدام بن شريح  - ٤٤٤٨
مل يكن : قالت ]  ٨: األمراء [ } وجعلنا جهنم للكافرين حصريا { يصلي على احلصري ؟ فإين مسعت يف كتاب اهللا 

  يصلي عليه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو بكر حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أيب مليكة عن عكرمة  - ٤٤٤٩
  عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان مير بالقدر فيتناول منها العرق فيصيب منه مث يصلي و ال يتوضأ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  نا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا سكني حدثنا حوشب بن عقيل حدث - ٤٤٥٠
: دخلت على أم املؤمنني عائشة يف نسوة من عبد القيس فسألناها عن النبيذ فقالت : عن غنية بنت الرضي قالت : 

بن يف األدم كله و لكن اشر: هنى رسول اهللا عن احلنتم و الدباء و النقري قالت ! ال نفعكن اهللا يا عبد القيس بالنبيذ 
  أو ما أوكينت أو علقنت 

: عن عائشة قالت : حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٤٥١
  هيج هيج : دخلت على أيب بكر فرأيت به املوت فقلت 

  ) من ال يزال دمعه مقنعا فإنه يف مرة مدفوق ( 
مث ]  ١٩: ق [ } وجاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيد { : ويل ال تقويل ذلك و لكن ق: فقال هلا 



أرجو فيما بيين و بني : يوم االثنني قال : قلت : يف أي يوم تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قالت : قال 
  فلم يتوف حىت أمس الثالثاء فدفن قبل أن يصبح : الليل قال 

يف ثالثة أثواب بيض سحولية : كم كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قلت يف : وقد قال قبل ذلك : قالت 
اغسلوا : فقال  -أو مشق  -ليس فيها قميص و ال عمامة فنظر إىل ثوب كان ميرض فيه فيه ردع من الزعفران 

  ثويب هذا فزيدوا عليه ثوبني و كفنوين فيها 
  د من امليت إمنا هو للمهلة احلي أحق باجلدي: قال ! إن هذا خلق : قلت : قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن حممد بن شهاب عن عروة  - ٤٤٥٢
 ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منتصرا من ظالمة ظلمها قط إال أن ينتهك من حمارم اهللا: عائشة قالت 

  شيء فإذا انتهك من حمارم اهللا شيء كان أشدهم يف ذلك و ما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت : قالت عائشة : مسعت ابن أيب مليكة يقول : حدثنا العباس حدثنا عبد اجلبار بن الورد قال  - ٤٤٥٣
{ : يا رسول اهللا فإن اهللا يقول : ل من حوسب يؤمئذ فقد هلك فقلت ك: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

إمنا ذلك العرض يا عائشة فأما كل من نوقش احلساب يومئذ فقد : قال ]  ٨: االنشقاق [ } حياسب حسابا يسريا 
  هلك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب : ن إبراهيم عن األسود عن عائشة حدثنا العباس حدثنا أبو األحوص عن ميمون أيب محزة ع - ٤٤٥٤
  فقد انتصر  -على ظامل : أو قال  -من دعا على من ظلمه : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا العباس بن الوليد حدثنا حيىي بن سليم عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن عبد اهللا بن أيب مليكة  - ٤٤٥٥
أنا فرطكم : و هو بني ظهراين أصحابه  -مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مسعت عائشة تقول : ل قا

إنك ال : رب مين و من أميت فيقال : على احلوض أنتظر من يرد علي منكم فو اهللا ايقتطعن رجال دوين فألقولن 
  تدري ما أحدثوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقاهبم 

  إسناده حسن : سليم أسد  قال حسني

عن عائشة : حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب املعلم عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٤٥٦
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم استخلف ابن أم مكتوم على املدينة يصلي بالناس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



كنت أغتسل : عن عائشة قالت : الواسطي حدثنا هشيم عن عبد امللك عن عطاء  حدثنا زكريا بن حيىي - ٤٤٥٧
  من اجلنابة من إناء واحد نشرع فيه مجيعا و لكنه كان يبدأ فيتوضأ  -صلى اهللا عليه و سلم  -أنا و رسول اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة قالت أمرين رسول اهللا : الد عن الشعيب حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا هشيم عن جم - ٤٤٥٨
و ما ولدت و ال أعرف كيف : قالت  -و هو صيب  -صلى اهللا عليه و سلم أن أغسل وجه أسامة بن زيد يوما 

لقد أحسن بنا : فأخذه فجعل يغسل وجهه و يقول : فآخذه فأغسله غسال ليس بذاك قالت : يغسل الصبيان قالت 
  كنت جارية حلليتك و أعطيتك  إذ مل تك جارية و لو

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا : عن عائشة قالت : حدثنا زكريا عن هشيم عن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق  - ٤٤٥٩
بسم اهللا ال بأس ال بأس : صلى اهللا عليه و سلم إذا عاد مريضا يضع يده على املكان الذي يشتكي املريض مث يقول 

فلما مرض : اذهب البأس رب الناس و اشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما قالت عائشة 
اللهم أنت الرفيق : النيب صلى اهللا عليه و سلم وضعت يدي عليه ألقول هؤالء الكلمات فنزع يدي عنه و قال 

  األعلى 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

هل كان رسول اهللا : سألت عائشة : ثنا هشيم عن جمالد عن الشعيب عن مسروق قال حدثنا زكريا حد - ٤٤٦٠
لو كان البن آدم واديان من ذهب : كان يقول إذا دخل بيته يتمثل يقول : صلى اهللا عليه و سلم يتمثل ؟ قالت 

ل املال لتقضى به الصالة و البتغى إليهما ثالثا و ال ميأل جوف ابن آدم إال التراب و يتوب اهللا على من تاب إمنا جع
  قالت فكنا نرى أنه مما نسخ من القرآن : تؤتى به الزكاة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبيد بن سعيد القرشي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن األسود  - ٤٤٦١
يا رسول اهللا أال أطعمه : يه و سلم ضب فلم يأكل منه فقلت أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عل: عن عائشة قالت : 

  ال أطعم السؤال إال ما آكل منه : السؤال ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن : حدثنا أبو بكر حدثنا عبيد بن سعيد حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن األسود  - ٤٤٦٢
  هنى عن الدباء و املزفت النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن عائشة قالت : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن إدريس عن األعمش عن احلكم عن عروة  - ٤٤٦٣
أ و : جاءها سائل فأمرت له عائشة بشيء فلما جاء اخلادم دعتها فنظرت فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  ال حتصي فيحصي اهللا عليك : ا خيرج شيء إال بعلمك ؟ قالت إين ألعلم قال م
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عطاء أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو معاوية عن حجاج  - ٤٤٦٤
  ء إذا رمى اجلمرة و ذبح و حلق فقد حل له كل شيء إال النسا

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب اجلهم عن عمرة  - ٤٤٦٥
  عن النيب مبثله 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

سألت : األسود بن يزيد قال  حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد عن محاد عن إبراهيم عن - ٤٤٦٦
و هي جرارخضر : القرع و املزفت : عائشة عن األوعية اليت هنى عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 

  مزفتة جياء هبا من مصر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا : أن عائشة قالت : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق  - ٤٤٦٧
  نزلت سورة البقرة هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اخلمر و الربا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن داود بن أيب هند عن عزرة عن محيد بن عبد الرمحن عن سعد بن هشام  - ٤٤٦٨
ألقوا هذا فإنه يذكرين : ستر فيه متاثيل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان على بايب : عن عائشة أهنا قالت 

  بالدنيا 
  و كان لنا قطيفة فيها حرير : قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم بن محد عن عائشة  - ٤٤٦٩
  أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خبلق اهللا : صلى اهللا عليه و سلم قال  رسول اهللا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن النجاشي أهدى إىل : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن حممد بن إسحاق عن حيىي بن عباد  - ٤٤٧٠
ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هدية فيها خامت من 

  حتلي هبذا : بعود فدفعه إىل أمامة كاملعرض عنها فقال 
  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 



عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن علي بن زيد عن أم حممد  - ٤٤٧١
ذهبت هبا بنت أيب : ألدفعنها إىل أحب أهل البيت إيل فقالت النساء : يها قالدة جزع فقال أهديت إليه هدية ف

  قحافة فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمامة بنت زينب فأعلقها يف عنقها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا :  حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن علي بن زيد عن أيب عثمان النهدي - ٤٤٧٢
  اللهم اجعلين من الذين إذا احسنوا اسبشروا و إذا أساؤوا استغفروا : عليه و سلم كان يقول 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن جرب بن حبيب و سعيد اجلريري عن أم كلثوم بنت أيب بكر  - ٤٤٧٣
اللهم أسألك من اخلري كله عاجله و آجله ما علمت منه و ما : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم علمها أن تقول أن رسو

  مل أعلم و أعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمت منه و ما مل أعلم 
بيك و أسألك اللهم إين أسألك من اخلري ما سألك منه عبدك و نبيك وأعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك و ن

اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل و أعوذ بك من النار و ما قرب إليها من قول أو عمل و أسألك أن جتعل كل 
  قضاء تقضيه يل خبري 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ليه و سلم عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا ع: حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٤٧٤
اللهم إين أعوذ بك من عذاب النار و من فتنة النار و أعوذ بك من عذاب القرب ومن فتنة القرب و أعوذ : كان يقول 

بك من املسيح الدجال و من الكسل و اهلرم و املأمث و املغرم و من شر فتنة الغىن و الفقر اللهم اغسلين من اخلطايا 
   و بني خطاياي كما باعدت بني املشرق و املغرب مباء الثلج و الربد اللهم باعد بيين

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أن عائشة قالت للسائب : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن داود بن أيب هند عن الشعيب عن مسروق  - ٤٤٧٥
صلى اهللا عليه و  إياك و السجع ال تسجع فإن النيب: و ما هي ؟ قالت : ثالث خصال لتدعهن أو ألناجزنك قال 

سلم و أصحابه ال يسجعون و إذا أتيت قوما يتحدثون فال تقطعن حديثهم و ال متل الناس من كتاب اهللا و ال حتدث 
  يف اجلمعة إال مرة فإن أبيت فمرتني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أن عائشة قالت : بن حاطب  حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن حممد بن عمرو عن حيىي بن عبد الرمحن - ٤٤٧٦
 -و النيب صلى اهللا عليه و سلم بيين و بينها  -أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم خبزيرة قد طبختها له فقلت لسودة 

لتأكلن أو أللطخن وجهك فأبت فوضعت يدي يف اخلزيرة فطليت وجهها فضحك النيب صلى : كلي فأبت فقلت : 
الطخي وجهها فضحك النيب صلى اهللا عليه و سلم هلا فمر عمر فقال يا : و قال هلا  اهللا عليه و سلم فوضع بيده هلا

فما زلت أهاب عمر هليبة : قوما فاغسال وجوهكما فقالت عائشة : فظن أنه سيدخل فقال ! يا عبد اهللا ! عبد اهللا 



  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن سعد بن معاذ رمي يف أكحله : براهيم حدثنا محاد عن هشام بن عروة عن عروة حدثنا إ - ٤٤٧٧
اللهم إنك تعلم أن أحب : فضرب له النيب صلى اهللا عليه و سلم خباء يف املسجد ليعوده من قريب فقال سعد 

حلرب بيننا و بينهم اللهم إن الناس إيل قتاال قوم كذبوا نبيك و أخرجوه و فعلوا و فعلوا و إين أظن أن قد وضعت 
كنت أبقيت بيننا و بينهم حربا فأبقين هلم و إن كنت قد وضعت احلرب بيننا و بينهم فافجر هذا الكلم و اجعل 

فسال الدم حىت دخل اخلباء  -و إىل جنبه أهل خباء  -مويت فيه فيبنما هو ذات ليلة إذ انفجر كلمه من لبته 
هذا الذي جييئنا من قبلكم ؟ فنظروا فإذا سعد بن معاذ قد انفجر كلمه من لبته و إذا ما ! يا أهل اخلباء : فنادوهم 

  فمات عنه : لدمه هدير ودوي قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا

عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٤٧٨
إن أبا بكر رجل رقيق القلب و إنه إذا قام : قويل له : ليؤم الناس أبو بكر فقالت عائشة حلفصة  :قال يف مرضه 

ليؤم : مقامك مل يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليؤم الناس فقالت حفصة ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
فأعادت عائشة حلفصة مثل ) م الناس أبو بكر ليؤ: ( الناس أبو بكر فقالت عائشة حلفصة مثل مقالتها األوىل فقال 

  دعيين إنكن ألننت صواحب يوسف ليؤم الناس أبو بكر : مقالتها للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

و أية : ة عن عائشة مبثله مث قال ابن أيب مليك: حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن أيوب عن ابن أيب مليكة  - ٤٤٧٩
  خالفة أبني من هذا ؟ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا : عن عائشة قالت : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٤٨٠
  عليه و سلم يصلي العصر و الشمس طالعة يف حجريت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن عائشة : اهيم حدثنا محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن حدثنا إبر - ٤٤٨١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن يغتسل من اجلنابة غسل يديه ثالثا مث أخذ املاء بيمينه مث : قالت 

ثالثا و يستنشق ثالثا و يغسل  يفرغه على يساره فيغسل فرجه حىت ينقيه مث يغسل يساره غسال حسنا مث ميضمض
  وجهه و يغسل ذراعيه ثالثا ثالثا مث يصب على رأسه املاء ثالثا مث يغسل جسده فإذا فرغ من مغتسله غسل قدميه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ه و عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا علي: حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن هشام بن عروة عن عروة  - ٤٤٨٢
سلم كان إذا أراد أن يغتسل من اجلنابة توضأ للصالة مث يدخل يده يف اإلناء فيتتبع أصول الشعر بيده األمين من 



  شقه و يأخذ بيساره فيتتبع أصول الشعر من شقه األيسر حىت إذا ظن أنه استربأ البشرة كلها صب على رأسه 
  و يغسل فرجه  قال هشام غري أنه يبدأ قبل ذلك بغسل يديه ثالثا ثالثا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
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لكتاب  يعلى: ا   مسند أيب 
لتميمي : املؤلف  يعلى املوصلي ا و  أب ملثىن  بن ا بن علي   أمحد 

كنت : أن عائشة قالت : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن قتادة و عاصم األحول عن معاذة العدوية  - ٤٤٨٣
  ادرين مبادرة فيب: قالت عائشة : أغتسل أنا و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من إناء واحد قال عاصم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت أغتسل أنا ورسول : أن عائشة قالت : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن هشام بن عروة عن عروة  - ٤٤٨٤
  اهللا من إناء واحد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا : د حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن أيب محزة عن إبراهيم عن األسو - ٤٤٨٥
علة وخبال ؟ إن : إين حائض قال : عليه و سلم كان يصلي فوجد القر فقال يا عائشة أرخي علي مرطك قالت 

  حيضتك ليست يف يديك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يا : مة بنت أيب حبيش قالت عن عائشة أن فاط: حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٤٨٦
إمنا ذاك عرق وليست : رسول اهللا إين امرأة أستحاض فأترك الصالة ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  حبيضة فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة و إذا ذهب فورها فاغسلي الدم عنك وتوضئي وصلي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا : أن عائشة قالت : اهيم حدثنا محاد عن أيب عمران اجلوين عن يزيد بن بابنوس حدثنا إبر - ٤٤٨٧
  صلى اهللا عليه و سلم ينال من رأسي و أنا حائض وبيين و بينه ثوب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن رسول :  حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن احلجاج عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن حممد - ٤٤٨٨
إن : إين حائض فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ناوليين اخلمرة قالت : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هلا 

  حيضتك ليست يف يديك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان : ن عائشة قالت أ: حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة بن عبد الرمحن  - ٤٤٨٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى صالة أثبتها 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



كان رسول اهللا صلى اهللا : أن عائشة قالت : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن هشام بن عروة عن عروة  - ٤٤٩٠
  نازة حتت قطيفيت عليه و سلم يصلي و أنا معترضة بينه و بني القبلة كاعتراض اجل

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أجعلتمونا مبنزلة الكلب : عن عائشة قالت : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن محاد عن إبراهيم عن األسود  - ٤٤٩١
و احلمار ؟ لقد رأيتين حتت كسائي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و بني القبلة و هو يصلي فأكره أن 

  سنح بني يديه حىت أنسل من حتت الكساء انسالال أ
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن رجال قام ليلة فقرأ فرفع صوته : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن هشام بن عروة عن عروة  - ٤٤٩٢
ية ذكرنيها الليلة كنت قد يرحم اهللا فالنا كأين من آ: بالقرآن فلما أصبح قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أسقطتها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن عائشة قالت : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن عبيد اهللا بن عمر عن عمرو بنت عبد الرمحن األنصارية  - ٤٤٩٣
سرائيل نساءها لو رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من النساء ما نرى ملنعهن من املساجد كما منعت بنو إ: 

  لقد رأيتنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الفجر يف مروطنا و ننصرف و ما يعرف بعضنا وجوه بعض 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اختلفوا يف : عن عائشة أهنا قالت : حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن حممد بن إسحاق عن حيىي بن عباد  - ٤٤٩٤
أن : لى اهللا عليه و سلم فألقي عليهم النوم فما منهم أحد إال وذقنه يف صدره فنودوا من ناحية البيت غسل النيب ص

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عائشة ’أغسلوه من وراء قميصه قالت 
  سلم إال نساؤه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يف أي : عن عائشة أن أبا بكر قال لعائشة : راهيم حدثنا محاد عن هشام بن عروة عن عروة حدثنا إب - ٤٤٩٥
: يوم االثنني فقال : أي يوم هذا ؟ قالت : يوم مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فقالت يف يوم االثنني فقال 

يف ثالثة أثواب سحولية ميانية بيض : قالت فيم كفنتموه ؟ ف: أرجو فيما بيين وبني الليل و قال هلم ! ما شاء اهللا 
  ليس فيها قميص و ال عمامة 

  اغسلوا ثويب هذا من عهد ردع من زعفران أو مشق و معه ثوبني آخرين : فقال أبو بكر 
  إمنا هو للمهلة : إن احلي أحق باجلديد فقال : يا أبه هذا خلق فقال : فقالت عائشة 

حلة حربة فأدرج رسول اهللا فيها مث أخرج منها فكفن يف ثالثة أثواب سحولية و كان عبد اهللا بن أيب بكر أعطاهم 
ألكفنن نفسي يف شيء مس جلد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال : ميانية بيض فوجد عبد اهللا احللة فقال 

  الثالثاء فدفن ليال  ال و اهللا ال أكفن نفسي يف شيء منعه اهللا رسوله أن يكفن فيه فمات أبو بكر ليلة: بعد ذلك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



دخل على رسول اهللا : عن عائشة قالت : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد حدثنا هشام عن أبيه  - ٤٤٩٦
صلى اهللا عليه و سلم أصحابه يف مرضه و هو يصلي قاعدا فقاموا يصلون خلفه فأومأ إليهم بيده أن اجلسوا 

إمنا اإلمام ليؤمت به فإذا ركعوا فاركعوا و إذا سجدوا : فلما قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فجلسوا 
  فاسجدوا و إن صلى قائما فصلوا قياما و إن صلى قاعدا فصلوا قعودا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان النيب صلى اهللا : عائشة قالت عن : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٤٩٧
عليه و سلم إذا اغتسل من جنابة يفرغ بيمينه على مشاله فيغسل فرجه و رمبا كنت عن الفرج مث يتوضأ كوضوئه 

للصالة مث يدخل يده يف املاء مث يقول به يف شعره فإن ظن أنه قد مس البشرة املاء أفرغ على رأسه املاء ثالثا و 
  فصبها عليه بعدما يفرغ أفضل يف اإلناء فضلة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أهنا قالت  - ٤٤٩٨
فإذا هذه امرأتك فلما كشفت عن وجهك : ملا جاء امللك يف سرقة من حرير فيقول : أريتك يف املنام قلت : سلم 

  أنت هي فأقول إن يكن من عند اهللا ميضه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أنه ذكر عندها قول ابن عمر يف املعول : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا هشام عن أبيه  - ٤٤٩٩
و مر  -لى اهللا عليه و سلم يرحم اهللا أبا عبد الرمحن مسع احلديث فلم حيفظه إمنا قال رسول اهللا ص: عليه فقالت 

  إهنم ليبكون و إنه ليعذب : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -عليه جبنازة يهودي و أهله يبكون عليه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ك هلن يا رسول اهللا كل نسائ: عن عائشة أهنا قالت : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا هشام عن أبيه  - ٤٥٠٠
  فاكتين بابنك عبد اهللا بن الزبري فكانت تكىن أم عبد اهللا : كىن غريي قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن أخا أىب قعيس استأذن عليها فأبت أن : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا هشام عن أبيه  - ٤٥٠١
يا رسول اهللا إمنا أرضعتين : إنه عمك فأدخليه فقالت : فقال تأذن له فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إنه عمك فادخليه : املرأة و مل يرضع الرجل ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن محزة بن عمرو األسلمي : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٥٠٢
صم إن : يا رسول اهللا إين رجل أسرد الصوم أفأصوم يف السفر ؟ فقال : يه و سلم فقال سأل النيب صلى اهللا عل
  شئت و أفطر إن شئت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن عائشة قالت : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا هشام عن أبيه  - ٤٥٠٣
  العقرب و الفأرة و احلديا و الغراب و الكلب العقور :  احلرم مخس فواسق يقتلن يف: سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

خرجنا موافني هلالل ذي احلجة : عن عائشة قالت : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا هشام عن أبيه  - ٤٥٠٤
و من شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فكنت من شاء أن يهل حبج أهل حبج : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أنا : فيمن أهل بعمرة فذكرت أنه ملا كانت بسرف حاضت قالت 
انقضي رأسك و ارفضي عمرتك وامتشطي و افعلي ما يفعل : وددت أين مل أخرج العام فقال : فقلت : أبكي قال 

اهللا و رسوله فلما كان ليلة النفر أمر عبد الرمحن بن أيب بكر أن خيرجها إىل التنعيم املسلمون يف حجهم فأطاعت 
  فأخرجها إىل التنعيم فأهلت منه بعمرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ] مسند عائشة رضي اهللا عنها [ تابع 

أين أنظر إىل أفقل قالئد هدي ك: عن عائشة قالت : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد عن هشام عن أبيه  - ٤٥٠٥
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ال ميسك عن شئ ميسك عنه احلرام 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان : عن عائشة قالت : حدثنا سويد حدثنا عبد العزيز يعين الدراوردي عن حيىي بن سعيد عن عمرة  - ٤٥٠٦
أن يعتكف صلى الصبح فدخل معتكفه فلما كان صبيحة إحدى وعشرين النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد 

خباء عائشة وكانت قد استأذنته و زينب فقال رسول اهللا صلى اهللا : انصرف من الصبح فدخل املسجد فرأى أخبية 
  فأخر اعتكافه إىل شوال ) الرب تردن هبن ؟ : ( عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ثنا سويد بن سعيد حدثنا مسلم بن خالد عن عبد الرمحن بن احلارث عن حممد بن جعفر بن الزبري حد - ٤٥٠٧
إن امداد العرب كثرت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاضطروه إىل بيت : عن عائشة قالت : عن عروة 

واهللا يا بنت الصديق لقد اشترطت كال : يا رسول اهللا هلك القوم فقال : اللهم العنهم فقالت عائشة : عائشة فقال 
اللهم أين بشر أضيق مبا يضيق به البشر وأعجل مبا يعجل به من البشر فإميا امرئ : إىل ريب شرطا ال خلف له قلت 

  بدرت مين بادرة فاجعلهاله كفارة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أهنا قالت واعد رسول اهللا : أيب سلمة حدثنا سويد بن سعيد حدثنا ابن أيب حازم عن أبيه عن  - ٤٥٠٨
ما خيلف اهللا : جربيل صلى اهللا عليهما يف ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ومل يأت ويف يده عصا فألقاها وقال 

واهللا : يا عائشة مىت دخل هذا الكلب هاهنا ؟ قالت : وعده وال رسلهثم التفت فإذا جرو كلب حتت السرير فقال 
: أيت به فأمر به فأخرج فجاء جربيل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واعدتين فجلست ومل تأت قال ما ر



  منعين الكلب الذي كان يف بيتك إنا ال ندخل بيتا فيه كلب وال صورة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بن ماهك أن حفصة بنت عبد  حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حيىي بن سليم عن ابن خثيم عن يوسف - ٤٥٠٩
  عن عائشة أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمر بالفرعة من الغنم من مخسة واحدة : الرمحن حدثته 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا سويد حدثنا رشدين بن سعد عن ابن اهلاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن حممد  - ٤٥١٠
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو ميوت وعنده قدح فيه ماء فأدخل يده يف القدح مث مسح : لت عائشة قا

  اللهم أعين على سكرات املوت : به وجهه مث يقول 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: طلحة حدثنا سويد بن سعيد حدثنا صاحل بن موسى الطلحي عن معاوية بن اسحاق عن عائشة بنت  - ٤٥١١
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جهاد النساء احلج : عن عائشة أم املؤمنني قالت 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا صاحل بن موسى عن معاوية بن اسحاق عن عائشة بنت طلحة  - ٤٥١٢
   عليه و سلم أسرع الرب ثوابا صلة الرحم وأسر الشر عقوبة البغي قال رسول اهللا صلى اهللا: أم املؤمنني قالت 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

مسعت : مسعت عبد اهللا بن أيب قيس قال : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا بقية عن حممد بن زياد قال  - ٤٥١٣
  لصيام هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الوصال يف ا: عائشة تقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا حممد بن بكر حدثنا ابن أيب عروبة عن قتادة عن معاذة  - ٤٥١٤
مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول فإين أستحي منهم وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : قالت 
  يفعله 

  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

عن : حدثنا إسحاق حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هارون األعور عن بديل بن ميسر عن عبد اهللا بن شقيق  - ٤٥١٥
  ]  ٨٩: الواقعة [ عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قرأ فروح ورحيان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة قالت كان أحب الشراب إىل : فيان عن معمر عن الزهري عن عروة حدثنا إسحاق حدثنا س - ٤٥١٦
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احللو البارد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا اسحاق عن وكيع بن اجلراح حدثنا زكريا بن أيب زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب  - ٤٥١٧
عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ائشة قالت عن ع: عن ابن الزبري 

  اللحية والسواك واالستنشاق وقص األظفار وغسل الرباجم ونتف اإلبط وحلق العانة واالنتقاص باملاء 
  قال وكيع يعين االستنجاء باملاء ينقص البول 

  ون املضمضة قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إال أن تك
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن عائشة قالت : حدثنا اسحاق حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٥١٨
النمل ) [ إنك ال تسمع املوتى : ( لقد علموا أن الذي كنت أدعوهم يف ا لدنيا إليه حق وقد قال اهللا : عليه و سلم 

 :٨٠  [  
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا اسحاق حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة  - ٤٥١٩
  ال مىن مناخ ملن سبق : يا رسول اهللا أال نبين لك بيتا يظلك ؟ قال : قلنا : عن عائشة قالت 

اشتريت بريرة : عن عائشة قالت : ن إبراهيم عن األسود حدثنا اسحاق حدثنا جرير عن األعمش ع - ٤٥٢٠
ألعتقها فاشترط أهلها والءها فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أعتقيها فإن الوالء ملن أعتق 

  وكان زوجها حرا وهي مملوكة فخريها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا اسحاق حدثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن ابن جريج عن حيىي بن سعيد عن عمرة  - ٤٥٢١
يعق عن الغالم شاتان مكافئتان وعن اجلرية شاة قالت عائشة فعق رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن عائشة قالت 

: اذحبوا على امسه وقولوا : رأسه األذى وقال سلم عن احلسن و احلسني شاتني شاتني يوم السابع وأمر أن مياط عن 
  بسم اهللا اهللا أكرب اللهم منك ولك هذه عقيقة فالن 

وكانوا يف اجلاهلية تؤخذ قطعنة قطنة جتعل يف دم العقيقة مث توضع على رأسه فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قال 
  سلم أن جيعلوا مكان الدم خلوقا 

  ه صحيح إسناد: قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا اسحاق حدثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة  - ٤٥٢٢
  كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يب صلى اهللا عليه و سلم قال عن عائشة عن الن: حدثنا اسحاق حدثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة  - ٤٥٢٣
  كل شراب أسكر فهو حرام : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



دخل علي النيب صلى : عن عائشة قالت : حدثنا اسحاق حدثنا سفيان عن الزهري عن القاسم بن حممد  - ٤٥٢٤
إن أشد الناس عذابا يوم القيامة : اهللا عليه و سلم وقد استترب بقرام فيه متاثيل فلما رآه تلون وجهه وهتكه وقال 

  الذين يشبهون خبلق اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : عن عائشة قالت : حدثنا اسحاق حدثنا اسحاق بن سليمان عن املغرية بن زياد عن عطاء  - ٤٥٢٥
  : ة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة من ثابر على ثنيت عشرة ركعة من السنة سوى الفريض: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أربعا قبل الظهر وركعتني بعد الظهر وركعتني بعد العشاء وركعتني قبل الفجر 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كان رسول : عن عائشة قالت : حدثنا إسحاق حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٥٢٦
  صلي ما بني العشاء ثالث عشرة ركعة يوتر منها خبمس يسلم يف اخلامسة اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن النيب صلى اهللا : عن عائشة قالت : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة  - ٤٥٢٧
تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا : يقول عليه و سلم كان إذا اشتكى اإلنسان قال بريقه مث قال به يف التراب و

  بإذن ربنا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا إسحاق حدثنا معن القزاز عن فالن بن حممد بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٥٢٨
  علمهن إياه جربيل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يفسر شيئا من القرآن برأيه إال آيا بعدد 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كم : عن عائشة أهنا سألتها : حدثنا إسحاق حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا يزيد الرشك عن معاذة  - ٤٥٢٩
  أربع ركعات ويزيد ماشاء اهللا : كان رسول اهللا يصلى الضحى ؟ قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا إسحاق حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حممد بن مهزم الشعاب حدثنا عبد الرمحن بن حدثن - ٤٥٣٠
أما إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي : عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : القاسم حدثنا القاسم 

  دنيا واآلخرة حظه من خري الدنيا واآلخرة ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خري ال
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا إسحاق حدثنا شريك عن أيب اسحاق عن األسود  - ٤٥٣١
  كان ال يتوضأ بعد الغسل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



: مسعت طلحة بن عبيد اهللا قال : قال  حدثنا اسحاق حدثنا النضر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم - ٤٥٣٢
وأنا : إين صائمة فقال : أهوى إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليقبلين وأنا صائمة فقلت : مسعت عائشة قالت 

  صائم فقبلين 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سئل : عن عائشة قالت : مسعت أبا سلمة : حدثنا اسحاق حدثنا النضر حدثنا شعبة عن سعد قال  - ٤٥٣٣
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي العمل أحب إىل اهللا قال أدومه وإن قل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قالت عائشة كنا : مسعت عروة بن الزبري قال : حدثنا اسحاق حدثنا النضر حدثنا شعبة عن سعد قال  - ٤٥٣٤
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف وجعه الذي : دنيا واآلخرة قالت نسمع أن نبيا ال ميوت حتىيخري بني ال

مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن : تويف فيه أخذته حبة فسمعته بقول 
  فعلمت أنه خري ]  ٦٩: النساء ) [ أولئك رفيقا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن عائشة قالت : حدثنا اسحاق حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٥٣٥
  عليه و سلم ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مئة شرط 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قالت عائشة ما رأيت أشد : حدثنا اسحاق حدثنا جرير عن األعمش عن أيب وائل عن مسروق قال  - ٤٥٣٦
  وجعا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قضى : عن عائشة قالت : حدثنا اسحاق حدثنا وكيع عن ابن أيب ذئب عن خملد بن خفاف عن عروة  - ٤٥٣٧
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن اخلراج بالضمان 

دخلت على عائشة فدعت يل بطعام : ثنا محاد عن جمالد عن الشعيب عن مسروق قال حدثنا إسحاق حد - ٤٥٣٨
أذكر احلال اليت فارق : مم ذاك ؟ قالت : كل فإين ما شبعت من طعام فأشاء أن أبكي إال بكيت قلت : فقالت يل 

  حىت حلق باهللا عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الدنيا ما شبع رسول اهللا من خبز بر يف يوم مرتني 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ما شبع آل حممد : عم عائشة قالت : حدثنا إسحاق حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن األسود  - ٤٥٣٩
  مذ قدم املدينة من طعام بر ثالث ليال تباعا حىت قبض 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  ن إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد عن األسود حدثنا إسحاق حدثنا حجاج ع - ٤٥٤٠
  ما شبع آل حممد غداء وال عشاء من خبز الشعري ثالثة أيام متتابعات حىت حلق باهللا : عن عائشة قالت : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : ن بن يزيد عن األسود حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن عبد الرمح - ٤٥٤١
  ما شبع رسول اهللا يومني من خبز الشعري حىت مات : عائشة قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

تويف رسول اهللا : عم عائشة قالت : حدثنا إسحاق حدثنا جرير عن األعمش عن أيب وائل عن مسروق  - ٤٥٤٢
  وال شاة وال بعريا ومل يوص بشيء  صلى اهللا عليه و سلم ومل يترك دينارا وال درمها

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق حدثنا عبد اهللا بن مسلمة ابن قعنب حدثنا مالك بن أنس عن عبد الرمحن بن القاسم عن  - ٤٥٤٣
  عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفرد احلج : أبيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عم عائشة اهنا : حدثنا إسحاق حدثنا سليم بن أخضر عن عوف عن أويف بن دهلم العدوي عن معاذة  - ٤٥٤٤
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ينال من وجوهنا وهو صائم : قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عن ع: حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة  - ٤٥٤٥
نعم إن الدائن إذا حدث : ( يا رسول اهللا أراك تستعيذ من الدين فقال : عليه و سلم كان يستعيذ من الدين فقلت 

  ) كذب وإذا وعد أخلف 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين عروة : كما أخربتك قال  مسعته من الزهري واهللا: حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا سفيان قالت  - ٤٥٤٦
وكنت أغتسل أنا وهو من : عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يغتسل يف القدح وهو الفرق قالت : 

  إناء واحد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ق يل أبق يل أب: فأقول له : عن عائشة قالت : حدثين معاذة : وزاد عاصم األحول قال : قال سفيان  - ٤٥٤٧
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول : عن عائشة قالت : حفظت من الزهري عن عروة : حدثنا حممد بن عباد حدثنا سفيان قال  - ٤٥٤٨
يا أبا بكر هل علي من عني : ( اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأتينا كل يوم طريف النهار قأتانا يوما يف حبر الظهرية فقال 

قال ) فإن ريب تبارك وتعاىل قد أذن يل يف اخلروج : ( يارسول اهللا إمنا هي أم رومان و أمساء و عائشة قال : قال ) ؟ 



  ) الصحبة : ( الصحبة يا رسول اهللا قال : 
  ) ال بل الثمن يا أبا بكر : ( يا رسول اهللا خذ إحدى راحليت فاركبها قال : وكان أبو بكر قد اختذ راحلتني فقال 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أيت : حدثنا حممد بن عباد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة  - ٤٥٤٩
  ) لو كانت فاطمة ألقمت عليها احلد : ( فأمر هبا فقطعت وقال  -أو سارقة  -بسارق 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا : بن عباد حدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة  حدثنا حممد - ٤٥٥٠
بسم اهللا تربة أرضنا : ( قال بإصبعه هكذا مث قال  -أو الشئء  -عليه و سلم كان إذا كان يف يد الرجل القرحة 

  ) بريقه بعضنا ويشفى سقيمنا بإذن ربنا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

خيرب عن عائشة أن رسول اهللا : حدثنا حممد بن عباد حدثنا سفيان عن مسي مسع أبا بكر بن عبد الرمحن  - ٤٥٥١
  صلى اهللا عليه و سلم كان يدركه الصبح وهو جنب مث يصوم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما : عن عائشة قالت : لقاسم حدثنا حممد بن عباد حدثنا أبو سعيد عن ابن هليعة عن أيب األسود عن ا - ٤٥٥٢
  أحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال ذا تقى 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أم املؤمنني قالت : حدثنا حممد بن عباد حدثنا سفيان عن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة  - ٤٥٥٣
طوىب هلذا مل يدرك : يا رسول اهللا : يصلي عليه فقلت  أيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بصيب من صبيان األنصار: 

خلق ! يا عائشة أو غري ذلك ؟ : ( فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -أو مل يعقله أو يفعله  -شرا ومل يره 
ب اللخ اجلنة وخلق هلا أهال وخلقها هلم وهم يف أصالب آبائهم وخلق النار وخلق هلا أهال خلقها هلم وهم يف أصال

  ) آبائهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان : عن عائشة قالت : مسعته من عبد ربه بن سعيد عن عمرة : حدثنا حممد بن عباد حدثنا سفيان قال  - ٤٥٥٤
  القطع يف ربع دينار فصاعدا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن هشام عن عمار بن زريق عن األعمش عن إبراهيم عن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا معاوية  - ٤٥٥٥
  أدجلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة البطحاء : عن عائشة قالت : األسود 



عن عائشة ان النيب صلى اهللا : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٥٥٦
  ة فسماها خضرة عليه و سلم مر بأرض تسمى غدر

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن عبد اهللا حدثنا أبو اجلواب عن سليمان بن قرم عن األعمش عن إبراهيم عن األسود  - ٤٥٥٧
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الدباء واحلنتم واملزفت : عن عائشة قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن عائشة قالت : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا يونس ين بكري حدثنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٥٥٨
كانت أمي تعاجلين بالسمنة تريد أن تدخلين على النيب صلى اله عليه وسلم فما استقام هلا ذلك حىت أكلت الرطب 

  بالقثاء فسمنت كأحسن السمنة 
  ه صحيح إسناد: قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا يونس ين بكري عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة  - ٤٥٥٩
  ) احلرب خدعة : ( عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

اسم عن حممد بن مسلم بن أيب الوضاح عن هشام بن عروة حدثنا حممد بن عبد اهللا حدثنا هاشم ابن الق - ٤٥٦٠
  سلوا اهللا كل شئ حىت الشسع فإن اهللا إن مل ييسره مل يتيسر : عن عائشة قالت : عن أبيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ائشة أن عن ع: حدثنا حممد بن عبد اهللا حدثنا عبد اهللا ابن يزيد حدثنا حيوة أيب األسود عن عروة  - ٤٥٦١
  ) كمؤخرة الرحل : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل يف غزوة تبوك عن سترة املصلي فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا حدثنا عبد اهللا بن يزيد حدثنا حيوة حدثين نافع بن سليمان أن حممد بن أيب  - ٤٥٦٢
  صاحل أخربه عن أبيه 

اإلمام ضامن : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ع عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم تقول أنه مس: 
  ) واملؤذن مؤمتن فأرشد اهللا األئمة وعفا عن املؤذنني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أم :  حدثنا سريج بن يونس حدثنا أبو معاوية عن طلحة بن حيىي عن عائشة بنت طلحة - ٤٥٦٣
ال : فنقول ) هل عندكم من شئ ؟ : ( رمبا دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال لنا : املؤمنني قالت 

  ) إين إذا صائم : ( فيقول 



  فأكل : قالت ) هلموه فإين قد كمن صائما ( ودخل علينا مرة فقلنا له أهدي لنا حيس فخبأنا لك منه فقال : قالت 
  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة حدثنا أبو بكر احلنفي حدثنا عبد احلميد بن جعفر عن األسود ابن  - ٤٥٦٤
لن يذهب الليل والنهار حىت : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عائشة قالت : العالء عن أيب سلمة 
  ) يعبد الالت والعزى 

هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على : ( يا رسول اهللا فقد كنت أظن حني قال اهللا :  قلت: قالت 
أن ذلك تاما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ]  ٩: والصف  ٣٣: التوبة ) [ الدين كله ولو كره املشركون 

من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من خري سيكون من ذلك ما شاء اهللا مث يبعث اهللا رحيا طيبة فتقبض روح : ( 
  ) ويبقى اآلخرون فريجعون إىل دين آبائهم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا أخربين حممد بن حيىي بن حبان عن عبد : حدثنا جماهد بن موسى حدثنا أبوأسامة قال  - ٤٥٦٥
فقدت النيب صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة من الفراش  :عن عائشة قالت : الرمحن األعرج عن أيب هريرة 

اللهم إين أعوذ مبعافاتك من : ( فالتمسته بيدي فوقعت يدي على قميه ومها منصوبتان وهو ساجد وهو يقول 
  ) عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

حدثنا مهام عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن شيبة اخلضري أنه شهد عروة  حدثنا هدبة بن خالد - ٤٥٦٦
ثالث أحلف عليهن ال : ( عن عائشة عن النيب رسول اهللا صلى اله عليه وسلم قال : حيدث عمر بن عبد العزيز 

ال يتوىل اهللا  -لصدقة الصوم والصالة وا: وسهام اإلسالم ثالثة  -جيعل اهللا من له سهم يف اإلسالم كمن ال سهم له 
ال : عبدا فيوليه غريه يوم القيامة وال حيب قوما إال جاء معهم يوم القيامة و الرابعة لو حلفت عليها مل أخف أن آمث 

  ) يستر اهللا على عبده يف الدنيا إال ستر عليه يف اآلخرة 
  إذا مسعنت مثل هذا من مثل عروة فاحفظوه : فقال عمر بن عبد الزبز 

: وحدثين عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : قال إسحاق  - ٤٥٦٧
  مبثله 

  إسناده متصل : قال حسني سليم أسد 

حدثثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا حممد ين خالد بن عثمة عن عبد اهللا بن منيب عن هشام بن عروة  - ٤٥٦٨
  ) ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عائشة قالت : عن أبيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن إبراهيم بن إمساعيل عن داود ابن احلصني  - ٤٥٦٩
السواك مطهرة للفم مرضاة : ( سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ر: عن عائشة قالت : عن القاسم بن حممد 



  ) املوت : ( وما السام ؟ قال : قلت ) للرب ويف احلبة السوداء شفاء من كل داء إال السام 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حممد بن عبيد بن أيب حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أيب حدثنا ابن إسحاق عن ثور بن زيد عن  - ٤٥٧٠
حدثتين : بعثين عدي بن عدي إىل صفية بنت شيبة أسأهلا عن أشياء كانت ترويها عن عائشة قالت : صاحل قال 

  ) ال طالق وال عتاق يف إغالق : ( عائشة أهنات مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

دثين عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم بن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا ابن أيب فديك ح - ٤٥٧١
اكشفي يل عن قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم وصاحبيه فكشفت عن ! يا أمه : قلت هلا : عن عائشة قال : حممد 

ثالثة قبور الطئة مبطوحة ببطحاء العرصة احلمراء فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقدما وأبا بكر رأسه بني 
  صلى اهللا عليه و سلم وعمر رأسه عند رجلي النيب صلى اهللا عليه و سلم  كتفي النيب

: عن عائشة قالت : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا يونس بن بكري حدثنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٥٧٢
هرية ورجل من بين مل يكن مع النيب صلى اهللا عليه و سلم حني هاجر من مكة إىل املدينة إال أبو بكر و عامر بن ف

  الديل مشرك كان دليلهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن متري حدثنا حممد بن فضيل عن األعمش عن أيب صاحل قال  - ٤٥٧٣
به وإن ما دام عليه صاح: أي العمل أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قالتا : سئلت عائشة و أم سلمة : 

  قل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا خالد عن عبيد اهللا بن سعبد أيب مسلم عن األعمش عن أيب  - ٤٥٧٤
دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خفت أن أكون أمر يف بشئ : عن عائشة قالت : الضحى عن مسروق 

فإين قد اخترتك وخري نساءه كلهن فاخترنه فلم : قلت ) ال : ( هذا ألحد قبلي ؟ قال هل ذكرت : فخريين فقلت 
  يعده شيئا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا ابن إدريس حدثنا ابن أيب ذئب عن خملد بن خفاف عن عروة عن  - ٤٥٧٥
  عليه و سلم أن اخلراج بالضمان  قضى رسول اهللا صلى اهللا: عائشة قالت 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا سويد ين سعيد حدثنا حممد بن عبد الرحيم بن شروس احلليب عن ابن ميناء عن أبيه  - ٤٥٧٦
  ! ) لوحيد الشهيد بأيب الوحيد الشهيد بأيب ا: ( رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم التزم عليا وقبله ويقول : قالت 



حدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد األعلى حدثنا حممد بن إسحاق حدثين حممد بن جعفر بن الزبري عن  - ٤٥٧٧
كنت إذا أردت أن أفرق رسول اهللا صدعت الفرق من يافوخه وأرسلت ناصيته بني : عن عائشة قالت : عروة 
  كتفيه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ثنا جعفر ين مهران حدثنا عبد األعلى حدثنا حممد بن إسحاق عن حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري حد - ٤٥٧٨
) [ وذرين واملكذبني أويل النعمة ومهلهم قليال : ( ملا نزلت : عن عائشة قالت : عن أبيه عباد بن عبد اهللا بن الزبري 

  در مل يكن إال يسريا حىت كانت وقعة ب: قال ]  ١١: املزمل 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد األعلى رضي اهللا عنه عن حممد بن إسحاق حدثين الزهري عن عبيد  - ٤٥٧٩
رجع رسول اهللا من البقيع فدخل علي فوجدين وأنا أجد صداعا يف رأسي : عن عائشة قالت : اهللا بن عبد اهللا عتبة 

  وارأساه : وأنا أقول 
وما يضرك لو مت قبلي فقمت عليك فكفنتك مث صليت عليك : ( مث قال ) بل أنا واهللا يا عائشة وارأساه : ( ال ق

  ) ودفنتك ؟ 
فتبسم رسول اهللا قال : واهللا لكأين بك لو فعلت ذلك قد رجعت إىل بييت فأغرست فيه ببعض نسائك قال : قالت 

دعا نساءه فسأهلن أن يأذن له أن ميرض يف بييت فأذن له فخرج وتتام به وجعه حتىاستعر به وهو يف بيت ميمونة ف
  أحدمها الفضل بن عباس ورجل آخر ختط قدماه عاصبا رأسه حىت جاء بييت : رسول اهللا ميشي بني رجلني من أهله 

علي : ال قال : قلت : تدري من الرجل اآلخر ؟ قال : فحدثت هذا احلديث عبد اهللا بن عباس قال : قال عبيد اهللا 
أهريقوا علي سبع قرب من آبار شىت حىت أخرج إىل الناس : ( غمي على رسول اهللا واشتد به وجعه مث أفاق قال 

  قالت فأقعدناه يف خمضب حلفصة بنت عمر فصببنا عليه املاء حىت طفق يقول بيده حسبكم حسبكم ) فأعهد إليهم 
ه فجلس على املنرب فكان أول ما تكلم به أن صلى عاصبا رأس -كما حدثين أيوب بن بشري  -مث خرج : قال حممد 

إن عبد امن عباد اهللا خريه اهللا بني الدنيا وبنب ما عند اهللا فاختار : ( على أصحاب أحد فأكثر الصالة عليهم مث قال 
هذه على رسلك يا أبا بكر انظروا : ( قال ففهمها أبو بكر فبكى وعرف أن رسول اهللا نفسه يريد قال ) ما عند اهللا 

األبواب الالصقة يف املسجد فسدوها إال ما كان من بيت أيب بكر فإين ال أعلم أحدا كان أفضل عندي يف الصحبة 
  ) منه 

عن عائشة أن امرأة سألت : حدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك عن معاذ ة  - ٤٥٨٠
فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكان عمله أتعملني كعمله : عائشة عن وصال صيام رسول اهللا فقالت 

  ]  ١٨٧: البقرة ) [ وأمتوا الصيام إىل الليل : ( أما أنا فواهللا ما صمت ليال قط إن اهللا قال : نافلة ؟ مث قالت عائشة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أكان رسول : أن امرأة سألت عائشة ] : عن معاذة [ حدثنا جعفر حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك  - ٤٥٨١
: أي أيام الشهر كان يصوم ؟ قالت : نعم قلت : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم من كل شهر ثالثة أيام ؟ قالت 



  ما كان يبايل من أي أيام الشهر صام 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ن مسلم حدثنا األوزاعي حدثنا الزهري عن القاسم بن حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا الوليد ب - ٤٥٨٢
  أدرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ثوب حربة مث أخر عنه : عن عائشة قالت : حممد 

  فإن بقايا ذلك الثوب لعندنا : قال القاسم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هللا بن منيب يعين املدين أخربين هشام بن عروة عن حدثنا أبو موسى حدثنا حممد بن عثمة حدثنا عبد ا - ٤٥٨٣
ال يكون ملسلم أن يهجر مسلما فوق ثالث أيام : ( عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عروة 

  ) فإذا لقيه فسلم عليه ثالث مرات كل ذلك ال يرد عليه فقد باء بإمثه مع إمثه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا جعفربن مهران حدثنا عبد األعلى حدثنا حممد بن إسحاق عن ابن شهاب حدثين عبيد اهللا بن عبد  - ٤٥٨٤
  ) بل الرفيق األعلى من اجلنة : ( كان آخر كالمه كلمة مسمعتها منه وهو يقول : عن عائشة أهنا قالت : اهللا بن عتبة 

  إن نيب اهللا ال يقبض حىت خيري : يقول لنا إذا واهللا ال خيتارنا وعرفت أن الذي كان : قلت : قالت 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد األعلى حدثنا حممد بن إسحاق حدثين يعقوب بن عتبة عن الزهري  - ٤٥٨٥
حني دخل رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاضطجع يف حجريت يف ذلك اليوم : عن عائشة قالت : عن عروة 

فنظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و : من املسجد فدخل علي رجل من آل ايب بكر ويف يده سواك أخضر قالت 
فأخذته ) نعم : ( يا رسول اهللا أجتب أن أعطبك هذا السواك ؟ قال : سلم وهو يف يده نظرا عرفت أنه يريده قلت 

  فمضغته له حىت لينته مث أعطيته إياه 
  به كأحسن ما رأيته يسنت بسواك قبله  فاسنت: قالت 
فذهبت أنظر يف وجهه فإذا : مث وضعه فوجدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يثقل يف حجري قالت : قالت 

  ) بل الرفيق األعلى من اجلنة : ( بصره قد شخص وهو يقول 
  خريت فاخترت والذي بعثك باحلق : فقلت : قالت 
  هللا عليه و سلم وقبض رسول اهللا صلى ا: قالت 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد األعلى حدثنا حممد بن إسحاق حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن  - ٤٥٨٦
مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني سحري وحنري ويف بييت : مسعت عائشة تقول : الزبري عن أبيه عباد قال 

فيه أحدا فمن سفهي وحداثة سين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبض وهو يف حجري مث وضعت مل أظلم 
  رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



  عن عائشة حدثنا جعفر حدثنا عبد األعلى حدثنا حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب أيب بكر عن عمرة  - ٤٥٨٧
 :  

ملا نزلت آية الرجم ورضاعة الكبري عشرا ] : قالت عائشة : [ وعن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال  - ٤٥٨٨
  فلقد كانت يف صحيفة حتت سريري فلما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تشاغلنا مبوته فدخل داجن فأكلها 

حيىي بن أيب كثري أن زيدا حدثه أن أبا سالم حدثه أن عبد اهللا بن  حدثنا هدبة بن خالد حدثنا أبان حدثنا - ٤٥٨٩
خلق ابن آدم على ثالث : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : أن عائشة حدثته قالت : فروخ حدثه 

حلجر من مئة وستني مفصال فإذا محد اهللا وهلل اهللا واستغفر اهللا ومحد اهللا وعزل الشوكة عن طريق املسلمني وا
تلك الستني والثالث مئة مفصل فقد زحزح عن النار ] عدد [ طريق املسلمني وأمر باملعروف وهنى عن املنكر 

  ) نفسه يومئذ من النار  -أو أحدذر  -وأحرز 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : ائشة أهنا قالت عن ع: حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا حممد بن طلحة عن زبيد عن جماهد  - ٤٥٩٠
  ) ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه يورثه : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا أبو إبراهيم إمساعيل بن إبراهيم الترمجاين حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن عروة  - ٤٥٩١
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضع حلسان بن ثابت منربا يف املسجد ينشد عليه قائما ينافح عن كان رسول : قالت 

  ) إن اهللا يؤيد حسان بروح القدس ما نافح عن رسول اهللا : ( رسول اهللا مث يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة قالت : براهيم حدثنا حكيم بن نافع عن هشام بن عروة عن أبيه حدثنا أبو معمر إمساعيل بن إ - ٤٥٩٢
  ) سجدتا السهو جتزئ يف لصالة من كل زيادة ونقصان : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : عبد اهللا بن عامر حدثنا حممد بن الصباح البزار حدثنا شريك عن عاصم بن عبيداهللا عن  - ٤٥٩٣
السالم عليكم دار قوم مؤمنني أنتم لنا : ( فقدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاتبعته فأتى البقيع فقال : قالت 

  ) فرط وإنا بكم الحقون اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : عن عائشة قالت : ح حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أيب عن القاسم بن حممد حدثنا حممد بن الصبا - ٤٥٩٤
  ) من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن : لزهري عن أيب سلمة حدثنا حممد بن الصباح حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن يونس بن يزيد عن ا - ٤٥٩٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن ينام وهو جنب مل ينم حىت يتوضأ وإذا أراد أن : عائشة قالت 

  يأكل غسل يديه مث أكل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : بنت طلحة حدثنا حممد بن الصباح حدثنا إمساعيل بن زكريا عن طلحة بن حيىي عن عائشة  - ٤٥٩٦
) هل أصبح عندكم شئ ؟ : ( إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليدخل علينا فيقول : أم املؤمنني قالت 

  ) إين صائم : ( ال فيقول : فنقول 
لقد : ( نعم حيس أهدي لنا فقال : قلت : قالت ) هل عندكم شئ ؟ : ( ولقد دخل علينا ذات يوم فقال : قالت 

  مث دعا به فطعم ) وأنا صائم أصبحت 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عثر أسامة : عن عائشة قالت : حدثنا حممد بن الصباح حدثنا شريك عن العباس بن ذريح عن البهي  - ٤٥٩٧
 يا عائشة أميطي عنه االذى فقذرهتا فجعل النيب: بعتبة الباب فشج يف وجهه فقال يل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ولو كان أسامة جارية حلليته وكسوته حىت أنفقه : ميص شجته وميجها ويقول 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا حممد بن الصياح حدثنا امساعيل عن حممد بن اسحاق عن عبد اهللا بن حممد بن أيب عتيق قال  - ٤٥٩٨
  : قول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي: مسعت عائشة تقول 

  السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عباد حدثنا حامت عن معاوية بن أيب مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبري عن  - ٤٥٩٩
من قطعها إن الرحم شجنة من الرمحن من وصلها وصله و: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عائشة قالت 

  ) قطعه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن رسول اهللا : حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة  - ٤٦٠٠
إن : جبارية يف سرقة من حرير ففتشتها فإذا هي أنت فقلت  -فيما يرى النائم  -أتيت : صلى اهللا عليه و سلم قال 

   -مرتني أو ثالثا  -ند اهللا ميضه يكن من ع
فتزوجين بعد وفاة خدجية وقبل خمرجه إىل املدينة بسنتني أو ثالثا وأنا بنت سبع سنني فلما قدمنا : فقالت عائشة 

جائين نسوة وأنا ألعب على أرجوحة فهيأنين وصنعنين مث أتني يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبىن يب وأنا بنت 
  تسع سنني 



عن : حدثنا أمحد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن اسحاق بن حيىي عن ايب بكر بن حزم عن عمرة  - ٤٦٠١
  لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الراشي واملرتشي : عائشة قالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يقال هلا سلمى من بكر بن  -موالة لنا حدثنا : حدثنا أمحد بن منيع حدثنا مروان عن رزين البكري قال  - ٤٦٠٢
يا عائشة هل من كسرة ؟ فأتيته : دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : مسعت عائشة تقول : أهنا  -وائل 

يا عائشة هل دخل بطين منه شئ ؟ كذلك قبلة الصائم إمنا اإلفطار مما دخل وليس : بقرص فوضعه على فيه وقال 
  مما خرج 

  إسناده ضعيف : ليم أسد قال حسني س

عن عائشة أن : حدثنا أمحد بن منيع حدثنا مروان عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حيان عن عمه  - ٤٦٠٣
  أقرأ فيهما بفاحتة الكتاب ؟ : النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي ركعيت الفجر وخيففهما حىت أقول 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

تويف : قالت عائشة : حدثنا داود بن عمرو الضيب حدثنا نافع بن عمر اجلمحي عن ابن أيب مليكة قال  - ٤٦٠٤
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بييت ويف يومي وبني سحري وحنري ومجع اهللا بني ريقي وريقه 

سلم فأخذته مث مضغته مث دخل عبد الرمحن بن أيب بكر بسواك فضعف عنه النيب صلى اهللا عليه و : قالت عائشة 
  سننته به 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن عائشة قالت : حدثنا حممد بن عبيد بن حساب حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه  - ٤٦٠٥
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رأى الريح قد اشتدت تغري وجهه 

  حسن إسناده : قال حسني سليم أسد 

ذكر أنه مسعه منها  -عن عائشة : حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا أبو عوانة عن مساك عن عكرمة  - ٤٦٠٦
اللهم إمنا أنا بشر فال تعاقبين أميا رجل من : ( أهنا رأت النيب صلى اهللا عليه و سلم يدعو رافعا يديه يقول  -

  ) املسلمني آذيته أو شتمته فال تعاقبين 
  إسناده ضعيف : ني سليم أسد قال حس

أن رسول اهللا : حدثنا عبد اهللا بن معاوية حدثنا محاد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن احلسن عن عائشة  - ٤٦٠٧
: يا رسول اهللا فأين العرب يومئذ ؟ فقال : صلى اهللا عليه و سلم ذكر جهدا شديدا يكون بني يدي الدجال فقلت 

التسبيح والتهليل والتكبري : ( فما جيزء املؤمن يومئذ من الطعام ؟ قال : قلت ) قليل  إن العرب يومئذ) يا عائشة ( 
  ) غالم يسقي أهله من املاء أما الطعام فال طعام : ( فأي املال يومئذ خري ؟ قال : قلت ) 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن عائشة قالت : السماك عن عائذ عن عطاء  حدثنا احلسن بن محاد حدثنا حسني يعين اجلعفي عن ابن - ٤٦٠٨
من مات يف هذا الوجه حبج أو عمرة فمات فيه مل يعرض ومل حياسب وقيل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 
  ادخل اجلنة : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  لطائفني إن اهللا يباهي با: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قالت  - ٤٦٠٩
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا احلسن بن محاد حدثنا إبراهيم ابن عيينة عن صاحل بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٦١٠
ما يبكيك ؟ إن كنت تريدين اللحوق : جلست أبكي عند رأس النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يل : عائشة قالت 

  مثل زاد الراكب وال ختالطي األغنياء  يب فليكفك من الدنيا
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أمحد بن حامت الطويل حدثنا هشيم عن ابن أيب ليلى عن عطاء  - ٤٦١١
ال قال : قال ) سك ؟ أحججت عن نف: ( فذكر قرابة فقال ) وما شربمة ؟ ( و سلم مسع رجال يليب عن شربمة قال 

  ) فاحجج عن نفسك مث احجج عن شربمة : ( 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن حامت حدثنا يوسف بن املاجشون أخربين أيب عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة  - ٤٦١٢
يا أم : أجافت الباب دوين فقلت أصبحت عند عائشة فلما أصبحنا قامت فاغتسلت مث دخلت بيتا هلا و: قالتـ 

فادخلي فدخلت فصلت مثان ركعات ال أدري أقيامهن : املؤمنني ما أصبحت عند ك إال من أجل هذه الساعة قالت 
يا رمثية رأيت رسول اهللا يصليهن ولو : أطول أم ركوعهن أو سجودهن مث التفتت إيل فضربت فخذي مث قالت 

  نشر يل أيب على تركهن ما تركتهن 
  إسناده صحيح : ال حسني سليم أسد ق

عن عائشة أن النيب صلى اهللا : حدثنا أمحد بن حامت حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن هشام عن أبيه  - ٤٦١٣
  يستعذب له املاء : يستقى له العذب من بئر السقيا ورمبا قال : عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن اليب صلى اهللا : امت حدثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه ـ حدثنا أمحد بن ح - ٤٦١٤
  ) اخلراج بالضمان : ( عليه و سلم قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: عن عائشة قالت : حدثنا أمحد بن حامت حدثنا عبد العزيز بن حممد عن علقمة بن أيب علقمة عن أمه  - ٤٦١٥
صلي ها هنا فإن هذا من : ( اهللا أين أحب أن أصلي يف البيت فأخذ بيدي حىت أدخلين احلجر فقال  يارسول: قلت 



  ) استقصروا فأخرجوه من البيت  -أو قومه  -البيت ولكن قومك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جلديل عن احلسن بن حدثنا هارون أبو موسى احلمال حدثنا سفيان عن عبد الكرمي عن قيس بن مسلم ا - ٤٦١٦
  عن عائشة ان التيب صلى اهللا عليه و سلم أهدي له وشيقة ظيب وهوحمرم فردها : حممد بن علي 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو موسى حدثنا سفيان يف املوسم على رؤوس املأل حدثنا أبو موسى هارون البزار حدثنا حممد بن  - ٤٦١٧
عن عائشة عن : ابن جريج عن عبد الكرمي عن قيس بن مسلم عن احلسن بن حممد بن علي بكر الربساين حدثنا 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم حنوه 
  حلم يطبخ مث ييبس : الوشيقة : ومسعت سفيان يقول : قال هارون 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دخل على : عن عائشة قالت : ن جماهد حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا شريك عن األعمش ع - ٤٦١٨
يا رسول اهللا ألست كنت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل فقربه وأدىن جملسه فلما خرج من عنده قالت 

  ) بلى ولكن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم : ( تشكو هذا ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قام النيب : عن عائشة قالت : وليد حدثنا شريك عن حيىي ين سعيد عن القاسم بن حممد حدثنا بشر بن ال - ٤٦١٩
السالم : ( صلى اهللا عليه و سلم فراشه يف بعض الليل فظننت أنه يريد بعض نسائه فتبعته حىت قام على املقابر فقال 

  ) ال تفتنا بعدهم اللهم ال حترمنا أجرهم و( مث قال ) عليكم دار قوم مؤمنني وإنا بكم الحقون 
  ) وحيها لو تستطيع ما فعلت : ( مث التفت فرآين فأبصرين فقال : قالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا بشر بن الوليد حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة  - ٤٦٢٠
سالم عليكم دار : ( م من الليل فاتبعته فإذا هو بالبقيع فسمعته يقول فقدت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: قالت 

وحيها لو : ( مث التفت فنظر إىل فقال ) قوم مؤمنني أنتم لنا فرط إنا الحقون اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم 
  ) تستطيع ما فعلت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة إن سودة ملا كربت وهبت : دثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه حدثنا بشر بن الوليد ح - ٤٦٢١
  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقسم يل يومي ويومها وكانت أول امرأة تزوجت إيل : يومها لعائشة قالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن : بن مصرف عن خيثمةبن عبد الرمحن  حدثنا بشر بن الوليد حدثنا شريك عن منصور عن طلحة - ٤٦٢٢
  ) أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أدخل امرأة على زوجها ومل تقبض من صدافها شيئا : عائشة قالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اهللا صلى كان رسول : حدثنا بشر بن الوليد حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت  - ٤٦٢٣
  اهللا عليه و سلم يؤتى بالصبيان يدعو هلم ويربك عليهم فأيت بصيب فبال عليه فدعا مباء فأتبعه إياه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان النيب صلى : عن عائشة قالت : حدثنا بشر بن الوليد حدثنا شريك عن حيىي بن سعيد عن عمرة  - ٤٦٢٤
تني قبل الفجر وخيففهما حىت أرىي أنه ما قرأ فيها شسئا إال بفاحتة الكتاب أو ما قرأ اهللا عليه و سلم يصلي الركع

  فاحتة الكتاب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أهنا مسعت امراة تسأل عائشة عن امرأة : حدثنا بشر بن الوليد حدثنا أبو عقيل حيىي بن املتوكل عن هبية  - ٤٦٢٥
  صلي فسد حيضها فال تدري كيف ت

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف امرأة فسد حيضها وأهريقت دما فال تدري كيف : فقالت هلا عائشة 
تصلي فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت حتيض يف كل شهر مرة وحيضها 

هن وتقدرهن مث لتغتسل طهرها مث تستثفر بثوب مث مستقيم فلتقعد مثل ذلك من الليايل واأليام مث لتدع الصالة في
فأمرهتا بفعله فأذهب اهللا عنها فمري : تصلي فإين أرجو أن هذا من الشيطان وأن يذهيه اهللا عنها إن شاء اهللا قالت 

  صاحبتك بذلك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مان الشيبايت عن علي بن زيد بن جدعان حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا أبو حفص عمر عن سلي - ٤٦٢٦
لقد نزل جربيل : لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة إال مرمي بنت عمران : عن عائشة أهنا قالت : عن جدته 

بصوريت يف راحته حىت أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أ ن يتزوجين ولقد تزوجين بكرا وما تزوج بكرا غريي 
ري ولقد قربته يف بييت ولقد حفت املالئكة بييت وإن كان الوحي لينزل عليه و هو يف أهله ولد قبض ورأسه لفي حج

فيتفرقون عنه وإن كان لينزل عليه وإين ملعه يف حلافه وإين البنه خليفته وصديقه ولقد نزل عذري من السماء ولقد 
  خلقت طيبة وعند طيب ولقد وعدت مغفرة ورزقا كرميا 

عن عائشة قالت : على حدثنا أبو األحوص عن أشعث بن أيب الشعثاء عن األسود ين يزيد حدثنا عبد األ - ٤٦٢٧
إن قومك قصرت : ( فما هلم مل بدخلوه يف البيت ؟ قال : فقلت ) نعم : ( سألت عن اجلدار أمن البيت هو ؟ قال : 

ا من شاؤوا ولوال أن قومك فعل ذلك قومك ليدخلو: (  ١ -فقلت له ما شأن بابه مرتفع ؟ : قالت ) هبم النفقة 
  ) حديث عهدهم جباهلية فأخاف أن تنكرقلوهبم لنظرت أن أدخل احلجر يف البيت وأن ألزق بابه باألرض 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن : حدثنا عبد األعلى حدثنا بشر بن السري عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن بن الزبري  - ٤٦٢٨
لوال حدثان قومك باجلاهلية أللزقت باألرض وزدت يف البيت من : ( يب صلى اهللا عليه و سلم قال هلا عائشة أن الن

  ) احلجر ستة أذرع وجعلت هلا بابا شرقيا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مة ذكرتا عن عائشة أن أم حبيبة و أم سل: حدثنا عبد األعلى حدثنا حيىي عن هشام بن عروة أخربين أيب  - ٤٦٢٩
إن أولئك إذا كان فيهم : ( كنيسة باحلبشة رأينها فيها تصاوير فذكرتا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  ) الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند اهللا يوم القيامة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا : عن عائشة قالت : دثنا عبد األعلى حدثنا سفيان بن عيينة عن سامل أيب النضر عن أيب سلمة ح - ٤٦٣٠
   -يعين إذا أوتر النيب صلى اهللا عليه و سلم  -كنت مستيقظة حدثين وإذا كنت نائمة اضطجع 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أيب محزة عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت حدثنا عبد األعلى حدثنا أبو األحوص عن ميمون  - ٤٦٣١
  ) من دعا على من ظلمة فقد انتصر : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كان رسول اهللا صلى : عن عائشة قالت : حدثنا عبد األعلى حدثنا حيىي عن هشام بن عروة أخربين أيب  - ٤٦٣٢
  املسجد فأرجله وأنا حائض  اهللا عليه و سلم يفضي إيل رأسه وهو جماور يف

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت عائشة عن صيام : حدثنا عبد األعلى حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أيب لبيد عن أيب سلمة قال  - ٤٦٣٣
 قد أفطر ومل أره صام: كان يصوم حىت نقول قد صام ويفطر حىت نقول : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 

  من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إال قليال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أيو يعلى أمحد ين علي بن املثىن املوصلي حدثنا عبد األعلى حدثنا أبو األحوص عن أشعث بن أيب  - ٤٦٣٤
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن االلتفات يف الصالة : قالت عائشة : الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال 

  ) اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد : ( فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة النيب صلى اهللا عليه : حدثنا عبد األعلى حدثنا حيىي بن سعيد عن هشام بن عروة أخربين أيب  - ٤٦٣٥
  ) حلمى من فيح جهنم فأبردوها باملاء ا: ( و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



يا : عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت : حدثنا عبد األعلى حدثنا حيىي عن هشام بن عروة أخربين أيب  - ٤٦٣٦
خذي ما (  :رسول اهللا إن أباسفيان رجل شحيح وليس يعطيين ما يكفيين وولدي وأنا آخذ منه وال يعنلم فقال 

  ) يكفيك وولدك باملعروف 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن رسول : حدثنا عبد األعلى حدثنا سفيان بن عيينة عن مسي عن أيب بكر بن عبد الرمحن  - ٤٦٣٧
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يدركه الصبح وهو جنب مث يصبح صائما 

  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

كان يوم : عن عائشة قالت : حدثنا عبد األعلى حدثنا حيىي بن سعيد عن هشام بن عروة أخربين أيب  - ٤٦٣٨
عاشوراء يوما تصومه قريش يف اجلاهلية فكان رسول اهللا يصومه فلما قدم املدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزل صوم 

  صامه ومن شاء مل يصمه رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فكان من شاء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا عبد األعلى حدثنا كثري بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا الزهري عن عروة  - ٤٦٣٩
كنت أنا و حفصة صائمتني فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قالت 
يا نيب اهللا إنا كنا صائمتني اليوم فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه : إليه حفصة وكانت ابنة أبيها فقالت  فبدرتين

  ) اقضيا يوما آخر : ( فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أمه حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا مسلم بن خالد الزجني حدثنا حممد بن السائب بن بركة  - ٤٦٤٠
أهنا طافت مع عائشة ثالثة أسبع كلما طافت سبعا تعوذت بني الباب واحلجر حىت أكملت لكل سبع ركعتني ومعها 

النور ) [ له عذاب أليم ( ال تسبوه قد أصابه ما قال اهللا : نسوة قذكرن حسان بن ثابت فوقعن فيه وسببنه فقالت 
 :١١  [  

اجلنة بكلمات قاهلن حملمد صلى اهللا عليه و سلم وحني يقول أليب سفيان بن  وقد عمي واهللا إين أرجو أن يدخله اهللا
  : احلارث 

  ) هجوت حممدا فأجبت عنه وعند اهللا يف ذاك اجلزاء ( 
  ) فإن أيب ووالده وعرضي لعرض حممد منكم وقاء ( 
  ) فشركما خلريكما الفداء ! أهتجوه ولست له بكفء ؟ ( 

  ت رجاله ثقا: قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري عن عمران بن  - ٤٦٤١
أن عائشة أم املؤمنني حدثته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يكن يترك يف بيته شيئا فيه تصليب إال : حطان 
  نقضه 
أعطين ثوبا فأعطيتها ثوبا فقالت : لبيت مع أم املؤمنني إذ فطن هلا فقالت بينما أنا أطوف با: فحدثين مرة قال : قال 



  نعم فأبت أن تلبسه : فيه تصليب ؟ قلت : 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد اهللا بن وهب اخربنيه أسامة ين زيد عن ابن شهاب عن عروة عن  - ٤٦٤٢
  : أن حفص بن عبيد اهللا بن أنس حدثه قال : أسامة بن يزيد  وحدثين: قال : عائشة 

أال أخربكم بصالة املنافق ؟ يدع العصر حىت : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت أنس بن مالك يقول 
  ) ال قام فنقرهن كنقرات الديك ال يذكر اهللا فيهن إال قلي -أو على قرين الشيطان  -إذا كانت بني قرين شيطان 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اله : عن عائشة قالت : حدثنا احلسن بن عمر بن شقيق حدثنا محاد عن أيب لبابة  - ٤٦٤٣
  ) الزمر ( السجدة و ) تنزيل ( عليه وسلم يقرأ كل ليلة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا جعفر بن سليمان عن هارون األعور عن بديل عن عبد اهللا بن حدثنا احلسن بن عمر بن شقيق  - ٤٦٤٤
  ]  ٨٩: الواقعة [ } فروح ورحيان { كان النيب صلى اله عليه وسلم يقرأ هذا احلرف : عن عائشة قالت : شقيق 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن سعيد أن عروة بن الزبري حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد  - ٤٦٤٥
إن أول ما فرضت الصالة يف السفر واحلضر ركعتني فزيد يف احلضر وأقرت يف : عن عائشة أهنا قالت : حدثه 

  السفر كما هي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قدم رسول اهللا صلى :  عن عائشة قالت: حدثنا عبد األعلى حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه  - ٤٦٤٦
  اهللا عليه و سلم من سفر فعلقت على بايب درنوكا فيه اخليل ذوات األجنحة فأمرين فنزعته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت جماهد : حدثنا عبد األعلى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة حدثنا عبد الرمحن بن األصبهاين قال  - ٤٦٤٧
عن عائشة أن موىل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تويف فجئ مباله إىل رسول اهللا صلى اهللا  :بن وردان عن عروة 

  ) ها هنا أحد من أهل قرابته ؟ : ( عليه و سلم فقال 
  نعم فأعطاهم ماله : قالوا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد  حدثنا عبد األعلى حدثنا مسلم بن خالد حدثين ابن خثيم عن - ٤٦٤٨
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالعقيقة عن الغالم شاتان مكافئتان : عن عائشة أهنا قالت : الرمحن بن أيب بكر 
  وعن اجلارية شاة 



  : حدثنا عبد األعلى حدثنا معمر قال  - ٤٦٤٩
دنا حيدث نفسه بشئ لوتكلم به ذهبت إن أح: أن رجال قال لعائشة : مسعت ليثا حيدث عن شهر بن حوشب 

سئل عنها رسول اهللا صلى اله عليه وسلم فكرب ثالثا مث قال : فكربت ثالثا مث قالت : آخرته ولوظهر عليه لقتل قال 
  ) إمنا خيتربهبذا املؤمن : ( 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن صالة : هشام ين عروة عن أبيه حدثنا عبد األعلى عن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن  - ٤٦٥٠
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من الليل مثان ركعات سوى الوتر 

أهنا كانت عند عائشة : حدثنا عبد األعلى عن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن عروة  - ٤٦٥١
هذه فالنة وال تنام : عائشة : قالت ) من هذه ؟ ( : امرأة من بين أسد قدخل رسول اهللا صلى اله عليه وسلم فقال 

قالت ) عليكم ما تطيقون فإن اهللا ال ميل حىت متلوا : ( تذكر من صالهتا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أحب الدين الذي يدوم عليه صاحبه : عائشة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : بن الوليد عن حممد بن عمرو عن حيىي بن عبد الرمحن  حدثنا عبد األعلى حدثنا شجاع - ٤٦٥٢
خرجنا مع رسول ا هللا صلى اهللا عليه و سلم على أنواع ثالثة منا من أهل حبجة وعمرة معا ومنا من أهل : قالت 

  حبج مفرد ومنا من أهل بعمرة مفردة 
سك احلج وم أهل حبج مفرد مل حيلل من فمن كان أهل حبج وعمرة معا مل حيلل من شئ حرم عليه حىت يقضي منا

شئ مما حرم منه حىت يقضي مناسك احلج ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وسعى بني الصفا واملروة أحل مما 
  حرم منه حىت يستقبل حجا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ما كان : عن عائشة أنه قيل هلا :  حدثنا عبد األعلى حدثنا عمر بن علي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه - ٤٦٥٣
  أو حنو ذي  -كان خييط ثوبه وخيصف نعله : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع يف أهله ؟ قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن محزة بن عمرو : حدثنا عبد األعلى عن عمرو بن علي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٦٥٤
  إن شئت فصم وإن شئت فأفطر : إين أسافر أفأصوم قال : سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال  األسلمي

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد األعلى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي عن الطفيل أخي  - ٤٦٥٥
: نعم القوم أمة حممد لوال أهنم يقولون : أن يهوديا رأى يف املنام  -م عثمان فيما يعل -عن عائشة : عائشة من أمها 

ماشاء اهللا وشاء : ال تقولوا : فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : ما شاء اهللا وشاء حممد قال 



  ماشاء اهللا وحده : حممد قولوا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن  -إن شاء اهللا  -عن عائشة : د األعلى حدثنا عبد اهللا بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه حدثنا عب - ٤٦٥٦
  أبردوا بالظهر يف احلر : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  هكذا حدثنا به عبد األعلى بشك : أبو يعلى : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: فيما يظن أبو حيىي  -مسعت هشام بن عروة عن أبيه : هللا بن داود قال حدثنا عبد األعلى حدثنا عبد ا - ٤٦٥٧
عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أوتر خبمس ركعات وال جيلس إال يف آخرها قام فيها كلها إال اخلامسة 

  وصفة ابن داود 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : رون حدثنا داود بن أيب هند عن الشعيب عن مسروق حدثنا عبد األعلى حدثنا يزيد بن ها - ٤٦٥٨
كنت أفتل قالئد هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيبعث هبا ويقيم فيأيت ما يأيت احلالل قبل أن يبلغ : قالت 

  اهلدي مكة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : ىي بن سعيد عن عبد الرمحن بن ا لقاسم عن أبيه حدثنا عبد األعلى حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حي - ٤٦٥٩
  فتلت قالئد هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيدي فبعث هبا وأقام فما ترك شيئا كان يصنعه : عائشة قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان : عن عائشة قالت : جماهد حدثنا عبد األعلى حدثنا حممد بن عبد اهللا بن الزبري حدثنا يونس عن  - ٤٦٦٠
آلل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحش فكان رسول اهللا إذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر فإذا أحس أن 

  رسول اهللا قد دخل ربض فلم يترمرما دام رسول اهللا يف البيت خمافة أن يؤذيه 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين : مسعت حممد بن عثيم أبا زر احلضرمي قال : ى حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عبد األعل - ٤٦٦١
كانت ليليت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عائشة قالت : عثيم عن عثمان بن عطاء اخلراساين عن أبيه 

سجد يل : سمعته يقول فانسل فظننت أمنا انسل إىل بعض نسائه فخرجت غريي فإذا أنا به ساجد كالثوب الطريح ف
سوادي وخيايل وآمن بك فؤادي رب هذه يدي وما جنيت على نفسي يا عظيم ترجي لكل عظيم فاغفر الذنب 

إن بعض الظن إمث واستغفري اهللا إن جربيل : ظن ظننته قال : ما أخرجك ؟ قالت : فرفع رأسه فقال : العظيم قالت 
أظنه قال  -فقوليها يف سجودك فإنه من قاهلا مل يرفع رأسه حىت يغفر أتاين فأمرين أن أقول هذه الكلمات اليت مسعت 

  له : 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



عن عائشة : حدثنا عبد األعلى حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أيب مسلمة  - ٤٦٦٢
  ما ألفاه السحر عندي إال نائما : قالت 

   النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أبو يعلى تعين
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : مسعت حيىي بن سعيد أخربين عبد الرمحن بن القاسم : حدثنا عبد األعلى حدثنا عبد الوهاب قال  - ٤٦٦٣
رسول اهللا  أتى رجل إىل: مسع عائشة تقول : أن عباد بن عبد اهللا بن الزبري حدثه : حممد بن جعفر بن الزبري أخربه 

أفطرت يف رمضان مث إنه جلس فأتى : يا رسول اهللا قد احترقت فسأله ماله ؟ قال : صلى اهللا عليه و سلم فقال 
  أين احملترق ؟ : مبكتل عظيم يدعى العرق فيه متر فقال 

  تصدق به : فقام الرجل فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قالت : مسعت ليثا حيدث صاحب له عن عطاء قال : مر بن سليمان قال حدثنا عبد األعلى حدثنا معت - ٤٦٦٤
عدة : وخزة تصيب أميت من أعدائهم اجلن : ذكر الطاعون فذكرت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عائشة 

  كغدة اإلبل من أقام عليه كان مرابطا ومن أصيب به كان شهيدا ومن فر منه كالفار من الزحف 
  إسناده ضعيف : م أسد قال حسني سلي

كان رسول : عن عائشة قالت : حدثنا عبد األعلى حدثنا وكيع بن اجلراح عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٦٦٥
اللهم إين أعوذ بك من عذاب النار ومن فتنة القرب وعذاب القرب ومن : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف دعائه 

  مات ومن فتنة املسيح الدجال شر ا لغىن والفقر ومن شر احمليا وامل
اللهم اغسل خطاياي مباء الثلج والربد ونق قليب من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس وباعد بيين وبني 

  خطاياي كما باعدت بني املغرب واملشرق اللهم إين أعوذ بك من الكسل واهلرم واملغرم واملأمث 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : مسعت ليثا حيدث عن ثابت عن القاسم بن حممد : حدثنا عبد األعلى حدثنا معتمر بن سليمان قال  - ٤٦٦٦
ليست : إين حائض قال : ناولين اخلمرة من املسجد قلت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عائشة قالت 

  احليضة يف يدك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : األعلى حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حسني بن املعلم عن بديل عن أيب اجلوزاء  حدثنا عبد - ٤٦٦٧
وكان ) احلمد هللا رب العاملني ( كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفتتح الصالة بالتكبري والقراءة بـ : قالت 

ه مل يسجد حىت يستوي جالسا إذا رفع رأسه من الركوع مل يسجد حىت يستوي قائما وكان إذا سجد رفع رأس
وكان يقول يف كل ركعتني التحية وكان ينهى عن عقب الشيطان وكان ينهانا أن يفرش رجله اليسرى رجله اليمىن 

  وكان خيتتم الصالة بالتسليم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن عائشة أن رسول اهللا : يه حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد عن هشام بن عروة عن أب - ٤٦٦٨
إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة وإنه ملكتوب يف الكتاب أنه من أهل النار فإذا كان : صلى اهللا عليه و سلم قال 

قبل موته حتول فعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وأن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه ملكتوب يف الكتاب أنه من 
  قبل موته حتول فعمل بعمل أهل اجلنة فدخل اجلنة أهل اجلنة فإذا كان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن النيب صلى : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم حممد  - ٤٦٦٩
  يا مقلب القلوب ثبت قليب علي دينك وطاعتك : اهللا عليه و سلم كان يكثر أن يقول 

لت يا رسول اهللا إنك تكثر أن تدعو هبذا فهل ختشى قال وما يؤمنين وقلوب العباد بني إصبعني من أصابع اهللا إذا فق
  أراد أن يقلب قلب عبد قلبه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ق حدثنا احلسن بن عمر بن شقيق بن أمساء اجلرمي البصري حدثنا سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحا - ٤٦٧٠
وكان متاعي فيه خف وكان على مجل ناج : عن عائشة أهنا قالت : عن حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه 

وكان متاع صفية فيه ثقل وكان على مجل ثقال بطئ يتبطأ بالركب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حولوا 
  ئشة حىت ميضي الركب متاع عائشة على مجل صفية وحولوا متاع صفية على مجل عا

  غلبتنا هذه اليهودية على رسول اهللا ! يا لعباد اهللا : قالت عائشة فلما رأيت ذلك قلت 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أم عبد اهللا إن متاعك كان فيه خف وكان متاع صفية فيه ثقل : قالت 

فقلت ألست تزعم إنك رسول اهللا : بعريها قالت فأبطأ بالركب فحولنا متاعها على بعريك وحولنا متاعك على 
  ألست تزعم إنك رسول اهللا ؟ أفهال عدلت ؟ : قلت : أو يف شك أنت يا أم عبد اهللا ؟ قالت : فتبسم قال : قالت 

فأقبل علي فلطم وجهي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مهال  -أي حدة  -ومسعين أبو بكر وكان فيه غرب 
إن الغريي ال تبصر : يا رسول اهللا أما مسعت ما قالت ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال يا أبا بكر ف

  أسفل الوادي من أعاله 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

: عن عائشة قالت : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أيب حدثنا األعمش عن عمارة عن أيب عطية  - ٤٦٧١
لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك : كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تليب فكانت تليب إن ألعلم 

  لبيك إن احلمد والنعمة لك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أبو ربيعة حدثنا عبد الواحد بن زياد عن األعمش عن أيب سفيان  - ٤٦٧٢
يا رسول اهللا إن ابن جدعان كان يقري الضيف وحيسن اجلوار : قلت : عن عائشة قالت : بن عمري  عن عبيد

  ريب اغفر يل يوم الدين : ال يا عائشة إنه مل يقل يوما قط : ويصل الرحم ويكف األذى فهل ينفعه ذلك شيئا ؟ قال 



يا بن أيب زائدة عن حممد بن عمرو عن حدثنا عبد اهللا بن عامر بن زرارة احلضرمي حدثنا حيىي بن زكر - ٤٦٧٣
عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوجها وهي بنت ست سنني وبىن : حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب 

  هبا وهي بنت تسع سنني زوجها إياه أبو بكر 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: يونس بن يزيد عن الزهري أخربين عروة بن الزبري  حدثنا حمرز بن عون حدثنا حسان بن إبراهيم عن - ٤٦٧٤
  أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أخريته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبض وهو ابن ثالث وستني 

  وأخربين ابن املسيب بذلك : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 بن وهب أخربين عمرو أن بكر بن سوادة حدثه أن يزيد بن حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد اهللا - ٤٦٧٥
من يعمل : عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجال تال هذه اآلية : حبيب حدثه عن عبيد بن عمري 

فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه ! فقال إنا لنجزي بكل ما عملنا ؟ هلكنا إذا ]  ١٢٣: النساء [ سوءا جيز به 
  يف مصيبته يف جسده فيما يؤذيه : و سلم فقال نعم جيزى به املؤمن يف الدنيا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو معمر امساعيل بن إبراهيم حدثنا أبو األحوص عن أيب اسحاق عن عمرو بن غالب  - ٤٦٧٦
رئ مسلم إال بإحدى ثالث النفس بالنفس والثيب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال حيل دم ام: عائشة قالت 

  الزاين والتارلدينه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جلس أبو هريرة إىل حجرة عائشة وهي : حدثنا أبو معمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال  - ٤٦٧٧
  تصلي وهو حيدث وهو يقول أال تسمعي يا ربة احلجرة ؟ 

يا عروة أال تسمع إلىهذا وإىل حديثه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان حيدث : ت فلما متت صالهتا قال
  حديثا لو عده العاد ألحصاه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن رسول اهللا : حدثنا أبو معمر حدثنا أبو سفيان املعمري عن معمر عن الزهري عن عروة  - ٤٦٧٨
ما أدركت : و قالت عائشة : قال  -أو خوخة أيب بكر  -أمر بسد األبواب إال باب أيب بكر  صلى اهللا عليه و سلم

  أبوي إال ومها يدينان هذا الدين 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو هشام حممد بن يزيد بن رفاعة حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي حدثنا معاوية عن الزهري عن  - ٤٦٧٩
يعين السحور ورمبا مل ) قريب إلينا الغداء املبارك : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عائشة قالت  عن: عروة 



  السحور سنة : يكن إال مترتني قال الزهري 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ا يف غري بيت بعلها أميا امرأة وضعت ثياهب: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن عائشة قالت  - ٤٦٨٠
  ) فقد هتكت كل ستر بينها و بني اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت عائشة تبكي فقلت : حدثنا أبو هشام حدثنا ابن فضيل حدثنا جمالد عن الشعيب عن مسروق قال  - ٤٦٨١
  عليه و سلم مل يشبع يف يوم مرتني شبعت اليوم فذكرت أن رسول اهللا صلى اهللا : يا أم املؤمنني ما يبكيك ؟ قالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا أبو هشام حدثنا أبو عامر حدثنا أبو عامر حدثنا زمعة عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٦٨٢
  ) أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو كريب حممد بن العالء اهلمداين حدثنا خالد العجفي عن زهري عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٦٨٣
  عن عائشة أهنا كانت حتمل من ماء زمزم يف القوارير و تذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان حيمل 

  حسن إسناده : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حكيم بن نافع عن هشام بن عروة عن أبيه : حدثنا أبو كريب حدثنا حفص بن بشر األسدي قال  - ٤٦٨٤
  ) سجدتا السهو جتزئان من كل زيادة و نقصان : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عائشة قالت : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

نا سعيد بن شرحبيل عن ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل حدثنا أبو كريب حدث - ٤٦٨٥
ملكانكم : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و هو خيطب الناس يقول : عن عائشة قالت : عن ابن عباس 

  من حفظ ما بني الناس حلييه و حفظ ما بني رجلية : يعين ) من اجلنة 
  ضعيف  إسناده: قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أيب زائدة عن سفيان عن منصور بن صفية عن أمه  - ٤٦٨٦
  عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أومل على بعض نسائه مبدين من شعري : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا : عن عائشة قالت : عمرة حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أيب زائدة عن حارثة بن حممد عن  - ٤٦٨٧
  صلى اهللا عليه و سلم حني يقوم للوضوء يكفأ اإلناء فيسمي اهللا مث يسبغ الوضوء 



حدثنا أبو كريب حدثنا حممد بن زيد عن رشدين بن سعد عن يزيد بن اهلاد عن موسى بن سرجس عن  - ٤٦٨٨
اهللا عليه و سلم و هو ميوت و عنده قدح فيه ماء رأيت رسول اهللا صلى : عن عائشة قالت : القاسم بن حممد 

  ) اللهم أعين على سكرات املوت : ( يدخل يده و ميسح وجهه مث يقول 

عن عائشة : حدثنا ابو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن عمران بن أيب أنس املكي عن ابن أيب ملكية  - ٤٦٨٩
: ( اهللا ورسوله أعلم قال : رون أزىن الزنا عند اهللا ؟ قالوا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه تد: قالت 

والذين يؤذون املؤمنني و املؤمنات بغري ما : ( فإن أزىن الزنا عند اهللا استحالل عرض امرئ مسلم ـ مث قرأ 
  )  ٥٨: األحزاب ) ( اكتسبوا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : ن هشام عن محزة الزيات عن حبيب بن ايب ثابت عن عروة حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية ب - ٤٦٩٠
  : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عائشة قالت 

اللهم عافين يف جسدي وعافين يف بصري واجعله الوارث مين ال إله إال اهللا احلليم الكرمي سبحان اهللا رب العرش 
  العظيم احلمد هللا رب العاملني 

  رجاله ثقات : أسد  قال حسني سليم

حدثنا أبو كريب حدثنا مصعب بن املقدام عن اسرائيل عن إبراهيم بن املهاجر عن جابر العالف حدثنا  - ٤٦٩١
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة يف مسجدي خري من ألف صالة فيما : عن عائشة قالت : ابن الزبري 

  سواه 

عن عائشة عن النيب صلى اهللا : مارك عن حجاج عن الزهري عن عروة حدثنا أبو كريب حدثنا ابن الب - ٤٦٩٢
  عليه و سلم وعن حجاج عن عكرمة 

  قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال نكاح إال بويل : عن ابن عباس قاال 
  ويف حديث عروة والسلطان ويل من ال ويل له 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

نا صيفي بن ربعي األنصاري عن عبد اهللا بن عمر عن عبيد اهللا بن عمر عن القاسم حدثنا أبو كريب حدث - ٤٦٩٣
يا رسول اهللا أهنلك وفينا : ذكر رسول اهللا خسفا ومسخا وقذفا يكون يف آخر هذه األمة قلت : عن عائشة قالت : 

  نعم إذا ظهر اخلبث : الصاحلون ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : ا أبو كريب حدثنا محاد بن خالد عن عبد اهللا بن عمر عن عبيد اهللا بن عمر عن القاسم حدثن - ٤٦٩٤
ال : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل يرى يف املنام أنه قد احتلم وال يرى بلال قال : عائشة قالت 

  قائق الرجال النساء ش: غسل عليه قالت أم سليم يا رسول اهللا واملرأة ترى ذلك ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن أيب : حدثنا أبو كريب حدثنا خالد بن حيان عن سامل بن عبد اهللا أيب املهاجر عن ميمون بن مهران  - ٤٦٩٥
  هريرة و عائشة أن النيب توضأ ثالثا ثالثا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أمسعت أباك خيرب عن : قلت لعبد الرمحن بن القاسم : ت سفيان يقول مسع: حدثنا حممد بن قدامة قال  - ٤٦٩٦
نعم كأنه : فسكت عين شيئا مث قال يل : عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقبل وهو صائم ؟ قال 

  استصغرين 
  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

ن سليمان عن أشعث بن سوار عن أيب الزبري عن حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أيب زائدة و عبد الرمحن ب - ٤٦٩٧
  فاغتسلنا : إن رسول اهللا خالطها من غري أن ينزل قالت : عن عائشة قالت : جابر عن أم كلثوم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن النيب : حدثنا أبو كريب حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٦٩٨
  أمر ببناء املسجد يف الدور أن تنظف وتطيب : لى اهللا عليه و سلم عائشة قالت ص

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أيب زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة  - ٤٦٩٩
  ل أحيانه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يذكر اهللا على ك: قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قالت عائشة : حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار قال  - ٤٧٠٠
  يا رسول اهللا سلها فإهنا ال تكذب : ما رأيت أحدا قط أصدق من فاطمة غري أبيها وكان بينهما شئ فقالت : 

  إسناده ضعيف : سد قال حسني سليم أ

حدثين أخي عبد اهللا بن عروة : حدثنا أمحد بن جناب حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة قال  - ٤٧٠١
  عن عائشة قالت اجتمعن إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن ال يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا : عن أبيه 

  سهل فريتقى وال مسني فينتقل زوجي حلم مجل غث على رأس جبل ال : فقالت األوىل 
  زوجي ال أبث خربه إين أخاف أن ال أذره إن أذكره أذكر عجره وجبره : قالت الثانية 

  زوجي العشنق إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق : وقالت الثالثة 
  زوجي كليل هتامة ال حر وال قر وال خمافة وال سآمة : قالت الرابعة 

  وإن شرب اشتف وإن نام التف وال يوجل الكف ليعلم البث زوجي إن أكل لف : قالت اخلامسة 
  شك عيسى طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو مجع كال لك  -أو عياياء  -زوجي غياياء : قالت السادسة 
  زوجي إن دخل أسد وإن خرج فهد وال يسأل عما عهد : قالت السابعة 
  ب زوجي أملس مس أرنب والريح ريح زرن: قالت الثامنة 



  زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي : قالت التاسعة 
زوجي مالك وما مالك خري من ذلك له إبل قليالت املسارح كثريات املبارح إذا مسعن صوت : قالت العاشرة 

  املزهر أيقن أهنن هوالك 
اذين ومأل من شحم عضدي وجبحين فبجحت  زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي: قالت احلادية عشرة 

إىل نفسي فوجدين يف أهل غنيمة بشق فجعلين يف أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق وعنده أقول فال أقبح وأرقد 
  فأتصبح وأشرب فأتقمح 

  أم أيب زرع وما أم أيب زرع عكومها رداح وبيتها فساح 
  ذراع اجلفرة ابن أيب زرع فما ابن أيب زرع ؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه 

  ابنة أيب زرع وما ابنة أيب زرع ؟ طوع أبيها وطوع أمها وملئ كسائها وغيظ جارهتا 
  جارية أيب زرع وما جارية أيب زرع ؟ ال تبث حديثنا تبثيثا وال تنقل مريتنا تنقيثا وال متأل بيتنا تعشيشا 

ن حتت خصرها برمانتني فطلقين خرج أبو زرع واألوطاب متخض فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان م
  ونكحها فنكحت بعده رجال سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا قال كلي أم زرع ومريي أهلك 

  فإن مجعت كل شئ أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أيب زرع : قالت 
  زرع يا عائش كنت لك كأيب زرع ألم : قالت عائشة قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا رحيان بن سعيد الناجي عن عباد بن منصور عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٧٠٢
  عائشة حبديث أم زرع أي قريب منه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عمر بن عبد اهللا بن عروة عن جده عروة  حدثنا سويد بن سعيد حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن - ٤٧٠٣
عن عائشة أهنا حدثت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أيب زرع و أم زرع وذكرت شعر أيب : بن الزبري 

  زرع على أم زرع 

عن عائشة : حدثنا عبد اهللا بن عامر بن زرارة حدثنا عبد اهللا بن األجلح عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٧٠٤
اهللا : من خلق السماوات ؟ فيقول : إن الشيطان يأيت أحدكم فيقول : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عن رسو
  آمنت باهللا ورسله : من خلق اهللا ؟ فإذا كان ذلك فليقل : اهللا فيقول : من خلق األرض ؟ فيقول : فيقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أم املؤمنني : اد بن خالد عن أفلح بن محيد عن القاسم بن حممد حدثنا أمحد بن زيد حدثنا مح - ٤٧٠٥
  وقع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على بعض نسائه مث نام حىت أصبح وهو جنب فاغتسل وصام يومه : قالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: نا عباد بن منصور عن عطاء أن مسروقا حدثنا داود بن رشيد حدثنا شعيب بن اسحاق الدمشقي حدث - ٤٧٠٦
  : سأل عائشة قال 



أصبح رسول اهللا جنبا من مجاع غري احتالم فريضة غري : يا أمتاه الرجل يصبح جنبا هل يصوم يومه ذلك ؟ فقالت 
  تطوع فاغتسل وصلى وأمت صومه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا : عن عائشة قالت : األبار عن منصور عن جماهد حدثنا داود بن رشيد حدثنا أبو حفص  - ٤٧٠٧
  صلى اهللا عليه و سلم يصبح وهو جنب فيتم صومه 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

: عن عائشة قالت : حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن هبدله عن أيب صاحل  - ٤٧٠٨
  يه و سلم خيرج إىل صالة الفجر ورأسه يقطر من مجاع ال احتالم مث يصوم كان رسول اهللا صلى اهللا عل

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا داود بن عمرو بن زهري حدثنا صاحل بن عمر حدثنا مطرف عن الشعيب عن مسروق  - ٤٧٠٩
ان فيقوم فيغتسل فإين ألرى املاء ينحدر على كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يبيت فيناديه بالل باألذ: قالت 

  جلده وشعره مث خيرج فيصلي فأمسع بكاءه مث يظل صائما 
  سواء : يف رمضان ؟ قال : قلت للشعيب : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يزيد نسأله عن حدثنا عبد االعلى حدثنا يزيد بن زريخ حدثنا سعيد عن قتادة قال كتبنا إىل إبراهيم بن  - ٤٧١٠
وكان : حيرم من الرضاعة قليله وكثريه قال : أن عليا و ابن مسعود كانا يقوالن : الرضاع فكتب إن شرحيا حدث 

ال حترم : يف كتابه أن أبا الشعثاء احملاريب حدث أن عائشة حدثت أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول 
  اخلطفة واخلطفتان 

  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

ملا مات : حدثنا عبد األعلى حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه أن عبد اهللا بن عمر  - ٤٧١١
  ال تبكوا عليه فإن البكاء احلي على امليت عذاب على امليت : رافع بن خديج قال 

إهنم ليبكون عليها وإهنا : ( ها يبكون عليها إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليهودية أهل: فقالت عائشة 
  ) لتعذب يف قربها 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

 -وبسطت يديها : حدثنا عبد األعلى حدثنا سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه مسع عائشة  - ٤٧١٢
  ني أحرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت حلرمه ح: طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بيدي هاتني : تقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



كان رسول اهللا : حدثنا عبد األعلى حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت  - ٤٧١٣
ه قالت صلى اهللا عليه و سلم إذا رأى خميلة فزع هلا وتغري هلا لونه وأقبل وأدبر ودخل وخرج فإذا أمطرت سري عن

فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا { : وما يدريك لعله كما قال : ( فسألته عن ذلك فقال : عائشة 
  اآلية ]  ٢٤: األحقاف [ } عارض ممطرنا 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

مسعت أباك خيرب عن أ: قلت لعبد الرمحن بن القاسم : حدنثا عبد األعلى حدثنا سفيان بن عيينة قال  - ٤٧١٤
  نعم : عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقبلها وهو صائم ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان : عن عائشة أهنا قالت : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة  - ٤٧١٥
  صائم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبل وهو 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا عبد األعلى حدثنا أبو األحوص سالم بن سليم عن زياد بن عالقة عن عمرو بن ميمون  - ٤٧١٦
  عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقبل يف شهر الصوم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت : خالد بن عبد اهللا عن حبيب بن أيب عمرة  حدثنا عبد األعلى حدثنا - ٤٧١٧
  لكن افضل اجلهاد حج مربور : أرى اجلهاد أفضل العمل أفال جناهد ؟ قال : لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت عائشة عن املباشرة : ن إبراهيم عن األسود قال حدثنا عبد االعلى بن محاد حدثنا محاد عن محاد ع - ٤٧١٨
إن رسول : بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يباشر وهو صائم ؟ فقالت : للصائم فكرهتها فقلت هلا 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان أملك إلربه من الناس أمجعني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عائشة : قالت : د األعلى حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال حدثنا عب - ٤٧١٩
حضت فدخل علي  -أو قريبا منه  -خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نرى إال احلج فلما كنا بسرف 

ا أمر كتبه اهللا على بنات إن هذ: نعم قال : مالك أنفست ؟ فقلت : رسول اهللا صلى عليه وسلم وأنا أبكي ققال 
آدم فأقضي ما يقضي احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت تغتسلي فلما كنا مبىن ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم عن نسائه البقر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



كانوا حيبون :  اهلذيل قال حدثنا عبد األعلى حدثنا خالد بن عبد اهللا عن أيب سنان عن عبد اهللا بن أيب - ٤٧٢٠
  اللهم أنت السالم ومنك السالم تبارك يا ذا اجلالل واإلكرام : إذا قضى الرجل الصالة أن يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة عن النيب : حدثنا عبد األعلى حدثنا خالد بن عبد اهللا عن خالد عن عبد اهللا بن احلارث  - ٤٧٢١
  ليه و سلم أنه كان يقول هؤالء الكلمات صلى اهللا ع

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما رأيت رسول : عن عائشة قالت : حدثنا عبد األعلى حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن عروة  - ٤٧٢٢
عليه من  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي شيئا من صالة الليل جالسا حىت إذا دخل يف السن صلى فقرأ فإذا بقي

  السورة ثالثون آية أو أربعون آية قام فقرأ مث ركع 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخل : عن عائشة قالت : حدثنا عبد األعلى حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه  - ٤٧٢٣
يل فيه متاثيل فلما رآه هتكة بيده  علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سفر وقد استترت بقرام على سهوة

  أشد الناس عذابا عند اهللا يوم القيام الذين يضاهون خبلق اهللا : وقال 
  فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتني : فقالت عائشة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

علي بن أيب طالب يصلي بعد رأيت : عن أم موسى قالت : حدثنا عبد األعلى حدثنا خالد عن املغرية  - ٤٧٢٤
  العصر 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

إن ناجية بنت قرظة أرسلتين إىل : عن أم موسى قالت : حدثنا عبد األعلى حدثنا خالد عن املغرية  - ٤٧٢٥
ت أن فأخرب: فأتيتها وما أبايل قالت بعد الذي رأيت من علي قالت : عائشة أسأهلا عن الصالة بعد العصر قالت 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي بعد العصر 

كنت أغتسل أنا و : عن عائشة قالت : حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه  - ٤٧٢٦
  النيب صلى اهللا عليه و سلم نغترف منه وحنن جنب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا يضع : عن عائشة قالت : ثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أمه حدثنا عبد األعلى حد - ٤٧٢٧
  رأسه يف حجر إحدانا وهي حائض مث يتلو القرآن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن عائشة أن رسول اهللا : حدثنا عبد األعلى حدثنا وهيب بن خالد حدثنا محيد عن عبد اهللا بن شقيق  - ٤٧٢٨
  ليه و سلم كان يصلي وقاعدا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا صلى اهللا ع

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة قالت : حدثنا عبد األعلى حدثنا وكيع بن اجلراح عن سفيان عن أيب إسحاق عن األسود  - ٤٧٢٩
  ميس ماء  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينام جنبا كهيئته ال

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما ابايل : قلت هلا : عن عائشة قالت : حدثنا عبد األعلى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة  - ٤٧٣٠
يا أمه أن ال اطوف بني الصفا واملروة قالت بئس ما قلت يا ابن أخيت إنه كان من أهل ملناة اليت باملشلل مل يطف 

اآلية ]  ١٥٨: البقرة [ } إن الصفا واملروة من شعائر اهللا { : فأنزل اهللا  -أو يطوف بينهما شك سفيان  -بينهما 
  قد طاف رسول اهللا بينهما فهي سنة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا عبد االعلى حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن فرات بن سلمان عن القاسم بن حممد  - ٤٧٣١
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول ما يكفأ اإلسالم كما يكفأ اإلناء يف شراب يقال له : عائشة قالت 

  الطالء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا عبد األعلى حدثنا وهيب حدثنا سعيد أبو مسعود اجلريري عن عبد اهللا بن شقيق قال  - ٤٧٣٢
مث : أبو بكر قلت : منني أي صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان أحب إليه ؟ قالت قلت لعائشة يا أم املؤ: 

  فسكتت : قلت مث من ؟ قال : مث أبو عبيدة بن اجلراح قال : مث من ؟ قالت : قلت : مث عمر قال : من قالت 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن امرأة سألت النيب صلى : نة عن منصور عن أمه حدثنا عبد األعلى حدثنا سفيان بن عيي - ٤٧٣٣
خذي فرصة من مسك فتطهري هبا قالت كيف : اهللا عليه و سلم عن غسلها من احمليض فأمرها كيف تغتسل مث قال 

سبحان اهللا تطهري هبا قالت عائشة فاجتذبت املرأة فقلت تتبعي : فستر وجهه بطرف ثوبه وقال : أتطهر هبا ؟ قالت 
  ه أثر الدم ب

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا عليه : عن عائشة قالت : حدثنا عبد األعلى حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه  - ٤٧٣٤
  وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم مث تضحك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن عائشة أهنا : مش عن مشر بن عطية عن حيىي بن وثاب حدثنا عبد األعلى حدثنا وكيع عن األع - ٤٧٣٥
  ال تركبيه : ركبت بعريا فلعتنه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  رجاله ثقات غري أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد األعلى حدثنا خالد بن عبد اهللا عن سهيل بن ايب صاحل عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد  - ٤٧٣٦
  ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب او متاثيل : عن أيب طلحة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : 

  ال أدري وسأحدثكم مبا رأيته فعل : انطلقوا بنا إىل عائشة فأخربناها مبا قال أبوطلحة فقالت : فقلت : قال 
وله فأخذت منطا لنا فسترت به على العرض خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض غزواته فكنت أحتني قف

فرفع : السالم عليك يا رسول اهللا احلمد هللا الذي أعزك ونصرك وأكرمك قالت : قالت فلما أقبل قمت فقلت 
يا عائشة إن : رأسه فنظر غلى النمط فلم يرد علي شيئا عرفت الكراهية يف وجهه فانطلق حىت هتك النمط مث قال 

  زقنا أن نكسو احلجارة واللنب اهللا مل يأمرنا فيما ر
  فأخذته فجعلته وسادة مث حشوهتا ليفا فلم يعب ذلك علي : قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن عائشة قالت : حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو األحوص عن األعمش عن إبراهيم عن األسود  - ٤٧٣٧
  الليل تسع ركعات كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي من 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان : عن عائشة قالت : حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا اسحاق حدثنا معاوية عن الزهري عن عروة  - ٤٧٣٨
  رسول اهللا يفضل الصالة اليت يسناك هلا على الصالة اليت ال يستاك سبعني ضعفا 

إذا كان يوم القيامة ومجع : سبعني ضعفا فيقول ] احلفظة [ ال يسمعه وكان رسول اهللا يفضل الذكر اخلفي الذي 
ربنا ما تركنا : انظروا هل بقي له من شئ ؟ فيقولون : اهللا حلساهبم وجاءت احلفظة مبا حفظوا وكتبوا قال اهللا هلم 

دي خبئا ال تعلمه أنا إن لك عن: شيئا مما علمناه وحفظناه إال وقد أحصيناه وكتبناه فيقول اهللا تبارك وتعاىل له 
  أجزيك به وهو الذكر اخلفي 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا اسحاق ابن سليمان الرازي عن معاوية بن حيىي الصديف عن الزهري عن  - ٤٧٣٩
ىل جنبه عن ميينه فأقبلت كان رسول اهللا يصلي يف بييت فأقبل علي بن أيب طالب فقام إ: عن عائشة قالت : عروة 

عقرب حنو النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما دنت منه صدت عنه مث أقبلت حنو علي فأخذ النعل فقتلها وهو يصلي 
قاتلها اهللا أقبلت حنو النيب صلى اهللا عليه و سلم مث صدت عنه مث أقبلت إيل تريدين فلم ير : فلما قضى صالته قال 

  سلم يقتلها يف الصالة بأسا  رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو هشام حدثنا إسحاق حدثنا معاوية عن الزهري أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة  - ٤٧٤٠
حيب واهللا لقد راجعت رسول اهللا وما محلين على كثرة مراجعته إال أين مل يكن يقع يف نفسي أن : عائشة قالت 



  الناس رجال قام مقامه ابدا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان : عن عائشة قالت : حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة أخربين أيب  - ٤٧٤١
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيب احللواء والعسل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أهدي إىل رسول اهللا صلى اهللا : عن عائشة قالت : أبو سعيد حدثنا أبو خالد عن ليث عن جماهد حدثنا  - ٤٧٤٢
  يا رسول اهللا لوال صيامك ألحتفناك بشئ : عليه و سلم هدية وهو صائم فقلنا 

  هايت : قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى : عن عائشة قالت : اهد حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو خالد عن ليث عن جم - ٤٧٤٣
  : اهللا عليه و سلم يطلب الغداء فنقول 

  إين صائم : : ليس فيقول 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان عن حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن القاسم عن  - ٤٧٤٤
اض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من آخر يومه صلى الظهر مث رجع فمكث مبىن أف: عن عائشة قالت : أبيه 

ليايل أيام التشريق يرمي اجلمرة إذا زالت الشمس كل مجرة سبع حصيات ويقف عند األوىل وعند الثانية فيطيل 
  القيام ويتضرع مث يرمي ا جلمرة الثالثة وال يقف عندها 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

: عن عائشة قالت : حدثنا امساعيل بن موسى السدي حدثنا عمر بن سعد النصري عن ليث عن جماهد  - ٤٧٤٥
ويل لألمراء ويل للعرفاء ويل لألمناء ليأتني على أحدهم يوم ود أنه : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  معلق بالنجم وأنه مل يل عمال 
  عيف إسناده ض: قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا : حدثنا إمساعيل بن موسى حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت  - ٤٧٤٦
صلى اهللا عليه و سلم يضع حلسان منربا يف املسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو 

عن  -أو فاخر  - يويد حسان بروح القدس ما نافح إن اهللا: ( ينافح ويقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ) رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



كان رسول اهللا صلى : عن عائشة قالت : حدثنا امساعيل بن موسى حدثنا شريك عن املقدام عن أبيه  - ٤٧٤٧
  اهللا عليه و سلم يبدو إىل هذه التالع 

  إسناده ضعيف : م أسد قال حسني سلي

حدثنا إمساعيل بن موسى حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة عن عائشة  - ٤٧٤٨
سالم عليكم دار قوم مؤمنني : ( فإذا هو بالبقيع فقال  -تعين النيب صلى اهللا عليه و سلم  -فقدته من الليل : قالت 

  ) اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم  انتم لنا فرط وإنا بكم الحقون
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سريج بن يونس حدثنا علي بن ثابت حدثنا مندل عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت  - ٤٧٤٩
  ) ال نكاح إال بويل و السلطان ويل من ال ويل له : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سريج بن يونس حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري عن ابن جريج أخربين سليمان بن موسى عن  - ٤٧٥٠
ال تنكح املرأة إال بإذن وليها فإن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عائشة قالت : الزهري عن عروة 

  أصاهبا فلها مهرها مبا اصاب منها وإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له نكحت فنكاحها باطل وإن 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا نصر بن علي حدثنا ابن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة اجلرشي عن عائشة  - ٤٧٥١
  ويتحرى صوم االثنني واخلميس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصوم شعبان ورمضان : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا نصر بن علي أخربنا ابن داود عن املغرية بن زياد عن عطاء عن عائشة  - ٤٧٥٢
  سلم كان يوتر بواحدة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثتين عميت عن جديت عن : غبطة أم عمرو اجملاشعية قالت حدثنا نصر بن علي اجلهضمي حدثتين  - ٤٧٥٣
  لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الواصلة واملستوصلة : سألتها عن الواصلة فقالت : عائشة قالت 

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جديت عن  -حدثتين عميت  -اشع عجوز من بين جم -حدثنا نصر بن علي حدثتين غبطة أم عمرو  - ٤٧٥٤
: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لتبايعه فنظر إىل يديها فقال هلا : عائشة قالت 

أبايعك : ( فذهبت فغريهتا حبناء مث جاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : قال ) اذهيب فغريي يدك ( 
وال تقتلن أوالدكن خشية : ( أو تزين احلرة ؟ قال : قالت ) كي باهللا شيئا وال تسرقي وال تزين على أن ال تشر

فبايعته مث قالت له وعليها سواران من ذهب ما تقول يف : وهل تركت لنا أوالدا نقتلهم ؟ قال : قالت ) إمالق 



  ) مجرتان من مجر جهنم : ( هذين السوارين ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا نصر بن علي حدثنا احلارث بن مرة احلنفي عن عسل بن سفيان عن ابن أيب مليكة عن عائشة  - ٤٧٥٥
  ) من مل يتغن بالقرآن فليس منا : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عبد اجمليد احلنفي حدثنا عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن موهب عن  حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبيد اهللا بن - ٤٧٥٦
زوج فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم : أهنا أرادات أن تعتق مملوكني هلا : القاسم بن حممد عن عائشة 

  ) ابدئي بالرجل : ( فقال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت : بن عبد اجمليد حدثنا عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن موهب قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبيد اهللا  - ٤٧٥٧
وجدت يف قائم : مسعت عمرة بنت عبد الرمحن حتدث عن عائشة أهنا قالت : مالك بن حممد بن عبد الرمحن قال 

ه إن أشد الناس عتوا من ضرب غري ضاربه ورجل قتل غري قاتل: ( سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتابا 
ورجل توىل غري أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر باهللا ورسوله ال يقبل اهللا منه صرفا وال عدال ويف األجر املؤمنون 

تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ال يقتل مسلم بكافر وال ذو عهد يف عهده وال يتوارث أهل ملتني وال تنكح 
لعصر حىت تغرب الشمس وال تسافر امرأة ثالث ليال مع غري ذي املرأة على عمتها وال على خالتها وال صالة بعد ا

  ) حمرم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أخربين شريك بن أيب منر عن عطاء بن يسار عن عائشة : حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل بن جعفر  - ٤٧٥٨
من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج من  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلما كانت ليلتها: أهنا قالت 

السالم عليكم دار قوم مؤمنني أتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء اهللا بكم : ( آخر الليل إىل البقيع فيقول 
  ) الحقون اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أن : يل عن خرية بنت حممد بن ثابت بن سباع عن أمها عن عائشة حدثنا داود بن رشيد حدثنا إمساع - ٤٧٥٩
  ) اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه : ( النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

سئل : حدثنا عباد بن موسى اخلتلي حدثنا عبد الرمحن بن ثابت عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت  - ٤٧٦٠
  ) هو كالم فحسنه حسن وقبيحه قبيح : ( سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الشعر فقال ر

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن  - ٤٧٦١
من مات وعليه صيام : ( سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أن ر: حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة عن عائشة 

  ) صام عنه وليه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت : حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكري حدثنا حممد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال  - ٤٧٦٢
  رن أحد حىت يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف أيها الناس إن النفر غدا فال ينف: عمر بن اخلطاب مبىن يقول 

  رجاله ثقات إىل عمر وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عقبة حدثنا يونس أخربين هشام بن عروة و عبد اهللا بن عامر عن الزهري عن عروة عن عائشة  - ٤٧٦٣
  فلتنفر :  عليه و سلم مبثله غري أنه قال عن عائشة عن النيب صلى اهللا: وعن عبد الرمحن بن القاسم وعن أبيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى : عن عائشة قالت : حدثنا احلسن بن عمر بن شقيق حدثنا محاد حدثنا أبو لبابة  - ٤٧٦٤
  تنزيل السجدة و الزمر : اهللا عليه و سلم يقرأ كل ليلة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا احلماين حدثنا شريك عن املقدام بن شريح عن أبيه  - ٤٧٦٥
  املاء ال ينجسه شئ : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن : حدثنا خلف بن هشام بن البزار حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام  - ٤٧٦٦
  ركعتان الفجر خري من الدنيا وما فيها : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن إبراهيم أبو عبد اهللا النكري حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن األعمش عن عبد اهللا بن  - ٤٧٦٧
اهللا الذي ال إله غريه ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال و: عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : مرة 

  إله إال اهللا وأين رسول اهللا 

  عن عائشة بنحوه : فحدثت به إبراهيم فحدثين عن األسود : قال األعمش  - ٤٧٦٨
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : عفر بن الزبري عن عروة حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس حدثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن ج - ٤٧٦٩
كان عرق الكلية وهي اخلاصرة تأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهرا ما يستطيع أن خيرج إىل : عائشة قالت 

الناس ولقد رأيته يكرب حىت آخذ بيده فأتفل فيها بالقرآن مث أكبها على وجهه ألتمس بذلك بركة القرآن وبركة 



  يا عائشة أنا أشد الناس بالء : جماب الدعوة فادع اهللا يفرج عنك ما أنت فيه فيقول  يده فأقول يا رسول اهللا إنك
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حثنا عقبة حدثنا يونس بن بكري حدثنا حممد بن إسحاق عن الزهري عن أيوب بن بشري عن حممد بن  - ٤٧٧٠
صبوا علي سبع قرب من ماء : و سلم قال يف مرضه عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : جعفر عن عروة 

  سبعة آبار شىت ففعلوا 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

كان : عن عائشة قالت : حدثنا عقبة حدثنا يونس حدثنا مسعر ابن كدام عن املقدام بن شريح بن هانئ  - ٤٧٧١
ليه مث يأخذه فيضع شفتيه على موضع شفيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يؤتى باإلناء فآخذه فأضع شفيت ع

  وآخذ العظم فأعض منه مث يضع فاه على موضع يف وأنا حائض 
  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة قالت : حدثنا عقبة حدثنا يونس حدثنا حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه  - ٤٧٧٢
لم إذا أوى إىل فراشه فأراد أن ينام وهو جنب قبل أن يغتسل أسبغ الوضوء مث كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: 

  نام 
  رجاله ثقات ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن عائشة قالت : حدثنا عقبة حدثنا يونس حدثنا حممد بن اسحاق عن صاحل بن كيسان عن عروة  - ٤٧٧٣
ال أقبل هدية من إعرايب فجائته أم سنبلة األسلمية بوطب لنب أهدته :  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول

إن : ال أقبل هدية من أعرايب فقال : أفرغي منه يف هذا القعب فأفرغت فتناوله فشرب فقلت أمل تقل : له فقال 
  أجابونا أعراب أسلم ليسوا بأعراب ولكنهم أهل باديتنا وحنن أهل حاضرهتم إن دعونا أجبناهم وإن دعوناهم 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

: عن عائشة أهنا قالت : حدثنا عقبة حدثنا يونس حدثنا السري بن امساعيل عن الشعيب عن مسروق  - ٤٧٧٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمر بفراشه فيفرش له فيستقبل القبلة فإذا أوى إليه توسد كفه اليمىن مث مهس 

 -اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إله : ل فإذا كان يف آخر ذلك رفع صوته فقال ما ندري ما يقو
كل شئ منزل التوراة واإلجنيل والفرقان فالق احلب والنوى أعوذ بك من شر كل شئ انت آخذ  -أو رب 
  بناصيته 

س فوقك شئ وأنت الباطن اللهم أنت األول الذي ليس قبلك شئ واآلخر الذي ليس بعدك شئ وأنت الظاهر فلي
  فليس دونك شئ اقض عنا الدين وأغننا من الفقر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



: عن عائشة قالت : حدثنا عقبة حدثنا يونس حدثنا احلجاج بن أيب زينب عن طلحة موىل ابن الزبري  - ٤٧٧٥
  مات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو مخيص البطن 

  إسناده ضعيف : يم أسد قال حسني سل

أن عائشة زوج النيب صلى : حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء حدثنا جويرية عن نافع أن سائبة أخربته  - ٤٧٧٦
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن قتل احليات إال األبتر وذا الطفتني إهنما خيطفان : اهللا عليه و سلم قالت 

  طون النساء فمن تركهما فليس منا األبصار ويسقطان ما يف ب
  إسناده حسن غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا مسروق بن املزربان حدثنا ابن أيب زائدة حدثين حممد بن اسحاق عن حيىي بن عباد عن أبيه  - ٤٧٧٧
سجي بثوبه ووضعت وسادة من دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم فتغشاه من اهللا ما كان يتغشاه ف: عائشة قالت 

  أدمي حتت رأسه مث جلس وإنه ليتحدر منه مثل اجلمان وهو ميسح عنه 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

كان : عن عائشة قالت : حدثنا مسروق بن املرزبان حدثنا ابن أيب زائدة حدثنا حممد بن عمرو عن أبيه  - ٤٧٧٨
 ٥: املزمل [ } إنا سنلقي عليك قوال ثقيال { : ه وجد ما قال اهللا عز و جل النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا نزل علي

 [  
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن رباح : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أيب عن عبيد اهللا بن أيب محيد عن أيب مليح قالت  - ٤٧٧٩
هللا عليه و سلم يصلي الركعتني قبل طلوع الفجر مث يقول يف كان رسول اهللا صلى ا: أن عائشة قالت : األنصاري 

  اللهم رب جربيل وميكائيل ورب إسرافيل ورب حممد أعوذ بك من النار مث خيرج إىل صالته : مصاله 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

ش عن متيم عن عروة بن الزبري حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن أيب عبيدة حدثنا أيب عن األعم - ٤٧٨٠
قالت عائشة تبارك الذي وسع مسعه كل شئ إين ألمسع كالم خولة بنت ثعلبة وخيفى علي بعضه وهي تشتكي : قال 

يا رسول اهللا أكل شبايب ونثرت له بطين حىت إذا كرب سين : زوجها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي تقول 
قد مسع اهللا قول : فما برحت حىت نزل جربيل هبذه اآليات : إين أشكو إليك قالت  وانقطع ولدي ظاهر مين اللهم

  ]  ١: اجملادلة [ اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: ت حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبدة عن هشام عن صاحل بن ربيعة بن هدير عن عائشة قال - ٤٧٨١
يا : ( أوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا معه فقمت فأجفت الباب بيين وبينه فلما رحب عنه قال 

  ) عائشة إن جربيل يقرئك السالم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



أن رسول  عن عائشة: حدثنا عباد بن موسى حدثنا ابن املبارك أخربنيه يونس عن الزهري عن أيب سلمة  - ٤٧٨٢
اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة فإذا أراد أن يأكل غسل يديه مث 

  أكل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة عن النيب : حدثنا عباد بن موسى حدثنا ابن املبارك أخربين يونس عن الزهري عن أيب سلمة  - ٤٧٨٣
  ) ال و فاء لنذر يف معصية اهللا وكقارته كفارة ميني : ( عليه و سلم قال صلى اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا أبو أمحد الزبريي حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلى الطائفي  - ٤٧٨٤
  ا نام رسول اهللا قبل العشاء وال مسر بعدها م: عن عائشة قالت : حدثنا عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا ابن وهب ـ أخربين أفلح بن محيد أنه مسع القاسم بن حممد حيدث  - ٤٧٨٥
  يومه ذلك  عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واقع أهله ومل يغتسل حىت أصبح مث اغتسل وصلى وصام

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد ين عيسى حدثنا بشر بن بكر حدثين األوزاعي ـ حدثين حيىي ين أيب كثري حدثين أبو سلمة  - ٤٧٨٦
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي ركعتني خفيفتني بني النداء واإلقامة : حدثتين عائشة قالت : 

  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

: حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا بشر بن بكر حدثتين األوزاعي حدثين الزهري حدثين عروة بن الزبري  - ٤٧٨٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي فيما بني صالة العشاء اآلخرة إىل أن ينصدع : حدثتين عائشة قالت 

بواحدة وميكث يف سجوده بقدر ما يقرأ أحدكم مخسني أية الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بني كل ثنتني ويوتر 
  فإذا سكت املؤذن األول لصالة الفجر قام فركع ركعتني خفيفتني مث اضطجع على شقة األمين حىت يأتيه املؤذن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : لنضر عن أيب سلمة حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثين عبد اهللا بن عمر عن أيب ا - ٤٧٨٨
عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج ليلة من رمضان إىل املسجد بعد العشاء فصلى فرآه ناس فصلوا 

بصالته فلما كانت الثانية خرج أيضا فرآه الناس فثابوا وكربوا وصلوا بصالته فلما كانت الليلة الثالثة ملئ املسجد 
يا عائشة ما بال : ( ى اهللا عليه و سلم فجعلوا كأهنم يؤذنونه ليخرج إليهم فقال فلم خيرج عليهم رسول اهللا صل

أيها الناس : ( يارسول اهللا صلوا معك هاتني الليلتني قأحبوا أن خترج إليهم مث خرج إليهم فقال : فقلت ) الناس ؟ 
اهللا دومها وإن قل مازلتم حىت عليكم من األعمال ما تطيقون فإن اهللا ال ميل حىت متلوا وإن أحب األعمال إىل 

  ) خشيت أن تكتب عليكم 
فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي إحدى عشرة قائما وركعتني جالسا فإذا أراد أن يركع : قالت عائشة 



  قام فقرأ مث ركع مث يوتر بواحدة 
   شهر رمضان على هذا ما كان يزيد يف: كيف كانت صالته يف شهر رمضان ؟ قالت : فقلت : قال أبو سلمة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عمرو الناقد حدثنا معمر بن سليمان الرقي حدثنا خصيف عن جماهد  - ٤٧٨٩
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ليس احلرير والذهب والشرب يف آنية الفضة وعن : عن عائشة قالت : 

  املثرية احلمراء 
اجعليه فضة وصفريه بشئ : ( شئ ذفيف من الذهب يربط به املسك ؟ قال : يا رسول اهللا : لت ق: قابت عائشة 
  ) من زعفران 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

من حدثك : عن عائشة قالت : حدثنا عبد الرمحن بن صاحل حدثنا شريك عن املقدام بن شريح عن أبيه  - ٤٧٩٠
  ن يبول قائم فكذبه إين رأيته يبول قاعدا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كا

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثين موسى بن أعني احلراين عن األعمش عن إبراهيم عن األسود : حدثنا عبد اجلبار بن عاصم قال  - ٤٧٩١
  عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي باليل تسع ركعات 

اجلبار بن عاصم حدثين بقية بن الوليد احلمصي أبو حيمد عن سعيد ين أي سعيد الزبيدي عن حدثنا عبد  - ٤٧٩٢
  رمبا اكتحل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو صائم : عن عائشة قالت : هشام ين عروة عن أبيه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن عائشة قالت : مش عن إبراهيم عن األسود حدثنا هناد ين السري حدثنا أبو األحوص عن األع - ٤٧٩٣
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي من الليل تسع ركعات 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت عائشة عن صالة النيب : حثنا املعلي بن مهدي حدثنا أبو عوانة عن أيب إسحاق عن األسود قال  - ٤٧٩٤
كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي ما قضي له فإذا قضى صالته مال إىل : ل فقالت صلى اهللا عليه و سلم باللي

قام فإن  -أو املنادي  -فراشه فإن كانت له حاجة إىل أهله أتى أهله مث نام كهيئته مل ميس ماء فإذا مسع األذان األول 
  خرج إىل املسجد كان جنبا اغتسل وإن مل يكن جنبا توضأ وضوءه للصالة ثن صلى ركعتنب مث 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة بن سليمان عن املسعودي عن يونس بن عبيد عن عبد اهللا بن معقل  - ٤٧٩٥
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا : عن عائشة قالت : 

  إسناده ضعيف :  قال حسني سليم أسد



كان رسول اهللا : عن عائشة قالت : حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أيب زائدة عن حارثة بن حممد عن عمرة  - ٤٧٩٦
  صلى اهللا عليه و سلم حني يقوم للوضوء يكفأ اإلناء فسمى اهللا مث يسبغ الوضوء 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اهللا بن أيب سعيد الرقاشي بصري حدثنا ابن هالل أبوالنضر حدثنا أيوب حدثنا زكريا بن حيىي بن عبد  - ٤٧٩٧
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف الصالة : عن عائشة قالت : اخلتانس عن هشام بن عروة عن أبيه 

  ) اللهم اغفرله وصل عليه وبارك فيه وأورده حوض رسولك : ( على امليت 
  ه ضعيف إسناد: قال حسني سليم أسد 

حدثنا زكريا بن حيىي الرقاشي حدثنا يوسف ين خالد حدثنا موسى املكي عن موسى ين طلحة عن  - ٤٧٩٨
: قالوا ) ليصل أبو بكر بالناس : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عائشة قالت : عائشة بنت سعد 

  ) أن يؤمهم إمام وفيهم أبو بكر ال ينبغي ألميت : ( يارسول اهللا لو أمرت غريه أن يصلي ؟ قال 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زكريا ين حيىي حدثنا وكيع و عبد اهللا بن داود و عثام ين علي و عييد اهللا بن موسى عن األعمش  - ٤٧٩٩
 عليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى اهللا: عن عائشة قالت : عن حبيب بن أيب ثابت عن عروة 

  ) قطرا : ( قال ابن داود ) تصلي املستحاضة وإن قطر الدم على احلصري : ( 

: حدثنا موسى ين حممد ين حيان حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا كهمس حدثنا عبد اهللا بن شقيق قال  - ٤٨٠٠
مث عمر مث أبو عبيد بن  أبو بكر: من كان أحب الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قالت : سألت عائشة 

  اجلراح 

حدثتين أمينة وزينب : حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا حيىي ين سعيد عن جابر بن الصبح قال  - ٤٨٠١
ال أحل نبيذ حنتم وال : أهنما لقيتا عائشة يف نسوة وأن أمرأة من النساء سألتها عن األشربة فقالت : ومها عمتاه 

  ال ما حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نقري وال مزفت وال أحرم إ
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: مسعت عائشة تقول : مسعت خالسا اهلجري يقول : حدثنا موسى حدثنا حيىي عن جابر ابن الصبح قال  - ٤٨٠٢
شئ غسل ذلك كنت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نبيت يف الشعار الواحد وأنا طامث حائض فإن أصابه 

  املكان ال يعدوه مث صلى فيه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : مسعت ابن أيب مليكة حيدث عن ذكوان أيب عمرو : حدثنا موسى حدثنا حيىي عن ابن جريج قال  - ٤٨٠٣
  ) فهو إذهنا  استأمروا النساء يف أبضاعهن فإن البكر تستحي فتسكت: ( عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



كنا عند عائشة فجئ بطعام فقام : حدثنا موسى حدثنا حيىي حدثنا أبو حزرة حدثنا عبد اهللا بن حممد قال  - ٤٨٠٤
ال يصل حبضرة الطعام وال وهو يدافع : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : القاسم يصلي فقالت 

   )األخبثني 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا حيىي عن إمساعيل بن أيب خالد حدثنا قيس عن أيب سهلة  - ٤٨٠٥
) ال : ( أبو بكر ؟ قال : قلت ) ادعو يل بعض أصحايب : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عائشة قالت 

: ( فلما جاء قال ) عثمان : ( من ؟ قال : قلت ) ال : ( ابن عمك علي ؟ قال :  قلت) ال ( عمر ؟ قال : قلت 
ن ’إ: يا أمري املؤمنني أ تقاتل ؟ قال : فجعل يساره ولون عثمان يتغري فلما كان يوم الدار وحصر قلنا ) تنحي 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عهد إيل عهدا وإين صابر نفسي عليه 
  إسناده حسن : سد قال حسني سليم أ

: حدثنا موسى بن حممد حدثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن أيوب عن أيب قالبة عن عبد اهللا بن يزيد  - ٤٨٠٦
ال ميوت أحد من املسلمني فيصلي عليه أمة من املسلمني : ( عن عائشة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ) فعوا فيه فيبلغون أن يكونوا مئة فيشفعون له إال ش
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن رسول اهللا : حدثنا موسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٨٠٧
إمنا اإلمام ليؤمت به : ( صلى اهللا عليه و سلم صلى بالناس يف وجعه وهوجالس فقاموا فأومأ إليهم فجلسلوا مث قال 

  ) كعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فإذا ركع فار
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: عن عائشة قالت : حدثنا موسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه  - ٤٨٠٨
مجع بليل فأذن هلا فقالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تفيض من 

وكانت عائشة : ليت أين كنت استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما استأذنته سودة قال أيوب : عائشة : 
  ال تفيض إال مع اإلمام 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

خربين عبد الرمحن ابن أ: مسعت حيىي بن سعيد األنصارى يقول : حدثنا موسى حدثنا عبد الوهاب قال  - ٤٨٠٩
أتى رجل : أنه مسع عائشة تقول : القاسم أن حممد بن جعفر بن الزبري أخربه أن عباد بن عبد اهللا بن الزبري حدثه 

أفطرت يف رمضان مث إنه جلس : يا رسول اهللا احترقت فسأله ما له ؟ فقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 
: ( فقام فقال ) أين احملترق ؟ : ( يه و سلم مبكتل عظيم يدعى العرق فيه متر قال فأيت رسول اهللا صلى اهللا عل

  ) تصدق به 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



: عن عائشة قالت : حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن األسود  - ٤٨١٠
  ا إذا حاضت أن تتزر مث يباشرها كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يأمر إحدان

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان : عن عائشة قالت : حدثنا عبد الواحد حدثنا أبو عواته عن منصور عن إبراهيم عن مسروق  - ٤٨١١
أذهب البأس رب الناس واشف أنت : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل على مريض أو أيت مبريض قال 

  ) يف شفاء ال يغادر سقما الشا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا وهيب عن أيوب عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن عبد اهللا بن  - ٤٨١٢
  ) ال حترم الرضعة وال الرضعتان : ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن عائشة : الزبري 

  إسناده صحيح : سليم أسد قال حسني 

عن عائشة : حدثنا سريج بن يونس حدثنا مروان بن معاوية عن أيب عبد امللك املكي عن ابن أيب مليكة  - ٤٨١٣
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا عىن بالعسيلة النكاح : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  ) ال حترم الرضعة والرضعتان : ( ليه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا ع: قال : وبه  - ٤٨١٤
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن أيو ب حدثنا إمساعيل بن جعفر ن أخربين حممد بن أيب حرملة عن عطاء وسليمان ابين  - ٤٨١٥
ضطجعا يف بيته كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم م: أ ن عائشة قالت : يسار و أيب سلمة بن عبد الرمحن 

فاستأذن أبو بكر فإذن له وهو على تلك احلال فتحدث مث استأذن عمر فأذن له  -أو ساقيه  -كاشفا عن فخذيه 
ال أقول : قال حممد  -وهو كذلك فتحدث مث استأذن عثمان فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وسوى ثيابه 

يارسول اهللا دخل أبو بكر فلم جتلس ومل تباله مث : شة فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائ -ذلك يف يوم واحد 
أال أستحي من رجل تستحي منه : ( دخل عمر فلم هتتش له ومل تباله مث دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال 

  ) املالئكة ؟ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه سأل عائشة عن : خربين أبو سلمة حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا امساعيل بن جعفر أخربين حممد أ - ٤٨١٦
كان يصليهما مث إنه شغل : السجدتني اللتني كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصليهما بعد العصر فقالت 

  عنهما أو نسيهما فصالمها بعد العصر مث أثبتهما وكان إذا صلى صالة أثبتها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حممد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أيب عن حممد بن إسحاق حدثين حممد بن  حدثنا عمو بن - ٤٨١٧
كنت إذا فرقت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأسه : عن عائشة قالت : جعفر بن الزبري عن عروة بن الزبري 

  صدعت فرقه عن يافوخه فأرسلت ناصيه بني عينيه 
وال ثوبأ ؟ أم هي سيماء كان يتوسم هبا ؟ وقد قال يل حممد بن ! ال نكف شعرا قاهللا أعلم أذاك لقول رسول اهللا كنا 

  ما هي إال سيماء من سيماء األنبياء متسكت هبا النصارى من بني الناس :  -وكان فقيها مسلما  -جعفر بن الزبري 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

م بن سعد عن أبيه عن صاحل بن كيسان عن ابن شهاب حدثنا عمرو بن حممد حدثنا يعقوب بن إبراهي - ٤٨١٨
أن عثمان و عائشة حدثاه ان أبا بكر الصديق استأذن : أخربين حيىي بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخربه 

على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو مضطجع على فراشه البس مرط عائشة فإذن أليب بكر وهو كذلك قال 
مث استأذن عمر فأذن له وهو على تلك احلال فقضى إليه حاجته مث : حاجته مث انصرف وقال عثمان فقضى إليه : 

مل أرك فزعت أليب بكر و عمر كما فزعت لعثمان ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقالت عائشة : انصرف قال 
  ) بلغ يف حاجته إن عثمان رجل حيي خشيت إن أذنت له وأنا على تلك احلال أن ال ي: ( و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام عن قتادة عن عطاء  - ٤٨١٩
  وهي معترضة عن ميينه وعن مشاله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و : عن عائشة : بن عروة عن أبيه حدثنا هدبة حدثنا مهام بن حيىي عن هشام  - ٤٨٢٠
  سلم كان يصلي وهي معترضة بني يديه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة قالت : حدثنا هدبة حدثنا أبوبكر بن عياش عن األعمش عن حبيب ا بن أيب ثابت عن عروة  - ٤٨٢١
  أ مث يقبل مث يصلي وال حيدث وضوءا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوض: 

  رجاله ثقات واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

قالت : حدثنا حممد بن عبد املكي حدثنا سفيان عن أيب سعد عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه قال  - ٤٨٢٢
زوجتك ولقد تزوجين  هذه: ما تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت أتاه جربيل بصوريت فقال : عائشة 

  وإين جلارية علي حوف فلما تزوجين أوقع اهللا علي احلياء 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن رجال : حدثا حممد بن عبد حدثنا حامت عن ان حرملة عن عبد اهللا بن نيار عن عروة  - ٤٨٢٣
بئس الرجل بئس : ( صلى اهللا عليه و سلم صوته قال استأذن على النيب صلى اهللا عليه و سلم فلما مسع رسول اهللا 

  ) ابن العشرية 



بئس : يارسول اهللا قلت : فلما دخل انبسط إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلما خرج كلمته عائشة فقالت 
  بئس ابن العشرية فلما دخل انبسطت إليه ؟ ! الرجل 

  ) ه يا عائشة إن من شرار الناس من اتقي فحش: ( قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما رفع : عن عائشة قالت : حدثنا حممد بن عبد حدثنا حامت عن صاحل بن حممد بن زائدة عن أيب سلمة  - ٤٨٢٤
  ) يا مصرف القلوب ثبت قليب على طاعتك : ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف السماء إال قال 

  واحلديث صحيح  إسناده ضعيف: قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن : حدثنا حممد بن عبد حدثنا ابن أيب فديك ن عن ابن أيب ذئب عن الزهري عن عروة  - ٤٨٢٥
  النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بابن زرارة أن يكوى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بيب بن أيب ثابت عن ميمون بن أيب حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا حيىي بن ميان حدثنا سفيان عن ح - ٤٨٢٦
  أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ننزل الناس منازهلم : عن عائشة قالت : شبيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عباد حدثنا سفيان عن عبد الكرمي بن أيب املخارق عن قيس بن مسلم عن حسن بن حممد  - ٤٨٢٧
  أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وشيقة ظيب وهو حمرم فرده ومل يأكله : ائشة قالت ع: قال 

عن عائشة أن النيب صلى : حدثنا حممد بن عباد حدثنا عبد العزيز بن حممد عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٨٢٨
  اهللا عليه و سلم كفن يف ثالثة أثواب سحولية وحلد له ونصب عليه اللنب نصبا 

  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

عن : حدثنا أبو مهام حدثنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري  - ٤٨٢٩
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يسترين بثوبه وأنا انظر إىل احلبشة وهم يلعبون وأنا جارية فاقدروا : عائشة قالت 

  ن قدر اجلارية الغرة احلديثة الس
: فإما سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإما قال  -كان يوم عيد يلعب السودان بالدرق واحلراب : وقالت 

حىت إذا مللت ) دونكم بين أرفدة : ( نعم فأقامين وراءه خدي على خده وهو يقول : قلت ) تشتهني تبصرين ؟ ( 
  ) فاذهيب : ( نعم قال : حسبك ؟ قلت : قال 

  إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

حدثنا أبو مهام حدثين ابن وهب أخربين بكر بن مضر عن ابن اهلاد عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أيب  - ٤٨٣٠
ال تعجل يا : فقلت ) حسبك : ( فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن عائشة حنوه قال : سلمة بن عبد الرمحن 



  إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامك ومكاين منه وما يب حب النظر : رسول اهللا قالت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أهنا : وأخربين شريك عن عطاء بن يسار : حجثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل بن جعفر  - ٤٨٣١
 عليه و سلم خيرج من آخر كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كلما كانت ليلتها من رسول اهللا صلى اهللا: قالت 

السالم عليكم دار قوم مؤمنني وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء اهللا بكم : ( الليل إىل البقيع فيقول 
  ) الحقون اللهم اغفر ألهل بقيع الفرقد 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : بن حرملة عن عبد اهللا بن نيار عن عروة حدثنا عبد األعلى حدثنا وهيب بن خالد عن عبد الرمحن  - ٤٨٣٢
بئس الرجل : ( فالن فقال : فقالوا ) من هذا ؟ : ( عائشة أن رجال استأذن علىالنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

بئس الرجل وبئس : قلت : فلما دخل انبسط إليه فقالت عائشة ) ائذنوا له  -أو كما قال  -وبئس ابن العشرية 
  ) إن شر الناس عند اهللا يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره : يا عائشة : ( مث انبسطت إليه ؟ فقال ] ابن العشرية 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

طيبت رسول اهللا : عن عائشة قالت : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا شريك عن ابن اسحاق عن األسود  - ٤٨٣٣
  فرأيت الطيب يف مفرق رأسه بعد ثالثة وهوحمرم  صلى اهللا عليه و سلم عند إحرامه

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا : عن عائشة قالت : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن األسود  - ٤٨٣٤
  صلى اهللا عليه و سلم ال يتوضأ بعد الغسل 

  ضعيف  إسناده: قال حسني سليم أسد 

ما : عن عائشة قالت : حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أيب سلمة  - ٤٨٣٥
  ألفى النيب صلى اهللا عليه و سلم عندي باألسحار إال وهونائم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : قالت عن عائشة : حدثنا زكريا حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عمرة  - ٤٨٣٦
  سلم تقطع يد السارفق يف ربع دينار فصاعدا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن : حدثنا كامل بن طلحة حدثنا ابن هليعة حدثنا جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة  - ٤٨٣٧
كحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل وإن دخل هبا فلها مهرها أميا امرأة ن: ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ) مبا أصاب من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له 



حدثنا هارون بن معروف حدثنا أبوعبد الرمحن حدثنا سعيد حدثين عقيل ويونس عن ابن شهاب عن أيب  - ٤٨٣٨
من محل من أميت دنيا مث : ( سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ر: عن عائشة أهنا قالت : سلمة بن عبد الرمحن 

  ) أجتهد يف قضائه فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا هارون حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو أن بكر بن سواده حدثه أن يزيد بن أيب حبيب  - ٤٨٣٩
من يعمل سوءا جيز { ائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجال تال هذه االية عن ع: حدثه عن عبيد بن عمري 

إنالنجزي بكل ما عملنا هلكنا إذا فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقال ]  ١٢٣: النساء [ } به 
  ) يف مصيبته يف جسده فيما يؤذيه : نعم جيزى به املؤمن يف الدنيا : ( فقال 

  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

: حدثنا هارون بن معروف حدثنا بشر بن السري حدثنا مصعب بن ثابت عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٨٤٠
  ) أرهقوا القبلة  ٠: ( عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة زوج النيب صلى اهللا : والنضر عن عمر بنت عبد الرمحن حدثنا كامل حدثنا ابن هليعة حدثنا أب - ٤٨٤١
انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام بالناس يف املسجد : عليه و سلم أهنا قالت 

فضفوا وراء رسول اهللا فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طوال من النهار حىت صرع رجال حرا حىت رأيت 
 تنضح وجوههم باملاء مث ركع مثل قيامه حىت رأيت رجاال يصرعون أيضا مث رفع رأسه مث سجد مث قام دون رجاال

  قيامه األول مث ركع دون ركعته األوىل مث نرفع رأسه مث سجد مث قام أيضا دون ذلك مث ركع مث رفع رأسه مث سجد 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اجلحدري حدثنا ابن هليعة حدثنا اجلارث بن يزيد عن زياد بن نعيم احلضرمي عن  حدثنا كامل بن طلحة - ٤٨٤٢
أولئك : قلت لعائشة أم املؤمنني إن ناسا يقرأ أحدهم القرآن يف ليلة مرتني أوثالثا قالت : مسلم بن خمراق قال 

ة البقرة وآل عمران والنساء ال قرؤوا ومل يقرؤوا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوم الليلة التمام يقرأ بسور
  مير بأية فيها استبشار إال دعا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مات رسول اهللا صلى اهللا : عن عائشة قالت : حدثنا كامل حدثنا ابن هليعة حدثين أبواألسود عن عروة  - ٤٨٤٣
  عليه و سلم من ذات اجلنب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا ينهي عن : عن عائشة قالت : حدثنا كامل حدثنا ابن هليعة حدثنا أبواألسود عن عروة  - ٤٨٤٤
وينهي عن الصالة حني تقارب الغروب ) إهنا تطلع بقرن شيطان : ( الصالة حني تطلع الشمس حتىترتفع فيقول 



  حىت تغرب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد احلذاء عن ابن شقيق وهو عبد اهللا حدثنا عبيد اهللا  - ٤٨٤٥
كان يصلي أربعا قبل الظهر مث خيرج : سألت عائشة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت : قال 

اء مث يرجع فيصلي فيصلي الظهر مث يرجع فيصلي ركعتني مث خيرج للمغرب مث يرجع فيصلي ركعتني مث خيرج للعش
  ركعتني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي حدثنا أيب حدثنا زكريا عن حريث عن عامر عن مسروق  - ٤٨٤٦
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمبا اغتسل من اجلنابة مث أتاين فضممته إيل فأدفئه ومل أغتسل: عائشة قالت 

  بعده 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا سعيد ين حييىني سعيد حدثين أيب حدثنا ابن جريج عن حيىي بن سعيد عن جماهد  - ٤٨٤٧
  خييط ثوبه ويعمل كما يعمل أحدكم : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بيته مثل أحدكم يف بيته : قالت 

  سناده ضعيف إ: قال حسني سليم أسد 

عن : هذا ما قرأناه على هشام بن عروة عن أبيه : حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد حدثناأيب قال  - ٤٨٤٨
يف ابن أم مكتوم األعمى أتى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ]  ١: عبس [ } عبس وتوىل { عائشةقالت أنزل 

لى اهللا عليه و سلم من عظماء املشركني فجعل النيب صلى يا رسول ناهللا أرشدين وعند رسول اهللا ص: فجعل يقول 
{ فيقولون كال ففي هذا أنزلت ) أترون مبا أقول بأسا ؟ : ( اهللا عليه و سلم يعرض عنه ويقبل على اآلخرين فيقول 

  ]  ١: عبس [ } عبس وتوىل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام حدثنا حممد بن املنهال أخو حججاج حد - ٤٨٤٩
  ) الركعتان قبل الفجر خريمن الدنيا وما فيها : ( عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن : أبيه  حدثنا أبو سعيد القواريري حدثا أبو يعقوب التوأم حدثنا عبد اهللا بن أيب مليكة عن - ٤٨٥٠
ماء تتوضأ يا رسول اهللا فقال رسول اهللا : قال ) ما هذا يا عمر ؟ : ( رسول اهللا بال فاتبعه عمر بكوز من ماء فقال 

  ) ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ نوالو فعلت لكانت سنة : ( صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



: ن الوليد النرسي حدثنا ابواألحوص حدثنا أشعث بن أيب الشعثاء عن أبيه عن مسروق حدثنا العباس ب - ٤٨٥١
إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليحب التيمن يف طهوره إذا تطهر ويف ترجله إذا ترجل : عن عائشة قالت 

  ويف انتعاله إذا انتعل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حممد بن املنثى حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن أيب معشر النخعي عن األسود  حدثنا أبو موسى - ٤٨٥٢
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يبعث باهلدى ويفتل قالئدها مث ال يتقي ما يتقي احملرم : عائشة قالت 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة  حدثنا حممد ين املثىن حدثنا عثمان ابن عمر - ٤٨٥٣
  قلد رسول اهللا هديه وأشعرها وبعث هبا مع أيب بكر مث مل يدع شيئا أحله اهللا حىت حنر اهلدي : أهنا قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : عن األسود حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن أيب معشر عن النخعي  - ٤٨٥٤
  كنت أفركه من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا رأيته اغسله وإال فرشه : قالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة قالت : حدثنا أبوموسى حدثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن أيب معشر عن النخعي عن األسود  - ٤٨٥٥
ن اجلنابة بدأ بكقيه فغسلهما مث غسل مرافغه وأفاض عليها املاء فإذا أنقى أهوى هبما إىل كان إذا اراد أن يغتسل م: 

  حائط مث يستقبل الوضوء مث يفيض املاء على رأسه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: بيعة حدثنا احلسن بن احلماد حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا حيىي بن سعيد عن عبد اهللا بن عامر بن ر - ٤٨٥٦
ليت رجال صاحلا من أصحايب جاء : ( أرق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة مث قال : عن عائشة قالت 

أنا سعد بن أيب الوقاص جئت أحرسك : قال ) من هذا ؟ : ( إذ مسعنا صوت السالح فقال : قالت ) حيرسين الليلة 
  فنام حىت مسعت غطيطه : قالت 

  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

دخلت : حدثنا احلسن بن محاد الكويف حدثنا ابن أيب غنية عن أبيه عن الشيباين عن مجيع بن عمري قال  - ٤٨٥٧
ما رأيت رجال كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منه : مع أمي على عائشة فسألتها عن علي فقات 

  م من امرأته وال امرأة كانت أحب إىل رسول صلى اهللا عليه و سل
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



كان رسول اهللا : عن عائشة قالت : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام حدثنا قتادة عن صفية بنت شيبة  - ٤٨٥٨
  يغتسل بقدر الصاع ويتوضأ بقدر املد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مرن أزواجكن : عن عائشة أهنا قالت : تادة عن معاذة العدوية حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام حدثنا ق - ٤٨٥٩
  أن يغسلوا عنهم أثر الغائط البول فإين أستحيي أن آمرهم وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يفعله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أتيت :  لبيد مسع أبا سلمة يقول حدنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا سفيان بن عيينة ن عن ابن أيب - ٤٨٦٠
كانت صالته بالليل يف شهر : أي أمه أخربيين عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت : عائشة فقلت 

  رمضان وفيما سوى ذلك ثالث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر 
قد أفطر ومل أره صام من : قد صام ويفطر حىت نقول : كان يصوم حىت نقول : أخربيين عن صيامه قالت : قلت 

  شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إال قليال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان يكون علي الصيام من رمضان : يعين عائشة : قالت هي : ومسعت سفيان قال : قال أبو الفضل  - ٤٨٦١
  ختزى أن تصوم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما فسره سفيان فما أصومه حىت يكون شعبان كلها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت رجال أتتبع : حدثنا هدبة حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا احلسن عن سعد بن هشام بن عامر قال  - ٤٨٦٢
واهللا ال خترج حىت تستظهر : فقال يل  - وقيدين: وال أعلمه إال قال : قال مبارك  -السلطان فأخذين أيب فحبسين 

كتاب اهللا فاستظهرت كتاب اهللا فنفعين اهللا به فذهبت عين الدنيا وجعلت أكره أن أتزوج وأصنع فدخلت على 
يا أم املؤمنني : فقلت : رحم اهللا عامرا أصيب يوم أحد شهيدا قال : سعد بن هشام بن عامر فقالت : عائشة فقلت 

لقد كان لكم يف رسول اهللا : ( يا هشام ال تبتل فإن اهللا قال : فجئت أسالك عن ذلك فقالت  إين أريد أن أتبتل
قلت يا أم املؤمنني حدثيين عن خلق : وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوج وولد له قال ) أسوة حسنة 

خلق حممد } وإنك لعلى خلق عظيم { : يا بين أما تقرأ القرآن ؟ قال اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت 
  القرآن 

يا بين ومن يطيق صالة : يا أم املؤمنني حدثيين عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت : قلت : قال 
رسول اهللا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا صلى صلى ركعتني مث هجع هجعة مث يقوم فيصلي ركعتني 

ركعتني وركعتني وركعة اوقالت فيصلي ركعتني وركعتني وركعتني وركعتني وركعة صالة بعد وركعتني وركعتني و
العشاء تسع ركعات وإحدى عشرى فلما بدن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكثر حلمه صلى ركعتني وركعتني 

  وركعة وصلى ركعتني وهو جالس 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



هدبة بن خالد حدثنا أبان بن يزيد حدثين حيىي بن أيب كثري أن حممد بن أبان حدثه عن القاسم بن حدثنا  - ٤٨٦٣
  ) من نذر أن يعصي اهللا فال يعصه : ( عن عائشة حدثته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : حممد حدثه 

كان رسول اهللا : عن عائشة قالت : حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أيب زائدة عن حارثة بن حممد عن عمرة  - ٤٨٦٤
  صلى اهللا عليه و سلم حني يقوم للوضوء يكفأ اإلناء فيسمي مث يسبغ الوضوء 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرمحن بن صاحل حدثنا أبو بكر بن عياش عن صدقة بن سعيد عن مجيع بن عمري أن أمه و  - ٤٨٦٥
تشد عليها : يا أم املؤمنني كيف كانت إحداكن تصنع إذا هي حاضت ؟ قالت : الت على عائشة فق: خالته دخلتا 

يفيض علىيديه مث : كيف نغتسل ؟ قالت : إزارا مث يلتزم النيب صلى اهللا عليه و سلم بطنها وما فوق ذلك قالتا 
  جل الضفر وأما حنن فنفيض مخسا من أ: يستننجي مث يضرب بيده األرض مث يفيض على رأسه ثالثا قالت 

أي شئ تسالن عن رجل وضع يده من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم موضعا : فأخربينا عن علي قالت : قالتا 
  إن أحب البقاع إىل اهللا مكان قبض فيه نبيه : فسالت نفسه يف يده فمسح هبا وجهه ؟ واختلفوا يف دفنه فقال 

  فلم خرجت عليه ؟ : قالتا 
  أفديه ما على األرض أمر قضي لوددت أن : قالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرمحن مبصاحل األزدي حدثنا حفص بن غياث عن ليث بن أيب سليم عن حممد بن املنكدر عن  - ٤٨٦٦
 ومجع بني -أنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عائشة قالت : أم ذرة 

  ) والساعي على اليتيم واألرملة واملسكني كاجملاهد يف سبيل اهللا والصائم القائم ال يفتر  -السبابة والوسطى 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن : حدثنا عبد الرمحن بن صاحل عن عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٨٦٧
  ) اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم : ( سلم قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبد الرمحن بن صاحل حدثنا حممد بن فضيل عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال  - ٤٨٦٨
: ماء لبين عامر فقالت :  قالوا: ما هذا : احلوأب فنبحت عله الكالب فقالت : مرت عائشة مباء لبين عامر يقال له 

  ) كيف بإحداكن إذا نبحت عليها كالب احلوأب ؟ : ( ردوين ردوين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن املنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن عبداهللا بن مسعان عن سعيد بن أيب سعيد  - ٤٨٦٩
سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الرجل يطأ بنعليه يف : عن عائشة قالت : املقربي عن القعقاع بن حكيم 
  األذى قال التراب هلما طهور 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن  :حدثنا حممد بن ا ملنهال حدثنا يزيد بن املنهال حثنا يزيد حثدنا عمارة بن أيب حفصة عن عكرمة  - ٤٨٧٠
قلت : يا رسول اهللا أخربين عن ابن جدعان قال النيب صلى اهللا عليه و سلم وما كان ؟ قالت : قلت : عائشة قالت 

كان ينحر الكوماء ويكرم اجلار ويقري الضيف ويصدق احلديث ويويف بالذمة ويصل الرحم ويفك العاين ويطعم : 
إين أعوذ بك من نار جهنم قالت ال وما كان يدري ما جهنم هل قال يوما واحدا اللهم : الطعام ويؤدي األمانة قال 

  قال فال إذا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن املنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا بسطام بن مسلم عن أيب التياح يزيد بن محيد عن ابن  - ٤٨٧١
من أين أقبلت يا أم املؤمنني ؟ قالت من قرب أخي عبد :  أن عائشة أقبلت ذا ت يوم من املقابر فقلت هلا: أيب مليكة 

  يا أم املؤمنني أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن زيارة القبور : الرمحن فقلت هلا 
نعم كان هنى عن زيارهتا وقد كان هنى عن حلوم األضاحي أن تؤكل فوق ثالث مث أمر بأكلها وكان هنى عن : قالت 

  ر شرب نبيذ اجل
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت : عن عائشة قالت : حدثنا حممد بن املنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أبان بن صمعة عن عكرمة  - ٤٨٧٢
  أغتسل أنا والنيب صلى اهللا عليه و سلم من إناء واحد يبدأ قبلي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رائيل حدثنا حجاج عن ليث بن سعد عن معاوية بن صاحل عن حيىي بن سعيد حدثنا إسحاق بن أيب إس - ٤٨٧٣
  ماذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعمل يف بيته ؟ : قيل لعائشة : عن عمرة قالت 

  كان بشرا من البشر يفلي ثوبه وحيلب شاته وخيدم نفسه : قالت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

طالب عبد اجلبار بن عاصم حدثين عبيد اهللا بن عمرو عن أيوب عن أيب قالبة عن عبد اهللا بن حدثنا أبو  - ٤٨٧٤
عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال ميوت أحد من املسلمني فيصلي عليه أمة من املسلمني : يزيد 

  يبلغون أن يكونوا مئة فيشفعوا له إال شفعوا فيه 
  ه صحيح إسناد: قال حسني سليم أسد 

: حدثنا اجلراح بن خملد حدثنا عمر بن يونس اليمامي حدثنا املفضل بن ثواب رجل من أهل اليمامة قال  - ٤٨٧٥
دخلت أنا ورجال معي علىعائشة فسألناها : قال : حدثين حسن بن فادع عن أبيه عن سيف بن عبد اهللا احلمريي 

  ) ما أبايل إياه مسست أوأنفي : ( عليه و سلم يقول  مسعت رسول اهللا صلى اهللا: عن الرجل ميسح فرجه فقالت 
  إسناده مسلسل باجملاهيل : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أهنا : حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء حدثنا مهدي بن ميمون حدنثا هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٨٧٦
كان خييط ثوبة وخيصف نعله ويعمل ما يعمل ما كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يعمل يف بيته ؟ قالت : سئلت 



  الرجال يف بيوهتم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أهنا سئلت عن : حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء حدثنا مهدي عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٨٧٧
كع قام فقرأ ثالثني آية أو أربعني آية مث كان يصلي قاعدا فإذا أراد أن ير: صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

  يركع ويسجد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة زوج : حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب و حدثنا معاوية بن صاحل حدثين أبو محزة  - ٤٨٧٨
إما ذاكرا فيغنم وإما : ا بعدها ما رأيت رسول اهللا نائما قبل العشاء وال الغي: النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

  نائما فيسلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت : وحدثين أبو عبد اهللا األنصاري : قال معاوية  - ٤٨٧٩
  لعروس أومسافر أو متجهد بالليل : السمر لثالثة 

  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

بلغ عائشة عن امرأة : حدثنا احلارث بن سريج حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة قال  - ٤٨٨٠
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن رجلة النساء : تلبس النعلني فقالت 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

: د امللك املكي حدثنا عبد اهللا بن أيب مليكة حدثنا جماهد بن موسى حدثنا مروان بن معاوية حدثنا أبو عب - ٤٨٨١
  العسيلة اجلماع : عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

سحر النيب : عن عائشة قاتل : حدثنا جماهد بن موسى حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٨٨٢
ليخيل إليه أنه فعل الشئ وما فعله حىت إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا اهللا ودعا مث قال صلى اهللا عليه و سلم أنه 

أتاين ملكان فجلس أحدمها : أشعرت يا عائشة أن اهللا قد أفتاين فيما استفتيته فيه قالت وما ذاك يا رسول اهللا قال : 
لبيد : من طبه ؟ قال : مطبوب قال :  ما وجع الرجل قال: عند رأسي واآلخر عند رجلي مث قال أحدمها لصاحبه 

يف بئر ذي أروان : فأين هو قال : يف مشط ومشاطة قال : يف ماذا ؟ قال : بن األعصم اليهودي من بين زريق قال 
: فذهب النيب صلى اهللا عليه و سلم وناس من أصحابه إىل البئر فنظروا إليها وخنلها مث رجع إىل عائشة فقال : قال 

  ها نقاعة احلناء وكأن خنلها رؤوس الشياطينن واهللا كان ماء
ال أما أنا فقد عافاين وشفاين وخشيت أن أثور على الناس منه شرا فأمر هبا : قلت يا رسول اهللا فأخرجته قال 

  فدفنت 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



عن :  حريز عن الشعيب حدثنا احلارث بن سريج حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا فضيل أبو معاذ عن أيب - ٤٨٨٣
إن فالن بن فالن خيطب : ( عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه قال 

  ) فالنة ابنة فالن 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

ا أسس رسول اهللا مل: عن عائشة قالت : حدثنا عبد اهللا بن مطيع حدثنا هشيم عن العوام عمن حدثه  - ٤٨٨٤
صلى اهللا علي وسلم مسجد املدينة جاء حبجر فوضعه وجاء أبو بكر حبجر فوضعه وجاء عمر حبجر فوضعه وجاء 

  هذا أمر اخلالفة من بعدي : فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقال : عثمان حبجر فوضعه قالت 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

جماهد بن موسى حدثنا امساعيل بن إبراهيم عن الوليد بن أيب هشام عن أيب بكر بن حممد بن عمرو حدثنا  - ٤٨٨٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام : عن عائشة قالت : بن حزم عن عروة 

  قدر ما يقرأ إنسان أربعني آية 
  ديث صحيح إسناده حسن واحل: قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا جماهد حدثنا القاسم بن مالك ن عن عمر بن سويد بن غيالن الثقفي عن عائشة بنت طلحة  - ٤٨٨٦
كما خنرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد تضمخنا بالزعفران والورس وقد : عائشة أم املؤمنني قالت 

   عليه و سلم فال يعيب ذلك علينا أحرمنا فنعرق فيسيل علىوجوهنا فرياه رسول اهللا صلى اهللا
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا جماهد بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا اجلريري أبو مسعود عن عبد اهللا بن شقيق قال  - ٤٨٨٧
  أي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان أحب عليه ؟ : قلت لعائشة : 

  مث عمر : مث من ؟ ؟ قالت  :قلت : أبو بكر قال : قالت 
  فسكتت : مث من ؟ قال : قلت : مث أبو عبيدة بن اجلراح قال : مث من ؟ قالت : قلت : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عمرو الليثي حدثنا أبو سلمة : حدثنا جماهد بن موسى حدثنا حممد بن عبداهللا ويزيد قاال  - ٤٨٨٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي وأنا معترضة أمامه يف البيت فإذا أراد أن يوتر : قالت عن عائشة : 

  ) تنحي : ( غمزين برجله وقال 
  إسناده حسن واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

لى اهللا عن عائشة أن النيب ص: حدثنا جماهد حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن إبراهيم عن األسود  - ٤٨٨٩
  عليه و سلم أهدي إىل البيت مرة غنما فقلدها 

  إسناده حسن غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن عائشة قالت قال رسول : حدثنا جماهد حدثنا معاذ حدثنا ابن جريج عن ابن أيب مليكة عن ذكوان  - ٤٨٩٠
  سكوهتا إقرارها : يا رسول اهللا فالبكر تستحس قال اهللا صلى اهللا عليه و سلم استأمروا النساء يف أبضاعهن قالوا 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن : حددثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي حدثنا ابن املبارك عن يونس عن الزهري عن أيب سلمة  - ٤٨٩١
إذا أراد أن يأكل عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة و

  غسل يديه مث أكل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا عبد الرمحن بن صاحل حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه  - ٤٨٩٢
  و سلم كان يعجبه احللواء والعسل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن عائشة قالت : بن صاحل األزدي حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه حدثنا عبد الرمحن  - ٤٨٩٣
  يل النيب صلى اهللا عليه و سلم إين ألعلم إذا كتت علي غضيب وإذا كنت عين راضية 

  ال ورب إبراهيم وإذا كنت عين راضية قلت ال ورب حممد : إذا كنت علي غضيب قلت 
  أجل واهللا ما أهجر إال امسك : قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال يل رسول اهللا : عن عائشة قالت : حدثتا عبد اهللا بن الرومي حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه  - ٤٨٩٤
من أين تعرف ذلك ؟ : قلت : صلى اهللا عليه و سلم إين ألعلم إذا كنت عين راضية وإذا كنت علي غضيب قالت 

أجل واهللا ما : ال ورب حممد وإذا كنت علي غضىب قلت ال ورب إبراهيم قلت :  إذا كنت عين راضية قلت: قال 
  أهجر إال أمسك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أهنا كانت تغتسل هي و : حدثنا عبد اهللا بن الرومي حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه  - ٤٨٩٥
  حد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من إناء وا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا : عن عائشة قالت : حدثنا عبد اهللا بن الرومي حدثنا أبو يعلى أسامة عن هشام عن أبيه  - ٤٨٩٦
صلى اهللا عليه و سلم حيب احللواء والعسل فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة 

أهدت هلا امرأة من قومها عكة عسل فسقت النيب شربة : تبس فسألت عن ذلك فقيل يل فاحتبس أكثر مما كان حي
يا رسول اهللا أكلت : إذا دخل عليك فإنه سيدنو فقويل له : أما واهللا لتحتالن له فذكرت ذلك لسودة قلت : فقلت 

ول ذلك له وقويل أنت جرست حنلة العرفط وسأق: سقتين حفصة شربة عسل فقويل له : مغافري ؟ فإنه سيقول لك 
  يا صفية 



واهللا الذي ال إله إال هو لقد ذكرت أن أبادئه بالذي قلت وإنه لعلى : فلما دخل على سودة قالت تقول سودة 
  الباب فرقا منك 

سقتين حفصة شربة عسل قالت : ماهذه الريح ؟ قال : ال قلت : يا رسول اهللا أكلت مغافري ؟ قال : فلما دنا قالت 
ت حنلة العرفط فما دخل علي قلت له مثل ذلك مث دخل على صفية فقالت له مثل ذلك فلما دخل قلت جرس: 

: سبحان اهللا لقد حرمناه قالت : ال حاجة يل به قال تقول سودة : يا رسول اهللا أسقيك ؟ قال : على حفصة قالت 
  اسكيت : قلت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

تزوجين : عن عائشة قالت : الرومي حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه حدثنا عبد اهللا بن  - ٤٨٩٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا بنت ست سنني وبىن يب وأنا بنت تسع سنني فقدمنا املدينة فوعكت شهرا 

فأخذت بيدي  فوىف شعري مجيمة فأتتين أم رومان وأنا على أرجوحة فصرخت يب فأتيتها وما أدري ما يراد مين
فصرخت يب فأتيتها وما أدري ما ذا يراد مين فأخذت بيدي فأوقفتين على الباب فقلت هه هه حىت ذهب نفسي 

على اخلري والربكة على خري طائر فأمستين إليهن فغلسن رأسي : فأدخلتين بيتا فإذا نسوة من األنصار فقلن يل 
  وأصلحنين فلم يرعين إال رسول اهللا فأسلمنين 

  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

عن عائشة : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا صاحل ابن موسى عن معاوية بن اسحاق عن عائشة ابنة طلحة  - ٤٨٩٨
واهللا إين لفي بييت ذات يوم و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه يف ا لفناء والستر بيين : أم املؤمنني قالت 

بيد اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سره أن ينظر إىل رجل ميشي على ظهر وبينهم إذ أقبل طلحة بن ع
  األرض قد قضى حنبه فلينظر إىل طلحة 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا صاحل بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة  - ٤٨٩٩
واهللا إين لفي بييت ذات يوم و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الفناء وأصحابه والستر بيين : قالت  أم املؤمنني

وبينهم إذ أقبل أبو بكر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم من سره أن ينظر إىل عتيق من النار فلينظر إىل أيب بكر وإن 
  اسم عتيق امسه الذي مساه أهله لعبد اهللا بن عثمان فغلب عليه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

سألت عائشة عن هذه : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حفص عن داود عن الشعيب عن مسروق قال  - ٤٩٠٠
: أنا أعلم هذه األمة هبذه وأنا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك قال : اآلية اليت فيها الرؤية فقالت 

  من زعم أن حممدا رأى ربه فقد أعظم الكذب على اهللا : مث قالت رأيت جربيل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



 -قلت هلا يا أمتاه : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن إمساعيل عن الشعيب عن مسروق قال  - ٤٩٠١
  ! لقد قف شعري مما قلت : هل رأى حممد ربه فقالت  -عائشة : يعين 
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

رأى جربيل : عن عائشة قالت : عن مسروق ] عن الشعيب [ حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن إمساعيل  - ٤٩٠٢
  يف صورته مرتني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

زهري أي أزواج سألت ال: حدثنا سهل بن زجنلة الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا األوزاعي قالت  - ٤٩٠٣
عن عائشة أن بنت اجلون الكالبية ملا : أخربين عروة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استعاذت منه ؟ قال 

لقد عذت مبعاذ احلقي : قالت ! أعوذ اهللا منك : أدخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدنا منها قالت 
  بأهلك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض حدثنا مالك بن سعيد بن اخلمس حدثنا السري بن امساعيل عن  - ٤٩٠٤
قلت : كنا نضع سواك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع طهوره قالت : عن عائشة قالت : الشعيب عن مسروق 

  عند كل شفع من صاليت لفعلت أجل لو أين أقدر على أن يكون ذلك مين : يا رسول اهللا ما تدع السواك قال 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة عن النيب صلى : حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة  - ٤٩٠٥
  ما نفعنا مال ما نفعنا مال أيب بكر : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن عائشة قالت : حدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم بن بشري عن حجاج عن الزهري عن عروة  - ٤٩٠٦
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نكاح إال بويل قال هشيم والسلطان ويل من ال ويل له 

: عباس قال  عن ابن: حدنثا عمرو بن حممد حدثنا معمر بن سليمان الرقي حدثنا حجاج عن عكرمة  - ٤٩٠٧
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نكاح إال بويل والسلطان ويل من ال ويل له 

عن عائشة قالت : حدثنا أبو ا لربيع العتكي حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٩٠٨
  طويال مث يقوم  إن كان رسول اهللا ليدخل علي وأنا ألعب باللعب فيجلس عندي ينظر إيل: 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: عن عائشة قالت : حدثنا أبو الربيع حدثنا أبو شهاب عن الشيباين عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه  - ٤٩٠٩
  رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الرقى من احلمة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا حيىي : ى أمحد بن علي بن املثىن املوصلى قال أخربين أبو يعل - ٤٩١٠
صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرة : عن عائشة قالت : قال مسروق : القطان عن سليمان عن مسلم قال 

د صنعت شيئا فترخصت ما بال رجال علموا أين ق: أمرا فرخص فيه فبلغه أن رجاال تنزهوا عنه فقام فخطب فقال 
  فيه فتنزهوا عنه واهللا ألنا أعلمهم باهللا وأشدهم له خشية 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مسلم بن خالد ن عن طريف عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب  - ٤٩١١
قلت يارسول اهللا أحب : ان يصوم شعبان كله قالت أن عائشة حدثتهم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ك: هريرة 

إن اهللا يكتب على كل نفس ميتة تلك السنة فأحب أن يأتيين أجلي وأنا : ( الشهور إليك أن تصومه شعبان قال 
  ) صائم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان : عن عائشة قالت : مرة حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن حممد عن حيىي بن سعيد عن ع - ٤٩١٢
النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح فدخل معتكفه فلما كان صبيحة إحدى وعشرين 

خباء عائشة وكانت استأذنته وحفصة وزينب فقال النيب صلى اهللا : انصرف من الصبح فدخل املسجد فرأى أخبية 
  عتكافه إىل شوال فأخر ا) آلرب تردن هبن ؟ : ( عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قالت : حدثنا العباس بن الوليد حدثنا أبو األحوص عن أشعث بن أيب الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال  - ٤٩١٣
هو اختالس خيتلسه الشيطان من : ( عائشة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن االلتفات يف الصالة فقال 

  ) بد صالة الع
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا زيد بن احلباب حدثنا موسى بنعبيدة أخربين عمرو بن هانئ عن عاصم  - ٤٩١٤
فناولته ) ناوليين ردائي : ( عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هلا : بن عبيد اهللا عن عروة بن الزبري 

لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر قبل : أيها الناس إن اهللا يقول : ( د املنرب واجتمع الناس إليه فقال فخرج فصع
  أن جتدبوا فتستسقون فال تسقون 

  ) أيها الناس إنن اهللا يقول لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر قبل أن تدعوا فال تستجاب لكم 
  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا محاد عن : هذا خطأ وحدثين به قال : سألت عبد األعلى عن حديث أيب بكر الصديق فقال : قال  - ٤٩١٥
السواك مطهرة للفم : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب بكر الصديق قال : ابن أيب عتيق عن أبيه 

  ) مرضاة للرب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن عائشة أن : عبد األعلى حدثناأيضا الدراوردي عبد العزيز بن حممد عن ابن أيب عتيق عن أبيه  حدثنا - ٤٩١٦
  ) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب : ( النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : ئشة قالت عن عا: حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل ن حدثنا جرير عن ليث عن رجل  - ٤٩١٧
]  ٦٠: املؤمنون ) [ والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة أهنم إىل رهبم راجعون : ( صلى اهللا عليه و سلم يف قوله 

الذين يصلون ويصومون وهم يفرقون أن ال تتقبل منهم :  -أو يا بنت أيب بكر  -يا بنت الصديق : ( قال : قال 
  ) تقبل منهم ويتصدقون ويفرقون أن ال ت

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن النيب : حجثنا عمرو بن حصني حدثنا ابن عالثة حدثين األوزاعي عن الزهري عن عروة  - ٤٩١٨
  ) من نام بعد العصر فاختلس عقله فال يلومن إال نفسه : ( قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بن عمر القواريري حدثنا حممد بن سلمة حدثنا حممد بن عجالن عن هشام بن عروة عن حدثنا عبيد اهللا  - ٤٩١٩
يا رسول هللا : إن محزة بن عمرو األسلمي سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : عن عائشة قالت : أبيه 

  ) إن شئت فصم وإن ئشت فأفطر : أصوم يف السفر ؟ قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن عائشة قالت : حدثنا حممد بن بكار حدثنا أبو معشر عن سعيد  - ٤٩٢٠
إن ربك يقرأ : يا عائشة لو ئشت لسارت معي جبال الذهب جاءين ملك إن حجزته لتساوي الكعبة فقال : ( سلم 

فأشار غلي أن : فنظرت إىل جربيل قال :  إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا قال: عليك السالم ويقول لك 
: ( فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ذلك ال يأكل متكئا يقول : قال ) نبيا عبدا : ضع نفسك قال فقلت 

  ) آكل كما يأكل العبد وأجلس كما جيلس العبد 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن رسول اهللا صلى : ر حدثين هشام مب عروة عن أبيه حدثنا حممد بن بكار حدثنا أبو معش - ٤٩٢١
  اهللا عليه و سلم جعل عدة بريرة حني فارقها زوجها عدة املطلقة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا محيد بن الربيع حدثنا عبداهللا بن عطاء حدثنا الوليد بن حممد عن الزهري عن أيب الزبري  - ٤٩٢٢
  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستعيذ يف صالته من فتنة املسيح الدجال : زوج النيب قالت عائشة 

  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا موسى بن حيان حدثنا روح ين عبادة حدثنا ابن أيب ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد اهللا  - ٤٩٢٣
لت أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بظبية فيها خرز فقسمها للحر قا: األسلمي عن عروة بن الزبري عن عائشة 

  واألمة قالت وكان أيب يقسم للحر والعبد 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أن : حدثنا احلسن بن محاد سجادة حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٩٢٤
  م سورة البقرة يف ركعتني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قس

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا مسلم بن أيب مسلم اجلرمي حدثنا عيسى بن يونس عن األوزاعي عن عبد الرمحن بن القاسم عن  - ٤٩٢٥
ول قد فعلت ذلك أنا ورس: عن عائشة أم املؤمنني أهنا ذكر هلا أن قوما يقولون ال غسل إال من املاء فقالت : أبيه 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاغتسلنا 

تذكروا يف حلقة أنا : عن أيب هريرة قال : حدثنا مسلم اجلرمي حدثنا خملد عن هشام عن ابن سريين  - ٤٩٢٦
أنا آتيكم : فقلت : حىت ينزل املاء قال : إذا خالط الرجل وقال بعضهم : فيها ما يوجب الغسل ؟ فقال بعضهم 

  بعلم ذلك 
  يا أم املؤمنني إين أريد أن أسألك عن شئ وأنا استحي أن أسألك عنه : أم املؤمنني فقلت هلا  فأتيت عائشة

: يا أمه ما يرجب الغسل ؟ فقالت : ال تستحي أن تسألين عما كنت سائال عنه أمك فإمنا أنا أمك فقلت : فقالت 
  غسل على اخلبري سقطت إذا قعد بني شعبها األربع والتقى اخلتانان فقد وجب ال

  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبوالربيع حدثنا فليح بن سليمان املدين عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبري و سعبد بن  - ٤٩٢٧
عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم حني : املسيب و علقمة بن وقاص الليثي و عبيد اهللا بن عبد اهللا عتبة 

وكلهم حدثين طائفة من حديثها وبعضهم أوعى له من  -قال الزهري  -ما قالوا فربأها اهللا منه  قال هلا أهل اإلفك
بعض وأثبت له من بعض وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت عن كل رجل منهم احلديث الذي حدثين به عن عائشة 

سلم إذا أراد سفرا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : زعموا أن عائشة قالت :  -وبعض حديثهم يصدق بعضا 
  أقرع بني أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه 

فأفرع بيننا يف غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعد ما أنزل احلجاب فأنا أمحل يف هودج وأنزل فيه : قالت 
بالرحيل  فسرنا حىت إذا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من املدينة آذن ليلة

فقمت حني آذنوا بالرحيل فمشيت حىت جاوزت اجليش فلما قضيت شأين أقبلت إىل الرحل فلمست صدري فإذا 
عقد يل من جزع أظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسين ابتغاؤه فأقبل الذين يرحلون يب فاحتلموا 

النساء إذ ذاك خفافا مل يثقلن ومل يغشهن هودجي فرحلوه على بعريي الذي كنت أركب وهم حيسبون أين فيه وكان 
اللحم وإمنا يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم حني رفعوا ثقل اهلودج واحتملوه وكنت جارية حديثة السن 

فبعثوا اجلمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر اجليش فجئت منزهلم وليس فيه أحد فأممت منزيل الذي كنت فيه 
قدوين فريجعون إيل فبينا أنا جالسة يف منزيل غلبتين عيناي فنمت وكان صفوان بن املعطل السلمي وظننت أهنم سيف



مث الذكواين من وراء اجليش فأصبح عند منزيل فرأى سواد إنسان فأتاين وكان يراين قبل احلجاب فاستيقظت 
ه كلمة غري استرجاعه حىت أناخ باسترجاعه حني عرفين فخمرت وحني جبلبايب واهللا ما تكلمت بكلمة وال مسعت من

راحلته فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود يب الراحلة حىت أتينا اجليش معرسني يف حنر الظهري فهلك من هلك وكان 
يفيضون يف قول أصحاب ] والناس [ الذي توىل كربه عبد اهللا بن أيب اين سلول فقدمنا املدينة فاشتكيت هبا شهرا 

ذلك ويريبين يف وجعي أين ال أعرف من رسول اهللا اللطف الذي أرى منه حني أمرض إمنا اآلفك ال اشعر بشيئ من 
فذلك يريبين وال أشعر حىت نقهت فخرجت أنا وأم مسطح بنت أيب رهم ) كيف تيكم ؟ : ( يدخل فيسلم مث يقول 

تنا وأمرنا أمر العرب األول يف قبل املنا صع متربزنا ال خنرج إال ليال إىل ليل وذلك فبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيو
: تعس مسطح فقلت هلا : الربية أو يف التنزه فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أيب رهم منشي فعثرت يف مرطها فقالت 

وما قالوا ؟ فأخربتين : قلت : يا هنتاه أمل تسمعي ما قالوا ؟ قالت : بئس ما قلت أتسبني رجال شهد بدرا ؟ قالت 
كيف تيكم ؟ : ( زددت مرضا على مرضي فلما رجعت إىل بييت دخل علىرسول اهللا فقال اإلفك فا] أهل [ بقول 

وأنا حينئذ أريد أن أستيقن اخلرب من قبلهما وقالت فأذن يل رسول اهللا فأتيت : ائذن يل آت ابوي قالت : فقلت ) 
لقلما كانت أمرأة قط وضيئة يا بنية هوين على نفسك الشأن فواهللا : ما يتحدث الناس ؟ فقالت : أبوي فقلت آلمي 

سبحان اهللا ولقد حتدث الناس هبذا ؟ فبت تلك الليلة : فقلت : عند رجل حيبها وهلا ضرائر إال أكثرن عليها قالت 
حىت أصبحت ال يرقأ يل دمع وال اكتحل بنوم مث أصبحت ودعا رسول اهللا علي بن أيب طالب وأسامة بن زيد حني 

  اق أهله استلبث الوحي يستشريمها يف فر
: فأما أسامة بن زيد فأشار عليه بالذي يعلم من براءة أهله و بالذي يعلم يف نفسه من الود هلا فقال أسامة : قالت 

  أهلك يا رسول اهللا وال نعلم واهللا إال خريا 
  يا رسول اهللا مل يضيق اهللا عليك والنساء سواها كثري وسل اجلارية تصدقك : وأما علي بن أيب طالب فقال 

ال والذي بعثك باحلق : فقالت بريرة ) يا بريرة هل رأيت منها شئا يريبك ؟ : ( فدعا رسول اهللا بريرة فقال : قالت 
  إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أهنا جارية حديثة السن تنام عن العجني فتأيت الداجن فتأكله 

من يعذرين من رجل بلغ : ( أيب بن سلول فقال رسول اهللا فقام رسول اهللا من يومه فاستعذر من عبد اهللا بن : قالت 
ما علمت علىأهلي إال خريا وقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال  -ثالث مرات  -أذاه يف أهلي فواهللا فواهللا فواهللا 

  ) خريا وما كان يدخل على أهلي إال معي 
ان من األوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا يا رسول اهللا أنا واهللا أعذرك منه إن ك: فقام سعد بن معاذ فقال 

اخلزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد اخلزرج وكان قبل ذلك رجال صاحلا ولكن احتلته 
  كذبت لعمر اهللا واهللا ال تقتله وال تقدر على قتله : فقال  -احلمية 

  لنه فإنك منافق جتادل عن النافقني كذبت لعمر اهللا واهللا لنقت: فقام أسيد بن حضري فقال 
فنزل : األوس واخلزرج حىت مضوا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائم على املنرب قال : فثار احليان : قال 

  فخفضهم حىت سكتوا وسكت 
وبكيت يومي ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتني ويوما حىت أظن أن : قالت 

  البكاء قالق كبدي 
فبينا مها جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من األنصار فأذنت هلا فجلست تبكي معي فبنا حنن : قالت 

كذلك إذ دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجلس ومل جيلس عندي من يوم فيل ما قيل قبلها وقد مكث شهرا 



  ال يوحى إليه يف شأين 
أما بعد يا عائشة فإنه بلغين عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيربئك اهللا وإن كنت : ( ال فتشهد مث ق: قالت 

فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا ) أملمت فاستغفري اهللا وتويب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه مث تاب تاب اهللا عليه 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أجب عين: عليه و سلم مقالته قلص دمعي حىت ما أحس منه قطره فقلت أليب 

  فيما قال 
  واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقال : قالت 

  واهللا ما أقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أجييب عين رسول اهللا فيما قال قالت : فقلت ألمي 
إين واهللا لقد علمت أنكم مسعتم مبا حتدث به وقد : فقلت  وأنا جارية حديثة السن ال أقرأ كثريا من القرآن: قالت 

ال تصدقوين بذلك ولئن اعترفت  -واهللا يعلم إين لربيئة  -إين لربيئة : قر يف أنفسكن وصدقتم به ولئن قلت لكم 
مجيل واهللا  فصرب{ : لتصدقين واهللا ما أجد يل ولكم مثال إال أبا يوسف إذ قال  -اهللا يعلم أين منه بريئة  -لكم بأمر 

  ]  ٨٢: يوسف [ } املستعان على ما تصفون 
مث حتولت على فراشي وأنا أرجو أن يربئين اهللا ولكن واهللا ما ظننت أن ينزل يف شأين وحي يتلى وأنا أحقر : قالت 

يف نفسي من أن يتكلم بالقرآن يف أمري ولكن كنت أرجو أن يرى نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف النوم رؤيا 
  تربئين 

قالت فواهللا ما رام جملسه وال خرج أحد من أهل البيت حىت أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من الربحاء حىت إنه 
  يتحدر منه مثل اجلمان من العرق يف يوم شات 

يا : ( قلما سري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يضحك قكان أول كلمة تكلم هبا أن قال : قالت 
  ) دي اهللا فقد برأك عائشة امح

إن { واهللا أقوم إليه ور محد إال اهللا وأنزل اهللا : قومي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت : قالت يل أمي 
اآليات كلها فلما أنزل اهللا هذا يف براءيت قال أبو بكر الصديق ]  ١١: النور [ } الذين جاؤوا باإلفك عصبة منكم 

واهللا ال أنفق على مسطح شئيا أبدا بعدما قال لعائشة فأنزل اهللا : ن أثاثة لقرابته منه وكان ينفق على مسطح ي -
وال يأتل أولوا الفضل منكم والسعةأن يؤتوا أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا وليعفوا ( هذه اآلية 

  ]  ٢٢: النور ) [ وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهللا لكم ؟ واهللا غفور رحيم 
  بلى واهللا إين ألحب أن يغفر اهللا يل فرجع إىل مسطح الذي كان جيري عليه : قال أبو بكر 

يا رسول اهللا : قالت ) يا زينب ما علمت وما رأيت ؟ : ( وكان رسول اهللا سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال 
  أمحي مسعي وبصري فواهللا ما علمت عليها إال خريا 

  تساميين فعصمها اهللا بالورع وهي اليت : قالت عائشة 
  أخرجه البخاري ومسلم : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو الربيع حدثنا فليح عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن و حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد بن أيب  - ٤٩٢٨
  مبثله : بكر 

  مبثله : د اهللا بن الزبري حدثنا أبو الربيع حدثنا فليح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة و عب - ٤٩٢٩



إن أصحاب اإلفك جلدوا : مسعت ناسا من أهل العلم يقولون : فليح : قال : قال : حدثنا أبو الربيع  - ٤٩٣٠
  احلد وال نعلم ذلك 

لقد : عن عائشة قالت : حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة  - ٤٩٣١
  وشاع فيهم وقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطيبا وما اشعر به حتث الناس هبذا األمر 

سبحان اهللا عالم : تعس مسطح فقلت : فخرجت ذات ليلة مع ام مسطح ألقضي حاجة فعثرت فقالت : قالت 
 وما شأين فأخربتين باألمر: ما اسبه إال فيك قلت : تسبني ابنك وهومن املهاجرين األولني وقد شهد بدرا فقالت 

فذهبت حاجيت فما أجد منها شيئا ومحمت فأتيت املنزل فإذا أمس أسفل وإذا أيب فوق البيت يصلي فالتزمتين 
مكانك حىت نغدو : مسعت بذاك اخلرب قال : فبكيت وبكيت فسمع أبو بكر بكاءنا فقال ما شأن ابنيت ؟ قالت أمي 
وعنده امرأة من االنصار فما منع النيب صلى اهللا  معك على رسول اهللا فغدونا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  يا عائشة إن كنت أسأت أوأخطأت فاستغفري اهللا وتويب إليه : عليه و سلم مكاهنا أن تكلم فقال 
  تكلم فقالت مب اتكلم ؟ : فقلت أليب 

  فقلت ألمي تكلمي فقالت مب اتكلم ؟ 
: لتقولن قد أقرت ولئن قلت  -واهللا يعلم ما فعلت  -ت قد فعل: فحمدت اهللا وأثنيت عليه مث قلت واهللا لئن قلت 

فنسيت امسه  -كذبت فما أجد يل ولكم مثال إال ما قال العبد الصاحل : لتقولن  -واهللا يعلم ما فعلت  -ما فعلت 
فدخل رسول اهللا صلى اهللا ]  ٨٢: يوسف [ صرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون :  -فقلت أبو يوسف  -

سلم على جارية نوبية فقال يا فالنة ماذا تعلمني عن عائشة فقالت واهللا ما أعلم على عائشة عيبا إال أهنا تنام عليه و 
واهللا ما أعلم من عائشة إال ما يعلم الصائغ من : وتدخل الداجن فتأكل مخريها وحصريها فلما فطنت ملا يريد قالت 

[ أشريوا علي يا معشر املسلمني يف قوم أبنوا أهلي : املنرب فقال  الترب األمحر فصعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  ؟ ] وأمي اهللا ما علمت على أهلي سوءا قط وأبنوهم مبن ؟ 

  واهللا ما علمت عليه من سوء قط ومادخل بييت إال وأنا شاهد وال سافرت إآل وهو معي 
ن اخلزرج فقالوا واهللا لو كانوا من رهطك فقال سعد بن معاذ أرى يا رسول اهللا أن تضرب أعناقهم فقام رجال م

األوس ما أمرت بضرب أعناقهم حىت كاد أن يكون بني األوس و اخلزرج كون ونزل الوحي على رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم 

  أبشري يا عائشة فقد أنزل اهللا عذرك : قالت عائشة فما سري عنه حىت رأيت السرور بني عينيه فقال 
: [ أمحد اهللا ال إياكما وتال عليهم القرآن : ومي فقبلي رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت ق: فقال أبواي 

إن الذين جاؤوا باإلفك عصبة منكم ال حتسبوه شرا لكم بل هو خري لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من اإلمث 
قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا لوال إذ مسعتموه { ]  ١١: النور [ والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم 

  ]  ١٦: النور [ } سبحانك هذا هبتان عظيم 
وكان ممن توىل كربه حسان بن ثابت و مسطح بن أثاثة و محنة بنت جحش وكان يتحدث به عند عبد اهللا بن أيب 

  فيسمعه ويستوشية ويذيعه 
يكافح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  ال تسبوا حسان فإنه كان: وكان حسان بن ثابت إذا سب عند عائشة قالت 

  ! و سلم مث تقول أي عذاب أعظم من ذهاب عينيه ؟ 
واهللا إن كشفت عن كنف أنثى قط وقتل شهيدا يف سبيل اهللا فقال حسان بن ثابت : وقال الذي قيل له ما قيل 



  : يكذب نفسه 
  ) وتصبح مخصى من حلوم الغوافل ... حصان رزان ما تزن بريبة ( 
  ) فال محلت سوطي إىل أناملي ... نت قد قلت الذي قد زعمتم فإن ك( 
  ) آلل رسول اهللا زين احملافل ... وكيف ؟ وودي ما حييت ونصريت ( 
  ) ونفسا ؟ لقد أنزلت شر املنازل ... أأشتم خري الناس بعال ووالدا ( 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هشام بن عروة عن عروة  حدثنا حوثرة حدثنا محاد بن سلمة عن - ٤٩٣٢
  حسان بن ثابت و مسطح بن أثاثة و محنة بنت جحش : جلد الذين قالوا لعائشة ما قالوا مثانني مثانني 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  : أخربنا أبو يعلى و احلسن بن سفيان قاال  - ٤٩٣٣
اهللا الواسطي الطحان حدثنا إبراهيم بن سعد عن صاحل بن كيسان عن ابن شهاب حدثنا حممد بن خالد بن عبد 

عن : الواسطي حدثين عروة بن الزبري و سعيد بن املسيب و علقمة بن وقاص و عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 
حدثين طائفة من وكلهم  -عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم حني قال فيها أهل اإلفك ما قالوا فربأها اهللا 

حديثها وبعضهم كان أوعى حلديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم احلديث الذي 
  حدثين عن عائشة 

  قالت عائشة فأقرع بيننا يف غزوة غزاها فخرج فيها سهمي أزواجه فأيتهن خرج سهمها أخرجها معه 
ا سهمي فخرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعدما قالت عائشة فأقرع بيننا يف غزوة غزاها فخرج فيه

انزل احلجاب فكنت أمحل يف هودج وأنزل فيه فسرنا حىت إذا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من غزوته 
تلك وقفل ودنونا من املدينة قافلني أذن لنا بالرحيل فقمت حني اذن بالرحيل فمشيت حىت جاوزت اجليش فلما 

أقبلت إىل رحلي فلمست صدري فإذا عقد يل من جزع أظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي  قضيت شأين
  فحسبين ابتغاؤه 

وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون يل فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعريى الذي كنت أركب وهم : قالت 
قة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة حيسبون أين فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا مل يغشهن اللحم وإنا نأكل العل

اهلودج رفعوه ورحلوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر اجلنيش فجئت 
  منازهلم وليس هبا داع وال جميب فيممت منزيل الذي كنت به وظننت أهنم سيفقدنين فريجعون إيل 

ان صفوان بن املعطل السلمي مث الذكواين من وراء اجليش فأدجل فبينا أنا جالسة يف منزيل غلبتين عيين فنمت وك
فأصبح عند منزيل فرأى سواد إنسان نائم فعرفين حني رآين وكان يراين قبل احلجاب فاستيقطت باسترجاعه حني 
عرفين خبمرت وجهي جبلبايب واهللا ما تكلمت بكلمة وال مسعت منه كلمة غري استرجاعه حني أناخ راحلته فوطئ 

  ى يدها وقمت فركبتها فانطلق يقود يب الراحلة حىت أتينا اجليش وهم نزول عل
  األول عبد اهللا بن أيب بن سلول : قالت فهلك من هلك وكان الذي توىل كربه منهم 

  أخربت أنه كان يشاع وحيدث به عنده فيقره ويشيعه ويستوشيه : قال عروة 
  يستوشيه : قال إبراهيم يعين 



يسم من أهل اإلفك إال مسطح بن أثاثة و محنة بن جحش يف أناس آخرين ال علم يل هبم غري أهنم قال عروة إمنا مل 
  عصبة كما قال اهللا وإن كرب ذلك كان يقال عن عبداهللا بن أيب بن سلول 

  : قال عروة كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان بن ثابت وتقول أنه الذي قال 
  منكم وقاء فإن أيب ووالده وعرضي لعرض حممد 

قالت عائشة فقدمت املدينة فاشتكيت حني قدمت شهرا والناس يفيضون يف قول أصحاب اإلفك ال أشعر بشيء 
من ذلك وهو يريبين يف وجعي أين ال أعرف من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اللطف الذي كنت ارى حني 

كيف تيكم وينصرف فذلك يريبين وال أشعر  :أشتكي إنتما يدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيقول 
نقهت فخرجت مع أم مسطح قبل املناصع وكان متربزنا أمرنا أمر العرب األول يف التنزيه ] بعدما [ حىت خرجت 

  قبل الغائط كنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا 
وأمها بنت صخر بن عامر خالة وهي بنت أيب رهم بن املطلب بن عبد مناف  -فانطلقت أنا و أم مسطح : قالت 

فأقبلت أنا و أم مسطح قبل بييت حني فرغنا من شأننا  -أيب بكر الصديق وأبنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب 
  تعس مسطح : فعثرت أم مسطح يف مرطها فقالت 

  بئش ما قلت أتسبني رجال شهد بدرا ؟ : فقلت هلا 
  وما قال ؟ : قلت أي هنتاه أو مل تسمعي ما قال ؟ : قالت 

  فأخربتين بقول أهل اإلفك 
كيف : فازددت مرضا على مرضي فما رجعت إىل بييت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : قالت 

فأذن يل رسول اهللا فأتيتهما  -وأنا أريد أن أستيقن اخلرب من قبلهما : قالت  -تيكم فقلت أتئذن يل آت أبواي 
ه ماذا يتحدث الناس ؟ قالت هوين عليك فواهللا لقلما كانت إمرأة قط وضيئة عند زوجها حيبها هلا فقلت ألمي يا أمتا

  ضرائر إال أكثرن عليها 
  سبحان اهللا أو لقد حتدث الناس هبذا ؟ : فقلت : قالت 
  فبكيت تلك الليلة حىت اصبحت ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم : قالت 
ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علي بن أيب طالب و أسامة بن زيد : مث أصبحت أبكي قالت : قالت 

  يستشريمها يف فراق اهله 
فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم هلم : قالت 

  يف نفسه 
  ا فقال أسامة بن زيد يا رسول اهللا أهلك وال نعلم إال خري

  يا رسول اهللا مل يضيق اهللا عليك النساء والنساء سواها كثري وسل اجلارية تصدقك : وأما علي فقال 
والذي : أي بريرة هل رأيت شيئا يريبك ؟ قالت له : فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بريرة فقال : قالت 

ديثة السن تنام عن عجني أهلها فتأيت الداجن بعثك باحلق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه أكثر من أهنا جارية ح
  فتأكله 

يا : فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من يومه فاستعذر من عبد اهللا بن أيب بن سلول وهو على املنرب فقال 
معشر املسلمني من يعذرين من رجل قد بلغين أذاه يف أهلي واهللا ما علمت على أهلي إآلخريا ولقد ذكروا رجال ما 

  علمت منه إال خريا وما دخل على أهلي إال معي 



يا رسول اهللا أنا أعذرك منه فإن كان من األوس ضربت عنقه وإن : فقام سعد بن معاذ أحد بين عبد األشهل فقال 
  كان من إخواننا اخلزرج أمرتنا ففعلنا ما أمرتنا به 

سعد بن عبادة سيد اخلزرج وكان رجال وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو  -فقام رجل من اخلزرج : قال 
صاحلا ولكن احتملته احلمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر اهللا ال تقتله وال تقدر على قتله ولو كان من رهطك 

  ما أحببت أن تقتله 
فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر اهللا لنقتلنه فإنك منافق  -وهو ابن عم سعد بن معاذ  -فقام أسيد بن حضري 

  دل عن املنافقني جتا
األوس و اخلزرج حىت مهوا أن يقتتلوا و رسول اهللا جالس على املنرب فلم يزل رسول اهللا صلى : فثار احليان : قالت 

  اهللا عليه و سلم خيفضهم حىت سكتوا وسكت 
يت ال وأصبح أبواي عندي بكيت يومي وليل: وبكيت يومي ذلك كله ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم قالت : قالت 

  حىت أظن أن البكاء فالق كبدي : يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم قالت 
: فبينما أبواي جالسان وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من األنصار فأذنت هلا فجلست تبكي معي قالت : قالت 

  فبينما حنن على ذلك إذ دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلم مث جلس 
  منذ قيل يل ما قيل قبلها ولقد لبث شهرا ال يوحى إليه يف شأين شيء  ومل جيلس عندي: قالت 
أما بعد يا عائشة قد بلغين عنك كذا وكذا فإن : فتشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني جلس مث قال : قالت 

  اب تاب اهللا عليه كنت بيئة فسيربئك اهللا وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري اهللا وتويب إليه فإن العبد إذا اعترف وت
أجب : فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقالته قلص دمعي حىت ما احس به قطرة فقلت أليب : قالت 

  واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عين رسول اهللا فيما قال فقال 
  أجييب عين رسول اهللا : فقلت ألمي : قالت 

  أدري ما أقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا ما : فقالت 
إين واهللا لقد علمت ولقد مسعتم حىت استقر :  -وأنا جارية حديثة السن ال أقرأ من القرآن كثريا  -فقلت : قالت 

واهللا يعلم أين منه بريئة  -إين بريئة ال تصدقونين بذلك ولئن اعترفت بأمر : يف أنفسكم وصدقتم به فإن قلت لكم 
  } فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون { : لتصدقين واهللا ما أجد يل وال لكم مثال إال أبا يوسف حني يقول  -

فتحولت فاضطجعت على فراشي واهللا يعلم حينئذ أين بريئة واهللا يربئين برباءيت ولكن واهللا ما كنت أظن أن : قالت 
يتكلم اهللا يف بأمر بيان ولكن كنت أرجو أن يرى رسول اهللا  اهللا ينزل يف شأين وحيا لشأين أحقر يف نفسي من ان

  صلى اهللا عليه و سلم يف النوم رؤيا يربئين اهللا هبا 
فواهللا ما قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من جملسه وال خرج أحد من أهل البيت حىت انزل اهللا عليه : قالت 

منه من العرق مثل اجلمان وهو يف يوم شات من ثقل القرآن الذي فأخذه ما كان يأخذه من الربحاء حىت أنه ليتحدر 
يا : فسري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يضحك وكان أول كلمة تكلم هبا أن قال : أنزل عليه قالت 

  عائشة أما اهللا فقد برأك 
إن الذين جاؤوا باإلفك { : وأنزل اهللا  قومي إليه فقلت واهللا ال أقوم إليه وإين ال أمحد إال اهللا: فقالت أمي : قالت 

اآليات فلما أنزل اهللا هذا يف براءيت قال أبو بكر الصديق وهو ينفق على مسطح } عصبة منكم ال حتسبوه شرا لكم 
وال يأتل أولو الفضل { : واهللا ال أنفق على مسطح شيئا بعد الذي قال لعائشة فأنزل اهللا  -بن أثاثة لقرابته وفقره 



فقال أبو بكر بلى واهللا إين ألحب أن يغفر اهللا } واهللا غفور رحيم { : إىل قوله } لسعة أن يؤتوا أويل القرىب منكم وا
  واهللا ال أنزعها منه أبدا : يل فرجع إىل مسطح النفقة اليت كان ينفق عليه قال 

ماذا علمت أو رأيت  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب: قالت 
  يا رسول اهللا امحي مسعي وبصري واهللا ما علمت إالخريا : قالت 

قالت عائشة وهي اليت كانت تساميين من ازواج النيب صلى اهللا عليه و سلم فعصمها اهللا بالورع وطفقت أختها 
  محنة حتارب فهلكت فيمن هلك 

  قال ابن شهاب فهذا الذي بلغين من حديث هؤالء 
  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

وقالت عائشة : حدثنا حممد بن خالد بن عبد اهللا حدثنا إبرهيم عن صاحل بن كيسان عن ابن شهاب قال  - ٤٩٣٤
واهللا إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان اهللا وما كشفت عن كنف أنثى قط قالت مث قتل بعد ذلك يف 

  سبيل اهللا 
  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

حدثين عروة : حدثنا أمحد بن أيوب حدثنا إبراهيم بن سعد حدثين صاحل بن كيسان عن ابن شهاب قال  - ٤٩٣٥
عن عائشة زوج النيب صلى اهللا : بن الزبري و سعيد بن املسيب و علقمة بن وقاص و عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 

وكلهم قد حدثين طائفة من حديثها وبعضهم كان : قال  -ها اهللا عليه و سلم حني قال هلا أهل اإلفك ما قالوا فربأ
أوعى له من بعض وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت عن كل رجل منهم احلديث الذي حدثين به عن عائشة وبعض 

  : قالوا  -حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض 
رادسفرا أقرع بني أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا قالت عائشة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أ

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معه فلما كانت غزوة بين املصطلق أقرع بني نسائه كما كان يصنع فخرج سهمي 
  عليهن فخرج يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معه 

فيثقلن وكنت إذا رحل يل بعري وجلست يف هودجي  وكان النساء إذ ذاك إمنا يأكلن العلقة مل يهبلن باللحم: قالت 
مث يأيت القوم الذين يرحلون يل حيملونين فيأخذوين بأسفل اهلودج فريفعونه ويضعونه على ظهر البعري فيشدونه حبباله 

  مث يأخذون برأس البعري فينطلقون 
إذا جاء قريبا من املدينة نزل فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سفره ذلك وجه قافال حىت : قالت 

منزال فبات به بعض الليل مث أذن يف الناس بالرحيل فارحتل الناس وخرجت لبعض حاجيت ويف عنقي عقد يل من 
جزع ظفار فلما فرغت انسل من عنقي وال أدري فلما رجعت إىل الرحل ذهبت التمسه يف عنقي فلم أجده وقد 

ذهبت منه فالتمسته حىت وجدته وجاء القوم خاليف الذين كانوا يرحلون  أخذ الناس يف الرحيل فرجعت مكاين الذي
يل البعري وقد فرغوا من رحلته فأخذوا اهلودج وهم يظنون أين فيه كما كنت أصنع فاحتملوه فشدوا على البعري ومل 

  انطلق الناس  يشكوا اين فيه مث أخذوا برأس البعري فانطلقوا به فرجعت إىل العسكر وما فيه داع وال جميب قد
  فتلفعت جبلبايب مث اضطجعت مكاين وعرفت أن لو افتقدت قد رجع إيل : قالت 
فواهللا إين ملضطجعة إذ مر يب صفوان بن املعطل السلمي وقد كان ختلف عن العسكر لبعض حاجته فلم يتبع : قالت 
إنا هللا وإنا إليه راجعون : قال فرأى سوادي فأقبل حىت وقف علي وقد كان يراين قبل احلجاب فلما رآين  -الناس 



  ظعينة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا ملتفعة يف ثيايب وقال ما خلفك رمحك اهللا ؟ 
  اركيب واستأخر عين : فما كلمته مث قرب البعري فقال : قالت 
قدت حىت أصبحنا فركبت وأخذ برأس البعري فانطلق سريعا يطلب الناس فو اهللا ما أدركنا الناس وما افت: قالت 

ونزل الناس فلما اطمأنوا طلع الرجل يقود يب فقال أهل اإلفك ما قالوا فارتج العسكر واهللا ما أعلم بشيء من ذلك 
مث قدمنا املدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة مل يبلغين من ذلك شيء وقدانتهي احلديث إىل رسول اهللا صلى 

كان إذا دخل علي وعندي : ن منه قليال وال كثريا إال أين قد أنكرت ذلك منه اهللا عليه و سلم وإىل أبوي ال يذكرو
  كيف تيكم ال يزيد على ذلك : أمي مترضين قال 

حني رأيت ما رأيت من جفائه لو أذنت يل فانتقلت إىل أمي  -حىت وجدت يف نفسي فقلت يا رسول اهللا : قالت 
ي وال أعلم بشئ مما كان حىت نقهت من وجعي بعد بضع فانتقلت إىل أم: ال عليك قالت : فمرضتين ؟ قال 

وعشرين ليلة وكنا قوما عربا ال نتخذ يف بيوتنا هذه الكنف اليت يتخذها األعاجم نعافها ونكرهها إمنا كنا نذهب يف 
سبخ املدينة وإمنا كان النساء خيرجن كل ليلة يف حوائجهن فخرجت ليلة لبعض حاجيت ومعي أم مسطح بنت أيب 

  بن عبد املطلب بن عبد مناف وكانت أمها بنت صخربن عامر بن كعب بن سعد بن تيم خالة أيب بكر الصديق رهم 
  تعس مسطح : قالت فواهللا إهنا لتمشي معي إذ عثرت يف مرطها فقالت 

   وما بلغك اخلرب يا بنت أيب بكر: بئس لعمر اهللا ما قلت لرجل من املهاجرين قد شهد بدرا قالت : قلت : قالت 
  وما اخلرب ؟ فأخربتين بالذي كان من قول أهل اإلفك : قلت : قالت 
  نعم واهللا لقد كان : وقد كان هذا ؟ قالت : قلت : قالت 
  فواهللا ما قدرت علي أن أقضي حاجيت ورجعت واهللا ما زلت أبكي حىت ظننت أن البكاء سيصدع كبدي : قالت 
أي بنية خففي : ا حتدثوا به وال تذكرين من ذلك شيئا قالت يغفر اهللا لك حتدث الناس مب: وقلت ألمي : قالت 

  عليك الشأن فو اهللا لقل ما كانت امرأة حسناء عند رجل حيبها هلا ضرائر إآل كثرن وكثر الناس عليها 
  مث ذكر حنو حديث صاحل بن كيسان بتمامه على حنو ما حدثنا به حممد بن خالد عن إبراهيم بن سعد 

  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

: إن عائشة قالت له : حدثنا حممد بن بكار حدثنا ابن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال يل أيب  - ٤٩٣٦
يا ابن أخيت لقد رأيت من تعظيم رسول اهللا العباس أمرا عجبا وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت 

  تأخذه اخلاصرة فتشتد به جدا 
نا نقول اخذت رسول اهللا عرق الكلية وال هنتدي للخاصرة فأخذت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وك: قالت 

  اخلاصرة يوما من ذلك فاشتدت به جدا حتىأغمي عليه فخفنا على رسول اهللا وفزع الناس إليه 
  فظننا أن به ذات اجلنب فلددناه : قالت 
  وأفاق  مث سري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: قالت 

أظننتم أن اهللا سلطها علي ؟ ما كان اهللا ليسلطها علي والذي : قالت فعرف أن قد لددناه فوجد أثر اللد فقال 
  نفسي بيده ال يبقى أحد يف البيت إال لد إال عمي 

  قالت عائشة فلقد رأيتهم يومئذ يلدون رجال رجال 
  قالت عائشة ومن يف البيت يومئذ يذكر فضلهم 

مث بلغنا واهللا اللدود أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم فلددنا واهللا امرأة امرأة : لرجال أمجعني قالت فلد ا: قالت 



بئس ما ظننت أن نتركك وقد أقسم رسول اهللا : إين واهللا صائمة فقلنا هلا : قالت حىت بلغ اللدود امرأة منا قالت 
   وإهنا لصائمة فلددناها واهللا يا ابن أخيت: صلى اهللا عليه و سلم قالت 

وقال عروة عباس واهللا أخذ بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني أتاه السبعون من االنصار العقبة فأخذ : قال 
  لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليهم وشرط عليهم وذلك يف غرة اإلسالم وأوله قبل أن يعبد أحد اهللا عالنية 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا هارون بن معروف حدثنا اسحاق األزرق حدثنا زكريا بن أيب زائدة عن خالد بن سلمة عن البهي  - ٤٩٣٧
  عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يذكر اهللا يف كل احيانه : عن عروة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: ر عن الشيباين عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه قال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا علي ابن مسه - ٤٩٣٨
  رحص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الرقية من كل ذي محة : سألت عائشة عن رقية احلمة قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : ح عن أبيه أنه ذكر حدثنا أبو بكر بن ايب شيبة حدثنا يزيد ابن املقدام بن شريح عن املقدام بن شري - ٤٩٣٩
عائشة حدثته أهنا كانت إذا عركت قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا بنت أيب بكر اشددي على وسطك 

  وكان يباشرها من الليل ما شاء اهللا وكان يكرب لصالته وقل ما كان ينام من الليل ملا قال اهللا قم الليل إال قليال 
  ه صحيح إسناد: قال حسني سليم أسد 

عن عائشة قالت : حدثنا أبو بكر حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه  - ٤٩٤٠
  صالتان ما تركهما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سرا وال عالنية ركعتني قبل الفجر وكعتني بعد العصر : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أين : سأل عائشة فقال : بن اجلعد أخربنا زهري عن إبراهيم بن املهاجر عن جماهد أن السائب حدثنا علي  - ٤٩٤١
قد كربت وإين ال أستطيع أن أصلي إال جالسا فكيف ترين ؟ فقالت إين مسعت رسول اهللا أو قال رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم صالة اجلالس علىالنصف من صالته قائما 
  إسناده منقطع  :قال حسني سليم أسد 

كنت أفتل : عن عائشة قالت : حدثنا علي بن اجلعد حدثنا ابن أيب ذئب عن ابن شهاب عن عروة  - ٤٩٤٢
  قالئد هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيبعث هبا مث ال جيتنب شيئا مما جيتنبه احملرم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخلنا على عائشة :  سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل عن أيب بردة قال حدثنا علي بن اجلعد أخربين - ٤٩٤٣
  فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه اليت تدعوهنا امللبدة 



  قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذين الثوبني : قالت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باسناده حنوه : دثنا سليمان بن املغرية حدثنا هدبة ح - ٤٩٤٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت عائشة هل كان رسول اهللا : حدثنا حممد بن بكار حدثنا الوليد بن أيب ثور عن أيب عكرمة قال  - ٤٩٤٥
  ار من مل تزود ويأتيك باألخب: كان أحيانا إذا دخل بيته يقول : صلى اهللا عليه و سلم يتمثل شعرا قط ؟ قالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حثدنا حممد بن أيب معشر حدثنا أيب أبو معشر عن عبد اهللا بن حيىي بن عبدالرمحن عن عمرة بنت عبد  - ٤٩٤٦
قل : عطس رجل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ما أقول يا رسول اهللا قال : عن عائشة قالت : الرمحن 

: قولوا رمحك اهللا قال الرجل ما أرد عليهم يا رسول اهللا قال : هللا قال القوم ما نقول له يا رسول اهللا قال احلمد : 
  قل يهديكم اهللا ويصلح بالكم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أمحد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن اسحاق بن حيىي عن ايب بكر بن حزم عن عمرة  - ٤٩٤٧
  عائشة قالت لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الراشي واملرتشي 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : عن عائشة قالت : حدثنا أمحد بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد املدين عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٩٤٨
  شرين ركعة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من صلى بني املغرب والعشاء ع

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 -عن عائشة : حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا عبد اهللا بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٩٤٩
  ظهر يف شدة احلر أبردوا بال: أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  -إن شاء اهللا هكذا أماله علينا عبد األعلى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن عائشة قالت : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن يوسف بن ميمون عن عطاء  - ٤٩٥٠
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سره أن يسبق الدائب اجملتهد فليكف عن الذنوب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم اهلذيل حدثنا أشعث بن عبد الرمحن بن زبيد األيامي عن عبد اهللا بن سعيد عن  - ٤٩٥١
  أبيه عن أيب سلمة 

  عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كا يصغي اإلناء للسنور فتشرب منه مث يتوضأ للصالة : 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عن عائشة : بو معمر حدثنا عبد اهللا بن منري عن عبد اهللا بن حبيب عن ابن أيب حسني عن عطاء حدثنا أ - ٤٩٥٢
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا : قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

افع موىل آل زيد بن اخلطاب قال حدثين أبو بكر بن حممد بن عمرو حدثنا أبو معمر حدثنا أبو بكر بن ن - ٤٩٥٣
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقيلوا ذوي اهليئات زالهتم : قالت عائشة قال : قالت عمرة : بن حزم قال 

  فحضرت أبا بكر بن عمرو بن حزم قضى بذلك : قال 

حدثتنا موالة لنا يقال هلا سلمى من بكر بن وائل  حدثنا أمحد بن منيع حدثنا مروان عن رزين البكري - ٤٩٥٤
مسعت عائشة تقول دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا عائشة هل من كسرة ؟ فأتيته بقرص فوضع : أهنا 

  على فيه وقال يا عائشة هل دخل بطين منه شيئ ؟ كذلك قبلة الصائم إمنا اإلفطار مما دخل وليس مما خرج 
  إسناده ضعيف : م أسد قال حسني سلي

دخل : عن عائشة قالت : حدثنا هارون بن عبد اهللا حدثنا أبو أسامة حدثنا جمالد عن عامر عن مسروق  - ٤٩٥٥
يا فاطمة : سبتين فاطمة فدعا فاطمة فقال : ما يبكيك قلت : علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أبكي فقال 

يا فاطمة أليس حتبني من أحب قالت نعم وتبغضني من أبغض قالت :  قال نعم يا رسول اهللا: سببت عائشة قالت 
  فإين أحب عائشة فأحبيها قالت فاطمة ال أقول لعائشة شيئا يؤذيها أبدا : بلى قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان النيب : قالت عن عائشة : حدثنا أبو موسى احلمال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٩٥٦
  صلى اهللا عليه و سلم حيب احللواء والعسل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان النيب صلى : عن عائشة قالت : حدثنا هارون احلمال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٩٥٧
  اهللا عليه و سلم إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن 

  إسناده صحيح : م أسد قال حسني سلي

كان فراش : عن عائشة قالت : حدثنا أبو موسى أيضا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٤٩٥٨
  النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي نرقد فيه من أدم حشوة ليف 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هللا عليه و سلم عام الفتح من كداء منأعلى مكة دخل رسول اهللا صلى ا: وبإسناده عن عائشة قالت  - ٤٩٥٩
فكان عروة يدخل منهما مجيعا وكان أكثر ما يدخل من كداء وكان أقرهبما إىل : ودخل يف العمرة من كدا قال 

  منزله 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  أن يوجد منه كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يشتد عليه : عن عائشة قالت : وبإسناده  - ٤٩٦٠
  قال أبو يعلى يعين ريح الثوم والبصل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عائشة أم املؤمنني قالت : حدثنا أبو مهام حدثنا عوبد بن عبد امللك عن أبيه عن عبد اهللا بن الصامت  - ٤٩٦١
بايب وهو أقرب يف اجلدار فبأيهما أبدأ  قلت يا رسول اهللا يكون يل جاران أحدمها بابه قبالة بايب واآلخر شاسع عن: 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابدئي بالذي بابه قبالة بابك 
  عبد امللك هو أبو عمران اجلوين : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ى عائشة أم دخلت أنا ورجالن آخران عل: حدثنا أبو مهام حدثنا عوبد عن أبيه عن ابن بابنوس قال  - ٤٩٦٢
: نعم قالت : يا أم املؤمنني ما تقولني يف العراك ؟ قالت وما العراك ؟ احمليض هو ؟ قال : املؤمنني فقال هلا رجل منا 

ما : كأين إذا كان ذاك أتزرت بإزاري فكان له ما فوق اإلزار فأنشأت حتدثنا قالت : فهو احمليض كما مساه اهللا قالت 
  ا قط إال قد قال كلمة تقر هبا عيين مر رسول اهللا على بايب يوم

ومر من الغد فلم يكلمين ومر من الغد فلم يكلمين : فمر يوما فلم يكلمين ومر من الغد فلم يكلمين قالت : قالت 
فعصبت رأسي وصفرت رأسي وألقيت وسادة قبالة : قالت ! وجد علي النيب صلى اهللا عليه و سلم يف شيء : قلت 

  ها باب الدار فاجتنحت علي
يا رسول اهللا : قلت : ما لك يا عائشة قالت : فمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنظر إيل فقال : قالت 

  ) بل وارأساه : ( يقول : اشتكيت وصدعت قال 
  فما لبثت إال قليال حىت أتيت به حيمل يف كساء : قالت 
  فمرضته ومل أمرض مريضا قط وال رأيت ميتا قط : قالت 
  ع رأسه فأخذته فأسندته إىل صدري فرف: قالت 
فظننت أنه يريده فأخذته فنكثته : فلحط إليه قالت : فدخل أسامة بن زيد وبيده سواك أراك رطب قلت : قالت 

فخفقت يده فسقط من يده مث أقبل بوجهه إيل حىت إذا كان فاه : بفي فدفعته إليه قالت فأخذه فأهواه إىل فيه قالت 
  طة باردة اقشعر منها جلدي وثار ريح املسك يف وجهي فمال رأسه فظننت أنه غشي عليه يف ثغري سال من فيه نق

  قالت فأخذته فنومته على الفراش وغطيت وجهه 
يا غشياه ما : غشي عليه فدنا منه فكشف عن وجهه فقال : كيف ترين ؟ فقلت : فدخل أيب أبو بكر فقال : قالت 

يف سبيل اهللا : فقلت  -إنا هللا وإنا إليه راجعون مث بكى : ملوت فقال مث كشف عن وجهه فعرف ا! أكون هذا بغشي 
مث وضع يديه على صدغيه ووضع فاه على جبينه فبكى حىت سال دموعه  -انقطاع الوحي ودخول جربيل بييت 

 هل: يا معشر املسلمني : على وجه النيب صلى اهللا عليه و سلم مث غطى وجهه وخرج إىل الناس وهو يبكي فقال 
أعندك ! يا عمر : ال مث أقبل على عمر فقال : عند أحد منكم عهد بوفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قالوا 

إين : والذي ال إله غريه لقد ذاق املوت ولقد قال هلم : ال قال : عهد بوفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
خلوا بينه وبني أهل بيته فغسله علي بن أيب طالب و أسامة بن  ميت وإنكم ميتون فضج الناس وبكوا بكاء شديدا مث

ما نسيت منه شيئا مل أغسله إال قلب يل حىت أرى أحد فأغسله من غري أن أرى : زيد يصب عليه املاء فقال علي 



ا للناس أحدا حىت فرغت منه مث كقنوه بربد مياين أمحر وريطتني قد نيل منهما مث غسال مث أضجع على السرير مث أذنو
فدخلوا عليه فوجا فوجا يصلون عليه بغري إمام حىت مل يبق أحد باملدينة حر وال عبد إال صلى عليه مث تشاجروا يف 

  عند العود الذي كان ميسك بيده وحتت منربه : أين يدفن ؟ فقال بعضهم : دفنه 
  يف البقيع حيث كان يدفن موتاه : وقال بعضهم 

يزال عبد أحدكم ووليدته قد غضب عليه مواله فيلوذ بقربه فيكون سنة فاستقام رأيهم ال نفعل ذلك إذا ال : فقالوا 
  على أن يدفن يف بيته حتت فراشه حيث قبض روحه 

إذا ما مت فامحلوين إىل باب بيت عائشة : فلما مات أبو بكر دفن معه فلما حضر عمر بن اخلطاب أوصى قال 
: فسكتت ساعة مث قالت : أدخل أو أخرج ؟ قال : سالم ويقول هذا عمر بن اخلطاب يقرئك ال: فقولوا هلا 

  أدخلوه فادفنوه معه أبو بكر عن ميينه و عمر عن يساره 
كان هذا زوجي وهذا : مالك وللجلباب ؟ قالت : فلما دفن عمر أخذت اجللباب فتجلببت به قال فقيل هلا : قالت 

  أيب فلما دفن عمر جتلببت 
  ده ضعيف إسنا: قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن حممد بن إسحاق عن حممد بن  - ٤٩٦٣
جاءت جويرية إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت : عن عائشة قالت : جعفر بن الزبري عن عروة بن الزبري 

فكاتبته على نفسي فجئت رسول اهللا صلى اهللا  -بن عم له إين وقعت يف السهم لثابت بن قيس بن مشاس أو ال: 
فقد : نعم قال : هل لك خري من ذلك أقضي كتابك وأتزوجك ؟ قالت : عليه و سلم أستعينه على كتابيت فقال 

  فعلت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : عن عبيد اهللا عن القاسم بن حممد حدثنا عبد هللا بن عمر بن أبان حدثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة  - ٤٩٦٤
فتزوجت رجال  -يعين ثالثا  -سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن رجل طلق إمرأته البتة : عائشة قالت 

  فطلقها قبل أن يدخل هبا أترجع إىل األول فقال ال حىت يذوق من عسيلتها ما ذاق صاحبه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عن عائشة مثله : دثنا عبد اهللا حدثنا حيىي بن زكريا عن حيىي بن سعيد عن القاسم ح - ٤٩٦٥
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عن ابن عمر مثله : حدثنا عبد اهللا بن عمر حدثنا حيىي بن زكريا عن حيىي بن سعيد عن نافع  - ٤٩٦٦
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  دمسند عبد اهللا بن مسعو

أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا أبو خثيمة زهري بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة  - ٤٩٦٧
دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم املسجد : عن عبد اهللا بن مسعود قال : عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن أيب معمر 



جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان { : معه وبقول  وحول الكعبة ثالث مئة وستو ن صنما فجعل يطعنها بعود
  ]  ٨١: اإلسراء [ } زهوقا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انشق : عن عبد اهللا قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن أيب معمر  - ٤٩٦٨
  ى اهللا عليه و سلم اشهدوا القمر على عهد رسول اهللا شقني فقال رسول اهللا صل

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خثيمة حدثنا ابن عيينة حدثنا عبد الكرمي اجلزري عن زياد بن أيب مرمي عن عبد اهللا بن معقل  - ٤٩٦٩
  نعم : الت الندم توبة ؟ ق: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : دخلت مع أيب علي عبد اهللا فقال : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا مع النيب صلى اهللا عليه و : عن عبد اهللا قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن عاصم عن زر  - ٤٩٧٠
فبأي حديث { فأخذهتا من فيه وإن فاه لرطب فما أدري بأيها ختم } واملرسالت عرفا { سلم يف غار فنزلت عليه 

فسبقتنا حية ]  ٤٨: املرسالت [ } وإذا قيل هلم اركعوا ال يركعون { أو ]  ٥٠: املرسالت [ } ن بعده يؤمنو
  وقيتم شرها ووقيت شركم : فدخلت يف جحر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كنا نسلم على النيب : قال عبد اهللا :  حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن عاصم عن أيب وائل قال - ٤٩٧١
فلما أن جئنا من أرض احلبشة سلمت عليه فلم يرد علي  -يعين يف الصالة  -صلى اهللا عليه و سلم فريد علينا 

إن اهللا حيدث ما شاء : إنك كنت ترد علينا فقال : فأخذين ما بعد وما قرب فجلست حىت إذا قضى الصالة قلت له 
  أن ال تتكلموا يف الصالة : اء وقد أحدث يف أمره قض
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

رأيت : حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشام بن بشري حدثنا مغرية عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد قال  - ٤٩٧٢
عليه  مقام الذي أنزلت -والذي ال إله غريه  -هذا : عبد اهللا بن مسعود رمى مجرة العقبة من بطن الوادي فقال 

  من سورة البقرة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا : حدثنا زهري حدثنا هشيم عن مغرية عن شباك عن إبراهيم عن هين بن نويرة عن علقمة  - ٤٩٧٣
  أعف الناس قتلة أهل اإلميان : قال رسول اهللا صلى عليه وسلم : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



دثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن مغرية عن شباك عن إبراهيم عن هين بن نويرة عن ح - ٤٩٧٤
  أعف الناس قتلة أهل اإلميان : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : علقمة عن عبد اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا : ش عن أيب اسحاق عن أيب األحوص حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حفص عن األعم - ٤٩٧٥
قيل : قال ! إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود كمابدأ كان فطوىب للغرباء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  النزاع من القبائل : وما الغرباء ؟ قال : 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عبد : حدثنا أبو خالد األمحر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة - ٤٩٧٦
تابعوا بني احلج والعمرة فإهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا قال 

  الكري خبث احلديد والذهب والفضة وليس للحجة املربورة جزاء إال اجلنة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : عن عبد اهللا قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر  - ٤٩٧٧
إن الشمس تطلع حني تطلع بني قرين شيطان قال فكنا ننهى عن الصالة عند طلوع : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  الشمس وعند غروهبا ونصف النهار 
  إسناده حسن : سد قال حسني سليم أ

عن عبد : حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الرحيم عن ليث بن أيب سليم عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه  - ٤٩٧٨
ائتين بشيء استنجي به وال تقربين : خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلاجة فقال : اهللا بن مسعود قال 

  حائال وال رجيعا 
  سناده ضعيف إ: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو نصر عبد امللك بن عبد العزيز التمار حدثنا محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عمرو بن  - ٤٩٧٩
يكون يف النار قوم ما شاء اهللا مث يرمحهم : أن ابن مسعود حدثهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ميمون 

تسلون يف هنر احلياة ويسميهم أهل اجلنة اجلهنميني لو أضاف أحدهم أهل اهللا فيخرجهم فيكونون يف أدىن اجلنة فيغ
  وزوجهم ال ينقص ذلك مما عنده شيئا : وأحسبه قال  -الدنيا ألطعمهم وسقاهم وحلفهم وفرشهم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا  عن ابن: حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس  - ٤٩٨٠
إن آخر من يدخل اجلنة رجل ميشي على الصراط مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا التفت : عليه و سلم قال 

احلمد هللا الذي جناين منك لقد أعطاين اهللا شيئا مل يعطه أحدا من األولني ومل يعطه أحد من اآلخرين فترفع : إليها قال 
يا ابن آدم لعلي : أدنين من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول اهللا ! أي رب  :له شجرة فيقول 

 -وربه يعلم أنه سيسأله غريها ألنه يرى ما ال صرب له  -إن أدنيتك منها أن تسألين غريها فيعاهده أن ال يسأله 



هي أحسن من تلك الشجرة فيقول أي فيدنيه اهللا منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها مث ترفع له شجرة أخرى 
أمل تعاهدين أن ال تسألين ! يا ابن آدم : رب أدنين من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول اهللا 

بلى أي رب ولكن هذه الشجرة ال أسألك غريها وربه يعلم أنه سيسأله غريها وربه يعذره ألنه : غريها ؟ فيقول 
يدنيه اهللا منها فيستظل بظلها ويشرب من مائه ا مث ترفع له شجرة على باب اجلنة هي يرى ما ال صرب له عليه ف

أي رب أدنين من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول : أحسن من تلك الشجرتني األوليني فيقول 
شجرة فأستظل بظلها وأشرب أي رب أدنين من هذه ال: أمل تعاهد أن ال تسألين غريها ؟ فيقول ! يا ابن آدم : اهللا 

لعلي إن أدنيتك منها أن تسألين غريها فيعاهده أن ال يسأله غريها وربه يعلم أنه سيسأله غريها : مائها فيقول اهللا له 
أي رب أدخلين اجلنة فيقول : وربه يعذره ألنه يرى ما الصرب له عليه فيدنيه منها فيسمع أصوات أهل اجلنة فيقول 

إين ال : أي رب أتستهزيء يب وأنت رب العاملني ؟ قال : عطيك الدنيا ومثلها معها ؟ فيقول أيسرك أن أ: اهللا 
  أستهزئ بك ولكين على ما أشاء قادر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا شريك عن مساك عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه  - ٤٩٨١
  لعن اهللا آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه :  صلى اهللا عليه و سلم قال عن النيب

  ما ظهر يف قوم الزىن والربا إال أحلوا بأنفسم عقاب اهللا : وقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اهللا  عن عبد اهللا عن النيب صلى: حدثنا بشر بن الوليد حدثنا شريك عن أيب اسحاق عن أيب األحوص  - ٤٩٨٢
  أرحين ولو إىل النار : إن الكافر ليلحمه العرق يوم القيامة فيقول : عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : حدثنا أمحد بن حامت حدثنا خلف يعين ابن خليفة عن محيد األعرج عن عبد اهللا بن احلارث  - ٤٩٨٣
كلم اهللا موسى وعليه جبة من صوف وكساء من صوف وسراويل : مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  من صوف وكمة صوف ونعاله من جلد محار غري ذكي 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو معمر امساعيل اهلذيل حدثنا هشيم أخربنا ابن أيب ليلى عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه  - ٤٩٨٤
لقد : األشعث بن قيس اشترى رقيقا من رقيق اإلمارة فاختلفا يف الثمن فقال ابن مسعود  عن عبد اهللا بن مسعود أن

إن شئت حدثتك حديثا مسعته : إمنا اشتريت منك بعشرة آالف فقال عبد اهللا : بعتط بعشرين ألفا وقال األشعث 
اختلف البيعان وليس بينهما  إذا: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : هات قال : من رسول اهللا ؟ قال 

  بينة فالقول قول البائع أو يترادان البيع 
  فإين أراد البيع : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



: عن عبد اهللا بن مسعود قال : حدثنا املعلى بن مهدي حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن هبدلة عن زر  - ٤٩٨٥
ياغالم هل : معيط أرعاها فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم و أبو بكر معه فقال كنت غالما يافعا يف غنم لعقبة بن أيب 

أئتين بشاة مل ينز عليها الفحل فأتيته بعناق او جذعة فاعتقلها : نعم ولكين مؤمتن فقال : معك من لنب ؟ فقلت 
رة فاحتلب فيها مث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث جعل ميسح الضرع ويدعو حىت أنزلت فأتاه أبو بكر بصخ

اقلص فقلص : اشرب فشرب أبو بكر مث شرب النيب صلى اهللا عليه و سلم بعده مث قالل لضرع : قال أليب بكر 
  فعاد كما كان 

 -أو من هذا القرآن  -يا رسول اهللا علمين من هذا الكالم : مث أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد فقلت : قال 
  فلقد أخذت من فيه سبعني سورة ما نازعين فيها بشر : م معلم قال إنك غال: فمسح رأسي وقال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا بن : حدثنا حمرز بن عون حدثنا خلف بن خليفة عن محيد األعرج عن عبد اهللا بن احلارث  - ٤٩٨٦
يا رسول : قال أبو الدحداح ]  ٢٤٥:  البقرة[ } من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا { ملا نزلت : مسعود قال 

قد أقرضت ريب : فناوله يده قال : أرنا يدك قال : نعم يا أبا الدحداح قال : اهللا إن اهللا يريد منا القرض ؟ قال 
فجاء ميشي حىت أتى احلائط و أم الدحداح فيها وعياهلا فنادى يا أم  -وحائطه فيه ست مئة خنلة  -حائطي 

  يك فقال اخرجي فقد أقرضته ريب لب: قالت ! الدحداح 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبداهللا : حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا أبو حفص عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة  - ٤٩٨٧
ما تقول يا :  إن اهللا وتر حيب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن فقال أعرايب: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  ليس لك وال ألصحابك : رسول اهللا قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا : حدثنا عثمان حدثنا أبو حفص عن األعمش و منصور عن أيب وائل  - ٤٩٨٨
  قتال املؤمن كفر وسبابه فسوق : عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن احلسن بن عبيد اهللا عن إبراهيم بن  - ٤٩٨٩
إذنك أن ترفع احلجاب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد اهللا قال : سويد عن عبد الرمحن بن يزيد 

  وتسمع سوادي حىت أهناك قال بلغين أهنا السرار 
  إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س

عن عبد اهللا عن النيب : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن التيمي عن أيب عثمان  - ٤٩٩٠
  صلى اهللا عليه و سلم هنى عن التلقي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسو ل اهللا صلى : عن عبد اهللا قال : باين حدثنا أبو بكر حدثنا معتمر عن أبيه حدثنا أبو عمرو الشي - ٤٩٩١
  سباب املسلم فسوق وقتاله كفر : اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا : حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا محاد بن زيد حدثنا عاصم بن هبدلة عن أيب وائل  - ٤٩٩٢
إن عبدا من عبيد اهللا بعثه اهللا : سلم قسم غنائم حنني باجلعرانة فازدمحوا عليه فقال  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

كأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قدر الرحل وقال : على قوم فكذبوه وضربوه وشجوه قال عبد اهللا 
إلهبام على جبينه كأنه يسلت رب اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون وجعل أبو سعيد القواريري إصبعه ا:  -هكذا  -

  شيئا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: عن عبد اهللا قال : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا حيىي عن محاد بن سلمة حدنثا عاصم بن هبدلة عن زر  - ٤٩٩٣
: ه هتاويل رأيت جربيل عند السدرة وعليه ست مئة جناح ينتثر من ريش: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  الدر والياقوت 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا عن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن  - ٤٩٩٤
  ه من مهزه ونفخه ونفث: اللهم إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم : النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول 

  الكرب : الشعر ونفخه : املوتة ونفثه : فهمزه : قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أيب األحوص  - ٤٩٩٥
لى صالته وحده بضع وعشرون فضل صالة الرجل يف اجلماعة ع: أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  درجة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عباد ابن العوام عن هارون بن عنترة عن عبد الرمحن بن األسود عن  - ٤٩٩٦
كذا صلينا مع ه: صلينا مع ابن مسعود يف بيته أحدنا عن ميينه واآلخر عن يساره وقال : أبيه و علقمة أهنما قاال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حلق بالنيب : عن عبد اهللا قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن عاصم عن زر  - ٤٩٩٧
: أنظروا هل ترك شيئا ؟ فقالوا : صلى اهللا عليه و سلم عبد أسود فمات فأوذن به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  دينارين فقال النيب كيتان 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



عن عبد اهللا قال : حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن املسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة  - ٤٩٩٨
 ظل شجرة يف يوم حار مث راح إمنا مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال يف: ( رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ) وتركها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا بن : حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو األحوص عن عطاء بن السائب عن مرة اهلمداين  - ٤٩٩٩
إيعاد بالشر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن للشيطان ملة وللملك ملة فأما ملة الشيطان ف: مسعود قال 

وتكذيب باحلق وأما ملة امللك فإيعاد باخلري وتصديق باحلق فمن وجد ذلك فليحمد اهللا ومن وجد األخرى فليتعوذ 
  اآلية ]  ٢٦٨: البقرة [ } الشيطان يعدكم الفقر { : من الشيطان مث قرأ 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن مسعود أن : ا قتادة عن مؤرق العجلي عن أيب األحوص حدثنا هدبة حدثنا مهام بن حيىي حدثن - ٥٠٠٠
  تفضل صلة اجلميع على صالة الرجل وحده بضعا وعشرين جزءا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

زبري عن جابر وعن جماهد حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا ابن ادريس حدثنا ابن جريج عن أيب ال - ٥٠٠١
بينما حنن يف مسجد اخليف ليلة عرفة إذ مسعنا حس احلية فقال رسول اهللا صلى : عن عبد اهللا قال : عن أيب عبيدة 

  ) اقتلوها : ( اهللا عليه و سلم 
ه و فدخلت يف شق جحر فأيت بسعفة فأضرم فيها نار مث إنا قلعنا بعض اجلحر فلم جندها فقال النيب صلى اهللا علي

  ) دعوها فقد وقاها اهللا شركم كما وقاكم شرها : ( سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا حفص عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة  - ٥٠٠٢
  ) د سجدتني إذا شك أحكم فليتحر وليسج: ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا : حدثنا حممد حدثنا حممد بن بشر حدثنا زكريا عن عبد امللك بن عمري عن أيب األخوص  - ٥٠٠٣
  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علمنا سنن اهلدى يف الصالة يف املسجد الذي يؤذن فيه : قال 

  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا حيىي عن ابن جريج حدثين سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن  - ٥٠٠٤
أال هلك املتنطعون أال هلك املتنطعون أال هلك : ( عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم : األحنف بن قيس 

  ) املتنطعون 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن عبد اهللا : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا عبيد اهللا حدثنا إسرائيل عن أيب اسحاق عن عبيدة  - ٥٠٠٥
  اللهم قين عذابك يوم جتمع عبادك وكان جيعل يده حتت خده : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا نام قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بد اهللا بن منري حدثنا حممد بن عبد اهللا بن الزبري عن يونس بن أيب اسحاق عن أيب حدثننا حممد بن ع - ٥٠٠٦
: كانوا يقرؤون خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة فقال : عن عبد اهللا قال : إسحاق عن أيب األحوص 

  خلطتم علي القرآن 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن األحنف حدثنا ابن منري  - ٥٠٠٧
  ثالثا ) أال هلك املتنطعون : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا عند عبد اهللا ومعنا :  حدثنا أبو بكر حدثنا يعلى بن عبيد عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال - ٥٠٠٨
إن شئت أمرت : يا أبا عبد الرمحن أكل هؤالء يقرأ كما تقرأ ؟ قال : زياد بن حدير فدخل علينا خباب فقال 

إن شئت أخربتك مبا : فقال له ابن حدير تأمره يقرأ وليس بأقرئنا ؟ قال : اقرأ قال : بعضهم أن يقرأ عليك فقال يل 
  حسبك : يه و سلم لقومك وقومه فقرأت عليه مخسني آية من مرمي فقال خباب قال رسول اهللا صلى اهللا عل

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب أخربين أبو إسحاق الشيباين عن القاسم بن  - ٥٠٠٩
اهللا عليه و سلم تدور رحى اإلسالم على رأس مخس قال رسول اهللا صلى : عن عبد اهللا قال : عبد الرمحن عن أبيه 

  سبعني عاما ] دينهم [ وثالثني أو ست وثالثني أو سبع وثالثني فإن هلكوا فسبيل من هلك وإن بقوا بقي هلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عبد : عن أبيه  حدثنا أبو بكر حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن مساك عن القاسم بن عبد الرمحن - ٥٠١٠
يا رسول اهللا لو مسسنا األرض فنمنا ورعت : سرينا ذات ليلة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلنا : اهللا قال 

فعلبتين عيين فلم يوقظنا إال وقد طلعت الشمس ومل يستيقظ : أنا قال : فقلت : فمن حيرسنا ؟ قال : ركابنا ؟ قال 
  فأمر بالال فأذن مث قام فصلى بنا : لم إال بكالمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثين عبد اهللا بن كيسان : حدثنا أبو بكر حدثنا خالد بن خملد حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال  - ٥٠١١
أال إن :  صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا: عن ابن مسعود قال : أخربين عبد اهللا بن شداد بن اهلاد عن أبيه 

  أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم علي صالة 



حدثنا أبو بكر حدثنا معاوية بن هشام عن شريك عن عثمان بن أيب زرعة عن أيب صادق عن عبد الرمحن  - ٥٠١٢
سبعة مغلقة وباب مفتوح  :للجنة مثانية أبواب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد اهللا قال : بن يزيد 

  للتوبة حىت تطلع الشمس من حنوه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن أصحاب ابن : حدثنا أبو عبد اهللا املقدمي حدثنا املعتمر حدثنا عباد بن عباد بن علقمة عن أيب جملز  - ٥٠١٣
أمرهم كذا وكذا فأصبح أبو : فقيل له  مسعود قرصهم الربد فجعلوا يستحون أن جيئيوا يف العشاش والعباء ففقدهم

  أصبح ابن مسعود يف عباءته : عبد الرمحن يف عباءة فقالوا 
مث قال جاء يوم الثاين مث جاء يوم الثالث فلما رأوه يف العباءة جاؤوا يف أكيستهم معا فعرف وجوها قد كان فقدها 

أو  -ل اجلنة أحد يف قلبه مثقال خردلة من كرب ال يدخ: أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : فقال 
  ذرة من كرب : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن احلسن بن عبيد اهللا عن إبراهيم بن سويد عن عبد  - ٥٠١٤
أمسينا وأمسى امللك هللا : سلم إذا أمسى قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن عبد اهللا قال : الرمحن بن يزيد 

واحلمد هللا ال إله إال اهللا وحده ال شريك له اللهم إين أسألك من خري هذه الليلة وخري ما فيها وأعوذ بك من شرها 
  وشر ما فيها اللهم أين أعوذ بك من الكسل واهلرم وسوء الكرب وفتنة الدنيا وعذاب القرب 

  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا املسعودي عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن  - ٥٠١٥
  عن أبيه عبد اهللا أن رجلني كانا يعبدان اهللا فسأال اهللا أن مييتهما مجيعا فماتا مجيعا فدفنا : بن عبد اهللا 
  نعت الذي نعت لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلو كنت مث ألريتكم قبورمها بال: قال عبد اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو بكر حدثنا عبد السالم عن خصيف عن أيب عبيدة  - ٥٠١٦
  يف ثالثني من البقر تبيع أو تبيعة ويف أربعني مسنة : سلم قال 

  إسناده ضعيف :  قال حسني سليم أسد

كان : عن عبد اهللا قال : حدثنا أبو بكر حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن علي بن صاحل عن عاصم عن رز  - ٥٠١٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي فإذا سجد وثب احلسن و احلسني على ظهره فإذا أرادوا أن مينعومها أشار 

  من أحبين فليحب هذين : يف حجره قال أن دعومها فإذا قضى الصالة وضعهما : إليهم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن ايب شيبة حدثنا عبيد اهللا حدثنا إسرائيل عن أيب اسحاق عن أيب اسحاق عن عبد  - ٥٠١٨
اهللا صلى  رأى رسول: قال ]  ١١: النجم [ } ما كذب الفؤاد ما رأى { : عن عبد اهللا يف قوله : الرمحن بن يزيد 



  اهللا عليه و سلم جربيل يف حليت رفرف قد سد ما بني السماء واألرض 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال النيب صلى اهللا : حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال  - ٥٠١٩
فقرأ : إين أحب أن أمسعه من غريي قال : يك أنزل ؟ قال أقرأ عليك وعل: اقرأ علي قال : عليه و سلم لعبد اهللا 

[ } فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا { : عليه من أول سورة النساء إىل قوله 
  ]  ٤١: النساء 
  فبكى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال النيب صلى اهللا : عن ابن مسعود قال : بيه قال مسعر حدثين معن عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أ - ٥٠٢٠
  ما كنت فيهم شك مسعر : أو قال  -شهيدا عليهم ما دمت فيهم : عليه و سلم 

عن عبد اهللا أن النيب : حدثنا أبو بكر حدثنا حيىي بن آدم حدثنا اسرائيل عن أيب اسحاق عن أيب عبيدة  - ٥٠٢١
  بك يوم تبعث عبادك رب قين عذا: صلى اهللا عليه و سلم كان يقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخرج إيل معن بن عبد الرمحن كتابا وحلف : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال  - ٥٠٢٢
اهللا  والذي ال إله غريه ما رأيت أحدا كان أشد على املتنطعني من رسول: قال عبد اهللا : عليه أنه خط أبيه فإذا فيه 

صلى اهللا عليه و سلم وال رأيت أحد أشدعليهم بعده من أيب بكر وإين ألظن عمر كان أشد أهل األرض خوفا 
  عليهم أو هلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن بشر حدثنا زكريا حدثنا عبد امللك بن عمري عن أيب األحوص  - ٥٠٢٣
لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصالة إآل منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان املريض ليمشى بني : ال عبد اهللا ق: قال 

  رجلني حىت يأيت الصالة 
  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم علمنا سنن اهلدى ومن سنن ا هلدى الصالة يف املسجد الذي يؤذن فيه : وقال 

  ح إسناده صحي: قال حسني سليم أسد 

حدثنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي حدثنا إبراهيم بن سعد عن صاحل بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد  - ٥٠٢٤
بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قريب من ثالثني رجال : أن ابن مسعود قال : اهللا بن عبد اهللا 

  ط أحسن من وجوههم يومئذ ليس فيهم إال قرشي ال و اهللا ما رأيت صفحة وجوه رجا ل ق
أما بعد يا معشر : فذكروا النساء فتحدثوا فيهن وحتدث معهم حىت أحببت أن يسكت مث أتيته فتشهد مث قال : قال 

 -قريش فإنكم أهل هذا األمر ما أطعتم اهللا فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب 



  أبيض يصلد مث حلى قضيبه فإذا هو  -لقضيب يف يده 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا صاحل بن حرب أبو معمر حدثنا سالم بن أيب خبزة حدثنا عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش  - ٥٠٢٥
من اختذ كلبا ليس بكلب ماشية أو كلب صيد انتقص : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد اهللا قال : 

  قرياطان من أجره كل يوم 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا سليمان أبو داود حدثنا يزيد بن عطاء عن أيب اسحاق عن أ يب  - ٥٠٢٦
  عفري : كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم محار يقال له : عن عبد اهللا قال : عبيدة 

   إسناده لني: قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا محاد بن زيد حدثنا أبان بن تغلب عن أيب اسحاق عن عبد الرمحن  - ٥٠٢٧
لبيك اللهم لييك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد : عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : بن يزيد 

  والنعمة لك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : عن عبد اهللا قال : حدثنا حممد حدثنا املثىن بن بكر حدثنا عوف حدثنا سليمان عن أيب األحوص  - ٥٠٢٨
تعلموا القرآن وتعلموا العلم وعلموه الناس وتعملوا الفرائض وعلموها الناس : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ضة ال جيدان من خيربمها فإين امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حىت خيتلف الرجالن يف الفري
  يف إسناده جمهوالن : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا : حدثنا حممد حدثنا يوسف بن يزيد يعين أبا معشر حدثنا أبو محزة عن إبراهيم عن علقمة  - ٥٠٢٩
  قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهرا يدعو على عصية وذكوان فلما ظهر عليهم ترك القنوت : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا عن النيب صلى : حدثنا حممد حدثنا عمر بن علي عن سليمان بن يسري عن قيس عن علقمة  - ٥٠٣٠
  من أقرض رجال مسلما درمها مرتني كان له كأجر صدقتهما مرة : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

كنا جلوسا : شيبان بن فروخ حدثنا محاد يعين ابن زيد عن جمالد عن الشعيب عن مسروق قال  حدثنا - ٥٠٣١
يا أبا عبد الرمحن هل سألتم رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عند عبد اهللا بعد املغرب وهو يقرئنا القرآن فسأله رجل 

نعم : نذ قدمت العراق قبلك قال ما سألين عنها أحد م: سلم كم ميلك هذه األمة خليفة ؟ فقال ابن مسعود 
  اثنا عشر مثل نقباء بين اسرائيل : فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



كنا جلوسا ننتظر : حدثنا شيببان حدثنا أبو عوانة عن األعمش عن مالك بن احلارث عن أيب وائل قال  - ٥٠٣٢
حىت أدخل على صاحبكم فإن خرج وإال : اجلس فقال : ينا إذ أتانا يزيد بن معاوية فقلنا ابن مسعود أن خيرج إل

فما مينعين  -أو مبكانكم  -إين ألخرب مبجلسكم : فدخل عليه فخرجا مجيعا فقال ابن مسعود : رجعت إليكم قال 
املوعظة يف األيام خمالفة السآمة أن أخرج إليكم إال كراهة أن أملكم إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يتخولنا ب

  علينا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت رسول : عن ابن مسعود قال : حدثنا شيبان حدثنا عكرمة يعىن األزدي حدثنا عاصم عن شقيق  - ٥٠٣٣
ولياء بعض يف املهاجرون واألنصار والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضم أ: اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  الدنيا واآلخرة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا أنه سئل أكان النيب : حدثنا أبو بكر حدثنا ابن أيب غنية عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة  - ٥٠٣٤
  ]  ١١: اجلمعة [ } وتركوك قائما { نعم مث قرأ : فقال : صلى اهللا عليه و سلم خيطب قائما ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلسن بن محاد الكويف حدثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن العالء بن ا ملسيب عن عبد اهللا عن  - ٥٠٣٥
إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد اهللا قال : عمرو بن مرة عن سامل األفطس عن أيب عبيدة 

كان إذا رأى أخاه على ذنب هناه تعذيرا فإذا كان من الغد مل مينعه ما رأى منه أن يكون  الرجل من بين إسرائيل
  أكيله وخليطه وشريبه 

ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود و عيسى بن مرمي ذلك ! فلما رأى اهللا ذلك منهم 
  مبا عصوا وكانوا يعتدون 

والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على : سلم مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  يدي املسئ ولتأطرنه على احلق أطرا أو ليضربن اهللا بقلوب بعضكم على بعض وليلعننكم كما لعنهم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ة عن أيب محزة عن إبراهيم عن علقمة حدثنا محاد بن سلم: حدثنا هدبة بن خالد و شيبان بن فروخ قاال  - ٥٠٣٦
أتيت بالرباق فركبته خلف جربائيل فسار بنا فكان إذا أتى : عن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : 

: على جبل ارتفعت رجاله وإذا هبط ارتفعت يده فسار بنا يف أرض غمة منتنة وأفضينا إىل أرض فيحاء طيبة فقلت 
تلك أرض النار وهذه أرض : كنا نسري يف أرض غمة منتنة وإنا أفضينا إىل أرض فيحاء طيبة ؟ فقال  يا جربائيل إنا

  اجلنة 
هذا أخوك حممد فرحب يب ودعا يل : من هذا معك يا جربيل ؟ قال : فقلت : فأتينا على رجل وهو قائم يصلي قال 

  سل ألمتك اليسر : بالربكة قال 
ما هذا يا : مث سرنا فرأينا مصابيح وضوءا فقلت : هذا أخوك موسى قال : قال  من هذا يا جربيل ؟: قلت : قال 

مث [ نعم فدنونا منها فرحب ودعا يل بالربكة : فقلت : هذه شجرة أبيك إبراهيم أتدنوا منها ؟ قال : جربيل ؟ فقال 



: م إال هؤالء النفر الثالثة من مسى اهللا ومن مل يسم وصليت هب: حىت أتينا بيت املقدس ونشر يل االنبياء ] مضينا 
  موسى وعيسى وإبراهيم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا : حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا محاد بن زيد حدثنا عاصم بن هبدلة عن أيب وائل  - ٥٠٣٧
  كيتان : صلى اهللا عليه و سلم فقال تويف رجل من أصحاب الصفة فوجدوا يف مشلته دينارين فذكر ذلك للنيب : قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: عن ابن مسعود قال : حدثنا نعيم بن هيصم حدثنا خالد يعين الواسطي عن حيىي اجلابر عن أيب ماجدة  - ٥٠٣٨
إن يك سوى ما دون اخلبب فإن يك خريا يعجل به و: سألنا نبينا صلى اهللا عليه و سلم عن السري باجلنازة فقال 

  ذلك فبعدا ألهل النار اجلنازة متبوعة وليست مبتبعة ليس منها من تقدمها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن عبد اهللا قال : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا حممد بن جابر عن محاد عن إبراهيم عن علقمة  - ٥٠٣٩
: و عمر فلم يرفعوا أيديهم إال عند افتتاح الصالة وقد قال حممد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أيب بكر 

  فلم يرفعوا أيديهم بعد التكبرية األوىل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرمحن بن األسود عن علقمة قال  - ٥٠٤٠
  فصلى هبم فلم يرفع يده إال مرة : بكم صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال  أال أصلي: قال ابن مسعود : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت : عن عبد اهللا قال : حدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم عن احلجاج بن أيب زينب عن أيب عثمان  - ٥٠٤١
صلى اهللا عليه و سلم فأخذ بيدي اليمىن فوضعها على أصلي وقد وضعت يدي اليسى على اليمىن فجاءين النيب 

  اليسرى آ 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا يرفعه إىل النيب صلى اهللا : حدثنا بشر بن الوليد حدثنا شريك عن الركني بن الربيع عن أبيه  - ٥٠٤٢
  الربا وإن كثر فإن عاقبته تصري إىل قل : عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : ني سليم أسد قال حس

إمنا قنت النيب : عن ابن مسعود قال : حدثنا بشر حدثنا شريك عن أيب محزة عن إبراهيم عن علقمة  - ٥٠٤٣
صلى اهللا عليه و سلم شهرا يدعوا فيه على حي من أحياء بين سليم كانوا عصية عصوا اهللا ورسوله مث مل يقنت بعد 

  ذلك 
  ه ضعيف إسناد: قال حسني سليم أسد 



حبس : عن عبد اهللا بن مسعود قال : حدثنا بشر بن الوليد حدثنا حممد بن طلحة عن زبيد عن مرة  - ٥٠٤٤
شغلونا : فقال  -أو امحرت  -املشركون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صالة العصر حىت اصفرت الشمس 

  جوافهم وقبورهم نارا عن صالة الوسطى مأل اهللا أجوافهم وقبورهم نارا أو حشا اهللا أ
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن هليعة عن عبد اهللا بن هبرية عن حنش الصنعاين  - ٥٠٤٥
{ ت قرأ: ما فرأت يف أذنه قال : عن عبد اهللا أنه قرأ يف أذن مبتلى فأفاق فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حىت فرغ من آخر السورة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ]  ١١٥: املؤمنون [ } أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا 
  لو أن رجال موقنا قرأ هبا على جبل لزال : سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا أن النيب : زيد  حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا شريك بن عبد اهللا عن أيب فزازة عن أيب - ٥٠٤٦
  صلى اهللا عليه و سلم توضأ بالنبيذ 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن عون اخلراز حدثنا مروان بن معاوية عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن حممد بن أيب  - ٥٠٤٧
استحوا من اهللا حق : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال رسو: عن عبد اهللا بن مسعود قال : حازم عن مرة اهلمذاين 

احلياء فيحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى وليذكر املوت والبلى ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا 
  فمن فعل ذلك استحيا من اهللا حق احلياء 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا بن : ن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش حدثنا كامل بن طلحة حدثنا محاد ب - ٥٠٤٨
  غر حمجلون بلق من آثار الطهور : كيف تعرف من مل تر من أمتك ؟ قال : يا رسول اهللا : مسعود أهنم قالوا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن  -ابن هبدلة  -يعين  -م حدثنا سعيد بن أشعث أخربين عبد امللك بن الوليد بن معدان حدثنا عاص - ٥٠٤٩
ما أحصي ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الركعتني : عن عبد اهللا بن مسعود قال : زر بن حبيش 

قل هو اهللا أحد { : و ]  ١: الكافرون [ } قل يا أيها الكافرون { قبل صالة الفجر ويف ا لركعتني بعد املغرب ب 
  ]  ١: اإلخالص [ } 

  إسناده ضعيف : حسني سليم أسد قال 

عن عبد اهللا بن : حدثنا سعيد بن األشعث أخربين عبد امللك بن الوليد بن معدان حدثنا عاصم عن زر  - ٥٠٥٠
سبح اسم ربك األعلى { : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الوتر يف الركعة األوىل بـ : مسعود قال 

  } قل هو اهللا أحد { : ويف الثالثة ]  ١: الكافرون [ } قل يا أيها الكافرون { : ية ويف الثان]  ١: األعلى [ } 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



كأين أنظر إىل بياض خدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال : وبإسناده عن عبد اهللا بن مسعود  - ٥٠٥١
  سالم عليكم ورمحة اهللا عن يساره السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ال: عن ميينه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سعيد بن األشعث أخربين اهليصم بن الشذاخ العبدي عن األعمش حيدث عن حيىي بن وثاب عن  - ٥٠٥٢
عجبت للنا س وتركهم قراءيت وأخذهم قراءة زيد وقد أخذت من : عن عبد اهللا بن مسعود قال : علقمة بن قيس 

   رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سبعني سورة و زيد بن ثابت غالم صاحب ذؤابة جييء ويذهب يف املدينة يف
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبد ة عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد اهللا بن  - ٥٠٥٣
أال أخربكم مبن حيرم على : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عود قال عن عبد اهللا بن مس: عمرو األودي 

  أو من حترم عليه النار ؟ على كل هني قريب سهل  -النار 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو طالب عبد اجلبار بن عاصم حدثنا عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن عبد الكرمي اجلزري عن أيب  - ٥٠٥٤
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن احملل واحمللل له : عن عبد اهللا بن مسعود : صل وا

عن أيب سعيد عن النيب : حدثنا حممد بن العالء حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية  - ٥٠٥٥
إذا أنا مت : الوفاة  لقد دخل اجلنة رجل ما عمل خريا فقال ألهله حني حضرته: صلى اهللا عليه و سلم قال 

ما محلك على ما : فأحرقوين مث اسحقوين مث ذروا نصفي يف الرب ونصفي يف البحر فأمر البحر والرب فجمعاه فقال 
  خمافتك فغفر له لذلك : صنعت ؟ قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبد : اسحاق عن أيب األحوص حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان الثوري عن أيب  - ٥٠٥٦
  اهللا حنو هذا احلديث وكان الرجل نباشا فغفر له خلوفه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اختصم رجالن يف : عن عبد اهللا قال : حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر  - ٥٠٥٧
أقرأين رسول اهللا فأتيا النيب فأخرب بذلك قال : سلم وقال هذا أقرأين رسول اهللا صلى اهللا عليه و : سورة فقال هذا 

فإمنا هلك من كان قبلكم باختالفهم على أنبيائهم : اقرأوا كما علمتم فذكر فيه كالما مث قال : فتغري وجهه فقال : 
 :  

  فقام كل رجل منا وهو ال يقرأ على قراءة صاحبه : قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



عن عبد : حدثنا أبو كريب حدثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة حدثنا عاصم بن أيب النجود عن زر  - ٥٠٥٨
اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر مع أيب بكر و عمر و عبد اهللا يصلي فافتتح سورة النساء فسجلها فقال 

  ما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد من أحب أن يقرأ القرآن غضا ك: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
اللهم إين أسألك إميانا ال : سل تعطه فقال فيما يسأل : مث قعد مث سأل فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

يرتد ونعيما ال ينفد ومرافقة نبينا صلى اهللا عليه و سلم يف أعلى جنة اخللد فأتى عمر ليبشره هبا فوجد أبا بكر 
  إن فعلت إنك لسباق باخلري : قه فقال خارجا قد سب

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كنت : عن عبد اهللا قال : حدثنا أبو كريب حدثنا حيىي بن آدم عن أيب بكر بن عياش عن عاصم عن زر  - ٥٠٥٩
هتا فلما يف املسجد أصلي فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعه أبو بكر و عمر فسجلت سورة النساء فقرأ

فرغت جلست فبدأت بالثناء على اهللا عز و جل والصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم مث دعوت لنفسي فقال 
من أحب أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه كما يقر ابن أم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سل تعط سل تعط مث قال 

  عبد 
نعم اللهم إين أسألك : قلت : هل حتفظ مما كنت تدعو شيئا ؟ قال : فرجعت إىل منزيل فأتاين أبو بكر فقال : قال 

  إميانا ال يرتد ونعيما ال ينفذ ومرافقة نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم يف أعلى جنة اخللد 
  مث أتاين عمر أيضا فبشرين : قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

وأخربين عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب عن رجل : جعفر قال  حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا امساعيل بن - ٥٠٦٠
من كان سهال لينا حرمه اهللا : عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : من بين عبد اهللا بن مسعود 

  على النار 
  إسناده ضعيف فيه جهالة : قال حسني سليم أسد 

حكيم حدثين زمعة عن ابن شهاب أخربين عبيد اهللا بن عبد  حدثنا حجاج بن يوسف حدثين يزيد ابن أيب - ٥٠٦١
  عن ابن مسعود أنه متتع مع النيب صلى اهللا عليه و سلم متعة احلج : اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حجاج بن يوسف حدثين عثمان بن عمر أخربنا يونس عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ابن  - ٥٠٦٢
  بت الليلة أقرأ علىاجلن رفقاء باحلجون : عن ابن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عتبة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا بن : حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة  - ٥٠٦٣
  ارحم من يف األرض يرمحك من يف السماء : عليه و سلم  قال رسول اهللا صلى اهللا: مسعود قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا علي بن مسهر عن األعمش عن إبراهيم : حدثنا سويد بن سعيد و عبد الفعار بن عبد اهللا قاال  - ٥٠٦٤
منوا وعملوا الصاحلات جناح ليس على الذين آ{ : ملا نزلت هذه اآلية : عن ابن مسعود قال : النخعي عن علقمة 

  قيل يل أنت منهم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ]  ٩٣: املائدة [ إىل آخر اآلية } فيما طعموا إذا ما اتقوا 
  وهذا لفظ عبد الغفار 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا سويد بن سعيد و عبد الغفار قاال  - ٥٠٦٥
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن ابن مسعود قال : األعمش عن إبراهيم عن علقمة  حدثنا علي بن مسهر عن

  ال يدخل اجلنة أحد يف قلبه مثقال حبة خردل من كرب وال يدخل النار من كان يف قلبه مثقال حبة من إميان : سلم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : العزيز بن مسلم حدثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة  حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا عبد - ٥٠٦٦
ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة خردل من كرب وال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا قال 

  يدخل النار من كان يف قلبه مثقال حبة خردل من إميان 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

وهو :  -مسعت ابن يوسف قال : عبد الغفار بن عبد اهللا حدثنا علي بن مسهر عن األعمش قال  حدثنا - ٥٠٦٧
السورة اليت تذكر فيها البقرة السورة اليت يذكرفيها آل عمران : ألفوا القرآن كما ألفه جربيل  -على املنرب 

  السورة اليت يذكر فيها النساء 
  حدثين عبد الرمحن بن زيد : مث قال إبراهيم فلقيت إبراهيم فأخربته فسبه : قال األعمش 

أنه كان مع عبد اهللا بن مسعود حني رمى مجرة العقبة فاستبطن الوادي فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكرب 
  مع كل حصاة 

  يا أبا عبد الرمحن إن الناس يرموهنا من فوقها : فقلت له 
  ذي أنزلت سورة البقرة هذا والذي ال إله غريه مقام ال: قفال ابن مسعود 

عن عبد اهللا بن مسعود : حدثنا عبد الغفار حدثنا علي بن مسهر عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة  - ٥٠٦٨
ما هكذا : يا أبا عبد الرمحن اقرأ علينا فقرأت سورة يوسف فقال يل رجل : أتيت محص قال يل نفر منهم : قال 

فبينا أنا أراده : أحسنت قال : لى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال وحيك واهللا لقد قرأهتا ع: أنزلت فقلت له 
أتشرب الرجس وتكذب بالقرآن ؟ ال جرم ال تربح حىت أجلدك حدا : بالكالم إذ وجدت منه ريح اخلمر فقلت له 

  فجلدته حدا 
  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

ألعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماين عن عبد اهللا بن حدثنا عبد الغفار حدثنا علي بن مسهر عن ا - ٥٠٦٩
يا رسول اهللا أقرأ عليك وإمنا أنزل : قلت : اقرأ علينا قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعود قال 

فكيف إذا جئنا من { إين أحب أن أمسعه من غريي فقرأت عليه سورة النساء حىت إذا بلغت : القرآن عليك ؟ قال 



  غمزين فنظرت إليه فإذا عيناه هترقان صلى اهللا عليه و سلم } ل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا ك
  رجاله ثقات غري عبد الغفار واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

بينما : حدثنا عبد الغفار حدثنا علي بن مسهر عن األعمش عن إبراهيم عن أيب معمر عن عبد اهللا قال  - ٥٠٧٠
ن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ انفلق القمر فلقتني فكانت فلقة من وراء اجلبل وفلقة دونه فقال رسول حن

  اشهدوا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  رجاله ثقات غري عبد الغفار واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رجل : ق عن عبد اهللا بن مسعود قال حدثنا عبد الغفار حدثنا علي بن مسهر عن األعمش عن شقي - ٥٠٧١
من أحسن يف اإلسالم مل يؤخذ مبا عمل به يف اجلاهلية وإن : يا رسول اهللا أنؤاخذ مبا عملنا يف اجلاهلية ؟ فقال : 

  أساء يف اإلسالم أخذ باألول واآلخر 
  عبدالغفار مل أجد فيه ال جرحا وال تعديال وباقي رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا عبد الغفار حدثنا علي بن مسهر عن األعمش عن شقيق عن عبد اهللا بن مسعود قال  - ٥٠٧٢
كأين أنظر اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حكى نبيا من األنبياء ضربه قومه حىت أدموا وجهه فجعل ميسح : 

  رب اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون : الدم عن وجهه وهو يقول 
  رجاله رجال الصحيح خال عبد الغفار : ليم أسد قال حسني س

حدثنا حممد بن بشار بندار حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن رز عن  - ٥٠٧٣
  تسحروا فإن يف السحور بركة : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عبد اهللا بن مسعود 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت الركني بن الربيع : حدثنا عاصم بن النضر بن املنتشر األحول حدثنا املعتمر بن سليمان قال  - ٥٠٧٤
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حيدث عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرمحن بن حرملة عن ابن مسعود 

بالذهب ونتف الشيب والضرب  وجر اإلزار والتختم -يعين اخللوق  -: الصفرة : كان يكره عشر خالل 
بالكعاب والتربج بالزينة بغري حملها والرقى إال باملعوذات وتعلق بالتمائم وعزل املاء عند أوانه عن حمله وفساد الصيب 

  غري حمرمه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ن الرماح عن عبد اهللا بن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا ابن فضيل حدثنا عاصم عن عوسجة ب - ٥٠٧٥
اللهم حسنت خلقي فحسن : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : أيب اهلذيل عن عبد اهللا بن مسعود قال 

  خلقي 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



:  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أيب األحوص عن عبد اهللا - ٥٠٧٦
صالة الرجل يف مجاعة تزيد على صالته وحده بضعا وعشرين : أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  درجة 
  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن ع: حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا حممد بن فضيل عن عطاء عن أيب عبد الرمحن عن عبد اهللا  - ٥٠٧٧
املوتة : من مهزه ونفثه ونفخه فهمزه : اللهم إين أعوذ بك من الشيطان : النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول 

  الكرب : الشعر ونفثه : ونفخه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا بن  مسعت: حدثنا إمساعيل عن قيس قال : حدثنا ابن منري حدثنا أيب و حممد ابن بشر قاال  - ٥٠٧٨
رجل أتاه اهللا ماال فسلطه على هلكته : ال حسد إال يف اثنتني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعود يقول 

  يف احلق ورجل آتاه اهللا احلكمة فهو يقضي هبا ويعلمها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هب أخربنا ابن جريج عن أيوب ابن هاىنء عن مسروق حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد اهللا ابن و - ٥٠٧٩
  كل مسكر حرام : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ابن األجدع عن ابن مسعود 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة البصري حدثنا حممد بن خالد احلنفي حدثنا موسى بن يعقوب  - ٥٠٨٠
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : معي عن عبد اهللا بن كيسان عن عبد اهللا بن شداد عن عبد اهللا بن مسعود قال الز

  إن أوالدكم يب يوم القيامة أكثركم علي صالة : سلم 

دخلت : حدثنا حممد بن الصباح حدثنا شريك عن عبد الكرمي عن زياد بن اجلراح عن ابن معقل قال  - ٥٠٨١
  الندم توبة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا بن مسعود فسمعته يقول مع أيب على 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كنا : حدثنا حمرز بن عون حدثنا علي بن مسهر عن األعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال  - ٥٠٨٢
ه السالم على جربيل السالم على ميكائيل السالم على فالن السالم على اهللا قبل عباد: نقول إذا جلسنا يف الصالة 

إن اهللا هو السالم فإذا جلستم فقولوا : مالئكته فالتفت إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : فنقول : قال 
اد اهللا التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عب: 

  الصاحلني أشهد أن ال إله إال هو وأشهد أن حممدا عبده ورسوله مث نتخري الكالم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا : حدثنا حمرز بن عون حدثنا علي بن مسهر عن األعمش عن شقيق عن عبد اهللا قال  - ٥٠٨٣
  تنعتها لزوجها حىت كأنه ينظر إليها ألا تباشر املرأة املرأة ف: صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو هشام الرفاعي حممد بن يزيد ابن رفاعة حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا يزيد بن أيب زياد عن  - ٥٠٨٤
ن قبل املشرق جتيء رايات سود م: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال 

  وختوض اخليل الدماء إىل ثنتها يظهرون العدل ويطلبون العدل فال يعطونه فيظهرون فيطلب منهم العدل فال يعطونه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا الوليد بن عقبة الشيباين حدثنا زائدة عن عاصم عن أيب وائل عن عبد  - ٥٠٨٥
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل املسجد فإذا فيه نسوة من األنصار فأتاهن فوعظهن وذكرهن : ل اهللا قا
يا رسول اهللا أرأيت ذات : ما منكن امرأة ميوت هلا ثالثة من الولد إال دخلت اجلنة فقالت امرأة من أجلهن : وقال 

  اجلنة ما منكن امرأة ميوت هلا اثنان إال دخلت : االثنني ؟ فقال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو حنيفة عن قيس بن مسلم عن طارق بن : حدثنا أبو هشام الرفاعي قال  - ٥٠٨٦
أفضل احلج العج والثج فأما العج فالتلبية وأما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : شهاب عن عبد اهللا قال 

  الثج فنحر البدن 
  إسناده حسن : ل حسني سليم أسد قا

حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد األعلى الثعليب عن أيب عبيدة عن أبيه عبد  - ٥٠٨٧
  إن اهللا ليغار لعبده املؤمن فليغر لنفسه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا بن مسعود قال 

  ف إسناده ضعي: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابو بكر ابن عياش حدثنا احلسن بن عمرو الفقيمي عن حممد بن عبد  - ٥٠٨٨
  الرمحن عن أبيه 

  ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال البذيء وال الفاحش : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد اهللا قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

سألت مرة اهلمذاين عن : حدثنا أبو هشام حدثنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا إسرائيل عن السدي قال  - ٥٠٨٩
  } وإن منكم إال واردها { : قوله 

يردون على الصراط ويصدرون عنه بأعماهلم : فحدثين أن عبد اهللا حدثهم عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  كالراكب يف رحله مث كشد الرجل مث كمشيه فأوهلم مير كالريح مث كحضر الفرس 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا : حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا أبو بكر حدثنا عاصم عن ايب وائل عن عبد اهللا قال  - ٥٠٩٠
من مات ال جيعل : ا وأخرى قلته: من مات جيعل اهللا ندا أدخله النار قال أبو عبد الرمحن : صلى اهللا عليه و سلم 

: اهللا ندا أدخله اهللا اجلنة و إن هذه الصلوات احلقائق كفارات ملا بينهن من اخلطايا ما اجتنب املقتل قال أبو بكر 
  الكبائر : يعين 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ذكر عند : قال  حدثنا أبو هشام حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن عاصم عن أيب وائل عن عبد اهللا - ٥٠٩١
يارسول اهللا إن فالنا نام الليلة حىت أصبح فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : النيب صلى اهللا عليه و سلم رجل فقيل 

  بال الشيطان يف أذنه : سلم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

هيل عن عيسى بن عاصم عن حدثنا أبو هشام حدثنا عبيد اهللا حدثنا إسرائيل عن منصور عن سلمة بن ك - ٥٠٩٢
  الشرك وما منا إال ولكن اهللا يذهبه بالتوكل : الطرية : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : زر عن عبد اهللا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

 حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي حدثنا أيب حدثنا يزيد بن سنان عن زيد بن ايب أنسية عن عاصم - ٥٠٩٣
كأين أنظر إىل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن هبدلة عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود قال 

  موسى بن عمران يف هذا الوادي حمرما بني قطوانيتني 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ن مرة عن أيب عبيدة عن حدثنا وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد عن العالء بن املسيب عن عمرو ب - ٥٠٩٤
إنه من كان قبلكم من بين إسرائيل كان إذا عمل العامل : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عبد اهللا بن مسعود 

منهم باخلطيئة هناه الناهي تعذيرا عن عبد اهللا بن مسعود فإذا كان من الغد جالسة وآكله وشاربه كأن مل يره على 
اهللا ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود و عيسى  اخلطيئة باألمس فلما رأى

بن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون والذي نفسي بيده لتأمرون باملغروف ولتنهون عن املنكر ولتأطرنه على احلق 
  أطرا أو ليضربن اهللا قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم 

  ده ضعيف إسنا: قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معتمر عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة بن  - ٥٠٩٥
إن : أن أناسا أتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا : عبد اهللا عن عبيدة بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن مسعود 

  إن شئتم فاكووه وإن شئتم فارضفوه : ال فسكت ساعة مث ق: صاحبنا اشتكى أفنكويه ؟ قال 
  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا سالم بن سليمان أبو املنذر حدثنا عاصم بن هبدلة عن زر عن  - ٥٠٩٦
لى اهللا عليه و سلم ومعه أبو بكر بن كنت يف غنم آلل أيب معيط أرعاها فجاءين النيب ص: عبد اهللا بن مسعود قال 



نعم ولكين مؤمتن قال فهل : يا غالم هل عندك لنب تسقينا ؟ فقلت : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : أيب قحافة 
مل ينز عليها الفحل وهي اليت : قال سالم  -عندك شاة شصوم مل ينز عليها الفحل ؟ قلت نعم فأتيته بشاة شصوم 

حافل مملوء لبنا ] فإذا ضرع [ مسح النيب صلى اهللا عليه و سلم مكان الضرع وما هبا ضرع ف -ليس هلا ضرع 
  اقلص فرجع كما كان : وأتيته بصخرة منقعرة فاحتلب فسقى أبا بكر وسقاين مث شرب مث قال للضرع 

: مسح برأسي وقال يا رسول اهللا علمين ف: فأنا رأيت هذا بعيين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت : قال 
بارك اهللا فيك فإنك غالم معلم فأسلمت فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فبينما حنن عنده على حراء نزلت عليه 

} وإذا قيل هلم اركعوا ال يركعون { سورة املرسالت ن فأخذهتا وإن فاه لرطب هبا ن فال أدري باي اآليتني ختمت 
فأخذت من يف رسول اهللا صلى اهللا ]  ٥٠: املرسالت [ } عده يؤمنون بأي حديث ب{ أو ]  ٤٨: املرسالت [ 

  عليه و سلم سبعني سورة وأخذت سائر القرىن من أصحابه 
منعها منكم الذي منعكم منها ط : قال ك فبينا حنن نيام على حراء ن فما نبهنا إال قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  حية خرجت من ناحية اجلبل  :يا رسول اهللا وما ذاك ؟ قال : قالنا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن احلجاج حددثنا سالم أبو املنذر حدثنا عاصم عن أيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود أن  - ٥٠٩٧
سول أتشهدان أن حممدا ر: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسيلمة بعث رجلني أحدمها ابن أثال بن حجر 

لو كنت قاتال وفدا ! آمنت باهللا ورسله : نشهد أن مسيلمة رسول اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : اهللا ؟ قاال 
  قتلتكما 

هل : فأمر بقتله فقال للقوم  -وهو قريب له  -فبينما ابن مسعود بالكوفة إذ رفع إليه الرجل الذي مع ابن أثال 
إن مسيلمة بعث هذا مع ابن أثال بن حجر فقال رسول اهللا صلى اهللا : ندري فقال ال : تدرون مل قتلت هذا ؟ قالوا 

نشهد أن مسيلمة رسول اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم : أتشهدان أن حممدا رسول اهللا ؟ قاال : عليه و سلم 
  وكان الرجل يومئذ كافرا : فلذلك قتلته قال أبو وائل : آمنت باهللا ورسله لو كنت قاتال وفدا قتلتكما قال : 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

سئل رسول اهللا صلى : حدثنا أبو الربيع حدثنا أبو شهاب عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال  - ٥٠٩٨
حليلة مث تزاىن : مث أي ؟ قال ] قال [ أن جتعل هللا ندا وهو خلقك : اهللا عليه و سلم أي الذنب عند اهللا أكرب ؟ قال 

والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال { جارك قال فأنزل اهللا تصديقها 
  } يزنون 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

لى اهللا قال رسول اهللا ص: حدثنا أبو الربيع حدثنا أبو شهاب عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال  - ٥٠٩٩
  أول ما يقضى يوم القيامة بني الناس يف الدماء : عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أحدمها عن رسول اهللا : وعن األعمش عن عمارة بن عمري عن احلارث بن سويد حدثنا عبد اهللا حديثني  - ٥١٠٠
كأنه قاعد حتت جبل خياف أن يقع عليه وإن  إن املؤمن يرى ذنوبه: صلى اهللا عليه و سلم واآلخر عن نفسه قال 



  هكذا : الفاجر لريى ذنوبه كذباب مر على أنفه قال له 
اهللا أفرح بتوبة العبد من رجل نزل بدوية مهلكة عليه معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه : وقال : قال 

 -يف طلبها حىت اشتد عليه العطش أو اجلوع فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته عليها طعامه وشرابه ن فانطلق 
ارجع إىل مكاين فأموت فيه فرجع إىل مكانه فوضع رأسه فاستيقظ فإذا هو براحلته عنده : قال  -أبو شهاب شك 

  وعليها طعامه وشرابه 
  إسناده صحيح وأخرجه البخاري : قال حسني سليم أسد 

و األحوص عن أيب إسحاق اهلمداين عن عبد الرمحن بن حدثنا العباس بن الوليد أبو الفضل حدثنا أب - ٥١٠١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكرب يف كل رفع ووضع وقيام وقعود و أبو بكر و : األسود عن عبد اهللا قال 

  عمر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا عليه و سلم يسلم عن كان رسول اهللا : وعن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال  - ٥١٠٢
  السالم عليكم ورمحة اهللا والسالم عليم ورمحة اهللا حىت يرى بياض خديه : ميينه وعن مشاله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا العباس حدثنا أبو األحوص حدثنا منصور بن املعتمر عن إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماين عن  - ٥١٠٣
خري أميت القرن الذين يلوين مث الذين يلوهنم مث : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعود قال  عبد اهللا بن

  الذين يلوهنم مث جييء قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته 
  كنا ننهى أن حنلف بالعهد والشهادات : قال ك فقال إبراهيم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : ثنا احلسن بن محاد حدثنا ابن أيب غنية عن أبيه عن عاصم عن زر عن عبد اهللا قال حد - ٥١٠٤
  إن الشعر حكمة : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عبد  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أبو اجلواب حدثنا سليمان بن قرم عن األعمش عن شقيق عن - ٥١٠٥
  نعم : إن فعلتم ما أمرتكم به أورثتكم ماال كثريا قالوا : كان رجل كثري املال ملا حضره املوت قال ألهله : اهللا قال 

إذا مت فاحرقوين مث اطحنوين فإذا كان يوم ريح فارتقوا فوق قلة جبل فاذروين فإن اهللا إن قدر علي مل بغفر : قال 
فاذهب فقد : يا رب خمافتك قال : ما محلك على ما صنعت ؟ قال : فقال يل ففعل ذلك به فاجتمع يف يدي اهللا 

  غفرت لك 
  إسناده حسن واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا منصور عن أيب وائل عن عبد اهللا  - ٥١٠٦
أو  -بال الشيطان يف أذنه : إن فالنا نام البارحة عن الصالة قال : فقال  رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم



  أذنيه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا عبد العزيز عن منصور عن أيب الضحى عن مسروق عن عبد اهللا قال  - ٥١٠٧
  ابا يوم القيامة املصورون إن أشد الناس عذ: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن أيب قيس عن هزيل أن أبا موسى وسلمان بن  - ٥١٠٨
  لألخت النصف ولالبنة النصف : ربيعة سئال عن ابنة وابنة ابن وأخت فقاال 

لالبنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : إذا وما أنا من املهتدين أقول كما لقد ضللت : فسئل عبد اهللا فقال 
  النصف والبنة االبن السدس تكملة الثلثني وما بقي فالألخت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قد تركنا ل: قال أبو الدرداء : حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا حيىي عن فطر بن خليفة عن عطاء قال  - ٥١٠٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وما يف السماء طري يطري جبناحة إال ذكرنا منه علما 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا يونس عن أيب معشر عن إبراهيم عن علقمة قال  - ٥١١٠
 -وكنت شابا  -ادن يا علقمة : ما بقي منك للنساء ؟ قال : ان لعبد اهللا قدمنا مع عبد اهللا على عثمان فقال عثم

من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه : خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على فتية عزاب فقال : فدنوت فقال 
  أغض للبصر وأحصن للفرج ومن ال فالصوم له وجاء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : نا حممد بن أيب بكر حدثنا يزين ابن زريع حدثنا خالد عن أيب معشر عن إبراهيم عن علقمة حدث - ٥١١١
ليلين منكم أولوا األحالم والنىي مثا الذين يلوهنم وال ختتلفوا فتختلف : عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  قلوبكم وإياكم وهيشات األسواق 
  صحيح إسناده : قال حسني سليم أسد 

حدث حممد بن أيب بكر حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا منصور عن ذر عن وائل بن مهانة عن  - ٥١١٢
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تصدقوا يا معشر النساء فإنكن أكثر أهل جهنم يوم : عبد اهللا بن مسعود قال 

  إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشري : ثر أهل جهنم ؟ قالت ومل حنن أك: القيامة قالت امرأة ليست من علية النساء 
ما وجدت ناقص العقل والدين أغلالب على الرجال ذوي األحالم على أمروهن من هذه النساء : قال ابن مسعود 

يا ابن مسعود وما نقص عقوهلن ودينهن ؟ قال أما نقص عقوهلن فشهادة امرأتني بشهاد رجل وأما نقص : قيل ! 
  نه يأيت على إحداهن ما شاء اهللا من يوم وليلة ال تسجد هللا فيه سجدة دينهن فإ

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا حيىي ابن سعيد عن سفيان عن منصور و سليمان عن أيب وائل عن عبد اهللا  - ٥١١٣
إن أخسنت يف اإلسالم : مباعملنا يف اجلاهلية ؟ فقال أنؤاخد : جاء رجل اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال : قال 

  مل تؤاخذ به وإن أسأت يف اإلسالم أخذت باألول واآلخر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب : حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا محاد بن ابن أيب زيد حدثنا عاصم عن أيب وائل عن عبد اهللا  - ٥١١٤
  حىت كأنه ينظر إليها  -أو تصفها للرجل  -ألا تباشر املرأة املرأة تنعتها لزوجها : قال صلى اهللا عليه و سلم 

  وإن كان ثالثة فال يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك حيزنه 
  ومن حلف على ميني كاذبا ليقتطع هبا مال أخيه أو مال امرىء مسلم لقي اهللا وو عليه غضبان 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف : مسعود يذكر هذا احلديث فقال فسمع األشعث بن قيس ابن : قال 
  رجلني اختصما يف بئر 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

تويف رجل : حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا محاد ابن زيد حدثنا عاصم عن أيب وائل عن ابن مسعود قال  - ٥١١٥
أصحاب الصفة فترك دينارين فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم من 

  كيتني : فقال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد حدثنا حممد بن زيد الواسطي حدثنا العوام بن حوشب عن أيب حممد موىل عمر بن اخلطاب  - ٥١١٦
من قدم ثالثة مل يبلغوا احلنث كانوا له حصنا حصينا : ل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قا: عن أيب عبيدة عن أبيه 

  من النار 
  واثنني : قدمت اثنني يا رسول اهللا قال : قال أبو ذر 

ولكن ذاك يف أول : وواحدا قال : قدمت واحدا يا رسول اهللا فقال : قال أيب بن كعب أبو املنذر سيد القراء 
  صدمة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا حممد ابن دينار عن إبراهيم اهلجري عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال  - ٥١١٧
من أحسن الصالة حيث يراها الناس وأساءها حيث خيلو فتلك استهانة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  استهان هبا ربه تبارك وتعاىل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أحسبه عن ابن : حدثنا حممد حدثنا حممد بن دينار عن إبارهيم اهلجري عن أيب األحوص قال أبو يعلى  - ٥١١٨
املسكني ليس الطواف عليكم الذي ترده اللقمة واللقمتان والتورة : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : مسعود 

جيد ما يغنيه ويستحي أن يسأل الناس وال يفطن له الذي ال : والتمرتان قلنا فما املسكني يا رسول اهللا ؟ قال 



  فيتصدق عليه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا حممد بن ايب بكر حدثنا حممد ابن دينار عن إبراهيم اهلجري عن أيب األحوص عن عبد اهللا  - ٥١١٩
  حرمة ماله كحرمة دمه سباب املسلم أخاه فسوق قتاله كفر و: النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أو  -إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليبدأ فليلقمه : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : وباسناده  - ٥١٢٠
  ليجلسه معه فإنه ويل حره ودخانه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

هل تدرون أي الصدقة أفضل ؟ اهللا ورسول اهللا :  عليه و سلم قال عن النيب صلى اهللا: وعن عبد اهللا  - ٥١٢١
املنحة أن متنح أخاك الدنانري أو الدراهم او البقرة او الشاة أو ظهر الدابة أو لنب الشاة أو لنب البقرة ومل : أعلم قال 

  البقرة والشاة : يقل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إن الشيطان قد يئس أن يتعبد األصنام يف أرض : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن : وعن عبد اهللا  - ٥١٢٢
العرب ولكنه سريضى منكم بدون ذلك باملقرحات وهي املواقبات يوم القيامة أتقوا الظامل ما استطعتم فإن العبد 

أحموا : دك مظلمة فيقول يا رب ظلمين عب: جييء باحلسنات يوم القيامة برى أنه ستنجيه فما زال عبد يقوم فيقول 
من حسناته وما يزال كذلك حىت يبقى هل حسنة من الذنوب وإن مثل ذلك كسفر نزلوا بقالة من األرض ليس 

  معهم حطب فتفرق القوم ليحتبطوا فلم يلبثوا ان حبطوا فأعظموا النار وطبخوا ما أرادوا وكذلك الذنوب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حممد بن ايب بكر حدثنا حممد ابن دينار عن إبراهيم اهلجري عن ايب األحوص عن عبد اهللا قال  حدثنا - ٥١٢٣
  ما احد أغري من اهللا ومن غريته حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يا آدم قم فابعث : ا يوم القيامة إن اهللا يأمر منادي: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن عبد اهللا  - ٥١٢٤
من كل منه تسعة وتسعني اىل النا : أي رب من كل كم ظ فيقول : من ذريتك بعثا إىل النار فيقول آدم فيقول 

من الناجني منا : وواحدا اىل اجلنة فشق ذلك على من مسع من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا له 
يأجوج ومأجوج وهو من كل : صلى اهللا عليه و سلم ك ط إنكم يف خليقتني من الناس  بعد هذا ؟ فقال رسول اهللا

  حدب ينسلون ومن انتم يف الدنيا إال كالرقمة يف ذراع الدابة أو كالشعرة يف جنب البعري ط 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



فيد اهللا تعاىل العليا ويد املعطي اليت : ثالثة  األيدي: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن عبد اهللا  - ٥١٢٥
أو قال  -تليها ويد السائل السفلى اىل يوم القيامة فاستعف عن السؤال وعن املسألة ما استطعت فإن أعتطيت شيئا 

  فلري عليك وأبدأ مبن تعول وارضح من الفل وال تالم على العفاف  -خريا : 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن النيب : حدثنا حممد بن ايب بكر حدثنا حيىي عن شعبة عن مساك عن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن أبيه  - ٥١٢٦
  نضر اهللا امراءا مسع منا حديثا فحفظه حىت يبلغه : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

اوية عن أيب اسحاق عن عبد الرمحن بن األسود عن حدثنا حممد بن ايب بكر حدثنا حيىي عن زهري بن مع - ٥١٢٧
التمسوا يل ثالثة أحجار فلم أجد : كنت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتى الغائط فقال : أبيه عن عبد اهللا قال 

  هذه رجس : إال حجرين وروثة فأخذ احلجرين ورد الروثة وقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

د بن ايب بكر حدثنا حيىي ومعاذ بن معاذ عن زهري عن أيب اسحاق عن عبد الرمحن بن األسود حدثنا حمم - ٥١٢٨
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يكرب يف كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن : عن أبيه و علقمة عن عبد اهللا 

رى بياض خده وكان أبو بكر و عمر السالم عليكم ورمحة اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا حىت ي: ميينه وعن يساره 
  يفعالن ذلك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أابو خيثمة حدثنا ابن عيينة حدثنا عبد الكرمي اجلزري عن زياد بن أيب مرمي عن عبد اهللا بن معقل  - ٥١٢٩
الندم : يه و سلم يقول انت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عل: دخلت مع ايب على عبد اهللا بن مسعود قال : قال 

  نعم : التوبة قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا زهري بن حرب حدثنا حرير عن منصور عن أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اهللا قال  - ٥١٣٠
قلت : قال  أن جتعل هللا ندا وهو خلقك: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الذنب أعظم عند اهللا ؟ قال 

أن : مث أي ؟ قال : قلت : أن تقتل ولدك خمافة أن يطعم معك قال : مث أي ؟ قال : قلت : قال ! ك إن ذلك لعظيم 
  ترزاين حليلة جارك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 صلى اهللا قال أناس لرسول اهللا: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن أيب وائل عن عبد اهللا قال  - ٥١٣١
أنؤاخذ مبا علمنا يف اجلاهلية ؟ قال أما من أحسن منكم يف اإلسالم فال يؤاخذ هبا ن ومن أساء أخذ : عليه و سلم 

  بعمله يف اجلاهلية واإلسالم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ثالثة فال يتناجى رجالن  إذا كنتم: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وبإسناده عن عبد اهللا قال  - ٥١٣٢
  دون إىل رخ حىت ختتلطو بالناس من أجل ذلك حيزنه وال تباشر املرأة املرأة فتصفها لزوجها حىت كانه ينظر اليها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ى األقرع آثر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الغنيمة فأعط: ملا كان يوم حنني : وعن عبد اهللا قال  - ٥١٣٣
: واعطى عيينة مثل ذلك واعطى ناسا من أشراف العهرب وآثرهم يف القسمة فقال رجل ! بن حابس مئة من اإلبل 

واهللا ألخربن رسول اهللا صلى : فقلت : واهللا إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وما أريد هبا وجه اهللا قال 
فمن يعدك إذا مل يعدل : جل قال فتغري وجهه حىت كان كالصرف مث قال اهللا عليه و سلم فاتيته فأخربته مبا قال الر

  ال جرم ال أرفع إليه بعد هذا شيئا : يرحم اهللا موسى لقد أوذي باكثر من هذا فصرب فقلت : رسول اهللا ؟ مث قال 
  إسناده صحيح وأخرجه مسلم والبخاري : قال حسني سليم أسد 

: لقد اتاين اليوم رجل فسألين عن أمر ما دريت ما أراد عليه فقال : هللا قال عبد ا: وعن ايب وائل قال  - ٥١٣٤
واهللا ما أدري : فقلت له : ارأيت رجال مؤديا نشيطا خيرج يف املغازي فيعزمون علينا يف أشياء ال جند منها بدا قال 
إال مرة نفعله وإن أحدكم  ما أقول لك إال انا كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعسى ان ال يعزم يف األمر

لن يزال خبري ما اتقى اهللا وإذا شك يف نفسه شيئا سأل رجال فشفاه وأوشك أن ال جتدوه والذي ال إله إال هو ما 
  أذكر ما غرب من الدنيا إال كالثغب شرب صفوه وبقي كدره 

  أخرجه البخاري : قال حسني سليم أسد 

كنا نقول : بن عبد احلميد عن منصور عن ايب وائل عن عبد اهللا قال حدثنا ابو خيثمة حدثنا جرير يعين ا - ٥١٣٥
  فيب الصالة 

إن : خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سالم على فنان فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم : 
سالم عليك أيها النيب ورمحة التحيات هللا والصلوات والطيبات ال: اهللا هو السالم فإذا قعد أحدكم يف الصالة فليقل 

أشهد أن ال إله  -فإذا قاهلا أصابت كل عبد يف السماء واألرض صاحل  -اهللا سالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني 
  إال اهللا وأشهد أن حممد عبده ورسوله مث يتخري من املسالة ما شاء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نسيت آية كذا : بئس ما ألحدكم أن يقول :  صلى اهللا عليه و سلم قال عن رسول اهللا: وبإسناده  - ٥١٣٦
  وكيت بل هو نسي استذكروا القرآن فلهوشد تفصيا من صدور الرجال من النعم لعقله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أبا عبد الرمحن لو يا : كان عبد اهللا يذكر الناس يف كل يوم مخيس فقال له رجل : وعن أيب وائل قال  - ٥١٣٧
أما إنه مينعين من ذلك أين اكره ان أملكم وإين أختولكم باملوعظة كما كان رسول : أنك ذكرتنا يف كل يوم ؟ قال 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتخولنا باملوعظة يف األيام خمافة السآمة علينا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : جرير عن منصور عن أيب وائل عن عبد اهللا قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا  - ٥١٣٨
إن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل اجلنة وإن الرجل ليصدق حىت يكتب صديقا وإن الكذي : و سلم 

  يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا 
  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

إين ألعلم آخر : قال رسول اهللا عليه وسلم : وعن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود قال  - ٥١٣٩
اذهب فادخل اجلنة : أهل النار خروجا منها وآخر اهل اجلنة دخوال اجلنة رجال خيرج من النار حبوا فيقول اهللا 

ـ أو : ادخل فإن لك مثل الدنيا عشر أمثاهلا قال فيقول : يقول اهللا فأتيتها فيخيل إليه أهنا مألى ف أتسخر يب 
: مث رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضحك حىت بدت نواجذه قال : تضحك يب ـ وأنت امللك ؟ قال 

  ذاك أدىن أهل اجلنة منزال : فكان يقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سئل رسول : مة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماين عن عبد اهللا قال حدثنا أبو خيث - ٥١٤٠
قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث جييء قوم تبدر شهادة : أي الناس خري ؟ قال : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  عن العهد والشهادات  كانوا بنهوننا وحنن صبيان: أحدهم ميينه ويبدر ميينه شهادته قال إبراهيم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لعن اهللا الوامشات واملستومشات واملتنمصات واملتفلجات : عبد اهللا : قال : وعن إبراهيم عن علقمة قال  - ٥١٤١
قالت فبلغ ذلك امرأة من بين أسد يقال هلا أم يعقوب كانت تقرأ القرآن فأتت ف: قال : للحسن املغريات خلق اهللا 

! ما حديث بلغين عنك أنك لعنت الوامشات واملستومشات واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهللا ؟ : 
لقد قرأت : ما يل ال ألعن من لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف كتاب اهللا ؟ قالت املرأة : فقال عبد اهللا 

وما آتاكم الرسول فخذوه { : لئن كنت قرأته لقد وجدته مث قال واهللا : ما بني لوحي املصحف فما وجدته فقال 
فدخلت : فاذهيب فانظري قال : فإين أرى من هذا شيئا على أمرأتك قال : قالت املرأة } وما هناكم عنه فانتهوا 

  أما لو كلن ذلك مل جتامعها : ما رأيت شيئا قال : على امراة عبد اهللا فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى رسول اهللا : قال عبد اهللا : حدثنا ابو خيثمة حدثنا جرير حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال  - ٥١٤٢
يا رسول اهللا أحدث يف : ال أدري أزاد أم نقص ـ فلما سلم قيل له : صلى اهللا عليه و سلم صالة ـ قال إبراهيم 

فثىن رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتني مث : صليت كذا وكذا قال :  وما ذاك ؟ قالوا ال: الصالة شيء ؟ قال 
إنه لو حدث يف الصالة شيء أنبأتكم به ولكين إمنا أنا بشر مثلكم أنسى : سلم فلم سلم أقبل علينا بوجهه فقال 

يه مث يسلم مث يسجد كما تنسون فإذا نسيت فذكروين وإذا شك أحدكم يف الصالة فليتحر الصواب فليتم عل
  سجدتني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن سامل با أيب اجلعد عن أبيه عن ابن مسعود قال  - ٥١٤٣
:  ؟ قال وإياك يا رسول اهللا: ما منعكم من أحد إال وقد وكل به قرين من اجلن قالوا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وإياك إال أن اهللا أعانين عليه فاسلم فال يامرين إال خيري 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن ذر عن وائل بن مهانة من اليتيم عن عبد اهللا قال  - ٥١٤٤
ن حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم فقالت امرأة يا معشر النساء تصدقن ولو م: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  من أجل أنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشري : ومل حنن يا رسول اهللا أكثر أهل جهنم ؟ قال : ليست من علية النساء 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  : وعن منصور عن أيب الضحى عن مسروق عن عبد اهللا قال  - ٥١٤٥
اللهم سبع كسبع يوسف فأخذهتم سنة :  عليه و سلم ملا رأى من الناس إدبارا قال قال رسول اهللا صلى اهللا: 

حصت كل شيء حىت أكلوا حلم امليتة واجللود واجليف وينظر إىل السماء أحدهم فريى الدخان من اجلوع فأتاه أبو 
{ : هللا هلم قال اهللا سفيان فقال يا حممد إنك جئت تأمر بطاعة اهللا وبصلة الرحم فإن قومك قد هلكوا فادع ا

  } إنا منتقمون { : إىل قول اهللا } فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألنا علقمة عن ذلك فحدثنا : ذكر شباك إلبراهيم قال : حدثنا ابو خثيمة حدثنا جرير عن مغرية قال  - ٥١٤٦
: وشاهديه وكتابه قال : فقلك : اهللا عليه و سلم آكل الربا وموكله قال  لعن رسول اهللا صلى: عن عبد اهللا قال 

  إمنا حندث ما مسعنا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لقينا علقمة ـ وقد مثل : قال هين الضيب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم قال  - ٥١٤٧
: فيما أحسب ـ : قال عبد اهللا : مثل زياد برجل قال : ع هؤالء ؟ قلت عالم اجتم: زياد برجل صلبه ـ فقال لنا 

  إن أعف الناس قتلة أهل اإلميان 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  الولد الصاحب الفراش وللعاهر احلجر : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن عبد اهللا  - ٥١٤٨
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن النيب : وعن مغرية عن واصل بن حيان عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن أيب األحوص عن عبد اهللا  - ٥١٤٩
لو كنتمتخذا من أهل األرض خليال ألختذت أبا بكر بن أيب قحافة خليال ولكن صاحبكم : صلى اهللا عليه و سلم 

  خليل اهللا 
  حد مطلع وإن القرآن نزل على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال النيب صلى اهللا عليه و : وعن جرير عن حصني عن هالل بن بساف عن أيب حيان عن عبد اهللا قال  - ٥١٥٠
إين أحب أن أمسعه من غريي فقرأت عليه سورة : أليس تعلمت منك يا رسول اهللا ؟ قال : سلم أقرأ علي قلت 

  فاضت عيناه } فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا { النساء حىت إذا بلغت 

وحدثنا الركني بن الربيع بن علقمة الفزاري عن القاسم بن حسان عن عمه عبد : وعن جرير قال  - ٥١٥١
ب وجر التختم بالذه: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كره عشرة خالل : الرمحن بن حرملة عن عبد اهللا قال 

والرقى إال باملعوذتني وعقد التمائم  -يعين نتفه : قال جرير  -وتغيري الشيب  -اخللوق : يعين  -اإلزار والصفرة 
  والضرب بالكعاب والتربج بالزينة لغري حملها وعزل املاء عن حمله وافساد الصيب غري حمرمه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أصبت : نا جرير عن يزيد ابن أيب زياد عن أيب سعد األزدي عن أيب الكنود قال حدثنا أبو خيثمة حدث - ٥١٥٢
: رجال من عظماء فارس يوم مهران قال ك فرفعت سلبه اىل السلطان قال ك فأخذت خامتاص له من ذهب قال 
 وهو وكان قد رئي يف يدي قال ك قلت إذا خرجت إىل أرض العجم فأصابين شيء فإنه نافق فدخلت على عبد اهللا

هنى : ما هذا اخلامت ؟ فقصصت عليه القصة فأخذه مين فجعله يف فيه مث مضغه مث طرحه إيل مث قال : يف يدي فقال 
  النيب صلى اهللا عليه و سلم عن حلقة الذهب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت عبد اهللا : سلمة قال  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن - ٥١٥٣
من كل شيء قد أويت نبيكم إال مفاتيح اخلمس إن اهللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام : يقول 

  اآلية كلها 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

لنا النيب صلى اهللا عليه سأ: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن حيىي اجلابر عن أيب ماجدة عن عبد اهللا قال  - ٥١٥٤
السري ما دون اخلبب ن فإن يكن خريا يعجل إليه وإن كان يك سوى ذلك فبعدا : و سلم عن السري باجلنازة فقال 

  ألهل النار اجلنازة متبوعة وليس منها من تقدمها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إن أول : أيب ماجدة عن عبد اهللا أنه أنشأ حيدث قال ك حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن حيىي اجلابر عن  - ٥١٥٥
سرق فقال : رجل من األنصار أيت به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقيل  -أو يف املسلمني  -رجل قطع من املسلمني 

: اذهبوا بصاحبكم فاقطعوه فكأهنما أسفي وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رمادا فقال له بعض جلسائه : 
وما ينبغي أن تكونوا أعوانا للشيطان أو إلبليس إنه ال ينبغي لوايل أمر : هذا قد شق عليك يا رسول اهللا ؟ قال  كأن

  } وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهللا لكم { : أن يؤتى حبد إال أقامه واهللا عفو حيب العفو مث قرأ اآلية 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



قال : أبو خيثمة حدثنا وكيع و حيىي بن سعيد عن األعمش عن زيد بن وهب عن عبد اهللا قال  حدثنا - ٥١٥٦
إهنا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروهنا قالوا يا رسول اهللا كيف تأمر من أدرك : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  تؤدون احلق الذي عليكم وتسألون اهللا الذي لكم : ذلك منا ؟ قال 
  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن زيد بن وهب عن عبد اهللا قال  - ٥١٥٧
إن خلق أحدكم ليجمع يف بطن أمه مثل ذلك ن مث يبعث اهللا : وهو الصادق املصدوق املصدوق  -عليه و سلم 

ه وشقي أم سعيد ن فوا الذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل رزقه معمله ن وأجل: امللك بأربع كلمات 
اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع مث يدركه ما سبق له يف الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم 

بعمل أهل اجلنة ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع مث يدركه ما سبق له يف املتاب فيعمل 
  فيدخلها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: قال عبد اهللا بن مسعود : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن عن إبراهيم عن األسود قال  - ٥١٥٨
وإن فتلقفناها من فيه } واملرسالت عرفا { : بينما حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غار إذ نزلت عليه 

فابتدرناها فسبقتنا فقال رسول : فاه لرطب هبا إذ خرجت حية فقال رسول اله صلى اهللا عليه و سلم اقتلوها قال 
  وقيت شركم ووقيتم شرها : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا نزلت هذه اآلية : عبد اهللا قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن  - ٥١٥٩
أينا مل يلبس : شق على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا } الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم { : 

إن الشرك لظلم عظيم { إميانه بظلم ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس بذلك أمل تسمعوا إىل قول لقمان 
  ؟ } 

  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

جاء رجل من أهل : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال  - ٥١٦٠
الكتاب اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ك إن اهللا ميسك السماوات على إصبع واألرضني على إلصبه 

  أنا امللك : لثرى على إصبع واخلالئق كلها على إصبع مث قال واجلبال والشجر على إصبع ن واملاء وا
وما قدروا اهللا حق قدره { : قال ك فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت بدت نواجذه مث قرا هذه اآلية 

رة ؟ أيف الدنيا أم يف اآلخ: اآلية فقلت إلبرهيم } واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه 
  يف الدنيا ؟ : فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لو أن رجال وجد مع : أنا ليلة اجلمعة يف السجد إذ دخل رجل من األنصار فقال : وعن عبد اهللا قال  - ٥١٦١
 امرأته رجال فإن تكلم جلدمتوه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ واهللا ألسألن عنه رسول اهللا فلما كان



لو أن رجال وجد مع امرأته رجال فتكلم جلدمتوه أو قتل قتلتموه أو سكت : من الغد أتى رسول اهللا فسأله فقال 
والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء { اللهم افتح وجعل يدعو ن فنزلت آية اللعان : سكت على غيظ قال 

هو وامراته إىل رسول اهللا فتالعنا فشهد الرجل أربع هذه اآليات فابتلى به الرجل بني الناس فجاء } إال أنفسهم 
أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني فذهبت لتلتعن فاقل رسول : شهادات باهللا إنه ملن الصادقني مث لعن اخلامسة 

   مه فلعنت ن فلما أدبرا قال ك لعلها أن جتيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن إبراهيم عن احلارث بن سويد ن عن عبد اهللا قال  - ٥١٦٢
ليس ذاك بالرقوب ولكن الرقوب الذي مل يقدم من : الذي لو ولد له قال : قلنا : تعدون الرقوب فيكم ؟ قال 

  لصرعة فيكم ؟ قال ليس ذلكم ولكن الذي مبلك نفسه عند الغضب وما تعدون ا: ولده شيئا قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال عبد اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عم إبراهيم التيمي عن احلارث بن سويد قال  - ٥١٦٣
ما منا من أحد : يارسول اهللا : ثه ؟ قالوا أيكم ماله أحب إليه من مال وار: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

ما منكم رجل : ما نعلم إال ذاك يا رسول اهللا قال : اعلموا ما تقولون قالوا : إال ماله أحب إليه من مال وارثه قال 
  إمنا مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر : كيف يا رسول اهللا ؟ قال : إال مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا 

  إسناده صحيح : ال حسني سليم أسد ق

قال عبد اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن احلارث بن سويد قال  - ٥١٦٤
يارسول اهللا إنك لتوعك وعكا : دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت : 

: ذاك أن لك أجران ؟ فقال رسول اهللا : أوعك كما يوعك رجالن منكم فقلت  أجل إين: شديدا قال رسول اهللا 
ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إال حط اهللا به من : أجل مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  سيئاته كما حتط الشجرة ورقها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

وما : ت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاطال حىت مهمت بأمر سوء قال صلي: عن عبد اهللا قال  - ٥١٦٥
  مهمت به ؟ قال ك مهمت أن أجلس وأدعه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا  - ٥١٦٦
يا رسول اهللا كيف تقول يف رجل أحب قوما ومل يلحق هبم ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  :عليه و سلم فقال 

  املرء مع من أحب : سلم 

يا رسول اهللا أي الذنب أكرب عند : قال رجل : وعن أيب وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اهللا قال  - ٥١٦٧
{ : مث أن توزاين حليلة جارك قال فأنزل اهللا تصديقها : قال  مث أي ؟: أن تدعو هللا ندا وهو خلقك قال : اهللا ؟ قال 



  اآلية } والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سول اهللا صلى اهللا قال ر: قال عبد اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن أيب وائل قال  - ٥١٦٨
إنك ال تدري ما أحدثوا : أنا فرطكم على احلوض فألنازعن رجاال منكم مث ألغلنب عليهم فيقال : عليه و سلم 

  بعدك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ه قال رسول اهللا صلى اهللا علي: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال  - ٥١٦٩
ليس أحد أحب إليه املدح من اهللا عز و جل من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغري من اهللا من أجل : و سلم 

  ذلك حرم الفواحش 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال تباشر املرأة املرأة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن األعمش عن شقيق عن عبد اهللا قال  - ٥١٧٠
  ها لزوجها كأنه ينظر إليها لتنعت

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لقد سألين اليوم رجل عن شيء : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن شقيق عن عبد اهللا قال  - ٥١٧١
يها ؟ ما دريت ما أقول له قال ك أرأيت رجال مؤديا نشيطا حريصا على اجلهاد يعزم علينا أمراؤنا يف أشياء ال حنص

واهللا ما أدري ما أقول لك إال أنا كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلعله أن ال يأمرنا بشيء : قال ك فقلت 
إال فعلنا ومما أشببه ما غرب من الدنيا إال كالثغب شرب صفوه وبقي كدره وإن أحدكم لن يزال خبري ما أتقى اهللا 

  اه ن وامي اهللا ليوشكن أن ال جتدوه وإذا حاك يف نفسه شيء أتى رجال فسأله فشف
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم منشي فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففر : عن عبد اهللا قال  - ٥١٧٢
! يدالك تربت : الصبيان وجلس ابن صياد ن فكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كره ذلك فقال رسول اهللا 

ال بل تشهد أين رسول اهللا قال عمر تأذنين يا رسول اهللا أن أقتله ؟ فقال رسول اهللا : أتشهد أين رسول اهللا ؟ قال 
  إن يكن الذي ترى فلن تسطيع قتله : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نزلت على رسول اهللا : ن عن زر قال ابن مسعود حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن أيب رزي - ٥١٧٣
واملرسالت عرفا وحنن يف غار فأقرنيها فإين ألقرؤها قريبا مما أقرأين فما أدري بأي خامتتها : صلى اهللا عليه و سلم 

  ؟ } فبأي حديث بعده يؤمنون { أو } وإذا قيل هلم اركعوا ال يركعون { : ختم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ال جيعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا أن : قال عبد اهللا : وعن األعمش عن عمارة عن األسود قال  - ٥١٧٤
  يرى أن حقا عليه أن ينصرف عن ميينه فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر ما ينصرف عن مشاله 

  ه و سلم عن مشاله فأتيت املدينة فرأيت منازل رسول اهللا صلى اهللا علي: قال عمارة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخل : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن عمارة بن بن عمري عن عبد الرمحن بن يزيد قال  - ٥١٧٥
أليس اليوم يوم عاشوراء ؟ إمنا كان رسول : ادنه فقال األشعث : األشعث بن قيس على عبد اهللا وهو يتغدى فقال 

  ى اهللا عليه و سلم يصومه فلما نزل رمضان تركه اهللا صل
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى صالة إال : قال عبد اهللا : عن عبد الرمحن بن يزيد قال  - ٥١٧٦
  قتها بغلس رأيته صلى املغرب والعشاء محيعا باملزدلفة وصلى الفجر قبل و: لوقتها إال صالتني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن عمارة يعين احلارث بن سويد قال  - ٥١٧٧
حديث عن نفسه وحديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : دخلت على عبد اهللا أعوده وهو مريض فحدثنا حبديثني : 

  : و سلم قال 
أنه يف أصل جبل خياف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه مثل ذباب مثل ذباب مر على إن املؤمن يرى ذنوبه ك

  أنفه فذبه عنه 
هللا أشد فرحا بتوبة عبده املؤمن من رجل يف أرض دوية : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : قال 

: بها فطلبها حىت أدركه العطش مث قال مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فقام يك
فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته عليها : أرجع إىل مكاين الذي كنت فيه حىت أموت قال 

  زاده وطعامه وشرابه فاهللا أشد فرحا بتوبة عبد من هذا براحلته وزاده 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : ثنا جرير عن األعمش عن مالك بن احلارث عن عبد الرمحن بن يزيد قال حدثنا أبو خيثمة حد - ٥١٧٨
ليس أحد أحد إليه املدح من اهللا من أجل ذلك مدح نفسه وليس : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا 

نزل الكتاب أحد أغري من اهللا من أجل ذلك حرم الفواحش وليس أحد أحب إليه العذر من اهللا من أجل ذلك أ
  وأرسل الرسل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : وعن األعمش عن عبد اهللا بن مرة اهلمداين عن مسروق عن عبد اهللا قال  - ٥١٧٩
  ما من نفس تقتل ظلما إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها ألنه سن القتل : عليه و سلم 

  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد



برئت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد اهللا بن مرة عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال  - ٥١٨٠
  إىل كل خليل من خلته ولو كنت متخذا خليال ألختذت أبا بكر خليال وإن صاحبكم خليل اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حول عن عوسجة بن الرماح عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن ابن مسعو قال وعن جرر عم عاصم األ - ٥١٨١
  اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا  حدثنا صاحب لنا: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة قال  - ٥١٨٢
يا رسول اهللا : ال يعدي شيء شيئا ثالث مرات فقال أعرايب يف القوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

فإن البعري يكون يف اإلبل العظيمة فتكون به النقبة بذنبه أو مبشفره فتخرب اإلبل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ال عدوى وال طرية وال صفرة وال هامة خلق اهللا كل نفس وكتب : رسول اهللا فمن أجرب األول ؟ مث قال : سلم 

  حياهتا ن ورزقها ومصيباهتا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أيب وائل عن أيب عبد الرمحن عن عبد اهللا قال  - ٥١٨٣
  نزل داء إال قد جعل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله إن اهللا مل ي: قال رسول اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

خرجت : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن عبد الرمجن بن األسود عن أبيه عن عبد اهللا قال  - ٥١٨٤
به وال تقربين حائال وال رجيعا قال  ابغين شيئا أستنجي: مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل حاجة فضاها فقال 

  يعين طبق يديه وجعلهما بني ركبتيه : مث توضأ فقام يصلي فرأيته كلما ركع حنا : 
  العظم : احلائل : قال ليث 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

نت مع عبد ك: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه قال  - ٥١٨٥
خذ بزمام الناقة : ناولين أحجارا فناولته سبعة أحجار وهو يليب مث قال : اهللا حىت انتهى إىل مجرة العقبة فسبقته فقال 
اهللا أكرب مث رمى فجعل يكرب عند كل حصاة حىت رمى سبع حصيات : فأتى بطن الوادي فعاج إىل الشجرة مث قال 

  هكذا فعل الذي نزلت عليه سورة البقرة : ا مغفورا مث قال اللهم اجعله حجا مربورا وذنب: مث قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا أبو حيثمة حدثنا جرير عن إمساعيل عن قيس بن أيب حازم عن عبد اهللا قال  - ٥١٨٦
ى هلكته يف احلق وآخره أتاه اهللا احلكمة رجل أتاه اهللا ماال فسلطه عل: ال حسد إال يف اثنتني : اهللا عليه و سلم 

  يقضي هبا ويعلمها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ملا كان : قال عبد اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة قال  - ٥١٨٧
يا رسول اهللا : ارى ؟ قال عبد اهللا بن رواحة ما ترون يف هؤالء األس: يوم بدر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يا رسول : قصع اهللا رمحك قال عمر : أنت يف واد كثري احلطب فأضرم الوادي عليهم نارا مث ألقهم فيه قال العباس 
اهللا قادة املشركني ورؤوسهم كذبوك وقاتلوك اضرب أعناقهم قال أبو بكر يا رسول اهللا عشريتك وقومم استحيهم 

القول ما قال : اهللا بك من النار فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليقضي حاجته فقالت طائفة يستنفذهم 
ما قولكم يف هذين : القول ما قال أبو بكر فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : عمر وقالت طائفة 

إنك إن * ى األرض من الكافرين ديارا رب ال تذر عل{ : قال نوح : الرجلني ؟ إن مثلهم إخوة هلم كانومن قبلهم 
ربنا اطمس على أمواهلم واشدد على قلوهبم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب { وقال موسى } تذرهم يضلوا عبادك 

وقال عيسى } فمن تبعين فإنه مين ومن عصاين فإنك غفور رحيم { : وقال إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم } األليم 
وأنتم قوم بكم عيلة فال ينقلنب أحد منكم إال } بادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم إن تعذهبم فإهنم ع{ : 

قلت إال سهل بن بيضاء فال يقتل فقد مسعته يتكلم باإلسالم فسكت فما أتى : بفداء أو بضربة عنق قال عبد اهللا 
 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه علي يوم كان أشد خوفا عندي أن يلقى علي حجارة من السماء من يومي ذلك حىت

  إال سهل بن بيضاء : و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كنا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن فضيل حدثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال  - ٥١٨٨
جعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم نسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف الصالة فريد علينا فلما ر

  إن يف الصال لشغال : يا رسول اهللا كنا نسلم عليك يف الصالة فترد علينا فقال : يرد علينا فقلنا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن فضيل حدثنا مطرف بن طريف عن أيب اجلهم عن أيب الرضراض عن  - ٥١٨٩
كنا نسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصالء فريد علينا فلما أن كان ذات يوم سلمت : اهللا قال عبد 

يا رسول اهللا كنت إذا سلمت عليك يف الصالة رددت : عليه فلم يرد علي فوجدت على تفسي فلما فرغ قلت 
  إن اهللا حيدث من أمره ما شاء : فقال : علي ؟ قال 

أنه مسع رسول : و خيثمة حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أيب األحوص عن عبد اهللا حدثنا أب - ٥١٩٠
  إن فضل صالة الرجل يف اجلماعة تزيد على صالته وحده بضعا وعشرين درجة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

استأذن : حدثنا حممد بن فضيل حدثنا هارون بن عنترة عن عبد الرمحن بن األسود قال حدثنا أبو خيثمة  - ٥١٩١
فخرجت فاستأذنت هلما : علقمة واألسود على عبد اهللا وقد كانا أطاال القعود على بابه حىت انتصف النهار قال 

كنت أشتهي أن تظنا يب هذا إنا كنا ما : كنا نراك نائما قال : قاال : ما لكما مل تدخال ؟ قال : فاذن هلما فقال هلما 
إنكم سيليكم أمراء يشغلون عن وقت الصالة : نعدل صالة هذه الساعة بصالة الليل أو حنو من صالة الليل مث قال 

  هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فصلوها لوقتها مث قام فصلى بينه وبينه ؟ مث قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



كنت أمشي مع عبد : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن خازم حدثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال  - ٥١٩٢
با أبا عبد الرمحن أال نزوجك جارية شابة لعلها أن تذكرك ما : اهللا مبىن فلقي عثمان فقام معه حيدثه فقال له عثمان 

يا معشر : قد قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ل: أما لئن قلت ذاك : مضى من زمانك ؟ قال عبد اهللا 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له 

  وجاء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قرأ عبد اهللا سورة : علقمة قال  حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن خازم حدثنا األعمش عن إبراهيم عن - ٥١٩٣
تكذب باحلق وتشرب : ما هكذا أنزلت فدنا منه عبد اهللا فوجد منه ريح اخلمر فقال : يوسف حبمص فقال رجل 

  فجلده احلد : واهللا هلكذا أقرأنيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا ال أدعك حىت أجلدك حدا قال ! الرجس ؟ 
  ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن خازم حدثنا االعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا  - ٥١٩٤
صليت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعىن : فقال له عبد اهللا : صلى عثمان مبعىن أربعا قال : قال : عبد اهللا 

مث تفرقت بكم الطرق ولوددت أن يل من أربع ركعات ركعتني ركعتني ومع أيب بكر ركعتني ومع عمر ركعتني 
  متقبلتني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رمى : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن خازم حدثنا األعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد قال  - ٥١٩٥
إن ناسا يرموهنا من فوقها : فقيل له : قال عبد اهللا مجرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة 

  هذا والذي ال إله غريه مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة : فقال عبد اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن األعمش عن إبراهيم عن أيب معمر عن عبد اهللا قال  - ٥١٩٦
  اشهدوا : قمر حىت ذهب فرق منه خلف اجلبل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبعىن فانشق ال

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا ابو خيثمة حدثنا حممد بن خازم حدثنا األعمش عن شقيق عن عبد اهللا قال  - ٥١٩٧
يقطع هبا مال امرئ مسلم لقي اهللا وهو عليه غضبان قال من حلف على ميني وهو فيها فاجر ل: اهللا عليه و سلم 

يف واهللا كان ذلك بيين وبني رجل من اليهود أرض فجحدين فقدمته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : األشعث 
 فقلت يا رسول اهللا إذا حيلف فيذهب: احلف قال : ال قال لليهودي : قلت : ألك بينة ؟ قال : فقال يل رسول اهللا 

  } إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال { : مبايل فأنزل اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا أيو خيثمة حدثنا حممد بن خازم حدثنا األعمش  - ٥١٩٨
ه و سلم كلمة وقال اخرى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه قال رسول اهللا صلى اهللا علي: عن شقيق عن عبد اهللا قال 

  ومن مات وهو يشرك باهللا شيئا دخل النار : وقلت أنا : من مات هو ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة قال : و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنا فرطكم على احلوض وألنازعن  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وبإسناده عن عبد اهللا قال  - ٥١٩٩
  ! إنك ال تدري ما أحدثو بعدك : مث يقول ! يا رب أصحايب : عن أقواما مث ألغلنب عليهم فأقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : وعن األعمش عن مشر عن مغرية بن سعد بن األخرم عن أبيه عن عبد اهللا قال  - ٥٢٠٠
  ! ! وبرذان ما برذان ! وباملدينة ما باملدينة : ال تتخذوا الضيعة فترغبو يف الدنيا مث قال عبد اهللا : و سلم اهللا عليه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن خازم حدثنا األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا قال  - ٥٢٠١
  ليس منا من لطم اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى أهل اجلاهلية : اهللا عليه و سلم  قال رسول اهللا صلى: 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن عبد اهللا قال  - ٥٢٠٢
  لزاين والنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة الثيب ا: اهللا وأين رسول اهللا وإال بإحدى ثالث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

فكأين أنظر اىل أختالف أصابع رسول : وعن األعمش عن إبراهيم عن عليقمة األسود عن عبد اهللا قال  - ٥٢٠٣
  مث أطبق كيفيه فأراهم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

: كنت مستترا بأستار الكعبة قال : حدثنا األعمش عن عمارة عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا قال  - ٥٢٠٤
قرشي وختناه ثقفان أو ثقفي وخنتاه قرشيان فتكلموا : فجاء ثالثة نفر كثري شحم بطوهنم قليل فقه قلوهبم قال 

إذا رفعنا أصواتنا مسعته إذا مل نرفع له : كالمنا هذا ؟ قال اآلخر أترون اهللا يسمع : بكالم مل افهمه فقال بعضهم 
وما كنتم { فذكرت للنيب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت عليه : إن مسع منه شيئا مشعه كله قال : يسمعه قال اآلخر 

  } فأصبحتم من اخلاسرين { اىل قوله } تستترون أن يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم وال جلودكم 
  إسناده صحيح : ل حسني سليم أسد قا

كأين أنظر اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حيىي : وعن األعمش عن شقيق عن عبد اهللا قال  - ٥٢٠٥
  رب أغفر لقومي فإهنم ال يعلمون : نبيا ضربه قومه وهو يسمح الدم عن وجهه ويقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



إن هذه : قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قسما فقال رجل من األنصار : قال  وعن عبد اهللا - ٥٢٠٦
: با عدو اهللا أنا ألخربن رسول اهللا مبا قلت قال : عبد اهللا فقلت : فقال : قال ! لقسمة ما أريد هبا وجه اهللا 

سى لقد أوذي بأكثر من هذا رمحه اهللا على مو: فامحر وجهه وقال : فذكرت ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  فصرب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال عبد اهللا بن مسعود ألن أحلف باهللا : و حدثنا األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن أيب األحوص قال  - ٥٢٠٧
ليه أن رسول اهللا صلى اهللا ع: تسعا أن ابن صائد هو الدجال أحب إلب من أن أحلف واحدة ن وألن أحلف تسعة 

  و سلم قتل قتال أحب إيل من ألن أحلف واحدة وذلك بأن اهللا أختذه نبيا وجعله شهيدا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا األعمش عن عمرو بن مرة عن حيىي بن اجلزار عن ابن أخت زينب عن زينب امرأة عن عبد اهللا  - ٥٢٠٨
  إن الرقى والتمائم والتولة شرك : ه و سلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا علي: عن عبد اهللا قال 

فقلت مل تقول هذا ؟ وقد كانت عيين تقذف وكنت اختلف اىل فالن البهودي فريقيها كان إذا أحد رقاها : قالت 
  سكنت 

إمنا ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها إمنا كان يكفيك أن تقويل كما قال رسول اهللا : قال 
  شفاء ال يغادر سقما  -وأنت الشايف  -أذهب البأس رب الناس وأشف : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : و حدثنا األعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد اهللا قال  - ٥٢٠٩
  أشد الناس عذابا يوم القيامة املصورون 

  إسناده صحيح : ني سليم أسد قال حس

حجاج عن زيد بن جبري عن خشف بن مالك عن عبد اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن خازم عن  - ٥٢١٠
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جعل الدية يف اخلطأ أمخاسا : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال حدثنا ابو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا  - ٥٢١١
  للجنة أقرب اىل أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك : عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت مع مسروق يف صفة فيها متثال منها فقالوا هذا متثال مرمي فقال : وعن األعمش عن الضحاك قال  - ٥٢١٢
  أشد الناس عذابا يوم القيامة املصورون : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال عبد اهللا : وق مسر

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا صلى اهللا : وعن وكيع عن سفيان عن عبد اهللا بن السائب عن زادان عن عبد اهللا قال  - ٥٢١٣
  األرض يبلغوين عن أميت السالم  إن مالئكة سياحني يف: عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يسلم : حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا  - ٥٢١٤
  السالم عليكم ورمحة اهللا السالم عليكم ورمحة اهللا حىت يرى بياض خده : عن ميينه وعن مشاله 

  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال  - ٥٢١٥
  أول ما يقضي بني الناس يوم القيامة يف الدماء : عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيكي نبيا من األنبياء ضربة قومه  كأين أنظر إىل: وعن عبد اهللا قال  - ٥٢١٦
  رب أغفر لقومي فإهنم ال يعملون : فهو ينضح الدم عن وجهه ويقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حكيم بن جبري عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن  - ٥٢١٧
من سأل وله مال بغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد اهللا قال  أبيه

  مخسون دومها أو حساهبا من الذهب : يا رسول اهللا وما غناه ؟ قال : كدوحا يف وجه قالوا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن النيب : سرائيل عن أيب إسحاق عن األسود عن ابن مسعود حدثنا ابو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا إ - ٥٢١٨
صلى اهللا عليه و سلم سجد يف النجم وسجد السلمون إال رجال من قريش أخذ كفا من تراب فرفعه إىل جبهته 

  فرايته قتل كافرا : فسجد عليه قال عبد اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: لمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم األسدي عن زر عن عبد اهللا قال حدثنا وكيع عن سفيان عن س - ٥٢١٩
  الطرية شرك وما منا إال ولكن يذهبه بالتوكل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 صلى اهللا قال رسول اهللا: حدثنا ابو خيثمة حدثنا وكيع عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال  - ٥٢٢٠
  إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك حيزنه : عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن خازم حدثنا األعمش عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب قال  - ٥٢٢١
لو ال أنك رسول لقتلتك فأما اليوم فلست : عليه و سلم يقول  مسعت رسول اهللا صلى اهللا: عبد اهللا البن النواحة 



  برسول قم يا خرشة فاضرب عنقه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

{ يا أبا عبد الرمحن كيف تقرأ هذ اآلية : جاء رجل إىل عبد اهللا فقال : حدثنا األعمش عن شقيق قال  - ٥٢٢٢
إين ألقرأ املفصل يف ركعة : كل القرآن قد أحصيت غري هذا ؟ قال :  فقال له عبد اهللا: قال } من ماء غري آسن 
إن من احسن الصالة الركوع والسجود وليقرأ القرآن أقوام ال جياوز ! هذا كهذ الشعر ؟ : فقال له عبد اهللا 

  تراقيهم ولكنه إذا قرئ فرسخ يف القلب نفع 
سله : رأ كيف كل ركعة مث قام فدخل عليه علقمة قم قال إين ألعرف اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يق

عشرون سورة من : مث خرج إلينا فقال : لنا عن النظائر اليت كان هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ هبا قال 
  املفضلفي تأليف عبد اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمر بابن الصياد فقال رسول اهللا كنا منشي مع رس: وعن عبد اهللا قال  - ٥٢٢٣
  أخسأ فلن تعدو قدرك : الدخ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قد خبأت لك خبيئا فقال ابن الصياد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: هيم عن علقمة عن عبد اهللا قال حدثنا أبو خثيمة حدثنا حممد بن خازم عن حجاج عن محاد عن إبرا - ٥٢٢٤
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينام مستلقيا حىت ينفخ مث يقوم وال يتوضأ 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

صلى بنا علقمة : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد اهللا بن إدريس حدثنا احلسن بن عبيد اهللا عن إبراهيم قال  - ٥٢٢٥
فانفتال فسجد : وأنت أعور تقول ذلك ؟ قال : فقلت قد فعلت قال : القوم وعابوه قال  فصلى مخسا فعات

عن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى هبم مخسا فقيل له يف ذلك فانتقل فسجد : سجدتني مث حدثهم 
  إمنا انا بشر أنسى كما تنسون : سجدتني وقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
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لكتاب  يعلى: ا   مسند أيب 
لتميمي : املؤلف  يعلى املوصلي ا و  أب ملثىن  بن ا بن علي   أمحد 

كان عبد اهللا خيرج إلينا : مسعت األعمش يذكر عن شقيق قال : حدثنا أبو خثيمة حدثنا ابن إدريس قال  - ٥٢٢٦
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إ: إين ألخرب مبكانكم فما مينعين أن أخرج إليكم إال الكراهية أن أملكم : فيقول 

  كان يتخولنا باملوعظة يف األيام كراهية السآمة علينا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أوب خثيمة حدثنا وكيع حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب خازم عن عبد اهللا قال  - ٥٢٢٧
رجل آتاه اهللا ماال فسلطه على هلكته يف احلق ورجل : إال يف اثنتني  ال حسد: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  آتاه اهللا احلكمة فهو يقضي هبا ويعلمها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : ت أبو خثيمة حدثنا وكيع عن سفيان عن األعمش عن غإبراهيم عن عبيدة عن عبد اهللا قال ٩ - ٥٢٢٨
: يا رسول اهللا كيف اقرأ عليك وإمنا انزل عليك ؟ قال : قلت : أقرا علي قال : سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فكيف إذا جئنا من كل { فقرأت عليه من سورة النساء حىت مررت هبذه اآلية : إين أحب أن أمسعه من غريي قال 
  فنظرت إليه : ؟ قال } أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا 

  ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى : حدثنا وكيع حدثنا املسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن عليقمة عن عبد اهللا  - ٥٢٢٩
ما يل وللدنيا إمنا مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال يف ظل شجرة يف يوم صيف فراح : اهللا عليه و سلم قال 

  وتركها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ملا نزل على النيب : ثنا سفيان بن وكيع حدثنا أيب عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا قال حد - ٥٢٣٠
سبحانك اللهم ربنا : كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول } إذا جاء نصر اهللا والفتح { : صلى اهللا عليه و سلم 

  وحبمدك اللهم أغفر يل أنك أنت التواب الرحيم ثالثا 
  إسناده ضعيف جدا : أسد قال حسني سليم 

  نفلين النيب صلى اهللا عليه و سلم سيف أيب جهل يوم بدر : وعن عبد اهللا قال  - ٥٢٣١
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أوب خثيمة حدثنا وكيع وحيىي بن سعيد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أيب عبيدة عن أبيه  - ٥٢٣٢
حىت يقوم ؟ قال حىت يقوم قال :  عليه و سلم يف الركعتني كأنه على اجلمر قلت كان رسول اهللا صلى اهللا: قال 



  على الرصيف : وكيع 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إن احلمد : وعن عبد اهللا يف خطبة احلاجة : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة  - ٥٢٣٣
شرور أنفسنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له واشهد أن ال إله نستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من 

اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون { : إال هو وأشهد حممدا عبده ورسوله مث يقرأ بآيات من كتاب اهللا 
اتقوا اهللا {  ١: النساء } م رقيبا واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليك{ ]  ١٠٢[ أل عمران } 

  } يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما * وقولوا قوال سديدا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اهللا  عن عبد: حدثنا أبو خثيمة حدثنا وكيع عن إسرائيل ن عن أيب إسحاق عن أيب األحوص وأيب عبيدة  - ٥٢٣٤
  مثله 

جاء رجل إىل أيب موسى و سلمان بن ربيعة : حدثنا وكيع عن سفيا ن عن أيب قيس عن هزيل قال  - ٥٢٣٥
لألبنة النصف وما بقي فلألخت فأتى الرجل عبد اهللا فسأله : فسأهلما عن أبنة و وأبينة أبن و أخت ألب و أم فقاال 

ملهتدين ولكن أقضي مبا قضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد ضللت غذا وما أنا من ا: فاخربه مبا قاال فقال 
  لألبنة النصف و ألبنة األبن السدس تكملة الثلثني وما بقي فلألخت : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خثيمة حدثنا أوب خالد األمحر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد اهللا قال  - ٥٢٣٦
تابعوا بني احلج والعمرة فإهنا ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ر

  احلديد والذهب والفضة وليس للحج املكربور قواب إال اجلنة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  : عن عليقمة قال  حدثنا أوب خثيمة ن حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعيب - ٥٢٣٧
فقال ما صحبه منا : هل صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة اجلن منكم أحد ؟ قال : قلت ألبن مسعود 

: أو قال  -أغتيل استطري فبتنا بشر ليلة بات هبا قوم فلما كان من السحر : أحد ولكنا فقدناه ذات ليلة مبكة فقلنا 
أنه أتاين داعي اجلن فأتيت : قلنا يا رسول اهللا فذكروا له الذي كانو فيه فقال إذا حنن به من قبل حراء ف -الصبح 

  فقرأ عليهم فانطلق فأرانا آثارهم وآثار برياهنم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 قال رسول اهللا صلى اهللا: حدثنا أيو خثيمة حدثنا إمساعيل عن التميمي عن أيب عثمان عن عبد اهللا قال  - ٥٢٣٨
 -ينادي : أو قال  -من سحوره فإنه يؤذن  -نداء بالل : أو قال  -ال مسنعن أحدكم أذان بالل : عليه و سلم 

ليس أن تقول هكذا وهكذا صواب يده ورفعها حىت يقول هذكذا : بليل لريجع قائلكم ويسوقظ نائمكم وقال 



  وفرح بني أصابعه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب : أبو خثيمة حدثنا حيىي بن سعيد القطان حدثنا التميمي عن أيب عثمان عن ابن مسعود حدثنا  - ٥٢٣٩
  صلى اهللا عليه و سلم هنى عن تلقي السلع 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت هذه اآلية : وعن ابن مسعود أن رجال أصاب من امرأة قبلة  - ٥٢٤٠
  وملن عمل هبا من أميت : يا رسول اهللا أيل هذه ؟ قال : أقم الصالة طرقي النهار فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا بن : حدثنا أبو خثيمة ن حدثنا حيثىي بن سعيد عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن احلارث  - ٥٢٤١
هداه إذا عملوا به والوامشة واملوتشمة والوي الصدقة واملرتد أعرابيا آكل الربا وموكله وكاتبه وشا: مسعود قال 

  بعد هجرته معلونون على لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربين سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب : حدثنا أبو خثيمة حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريح قال  - ٥٢٤٢
ثالث ! أال هلك املتنطعون : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : نف بن قيس عن عبد اهللا بن مسعود عن األح

  مرات 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

خط لنا رسول : عن عبد اهللا قال : حدثنا حيىي ن عن سفيان حدثين أيب عن أيب يعلى عن الربيع بن خيثم  - ٥٢٤٣
م خا مربعا وخط وسطه خطوطا هكذا اىل جانب اخلط وخط خطا خارجا فقال أتدرون ما اهللا صلى اهللا عليه و سل

 -وهذا األجل وهذه األعراض  -للخط الذي وسط اخلط  -هذا اإلنسان : اهللا ورسوله أعلم قال : هذا ؟ فقلنا 
   -للخط اخلارج  -وذلك األمل ] هذا أصابه هذا [ تنهشه إذا أخطأ  -للخطوط 

  إسناده صحيح : أسد قال حسني سليم 

حدثنا حيىي عن شعبة عن احلكم و منصور عن جماهد عن أيب معمر أن أمريا مبكة كان يسلم تسليمتني  - ٥٢٤٤
  إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يفعله : أين أعلقها ؟ فقال احلكم يف حديثه : فقال عبد اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إين : عن عبد اهللا بن مسعود قال : عن سفيان حدثين سليمان عن عمارة عن وهب بن ربيعة  حدثنا حيىي - ٥٢٤٥
أترى اهللا يسمع ما : ملستتر بأستار الكعبة إذ دخل ثالثة نفر ثقفي وختناه قريشان فتحدثوا بينهم حبديث فقال أحهم 

كان يسمع منا شيئا فإنه يشمعه كله  إن: يسمع إذا رفعنا وال يسمع إذا خفضنا فقال اآلخر : قلنا ؟ قال أحدهم 
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم { : فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فنزلت هذه اآلية 



 {  
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  بنحوه  عن عبد اهللا: حدثين منصور عن جماهد عن أيب معمر : حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان قال  - ٥٢٤٦
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن أيب وائل عن عبد اهللا  - ٥٢٤٧
  يعين رسول مسيلمة  -لوال أنك رسول لقتلتك : صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : ا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن حدثنا شعبة عن علي بن األقمر عن أيب األحوص عن عبد اهللا حدثن - ٥٢٤٨
  ال تقوم الساعة إال على شرار الناس : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 اهلذيل عن أيب األحوص عن عبد حدثنا عبد الرمحن عن شعبة عن إمساعيل بن رجاء عن عبد اهللا بن أيب - ٥٢٤٩
لو كنت متخذا خليال ألختذت أبا بكر خليال ولكنه أخي وصاحيب وقد : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : اهللا 

  اختذ اهللا صاحبكم خليال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب : يب األحوص عن عبد اهللا حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب إسحاق عن أ - ٥٢٥٠
  من رآين يف املنام فقد رآين فإن الشيطان ال يتمثل يب : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد اهللا  - ٥٢٥١
  من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : سلم قال اهللا عليه و 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن النيب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد اهللا  - ٥٢٥٢
  اهلية ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجل: صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب عن محيد بن هالل عن أيب قتادة عن أسري بن  - ٥٢٥٣
إن ! وحيك : هاجت ريح وحنن عند عبد اهللا فغضب ابن مسعود حىت عرفنا الغضب يف وجهه قال : جابر قال 

عدو جيتمع للمسلمني من ها : م مرياث وال يفرح بغنيمة مث ضرب بيده إىل الشام وقال الساعة ال تقوم حىت ال يقس
هثنا فيتلتقون فيشترط شرطة للموت وال ترجع إال وهي غالبة فيقتتلون حىت تغيب الشمس وكل غري غالب وتفىن 

ؤالء وهؤالء وكل الشرطة مث يشترط شرطة للموت ال ترجع إال وهي غالبة فيقتتلون حىت تغيب الشمس فيفيء ه



غري غالب وتفىن الشرطة مث يلتقون يف اليوم الرابع فيقتلوهنم ويهزموهنم خىت تبلغ الدماء ثنن اخليل ويقتتلون حىت إن 
  ! فأي مرياث يقسم بعد هذا ؟ وأي غنيمة يفرح هبا ؟ ! بين األب كانوا يتعادون على مئة ال يبقى منهم رجل 

أن الدجال قد خلف يف : يقسمون الدنانري بالترسة إذ أتاهم فزع أكرب من ذلك  مث يستفتحون القسطنطينة فبينا هم
هم يومئذ : دراريكم فريفضون ما يف أيديهم ويقبلون ويبعثون طليعة الفوارس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  خري فوارس األرض إين ألعلم أمساءهم وأمساء آبائهم وقبائلهم وألوان خيوهلم 
  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

من اشترى حمفلة : حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا املعتمر حدثنا أيب عن أيب عثمان عن ابن مسعود قال  - ٥٢٥٤
  وهنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن تلقي السلع : فردها فلريد معها صاعا قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : بكر حدثنا عبد الواحد حدثنا األعمش عن شقيق عن عبد اهللا قال  حدثنا حممد بن أيب - ٥٢٥٥
  إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون اآلخر فإن ذلك حيزنه : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

زم عن عون بن عبد اهللا عن ابن حدثنا حممد حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا حممد بن مطرف عن أيب حا - ٥٢٥٦
أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر { ما كان بني إسالمنا وبني أن عوتبنا هبذه اآلية أربع سنني : مسعود قال 

  أي شيء أحدثنا ؟ أي شيء صنعنا ؟ ؟ : ؟ وأقبل بعضنا على بعض } اهللا وما نزل من احلق 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا حيىي عن شعبة و سفيان عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن أبيه مل يرفعه  - ٥٢٥٧
ـ : قال سفيان  -علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطبة احلاجة : قال  -سفيان ورفعه شعبة  إن احلمد هللا 

نعوذ باهللا من شرور أنفسنا من يهده اهللا : وقال شعبة نعوذ به : قال سفيان : احلمد هللا حنمده ونستعينه : وقال شعبة 
{ : فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبد ورسوله مث قرأ ثالث آيات 

} { رحام اتقوا اهللا الذي تساءلون به واأل} { يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون 
  مث يتكلم حباجته } فوزا عظيما { إىل قوله } اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا خالد ابن احلارث حدثنا شعبة عن احلجاج عن أبيه عن رجل من أصحاب  - ٥٢٥٨
إذا اشتد احلر فأبردوا : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  : -أراه عبد اهللا  -النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  أو عن الصالة  -بالصالة 

إذا : حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا حيىي عن ابن عجالن عن عون بن عبد اهللا عن ابن مسعود قال  - ٥٢٥٩
  ى حدثتم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فظنوا برسول اهللا الذي هو أهيأ وأتقى وأهد

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



أن رسول : حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عاصم عن أيب وائل عن عبد اهللا  - ٥٢٦٠
  يعين رسول مسليمة  -لوال أنك رسول لقتلتك : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أيب بكر حدثنا خالد ابن احلارث حدثنا مالك بن مغول عن منصور عن خيثمة عن رجل حدثنا حممد بن  - ٥٢٦١
  نعم ؟ : الندم توبة ؟ قال : : أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عن عبد اهللا قيل له 

  يف قتل النفس إن ندم : قال جماهد 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت : مسعت النزال قال : بكر حدثنا خالد عن شعبة عن عبد امللك بن ميسرة قال  حدثنا حممد بن أيب - ٥٢٦٢
مسعت رجال قرا آية من كتاب اهللا كنت مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غريها فأخذت : عبد اهللا يقول 

ن وال ختتلفوا فيه فإن من بيده ن فأتيت به النيب صلى اهللا عليه و سلم فرايت النيب يتغري وجهه فقال كالكما حمس
  قبلكم اختلفوا فيه فذكر اهلالك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انتهيت إىل : حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا عثام بن علي عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا قال  - ٥٢٦٣
كر نقفا كان ينقف رأسي مبكة ايب جهل وهو صريع وعليه بيضة ومعي سيف رث فجعلت أنقف رأسه بسيفي وأذ

: حىت ضعفت يده وأخذت سيفه فرفع رأسه فقال على من كانت الدبرة ؟ علينا أولنا ألست رويعينا مبكة ؟ قال 
قال اهللا الذي ال إله إال هو قتلته ؟ فاستخلفين ! قتلت أبا جهل : فقتلته مث أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت 

  ! ليهم فدعا عليهم ثالث مرات مث قام معي إ
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن األعمش عن عمارة عن عبد الرمحن بن يزيد  - ٥٢٦٤
ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى صالة إال لوقتها مليقاهتا إال أنه جخمع بني املغرب : عن عبد اهللا قال 

  العشاء جبمع وصلى الصبح بغري ميقاهتا و
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : وعن سفيان عن احلسن بن عبيد اهللا عن إبراهيم بن سويد عن عبد اهللا قال  - ٥٢٦٥
  قد أذنت لك أن ترفع احلجاب وتسمع سوادي حىت أهناك قال بلغين أهنا السرار : عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : حسني سليم أسد  قال

حدثين حممد حدثنا عثمان بن عمر حدثنا فطر بن خليفة عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن مسروق  - ٥٢٦٦
ذاك : يف احلكم يف احلكم ؟ قال : ما السحت ؟ قال ك الرشا فقال : كنت جالسا عند عبد اهللا فقال له رجل : قال 

  } ا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون ومن مل حيكم مب{ الكفر مث قرأ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا املسعودي عن عون عن أيب : حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم قال  - ٥٢٦٧
عليه فإنكم  إذا صليتم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأحسنوا الصالة: فاختة عن األسود عن عبد اهللا قال 

اللهم اجعل صواتك ورمجتك : قولوا : فعلمنا يا أبا عبد الرمحن قال : ال تدرون لعل ذلك يعرض عليه قالوا 
إمام اخلري وقائد اخلري ورسول : وبركاتك على سيد الكمرسلني وإمام املتاقني وخامت النبيني حممد عبدك ورسولك 

ولون واآلخرون اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على الرمحة اللهم ابعثه مقاما حممودا يغبطه به األ
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على غرباهيم وعلى آل 

  إبراهيم إنك محيد جميد 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يعين ابن : قال أبو الربيع  -م حدثنا أبو حنيفة عن اهليثم حدثنا أبو الربيع حدثنا يعقوب بن إبراهي - ٥٢٦٨
ما كذبت مذ أسلمت إال كذبة كنت أرحل لرسول اهللا فأتى رجل من الطائف فقال : قال عبد اهللا : قال  -حبيب 

  الطائفية املنكبة : أي راحلة أعجب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فقلت : 
رحل : من رحل لنا هذه ؟ قالوا : فلما رحلها فأتى هبا قال : عليه و سلم يكرهها قال  ورسول اهللا صلى اهللا: قال 

  ردوا الراحلة إىل ابن مسعود : لك الذي أتيت به من الطائف قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا  حدثنا احلسن بن عمر بن شقيق حدثنا معروف بن حسان عن سعيد عن قتادة عن ابن بريدة - ٥٢٦٩
يا عباد اهللا : إذا انفلتت دابة األرض بأرض فالة فليناد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن مسعود أنه قال 

  فإن هللا حاضرا يف األرض سيحبسه ! يا عباد اهللا احبسوا ! احبسوا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم اهلجري عن أيب : ا حممد بن فضيل ومسعته يقول حدثنا األخنسي أمحد بن عمران حدثن - ٥٢٧٠
  إن اهللا وتر حيب الوتر فإن استجمرت فاوتر : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : األحوص عن عبد اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

سني بن قيس عن عطاء عن ابن عمر حدثنا حممد بن بكار البصري حدثنا أبو حمصن حصني بن منري عن ح - ٥٢٧١
: ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حىت يسأل عن مخس : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : عن ابن مسعود 

  عن عمرك فيما أفنيت وعن شبابك فيما أبليت وعن مالك من أين كسبته وفيما أنفقته وما عملت فيما علمت 
  ف إسناده ضعي: قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة اهلمداين عن عبد اهللا  - ٥٢٧٢
رجل ثار من وطائه وحلافه من بني حيه وأهله إىل : عجب ربنا من رجلني : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  صالة رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي 

يل اهللا عز و جل فاهنزم فعلم ما عليه يف االهنزام وما له يف الرجوع فرجع حىت يهريق دمه فيقول ورجل غزا يف سب



  انظروا إىل عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حىت أهريق دمه : اهللا ملالئكته 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 بن رجاء حدثنا جرير بن أيوب عن الشعيب عن نافع بن حدثنا حممد بن حيىي بن أيب مسينة حدثنا عبد اهللا - ٥٢٧٣
لو علم العباد ما يف :  -وقد أهل رمضان  -أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يقول : بردة عن ابن مسعود 

إن اجلنة تزين لرمضان : حدثنا به قال : رمضان لتمنت أميت أن يكون رمضان السنة كلها فقال رجل من خزاعة 
س السنة احلول إىل احلول حىت إذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من حتت العرش فصفقت ورق اجلنة من رأ

  فتنظر احلور العني إىل ذلك فيقلن ك يا رب اجعل لنا من عبادك يف هذا الشهر أزاجا تقر أعيننا هبم وتقر أعينهم بنا 
حور { خيمة من درة جموفة مما نعت اهللا قال فما من عبد يصوم رمضان إال زوج زوجة من احلور العني يف 

على كل امرأة منهن سبغعون حلة ليس فيها حلة على لون األخى وتعطى سبعني لونا من } مقصورات يف اخليام 
الطيب ليس منها لون على ريح اآلخر لكل امرأة منهن سبعون سريرا من ياقوتة محراء موشحة بالدر على كل سرير 

من استربق وفوق السبعني فراشا سبعون أريكة ن لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيفة سبعون فراشا من بكائنها 
حلاجاهتا وسبعون ألف وصيف مع كل وصيف صفحة من ذهب فيها لون طعام جيد آلخر لقمة منها لذة ال جيد ألوله 

كل يوم صام ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أمحر عليه سواران من ذهب موشح بياقوت أمحر هذا ب
  من رمضان سوى ما عمل من احلسنات 

حدثنا إسحاق حدثنا عبد العزيز بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن  - ٥٢٧٤
  رايت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأكل احلم مث يقوم إىل الصالة فما ميس قطرة ماء : ابن مسعود قال 
  إسناده ضعيف : سد قال حسني سليم أ

حدثنا عبد اهللا بن عمر حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن ليث عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن  - ٥٢٧٥
ائتين بشيء أستنجي به وال تقربين : ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلاجته فقال : أبيه عن عبد اهللا قال 
  أ مث صلى فأتيته بوضوء فتوض: حائال وال رجيعا قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن زبيد عن أيب وائل عن عبد اهللا بن : حدثنا أبو خيثمة قال  - ٥٢٧٦
أليب وائل : فسوق وقتاله كفر فقلت  -أو املؤمن  -سباب املسلم : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : مسعود 

  نعم : عود حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ؟ قال مسعت ابن مس: 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد اهللا بن  - ٥٢٧٧
  ثا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعجبه أن ندعو ثالثا ونستغفر ثال: مسعود قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن النيب صلى : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا  - ٥٢٧٨
  إين خري من يونس بن مىت : ال ينبغي ألحد أن يقول : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب : يثمة حدثنا عبد الرمحن حدثنا شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا حدثنا أبو خ - ٥٢٧٩
  أزيد يف الصالة ؟ فسجد سجدتني بعدما سلم : صلى اهللا عليه و سلم صلى الظهر مخسا فقيل له 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : نصور و األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن م - ٥٢٨٠
  اجلنة أقرب إىل أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 :حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن منصور عن ربعي عن الرباء بن ناجية عن عبد اهللا  - ٥٢٨١
تدور رحى اإلسالم خلمس أو ست أو سبع وثالثني فإن يهلكوا فبسبيل من : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مما بقي ؟ : هلك وإن يقم هلم دينهم يقم هلم سبعني عاما قلت مما مضى أو مما بقي ؟ فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا : عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد اهللا  حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن - ٥٢٨٢
  يدخل الناس كلهم النار مث يصدرون منها بأعماهلم : عليه و سلم قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن النيب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا  - ٥٢٨٣
  اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفة والغىن : لى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول ص

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن حدثنا شعبة عن احلكم عن ذر عن وائل بن مهانة عن عبد اهللا  - ٥٢٨٤
  صدقن فإنكن أكثر أهل النار ت: الننيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال للنساء 

إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشري ما من : حنن ؟ قال  -أو فيم أو مب  -مل : فقال امرأة ليست من علية النساء 
  ناقصة العقل والدين أغلب للرجال ذوي األمر من النساء 

تلبث ال أدري : دينها ؟ قال فما نفصان : جعل شهادة امرأتني بشهادة رجل قبل : فما نقصان عقلها ؟ قال : قيل 
  كم يوم ال تصلي 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن حدثنا املسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرمحن بن أيب علقمة  - ٥٢٨٥
من حيرسنا ؟ : فيها فقال ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من احلديبية نزل منزال فعرس : عن عبد اهللا قال 



مث قال  -يقول ذلك مرتني أو ثالثة  -إنك تنام : أنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فقلت : قال عبد اهللا 
أنت إذا فحرسهم حىت إذا كان يف وجه الصبح أخذين ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم استيقظ إال : 

إن اهللا لو : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما كان يصنع مث صلى الصبح مث قال حبر الشمس يف ظهورنا فقام 
  شاء مل تناموا عنها ولكن إن يكن ملن بعدكم فهكذا ملن نام أو نسي 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

با عمرو الشيباين مسعت أ: حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار قال  - ٥٢٨٦
يا رسول اهللا أي : قلت : قال  -وأشار بيده إىل دار عبد اهللا ومل يسمه  -حدثين صاحب هذه الدار : يقول 

مث أي : قلت : مث بر الواليدن قال : مث أي ؟ قال : قلت : الصالة على مواقيتها قال : األعمال أحب إىل اهللا ؟ قال 
  اجلهاد يف شبيل اهللا : ؟ قال 
  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه قال  - ٥٢٨٧
دخلت أنا و عمي على عبد اهللا بن مسعود باهلاجرة فاقام الصالة فتأخرنا خلفه فأخذ بيد أحدنا بيمينه واآلخر : 

هكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع إذا كانوا : مشاله فلما صلى قال  بشماله فجعلنا عن ميينه وعن
  ثالثة 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا املسعودي عن احلسن بن سعد عن عبدة النصري عن عبد  - ٥٢٨٨
إن اهللا مل حيرم حرمة إال وقد علم أنه سيطلعها منكم : يه و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عل: اهللا بن مسعود قال 

  مطلع أال وإين آخذ حبجزكم عن النار أن هتافتوا فيها كتهافت الفراش أو الذباب أو احلنظب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

براهيم عن علقمة عن حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا احلجاج بن أرطأة عن فضيل عن إ - ٥٢٨٩
  ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من كرب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد اهللا قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن ابن مسعود  - ٥٢٩٠
إن آخر من دخل اجلنة لرجل ميشي على الصراط فينكب مرة وميشي مرة : يب صلى اللهم عليه وسلم قال الن

تبارك الذي جناين منك لقد أعطاين ما مل يعط أحدا من : تسفعه النار مرة فإذا جاوز الصراط التفت إليها فقال 
  األولني واآلخرين 

  نين من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها يا رب أد: قال فترفع له شجرة فينظر إليها فيقول 
  فلعلي إن أدنيتك منها تسألين غريها : أي عبد : فيقول 
 -والرب تبارك وتعاىل يعلم أنه سيسأله ألنه يرى ما ال صرب له  -ال يا رب فيعاهده اهللا أن ال يسأله غريها : فيقول 

يا رب أدنين من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من : فيدنيه منها مث ترفع له شجرة وهي أحسن منها فيقول 



  مائها 
  أي عبد أمل تعاهدين أن ال تسألين غريها ؟ : فيقول 
يا رب : فيدنيه منها فترفع له شجرة عند باب اجلنة هي أحسن منها فيقول ! يا رب هذه ال أسألك غريها : فيقول 

: أي عبد أمل تعاهدين أن ال تسألين غريها فيقول : فيقول ! أدنين من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها 
عليها فيدنيه منها  -والرب يعلم أنه سيسأله غريها ألنه يرى ما ال صرب له  -يا رب هذه ال أسألك غريها فيعاهده 

  ! اجلنة اجلنة : فيسمع أصوات أهل اجلنة فيقول يا رب 
قال فيقول تبارك وتعاىل ما ! يا رب أدخلين اجلنة : ها ؟ فيقول أي عبدي أمل تعاهدين أن ال تسألين غري: فيقول 

أهتزأ يب وأنت رب العزة ؟ : فيقول : يصريين منك أي عبدي ؟ أيرضيك أن أعطيك من الدنيا ومثلها معها ؟ قال 
لضحك رسول : مل ضحكت ؟ قال : أال تسألوين مل ضحكت ؟ قالوا : فضحك عبد اهللا حىت بدت نواجذه مث قال 

   صلى اللهم عليه وسلم اهللا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عون عن عمرو بن سعيد عن محيد بن عبد الرمحن  - ٥٢٩١
عن النجوى وعن :  -أو ال أحبس عن ثالث  -كنت ال أحجب عن ثالث : احلمريي عن عبد اهللا بن مسعود قال 

نسي عمي واحدة ونسيت أنا األخرى وبقيت هذه فأتيته وعنده مالك الرهاوي : ل عبد اهللا كذا وعن كذا قا
يا رسول اهللا إين امرؤ قسم يل من اجلمال ما ترى فما أحب أن أحدا فصلين : فأدركت من آخر حديثهم وهو يقول 

  س ال ولكن البغي من سفه احلق وغمض النا: بشراكني فما فوقهما أفمن البغي هو ؟ قال 
  إسناده صحيح إن كان محيد مسعه من ابن مسعود : قال حسني سليم أسد 

حدثنا املسعودي عن عمر بن مرة عن إبراهيم عن علقمة : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون قال  - ٥٢٩٢
اله أال آذنتنا يا رسول : نام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على حصري قد أثر يف جنبه فقلنا : عن عبد اهللا قال 

مايل وللدنيا ؟ إمنا مثلي ومثل الدنيا كراكب سار يف يوم صائف فقال حتت شجرة مث : فبسطنا حتتك ألني منه ؟ فقال 
  راح وتركها 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 صلى قال رسول اهللا: حدثنا بشر بن الوليد حدثنا حممد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد اهللا قال  - ٥٢٩٣
  حبوسنا عن الصالة الوسطى حىت غابت الشمس مأل اهللا بطوهنا وقبورها نارا : اهللا عليه و سلم 

  بإسناده مثله : حدثنا بشر بن الوليد حدثنا حممد بن طلحة  -مكرر  - ٥٢٩٣

بن حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربين العوام بن حوشب حدثين جبلة بن سحيم عن مؤثرة  - ٥٢٩٤
ملا كان أسري بالنيب صلى اهللا عليه و سلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى صلوات اهللا : غفارة عن عبد اهللا قال 

عليهم فتذكروا الساعة مىت هي ؟ فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنها فيم يكن عنده منها علم فسألوه موسى فلم يكن 
 فيما دون وبتها فال يعلمها إال اهللا فذكر من خروج عهد اهللا إيل: عنده منها علم فردوا احلديث إىل عيسى فقال 

الدجال فأهبط فأقتله فريجع الناس إىل بالدهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ال ميرون 



مباء إال شربوه وال بشيء إال أفسدوه فيأجرون إيل فأدعو اهللا فيميتهم فتجوى األرض من رحيهم فأدعوا اهللا أن 
ماء فتحمل أجسامهم فتلقيها يف البحر مث تنسف اجلبال ومتد األرض مد األدمي فعهد اهللا تبارك وتعاىل إيل يرسل الس

: أن الساعة من الناس كاحلمل املتم ال يدري أهلها مىت تفجؤهم بوالدها ليال أو هنارا قال العوام : إذا كان ذلك 
  } أجوج ومأجوج حىت إذا فتحت ي{ فوجدت تصديق ذلك يف كتاب اهللا مث قرأ 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا سفيان الثوري عن ايب قيس عن هزيل بن شرحبيل قال  - ٥٢٩٥
  أتى رجل أبا موسى و سلمان بن ربيعة فسأهلما عن ابنة وابنة ابن أخت ألب وأم وذكر احلديث 

  صحيح  إسناده: قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا شعبة عن مساك بن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن أبيه قال  - ٥٢٩٦
نظر اهللا امرءا مسع منا حديثا فبلغه كما مسعته فإنه رب مبلغ أوعى له من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  سامع 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا فضل بن مرزوق أخربنا أبو سلمة اجلهين عن القاسم بن  - ٥٢٩٧
ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عبد الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا قال 

يف قضاؤك أسالك بكل اسم مسيت به نفسك أو اللهم إين عبدك وابن عبدك ناصييت بيدك ماض يف حكمك عدل : 
أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا يف خلقك او أستأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قليب ونور 

يا رسول اهللا ينبغي لنا أن : بصري وجالء حزين ووذهاب مهي اال إذهب اهللا مهه وأبدله مكان حزنه فرحا قالوا 
  أجل ينبغي ملن مسعهن أن يتعلمهن : مات ؟ قال نتعلم هؤالء الكل

حدثنا ابو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا العوام بن حوشب حدثين ابو إسحاق الشيباين عن القاسم  - ٥٢٩٨
تدور رحى اإلسالم على راس : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا قال 

  أو ست وثالثني او سبع وثالثني فغن يهلكو فبسبيل من هلك وإن بقوا بقي هلم دينهم سبعني عاما  مخس وثالثني
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محاد بن زيد حدثنا فرقد السبخي حدثنا جابر بن يزيد أنه  - ٥٢٩٩
إين كنت هنيتكم عن : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال :  -: له قال لع -مسع مسروقا حيدث عن عبد اهللا 

زيارة القبور فزوروها وهنيتكم أن حتبسوا حلوم األضاحي فوق ثالث فاحبسوا وهنيتكم عن هذه الظروف فانتبذوا 
  فيها واجتنبو كل مسكر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



: قيل : يد مب هارون حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد اهللا قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا يز - ٥٣٠٠
  هم غر حمجلون بلق من آثار الوضوء : يا رسول اهللا كيف تعرف من مل تر من أمتك يوم القيامة ؟ قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: زيد موىل عمرو بن حريث عن عبد اهللا  حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا أيب عن أيب فزارة عن أيب - ٥٣٠١
هاته : ال إال شيئا من نبيذ يف إداوة فقال : هل عندك طهور ؟ قال : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ليلة اجلن 

  مترة طيبة وماء طهور 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

بن كليب عن عبد الرمحن بن األسود عن علقمة حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم  - ٥٣٠٢
  : قال 

  أال أصلي بكم صالة رسوب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ فصلى هبم فلم يرفع يديه إال مرة : قال ابن مسعود : 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد اهللا بن منري حدثنا مالك بن مغول عن الزبري بن عدي عن طلحة عن مروة  - ٥٣٠٣
ملا أسري برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انتهى إىل سدرة املنتهى وهي يف السماء السادسة :  قال عن عبد اهللا

إذ يغشى السدرة { وإليها ينتهي ما يصعد به من األرض فيقبض منها وغليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها 
الصلوات اخلمس : و سلم ثالث خالت  فراش من ذهب قال فأعطي رسول اهللا صلى اهللا عليه: قال } ما يغشى 

  وخواتيم سورة البقرة وغفر ملن ال يشرك باهللا من أمته املقحمات 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا ابو خيثمة حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا سفيان عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا  - ٥٣٠٤
انكم :  صلى اهللا عليه و سلم وهو يف قبة يف أدم يف حنو من أربعني رجال فقال أتيت رسول اهللا: قال عن أبيه قال 

مفتوح عليكم منصورون ومصيبون فمن أدرك ذلك منكم فليتق اهللا وليأمر باملعروف ولينه عن املنكر مليصل رمحه 
ري يف بئر فهو ينزع ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومثل الذي يعني قومه على غري احلق كمثل بع

  منها بذنبه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كان رسول : حدثنا أبو خيثمة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد اهللا قال  - ٥٣٠٥
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم ثالثة ايام من غرة كل هالل وقل ما يفطر يوم اجلمعة 

  إسناده حسن : د قال حسني سليم أس

أخر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة صالة العشاء مث خرج إىل املسجد فإذا : وعن ابن مسعود قال  - ٥٣٠٦
وأنزلت هؤالء : إنه ليس من أهل األديان أحد يذكر اهللا يف هذه الساعة غريكم قال : الناس ينتظرون الصالة فقال 

  } واهللا عليم باملتقني { : إىل } مة قائمة ليسوا سواء من أهل الكتاب أ{ اآليات 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن عبد اهللا قال  - ٥٣٠٧
  النار 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا : األحوص عن عبد اهللا قال  وعن هاشم حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن أيب - ٥٣٠٨
  لو كنت من أميت متخذا خيال ال ختذت ابا بكر خليال : عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا ابو خيثمة حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد عن عبد السالم عن محاد عن إبراهيم عن علقمة عن  - ٥٣٠٩
ال يزيد : النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصوم يف السفر ويفطر ويصلي الركعتني ال يدعها يقول أن : ابن مسعود 
  الفريضة : عليها يعين 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح بن عبادة حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن هبدله عن زر بن حبيش عن  - ٥٣١٠
و سلم سواكا من اراك وكان الريح تكفؤه وكان يف ساقي  كنت أجتين لرسول اهللا صلى اهللا عليه: ابن مسعود قال 

والذي نفسي : دقة ساقية قال : ما يضحككم ؟ قالوا : شيء فضحك القوم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  بيده هلما أثقل يف امليزان من أحد 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

فجاء النيب صلى اهللا عليه و : ال وكنت أرعى غنما ألبن أيب معيط كنت غالما يافع: وعن عبد اهللا قال  - ٥٣١١
يا غالم عندك لنب تسقينا ؟ فقلت نعم ولكين مؤمتن ولست بساقيكما : سلم و أبو بكر قد فر من املشركني فقاال 

ا فاعتقلها نعم تأتييته هب: فهل عندك شاة جذعة مل ينز عليها الفحل ط ؟ فقلت : فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومسح الضرع ودعا فجعل اللنب يدر وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب فيها 

يا رسول اهللا علمين هذا : أقلص فقلص مث أتيته بعد ذلك فقال : فشرب وشرب أبو بكر وشربت مث قال للضرع 
ن علمين فاخذت من فيه سبعني سورة ال ينازعين فيها إنك غالم معلم ولك: قال  -أو من هذا القرآن  -القول 
  أحد 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خثيمة حدثنا جعفر بن عون حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن أيب إسحاق عن م عمرو بن  - ٥٣١٢
قال أبو جهل وناس من كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف ظل الكعبة ف: ميمون عن عبد اهللا قال 

قريش وقد حنروا جزورا يف ناحية مكة فبعثوا فجاؤوا من سالها فطرحوه بني كتفيه فجاءت فاطمة فطرحته عنه فلما 
بأيب جهل بن هشا و بعتية بن ربيعة وبشيبة  -ثالثا  -وكان يستحب ثالثا قال اللهم عليك بقريش : أنصرف قال 

 -فلقد رأيتهم قتلى يف قليب الدار : بن خلف و بعقبة بن أيب معيط قال عبد اهللا بن ربيعة وبالوليد بن عتية و بأمية 
  ونسيت السابع : أويف قليب قال أبو إسحاق 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن : أبو خثيمة حدثنا جعفر بن عون حدثنا مسعر عن عليقمة بن مرثد عن املغرية اليشكري عن املعرور  - ٥٣١٣
اللهم بارك يل يف زوجي رسول اله صلى اهللا عليه و سلم و بأيب أيب سفيان و بأخي : قالت أم حبيبة : قال عبد اهللا 

لقد سألت اهللا عن آجال مضروبة وأرزاق مقسومة وآثار مبلغو ال يعجل : معاوية فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
: أو كان أفضل قال  -و عذاب القرب كان خريا منها شيء قبله حله فلو سألت اهللا أن يعيذك من عذاب النار أ

  قبل ذلك  -اخلنازير : وأراه قال  -فذكرت القردة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خثيمة حدثنا عثمان بن عمر حدثنا داود بن أيب الفرات عن حممد بن زيد عن أيب األعني  - ٥٣١٤
سعود حدثهم أهنم سألوا النيب صلى اهللا عليه و سلم عن القردة أن أبن م: العبدي عن أيب األحوص اجلشمي 

إن اهللا مل يلعن قوما فمسخهم فكان هلم نسل حىت يهلكهم : أمن نسل اليهود هي ؟ فقال رسول اهللا : واخلنازير 
  ولكم هذا خلق كان فلما غضب اهللا على اليهود مسخهم فكانوا أمثاهلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  بإسناده مثله : حدثنا شيبان حدثنا داود بن الفرات  - ٥٣١٥
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا أبو خثيمة حدثنا عثمان بن عمر حدثنا زائدة عن عاصم بن أيب اجلنود عن شقيق عن عبد اهللا  - ٥٣١٦
  ويتخذ القبور مساجد من شرار الناس من تدركه الساعة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت بشريا أبا إمساعيل ذكره عن سيار عن : حدثنا أبو خثيمة حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال  - ٥٣١٧
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من نزلت به فاقة فأنزهلا بالناس مل تسد : طارق بن شهاب عن عبد اهللا قال 

  إما غىن عاجل وإما موت آجل : ه وإن أنزهلا اهللا له بالغىن فاقت
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا بن مسعود أن : أبو خثيمة حدثنا عبد املد بن عبد الوارث حدثنا مهام حدمثا عاصم عن زر  - ٥٣١٨
إن مع هؤالء سبعني ألفا : م فقيل األمم عرضت على النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت عرضت أمته فأعجبه كثرهت

  يدخلون اجلنة بغري حساب 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أبو خثيمة حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا أبو إسحاق عن أيب  - ٥٣١٩
لث الليل الباقي يهبط اهللا اىل ط إذا كان ث: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : األحوص عن أبن مسعود 

  هل من سائل ؟ فال سزال كذلك حىت يطلع الفجر : السمائء الدنيا مث تفتح ابواب السماء مث تبسط مث يقول 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 



 العبدسي حدثنا أبو خثيمة حدثنا يونس بن حممد حدثنا داود بن الفرات عن حممد بن زيد عن أيب األعني - ٥٣٢٠
بيننا ابن مسعود خيطب ذات يوم إذ هو حبية متشي على اجلدار فقطع خطبته : عن أيب األحوص اجلشمي أنه قال 
من قتل حية فكامنا قتل رجال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : وضرهبا بعصية حىت قتلها مث قال 

  مشركا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  بإسناده مثله : حدثنا شيبان حدثنا داود بن أيب الفرات  - ٥٣٢١
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كنا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يونس بن حممد حدثنا محاد بن زيد عن جمالد عن الشعيب عن مسروق قال  - ٥٣٢٢
عبد الرمحن أسألتم رسول اهللا كم  يا أبا: جلوسا عند ابن مسعود ليلة بعد املغرب وهو يقرئنا القرآن فسأله رجل 

نعم سالنا رسول اهللا صلى : ما سالين مذ قدمت العراق قبلك قال : ميلك هذه األمة من خليفة ؟ فقال ابن مسعود 
  اثنا عشر عدة نقباء بين إسرائيل : اهللا عليه و سلم فقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  سناده حنوه بإ: حدثنا شيبان حدثنا محاد  - ٥٣٢٣
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يونس بن حممد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن أيب معشر عن إبراهيم عن  - ٥٣٢٤
ليلين منكم أولوا األحالم والنهى مث الذين يلوهنم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : علقمة عن عبد اهللا قال 

  ذين يلوهنم وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهوشات األسواق مث ال
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مثله : حدثنا القواريري حدثنا يزيج بن زريع  - ٥٣٢٥
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حيدث عن عبد مسعت عبد امللك بن عمري : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال  - ٥٣٢٦
أال ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : الرمحن بن عبد اهللا عن أبيه قال 

  رقاب بعض 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هللا حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن األسود عن عبد ا - ٥٣٢٧
  } فهل من مدكر { : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقرا : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أيو خيثمة حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي حدثنا أبان بن عيد اهللا البجلي عن كرمي بن أيب حازم  - ٥٣٢٨
يا أبا عبد الرمحن إن زوجي استشهد : ود فقالت عن سلمى بنت جابر أن زوجها استشهد فأتت عبد اهللا بن مسع

يا أبا : نعم فقال بعض القوم : وقد خطبين الرجال فترجو إن مجع اهللا بيين وبينه يف اجلنة أن أكون من أزواجه ؟ قال 
 إن أول: إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عبد الرمحن ما رأيناك صنعت هذا بامرأة غري هذه قال 

  أميت حلوقا يب يف اجلنة امرأة من أمحس 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا أمحد بن إسحاق حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا أبو إسحاق عن أيب األحوص  - ٥٣٢٩
مث أي : قلت : تها قال تصلي الصلوات ملواقي: قلنا يا رسول اهللا أي األعمال أحب إىل اهللا ؟ قال : عن عبد اهللا قال 

  مث اجلهاد يف سبيل اهللا ولو استزدته لزادين : مث بر الوالدين قال قلت مث أي ؟ قال : ؟ قال 
  رجاله ثقات واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حدثنا أبو خيثمة حدثنا أمحد بن إسحاق حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا سليمان األعمش عن  - ٥٣٣٠
ال يدخل النار من كان يف قلبه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : هيم النخعي عن علقمة عن عبد اهللا قال إبرا

  مثقال حبة من خردل من إميان وال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة خردل من كرب 
  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مبثله : د العزيز بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا عب - ٥٣٣١

حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا شيبان عن عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن عبد  - ٥٣٣٢
  قتال املؤمن كفر وسبابه فسوق : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا بن مسعود عن أبيه قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن أيب بكري عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد  - ٥٣٣٣
  ) } الرزاق ذو القوة املتني { إين أنا ( أقرأين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري عن أيب إسحاق عن : سى و محيد بن عبد الرمحن قاال حدثنا أبو خيثمة حدثنا احلسن بن مو - ٥٣٣٤
أنا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكرب يف كل : عبد الرمحن بن األسود عن أبيه و علقمه عن عبد اهللا قال 

أرى بياض  السالم عليكم ورمحة اهللا السالم عليكم ورمحة اهللا حىت: رفع ووضع وقيام ويسلم عن ميينه وعن مشاله 
  خديه ورأيت أبا بكر و عمر يفعالن ذلك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا احلسن بن موسى حدثنا زهري حدثنا أبو إسحاق عن أيب األحوص مسعه منه عن  - ٥٣٣٥
آمر رجال يصلي بالناس مث  لقد مهمت أن: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لقوم يتخلفون عن اجلمعة : عبد اهللا 



  أحرق على رجال يتخلفون عن اجلمعة بيوهتم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ليس أبو عبيدة ذكره : حدثنا أبو خيثمة حدثنا احلسن بن موسى حدثنا زهري حدثنا أبو إسحاق قال  - ٥٣٣٦
اهللا عليه و سلم الغائط وأمرين أن آتيه بثالثة أتى النيب صلى : ولكن عبد الرمحن بن األسود أراه عن عبد اهللا قال 

أحجار فأخذت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيت هبن النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذ 
  هذه ركس : احلجرين وألقى الروثة وقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أتيت زر بن : ا زهري حدثنا أبو إسحاق الشيباين قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا احلسن بن موسى حدثن - ٥٣٣٧
: سله ـ فكان قاب قوسني أو أدىن ـ فسألته فقال : فألقبت علي حمبة منه وعنده شباب فقالوا يل : حبيش قال 

  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى جربيل وله ست مئة جناح : قال عبد اهللا بن مسعود 
  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا احلسن بن موسى حدثنا محاد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون أن ابن  - ٥٣٣٨
يكون يف النار قوم ما شاء اهللا مث يرمحهم اهللا فيكونون يف أدىن : مسعود حدثهم أن رسول صلى اهللا عليه و سلم قال 

اجلهنميني لو أضاف أحدهم الدنيا ألطعمهم وسقاهم وفرشهم  اجلنة فيغسلون يف هنر احلياة يسميهم أهل اجلنة
ـ ال ينقصه ذلك شيئا : وحلفهم ـ وأحسبه قال    وزوجهم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا احلسن بن موسى حدثنا شيبان عن قتادة عن احلسن عن عمران بن حصني عن ابن مسعود قال  - ٥٣٣٩
هللا عليه و سلم ذات ليلة حىت أكثرنا احلديث مث رجعنا إىل أهلينا فلما غدونا على نيب حتدثنا عند رسول اهللا صلى ا

إهنا عرضت علي الليلة األنبياء بأممها وأتباعها من أممها فجعل النيب مير معه الثالثة ن : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ن أمته والين مير معه اانفر اليسري والنري مير معه الرجل أمته والنيب مير معه العصابة من أمته والنيب مير معه الثالثة م

: قال } أليس منكم رجل رشيد { : الواحد من أمته والنيب مير ما معه من قومه أحد وقد أنبأكم اهللا عن لوط وقال 
ك هذا أخو: من هؤالء ؟ قال : قلت : حىت أتى علي موسى يف كبكبة من بين إسرائيل فلما رأيتهم أعجبوين قال 

: أنظر عن ميينك فإذا الظراب : رب فأين أميت ؟ قال : قلت : موسى بن عمران ومن تبعه من بين إسرائيل قال 
قلت : رب من هؤالء ؟ قال هؤالء أمتك قال يل أرضيت ؟ قال : قلت : ظراب مكة قد سدت بوجوه الرجال قال 

فإن مع هؤالء سبعني ألفا يدخلون : رجال قال انظر عن يسارك فإذا األفق قد سد بال: قيل يل : ريب رضيت قال : 
يا رسول اهللا ادع ربك أن : فأنشأ عكاشة بن حمصن أخو بين أسد بن خزمية فقال : اجلنة ال حساب عليهم قال 

سبقك هبا عكاشة : فأنشأ رجل آخر فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اللهم اجعله منهم قال : جيعلين منهم قال 
أرجو أن تكونوا الثلث : فكربنا مث قال : أرجو أن يكون من تبعين من أميت ربع أهل اجلنة قال : ال يومئذ مث ق: قال 
فذكر لنا أن رجاال } وثلة من اآلخرين * ثلة من األولني { : أرجو أن تكونوا الشطر مث قرأ : مث كربنا مث قال : قال 

ل هؤالء السبعني الذين يدخلون اجلنة ال حساب عليهم حىت ما ترون أترون عم: من املؤمنني تراجعوا بينهم فقال 
صريوهم أهنم ناس ولدوا يف اإلسالم مث مل يزالوا حىت ماتوا عليه قال فيما حدثهم حىت بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه 



ال وق: ليس كذلك ولكن هم الذين ال يكتوون وال يسترقون وال يتطريون وعلى رهم يتوكلون قال : و سلم فقال 
يومئذ إن استطعتم ـ فداكم أيب وأمي ـ أن تكونوا من السبعني فكونوا من السبعني : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فإن عجزمت وقصرمت فكونوا من أهل الظراب فإن عجزمت وقصرمت فكونوا من أهل األفق فإين رأيت عنده ناسا 
  يتهوشون كثريا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا احلسن بن موسى حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن  - ٥٣٤٠
عرضت علي األمم باملوسم فرأيت أميت مث رأيتهم فأعجبين : ابن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

إن لك مع هؤالء سبعني : نعم قال : ت قل: رضيت يا حممد ؟ قال : كثرهتم وهيئتهم قد ملؤوا السهل واجلبل قال 
ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب هم الذين ال يسترقون وال يكتوون وعلى رهبم يتوكلون فقام عكاشة بن حمصن فقال 

  سبقك هبا عكاشة : أدع اهللا أن جيعلين منهم ففال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يارسول اهللا 
  ن إسناده حس: قال حسني سليم أسد 

مسعت النزال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشام بن عبد امللك حدثنا شعبة عن عبد امللك بن ميسرة قال  - ٥٣٤١
مسعت رجال يقرأ آية مسعت خالفها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت عبد اهللا يقول : بن سربة يقول 

ال : وأظنه قال : كالكما حمسن قال شعبة : فقال  فأخذت بيده فأتيت به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: قال 
  ختتلفوا فإن من قبلكم اختلفوا فيه فهلكوا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشام بن عبد امللك حدثنا شعبة عن سليمان عن أيب وائل عن عبد اهللا عن النيب  - ٥٣٤٢
  هذه غدرة فالن : غادر لواء يوم القيامة يقال ينصب لكل : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشام بن عبد امللك حدثنا أبو عوانة عن مساك عن إبراهيم عن األسود أو علقمة  - ٥٣٤٣
تان فأصبت منها كل شيء غري جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم إين أصبت امرأة يف البس: عن عبد اهللا قال 

وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من { : أين مل أنكحها فافعل يب ما شئت فلم يقل له شيئا فذهب مث دعاه فقرأ عليه 
  } الليل إن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

امللك حدثنا أبو عوانة عن مساك عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن  حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشام بن عبد - ٥٣٤٤
  لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه : مسعود عن أبيه قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



مسعت ابن مسعود يقول : وبه حدثنا أبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن خالد بن ربعي األسدي قال  - ٥٣٤٥
  إن صاحبكم خليل اهللا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : وحدثنا أبو عوانة عن عبد امللك عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه قال  - ٥٣٤٦
  كفر وسبابه فسوق قتال املسلم أخاه : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين : مسعت جماهدا قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا الفضل بن دكني حدثنا سيف بن أيب سليمان قال  - ٥٣٤٧
علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التشهد كفي : مسعت ابن مسعود يقول : أبو معمر عبد اهللا بن سخربة قال 

التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا : ه كما يعلمين السورة من القرآن بني كفي
وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وهو بني 

  و سلم السالم على النيب صلى اهللا عليه : ظهرانينا فلما قبض قلنا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

الربا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا الفضل بن دكني حدثنا شريك عن الركني عن أبيه عن عبد اهللا يرفعه قال  - ٥٣٤٨
  وإن كثر فإن عاقبته تصري إىل قل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ أو قال حدثنا بشر بن الوليد حدثنا شريك عن الركني ع - ٥٣٤٩ ـ : ن أبيه عن عبد اهللا  عن ابن مسعود 
  الربا وإن كثر فإن عاقبته تصري إىل قل : رفعه قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سفيان عن أيب قيس عن هزيل : حدثنا أبو خيثمة حدثنا الفضل و حممد بن عبد اهللا األسدي قاال  - ٥٣٥٠
   صلى اهللا عليه و سلم آكل الربا ومكله والواصلة واملوصلة واحملل واحمللل له لعن رسول اهللا: عن عبد اهللا قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم بن بشري حدثنا أبو الزبري عن نافع بن جبري عن أيب عبيدة عن عبد اهللا أن  - ٥٣٥١
مث : اخلندق عن أربع صلوات حىت ذهب من الليل ما شاء اهللا قال املشركني شغلوا النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم 

  أمر بالال فأذن مث أقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر مث أقام فصلى املغرب مث أقام فصلى العشاء 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ىل لعمر بن اخلطاب عن أيب عبيدة حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم أخربنا العوام عن حممد بن أيب حممد مو - ٥٣٥٢
ما من مسلمني ميوت هلما ثالثة إال كانوا هلما حصنا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عبد اهللا قال 

يا رسول اهللا مل : فقال أبو ذر : وإن كانا اثنني قال : فقلنا يا رسول اهللا وإن كانا اثنني ؟ قال : حصينا من النار قال 



: مل أقدم إال واحدا ؟ قال : فقال أيب بن كعب أبو املنذر سيد القراء : وإن كانا اثنني قال : اثنني ؟ قال  أقدم إال
  إمنا ذلك عند الصدمة األوىل : وإن كان واحدا قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

صلى بنا رسول : اهللا قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن فضيل عن خصيف حدثنا أبو عبيدة عن عبد  - ٥٣٥٣
اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة اخلوف فقاموا صفني فقام صف خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم وصف مستقبل 

العدو فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالصف الذين يلونه ركعة مث قاموا فذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل 
فصلى هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلم مث قاموا فصلوا ألنفسهم ركعة  العدو وجاء أولئك فقاموا مقامهم

  مث سلموا مث ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك إىل مقامهم فصلوا ألنفسهم ركعة مث سلموا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ن سفيان عن عيسى بن أيب عزة عن الشعيب عن عبد اهللا حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن بن مهدي ع - ٥٣٥٤
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قطع يف قيمة مخسة دراهم : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حلق بالنيب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عاصم عن زر عن عبد اهللا قال  - ٥٣٥٥
: أنظروا هل ترك شيئا ؟ قالوا : لم عبد أسود فمات فأذن به النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال صلى اهللا عليه و س
  كيتان : ترك دينارين قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

وعن زائدة حدثنا احلسن بن عبيد اهللا عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا حدثهم  - ٥٣٥٦
: إذنك علي أن ترفع احلجاب وأن تسمع سوادي حىت أهناك قال احلسن : صلى اهللا عليه و سلم قال أن النيب : 

  السرار : السواد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاوية حدثنا زائدة قال سليمان مسعتهم يذكرون عن إبراهيم بن سويد عن  - ٥٣٥٧
  إذنك علي أن تكشف الستر : قال النيب صلى اهللا عليه و سلم : علقمة عن عبد اهللا قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا احلارث بن حصرية حدثنا  - ٥٣٥٨
كيف أنتم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم  قال لنا رسول: القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا بن مسعود قال 

: فكيف أنتم وثلثها ؟ قال : فقالوا اهللا وسوله أعلم قال : وربع أهل اجلنة لكم ولسائر الناس ثالثة أرباعها ؟ قال 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : فذاك اخلري قال : فكيف أنتم والشطر ؟ قالوا : فذاك اخلري قال : فيقولون 

  اجلنة يوم القيامة عشرون ومئة صف أنتم منها مثانون صفا  أهل: 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو خيثمة حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة أخربنا عاصم بن هبدلة عن زر عن عبد الل بن  - ٥٣٥٩
زميلي رسول اهللا صلى عليه  كنا يوم بدر كل ثالثة على بعري فكان أبو لبابة و علي بن أيب طالب: مسعود قال 
ما أنتما بأقوى مين : حنن منشي عنك قال : فكان إذا حانت عقبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاال : وسلم قال 

  وما أنا بأغىن عن األجر منكما 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن  حدثنا أبو خيثمة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا محاد بن سلمة عن - ٥٣٦٠
رأيت : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال : قال } ولقد رآه نزلة أخرى { : عبد اهللا بن مسعود يف هذه اآلية 

  الدر والياقوت : جربيل عند سدرة املنتهى عليه ست مئة جناح ينثر من ريشه التهاويل 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

دثنا أبو خيثمة حدثنا عفان ن حدثنا محاد أخربنا عطاء بن السائب عن مرة اهلمداين عن عبد اهللا عن ح - ٥٣٦١
من رجل ثار حلافه وفراشه من بني حيه : عجب ربنا تبارك وتعاىل من رجلني : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

دي هذا قام من بني فراشه وحلافه من بني حيه أنظروا إىل عب: يا مالئكيت : وأهله إىل صالته فيقول اهللا ملالئكته 
وأهله إىل صالته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي ورجل غزا يف سبيل اهللا ففر أصحابه وعلم ما عليه يف الفرار وما 

أ نظروا إىل عبدي هذا رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما : له يف الرجوع فرجع حىت أهريق دمه فيقول اهللا ملالئكته 
   عندي

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن : حدثنا عبد الواحد بن غياث و إبراهيم بن احلجاج قاال  - ٥٣٦٢
  مثله أو حنوه : مرة اهلمداين عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنبأنا عن أيب األحوص قال : قال أبو إسحاق : يثمة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا شعبة قال حدثنا أبو خ - ٥٣٦٣
إن الكذب ال يصلح منه جد وال هزل وال يعد الرجل الرجل شيئا مث ال ينجزه له وإن حممدا : كان عبد اهللا يقول : 

 الناس وإن حممدا صلى اهللا عليه و سلم أال أنبئكم بالعضه ؟ هي النميمة القالة بني: صلى اهللا عليه و سلم قال لنا 
ال يزال الرجل يصدق حىت يكبت عند اهللا صديقا وال يزال الرجل يكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا أال : قال 

كذب وفجر وإن الصدق يهدي إىل الرب وإن الرب يهدي إىل : صدق وبر ويقال للكاذب : ترون أنه يقال للصاق 
  الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار ؟ اجلنة وإن الكذب يهدي إىل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا عفان حدثنا مهام بن حيىي حدثنا عاصم عن أيب الضحى عن مسروق عن عبد اهللا  - ٥٣٦٤
  زين العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجالن تزنيان والفرج ي: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو خيثمة حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة حدثنا عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن عبد اهللا  - ٥٣٦٥
أنه كان جيين لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سواكا من أراك وكانت تكفؤه الريح فكان يف ساقبه : بن مسعود 

دقة ساقيه قال والذي نفسي بيده هلما : النيب صلى اهللا عليه و سلم ما يضحككم ؟ قالوا  دقة فضحك القوم فقال
  أثقل يف امليزان من أحد 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أسلفت علقمة ألفي درهم فلما خرج عطاؤه : وعن محاد أخربنا عطاء بن السائب عن ابن أذنان قال  - ٥٣٦٦
برحت يب وقد : فأتيته بعد ذلك فقال : فأبيت عليه فأخذهتا منه قال : خرين إىل قابل قال أ: أقضين ز قال : قلت له 

عن ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه و : إنك حدثتين : فما شأين ؟ قلت : نعم هو عملك قال : منعتين فقلت 
   فخذ اآلن: نعم فهو كذلك قال : إن السلف جيري جمرى شطر الصدقة قال : سلم قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حججنا : مسعت أبا إسحاق حيدث عن عبد الرمحن بن يزيد قال : وعن عفان حدثنا جرير بن حازم قال  - ٥٣٦٧
ما كنت تصلي هذه الصالة هذه : فقلت له : مع ابن مسعود حىت إذا طلع أول الفجر قام فصلى الغداة قال 

إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف هذا اليوم يف هذا املكان : الساعة ؟ وكان يسفر بالصالة قال 
  جبمع : يصلي هذه الساعة يعين 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا علي بن صاحل عن عاصم عن زر عن عبد اهللا بن  - ٥٣٦٨
اهللا عليه و سلم يصلي فإذا سجد وثب احلسن و احلسني على ظهره فإذاأرادوا  كان رسول اهللا صلى: مسعود قال 

  من أحبين فليحب هذين : أن دعومها فلما قضى الصالة وضعهما يف حجره وقال : أن مينعومها أشار إليهم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ألعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن سابق حدثنا إسرائيل عن ا - ٥٣٦٩
  ليس املؤمن باللعان وال بالطعان وال الفاحش وال البذيء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن إبراهيم حدثنا األعمش : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا منصور بن أيب األسود قال  - ٥٣٧٠
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينام يف سجوده فما يعرف نومه إال بنفخه مث : عن علقمة عن عبد اهللا قال 

  يقوم يف صالته 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 حدثنا أبو خيثمة حدثنا شجاع بن الوليد بن قيس حدثنا أبو خالد الداالين عن طلق بن حبيب عن أيب - ٥٣٧١
: صدق اهللا ورسوله قال : أتيت عبد اهللا بن مسعود وهو على إجار فقعدت عليه وهو يقول : عقرب األسدي قال 



إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نبأنا أن ليلة القدر يف النصف من السبع األواخر وإن الشمس تطلع صبيحتها 
  ليس هلا شعاع فصعدت فرأيتها كذلك فقلت صدق اهللا ورسوله 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة  - ٥٣٧٢
كنا أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم نعد اآليات بركة وأنتم : مسع عبد اهللا خبسف فقال : عن عبد اهللا قال 

سلم وليس معنا ماء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  تعدوهنا ختويفا إنا بينما حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و
: أطلبوا من معه ماء ففعلنا فأيت مباء فصبه يف إناء مث وضع كفه فيه فجعل املاء خيرج من بني أصابعه مث قال : سلم 

ح حي على الطهور املبارك والربكة من اهللا فمألت بطين منه واستقى وأسقي الناس قال عبد اهللا كنا نسمع تسبي
  الطعام وهو يؤكل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور هبذا اإلسناد أو حنوه إال أنه مل يذكر علقمة  - ٥٣٧٣
  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

لقمة عن عبد اهللا حدثنا أبو خيثمة حدثنا حجاج بن حممد حدثنا شيبان حدثنا منصور عن إبراهيم عن ع - ٥٣٧٤
فجعلنا نتلقاها } واملرسالت عرفا { كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غار فأنزلت عليه : بن مسعود قال 

  إهنا وقيت شركم كما ويقيتم شرها : أقتلوها فبادرناها فسبقتنا فقال : منه فخرجت حية من جانب الغار فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال يل رسول اهللا صلى اهللا : قال عبد اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن مغرية عن أيب زرين قال  - ٥٣٧٥
إين أحب أن أمسعه من غريي : عليك أقرأ وعليك أنزل ؟ قال : قلت : إقرأ علي سورة النساء قال : عليه و سلم 

فاضت } بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا  فكيف إذا جئنا من كل أمة{ فقرأت عليه حىت إذا بلغت : قال 
  عيناه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إياكم وهذه : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أيب عبيدة ن عن عبد اهللا قال  - ٥٣٧٦
صدر وال يدري عالم قتل فالن شهيدا وإن الرجل يقاتل محية ويقاتل وهو جريء ال: أن يقول الرجل : الشهادات 

يقاتل ؟ ويقاتل على الدنيا وسأحدثكم عن ذلك إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث قوما سرية فلم يلبثوا إال 
إن إخوانكم لقوا العدو فاقتطعوهم : يسريا حىت قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال 

أن قد : ربنا أبلغ قومنا أنا قد رضينا ورضي عنا وإين رسوهلم إليكم : ا رهبم فقالوا فلم يتفلت منهم رجل وإهنم لقو
  رضوا ورضي عنهم فعلى مثل هؤالء فاشهدوا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كنت مع عبد اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن مغرية عن أصحابه عن إبراهيم عن األسود قال  - ٥٣٧٧
قد صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : ا صلى عثمان هبا أربع ركعات قال عبد اهللا حني فرغ من صالته مبىن فلم



فأراه قد ذكر ما كان صلى عثمان : و سلم يف هذا املكان ركعتني وصلى أبو بكر ركعتني وصلى عمر ركعتني قال 
بد الرمحن أال سلمت من الركعتني األخريني يا أبا ع: فقلت له : صلى اليوم أربعا قال األسود : ركعتني مث قال 

  اخلالف شر : وصليت الركعتني األخريني بعد تسبيحا ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عبد احلميد عن منصور عن خيثمة عن رجل من قومه عن عبد اهللا قال  - ٥٣٧٨
  مصل أو مسافر : ال مسر إال ألحد رجلني :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا أمحد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن احلسن بن عمرو الفقمي عن حممد  - ٥٣٧٩
س املؤمن بالطعان وال لي: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : بن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه عن عبد اهللا قال 

  اللعان وال الفاحش وال البذيء 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو اجلواب الضيب حدثنا عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب عن أيب عبد  - ٥٣٨٠
من مهزه ونفثه ونفخه : يم أنه كان يتعوذ من الشيطان الرج: الرمحن عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  الكرب : السحر ونفخه : املوتة ونفثه : مهزه : قال 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن محيد بن هالل عن أيب قتادة عن أسري بن  - ٥٣٨١
جاءت الساعة ! جريى إال أبا عبد اهللا بن مسعود هاجت ريح سوداء بالكوفة فجاء رجل ليس له ه: جابر قال 

عدو جيتمعون ألهل : إن الساعة ال تقوم حىت ال يقسم مرياث وال يفرح بغنيمة وقال : وكان متكئا فجلس فقال 
وتكون عند ذلكم : نعم قال : الروم تعين ؟ قال : اإلسالم وجيمع هلم أهل اإلسالم ـ وحنى بيده إىل الشام ـ قلت 

دة شديدة فيشترط للموت شرطة ال ترجع إال غالبة فيقتتلون حىت حيجز بينهم الليل فيفيء هؤالء وهؤالء القتال ر
حيجز : كل غري غالب وتفىن الشرطة مث يشترط املسلمون شرطة للموت ال ترجع إال غالبة فيقتتلون حىت ميسوا 

كان اليوم الرابع هنض إليهم بقية أهل بينهم الليل فيفيء هؤالء وهؤالء كل غري غالب وتفىن الشرطة حىت إذا 
مل ير مثلها ـ حىت إن الطائر : ال يرى مثلها أو قال : اإلسالم فيجعل اهللا الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة ـ إما قال 

ليمر جبهاهتم ما خيلفهم حىت خير ميتا فيتعاد بنو األب كانوا مشة فال جيدونه بقي منهم إال الرجل الواحد فبأي غنيمة 
جاءهم الصريخ أن الدجال قد : رح أو أي مرياث يقاسم ؟ فبينما هم كذلك إذ مسعوا بناس هم أكثر من ذلك يف

خلف يف ذراريهم فيتركون ما يف أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
هم من : وارس على ظهر األرض يومئذ أو قال إين ألعرف أمساءهم وأمساء آبائهم وألوان خيوهلم وهم خري ف: سلم 

  خري فوارس على ظهر األرض يومئذ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



: حدثنا أبو خيثمة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال  - ٥٣٨٢
يارسول اهللا : صلى اهللا عليه و سلم ليس لنا نساء فقلنا  كنا نغزو مع رسول اهللا: مسعت عبد اهللا بن مسعود يقول 

يا أيها الذين آمنوا ال حترموا { : أال نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك وأمرنا أن ننكح املرأة بالثوب مث قرأ عبد اهللا 
  } طيبات ما أحل اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا املسعودي عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا  حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون - ٥٣٨٣
بينما رجل يف مملكته تذكر فعلم أن ما هو فيه منقطع وأنه قد شغله عن عبادة ربه : بن مسعود عن أبيه عبد اهللا قال 

ه فبلغ فانساب من قصره ليال حىت صار إىل مملكة غريه فأتى ساحل البحر فجعل يضرب اللنب فيعيش به ويعبد رب
امللك الذي هو يف مملكته عبادته وحاله فأرسل إليه فأىب أن يأتيه فلما رأى ذلك ركب إليه فلما رآه العابد هرب منه 

أنا فالن صاحب : إنه ليس عليك مين بأس مث نزل إليه فسأله عن أمره فقال : يا عبد اهللا : فتبعه على دابته فقال 
فما أنت بأحق مبا : فيه منقطع وأنه قد شغليين عن عبادة ريب قال  مملكة كذا وكذا تذكرت فعلمت أن ما كنت

صنعت مين مث خلى سبيل دابته وتبعه فكانا يعبدان اهللا مجيعا فسأال اهللا أن مييتهما مجيعا فماتا مجيعا فدفنا قال عبد اهللا 
  يه و سلم فلو كنت برميلة مصر ألريتكم قبورمها بالنعت الذي نعت لنا رسول اهللا صلى اهللا عل: 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا شعبة عن السدي عن مرة عن عبد اهللا ـ قال شعبة  - ٥٣٨٤
لو أن رجال هم : قال } ومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم { : يف قول اهللا : رفعه وأنا ال أرفعه لك ـ 

  وهو بعد أبني ألذاقه اهللا تعاىل عذابا أليما فيه بإحلاد 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : مسعت ابن مسعود يقول : حدثتين أم الفيض قالت : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عزرة بن قيس قال  - ٥٣٨٥
شيئا إال أعطاه إال  من قال ليلة عرفة هذه العشر كلمات ألف مرة مل يسأل اهللا: النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

سبحان الذي يف السماء عرشه سبحان الذي يف األرض موطئه سبحان الذي يف اجلنة رمحته : قطية رحم أو مأمث 
سبحان الذي يف النار سلطانه سبحان الذي يف اجلنة رمحته سبحان الذي يف القبور قضاؤه سبحان الذي يف اهلواء 

  وضع األرض سبحان الذي ال جنا منه إال إليه روحه سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا أحوص بن جواب حدثنا عمار بن رزيق عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون  - ٥٣٨٦
ظهره إىل قبة محراء  خرج إلينا النيب صلى اهللا عليه و سلم وحنن مبىن فأسند: حدثنا عبد اهللا وحنن يف بيت املال قال 

أما ترضون أن تكونوا ربع : إنه لن يدخل اجلنة إال نفس مسلمة ـ ثالث مرات ـ مث قال : مث أخذ حيدثنا فقال 
فوالذي نفسي بيده إين : نعم قال : أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل اجلنة ؟ قالوا : نعم قال : أهل اجلنة ؟ قالوا 

سأنبئكم عن ذلك إمنا مثل املؤمنني فيمن سواهم مثل الشعرة البيضاء يف الثور ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة و
  األسود أو السوداء يف الثور األبيض 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أنه جاء حرب من : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماين عن عبد اهللا  - ٥٣٨٧
إنه إذا كان يوم القيامة جعل اهللا السماوات على إصبح : اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال  اليهود إىل رسول

واألرضني على إصبع واجلبال والشجر على إصبع ن واملاء والثرى على إصبع واخلالئق كلها على إصبع مث يهزهن 
حىت بدت نواجذه تعجبا ملا قال  أنا امللك أنا امللك فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضحك: مث يقول 

  } عما يشركون { إىل قوله } وما قدروا اهللا حق قدره { : تصديقا له مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن  حدثنا أبو خيثمة حدثنا حسني بن حممد حدثنا إسرائيل عن الوليد بن أيب هشام عن زيد بن زائد - ٥٣٨٨
ال يبلغين أمحد من أصحايب شيئا فإين أحب أن أخرج : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه : مسعود قال 

  إليكم وأنا سليم الصدر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ود عن حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن مساك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة و األس - ٥٣٨٩
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إين لقيت امرأة يف البستان فضممتها إيل : عبد اهللا قال 

: فباشرهتا وقبلتها وفعلت هبا كل شيء غري أين مل أجامعها قال فسكت عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت اآلية 
قال فدعاه النيب صلى اهللا عليه و سلم فقرأها عليه وقال } للذاكرين  إن احلسنات يذهنب السيئات ذلك ذكرى{ 

  ال بل للناس كافة : يا رسول اهللا أله خاصة أم للناس كافة ؟ قال : له عمر 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مع النيب  كنت: حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال  - ٥٣٩٠
ال : صلى اهللا عليه و سلم يف حرث باملدينة وهو متكىء على عسيب له فانتهى إىل قوم من اليهود فقال بعضهم 

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما { : تسألوه فسألوه فاتكأ على العسيب كأنه يوحى إليه فقال 
  } أوتيتم من العلم إال قليال 

  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن  - ٥٣٩١
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم } ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح { : ملا نزلت : عبد اهللا قال 

  أنت منهم : قيل يل : 
  ه ضعيف إسناد: قال حسني سليم أسد 

  مبثله : حدثنا سويد بن سعيد و عبد الغفار  - ٥٣٩٢
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا املسعودي عن سعيد بن عمرو بن جعدة عن أيب عبيدة  - ٥٣٩٣
: أيكم يذكر ليلة الصهباوات ؟ قال : ل سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ليلة القدر فقا: عن عبد اهللا قال 



فقال عبد اهللا أنا بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا وبيدي متريات أتسحر هبن وأنا مستتر من الفجر حىت طلع الفجر 
  وذلك ليلة سبع وعشرين إن شاء اهللا 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أيب عن حممد بن إسحاق حدثنا احلارث بن فضيل حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم  - ٥٣٩٤
كسفت الشمس يف عهد عثمان بن : األنصاري مث اخلطمي عن سفيان بن أيب العوجاء عن أيب شريح اخلزاعي قال 

فخرج عثمان فصلى بالناس تلك الصالة ركعتني وسجدتني يف ركعة مث : عفان وباملدينة عبد اهللا بن مسعود قال 
إن رسول صلى اهللا : دخل دار وجلس عبد اهللا بن مسعود إىل حجرة عائشة وجلسنا إليه فقال انصرف عثمان و

عليه و سلم كان يأمرنا بالصالة عند كسوف الشمس أو القمر فإذا رأيتموه قد أصاهبا فافزعوا إىل الصالة فإهنا إن 
  تموه كانت اليت حتذرون كانت وأنتم على غري غفلة وكنتم قد أصبتم خريا أو اكتسب

النبيذ : حدثنا أبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا األوزاعي حدثنا حيى بن أيب كثري عن عكرمة قال  - ٥٣٩٥
  إذا كان مسكرا فال يتوضأ به : وضوء إذا مل جند غريه قال األوزاعي 

  رجاله ثقات إىل عكرمة : قال حسني سليم أسد 

لوليد عن علي بن علي حدثين يونس عن الزهري عن عبيد اهللا بن حدثنا داود بن رشيد حدثنا بقية بن ا - ٥٣٩٦
أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يف اخليل شيئا ؟ : جاءه رجل فقال : عبد اهللا عن ابن مسعود قال 

ا على اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة اشترو: مسعت رسول اهللا صلى عليه وسلم يقول : نعم : قال 
أقرضنا إىل : قولوا : يا رسول اهللا كيف نشتري على اهللا ونستقرض على اهللا ؟ قال : اهللا واستقرضوا على اهللا قيل 

مقامسنا وبعنا إىل أن يفتح اهللا لنا ال تزالوا خبري ما دام جهادكم خضرا وسيكون يف آخر الزمان قوم يشكون يف 
  زو يومئذ أخضر اجلهاد فجاهدوا يف زماهنم مث اغزوا فإن الع

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو موسى اهلروي حدثنا النضر بن مشيل حدثنا يونس بن أيب إسحاق عن أبيه  - ٥٣٩٧
كان الناس جيهرون بالقراءة خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هلم رسول : أيب األحوص عن عبد اهللا قال 

  خلطتم علي القرآن : ى اهللا عليه و سلم اهللا صل
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  إن يف الصالة لشغال : وكنا نسلم يف الصالة فقيل لنا : قال  - ٥٣٩٨
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كم عن حدثنا أبو موسى اهلروي حدثنا حممد بن بشر العبدي حدثنا بشري بن سلمان عن سيار أيب احل - ٥٣٩٩
من نزلت له فاقة فأنزهلا بالناس مل تسد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : طارق بن شهاب عن عبد اهللا قال 

  فاقته ومن أنزهلا باهللا أو شك له بالغىن إما عاجال وإما آجال آجال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا سعيد بن أيب عروبة حدثنا قتادة عن أيب األحوص : وعن حممد بن بشر و العباس بن الفضل قاال  - ٥٤٠٠
اهللا أكرب : بينما حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض أسفاره إذ مسعنا مناديا ينادي : عن عبد اهللا قال 

إله إال اهللا فقال  أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال: على الفطرة فقال : اهللا أكرب فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  خرج من النار فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصالة فنادى هلا : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو موسى اهلروي حدثن العباس بن الفضل حدثين عمر بن عامر عن احلجاج بن أرطأة عن حيىي  - ٥٤٠١
يتعايف الناس بينهم يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ماجدة العجلي عن عبد اهللا قال اجلابر عن أيب 

  احلدود ما مل ترفع إىل احلكام فإذا رفعت إىل احلاكم حكم بينهم يف كتاب اهللا 
  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : عن عبد اهللا قال  حدثنا أبو موسى حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا عاصم عن زر - ٥٤٠٢
خيرج قوم يف آخر الزمان حدثاء األسنان سفهاء األحالم يقول من خري قول يقرؤون القرآن ال : اهللا عليه و سلم 

يعدو حناجرهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية فمن لقيهم فليقاتلهم فإن قتلهم عند اهللا أجر ملن 
  قتلهم 

  إسناده حسن :  سليم أسد قال حسني

حدثنا سهل بن زجنلة الرازي حدثنا إبن أيب أويس عن أخيه عن سليمان بن بالل عن أيب األحوص عن  - ٥٤٠٣
  أنز القرآن على سبعة أحرف لكل حرف منها ظهر وبطن : عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألنا نبينا : ا عبد الواحد بن غياث حدثنا أبو عوانة عن حيىي اجلابر عن أيب ماجدة عن عبد اهللا قال حدثن - ٥٤٠٤
ما دون اخلبب فإن يكن خريا يعجل إليه وإن يك غري ذلك : صلى اهللا عليه و سلم عن املشي مع اجلنازة فقال 

  فبعدا ألهل النار اجلنازة متبوعة وال تتبع ليس منها من تقدمها 
  إسناده ضعيف : ل حسني سليم أسد قا

أن ابن : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد بن زيد عن أبان بن تغلب عن القاسم بن عبد الرمحن  - ٥٤٠٥
ترضى أن أقضي : مسعود باع من األشعث رقيقا من رقيق اإلمارة فأتاه يتقاضاه فاختلفا يف الثمن فقال ابن مسعود 

   صلى اهللا عليه و سلم ؟ إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع أو يترادان بيين وبينك بقضاء رسول اهللا
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو ياسر عمار بن نضر حدثنا علي بن عابس النخعي أبو احلسن حدثنا العالء بن املسيب عن أبيه  - ٥٤٠٦
  اللهم بارك ألميت يف بكورها  :أن النيب صلى اهللا عليه ومسل قال : عن عبد اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا عبد الرمحن بن سالم حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا بن  - ٥٤٠٧
سلم إىل آخر السورة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و } إذا جاء نصر اهللا والفتح { ملا نزلت : مسعود أنه قال 
  سبحانك ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل إنك أنت التواب : يكثر أن يقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرمحن بن سالم حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي عن عبد اهللا أنه  - ٥٤٠٨
  قول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه و سلم من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه مبا ي: قال 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا جعفر بن مهران السباك حدثنا علي بن عابس عن العالء بن املسيب عن أبيه عن ابن مسعود عن  - ٥٤٠٩
  بورك ألميت يف بكورها : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  اده ضعيف إسن: قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن عامر بن زرارة حدثنا حممد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة  - ٥٤١٠
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صعد املنرب استقبلناه بوجوهنا : عن عبد اهللا قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

مر بن زرارة كويف حدثنا ابن أيب زائدة عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن حدثنا عبد اهللا بن عا - ٥٤١١
إن النيب : فذكرته لعطاء فقال : نام النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت نفخ مث قام فصلى قال : علقمة عن عبد اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم مل يكن كغريه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : بكر بن أيب شيبة حدثنا عمر بن عبيد عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال حدثنا أبو  - ٥٤١٢
  ال تردوا اهلدية وأجيبوا الداعي وال تضربوا املسلمني : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا عيسى عن ابن أيب ليلى عن أيب قيس حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا بكر بن عبد الرمحن حدثن - ٥٤١٣
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيمع بني الصالتني يف السفر : األودي عن ابن مسعود قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا قاسم بن أيب عبيد حدثنا إسحاق األزرق حدثنا شريك عن عاصم عن أيب وائل عن عبد الل عن  - ٥٤١٤
  أول ما حياسب به العبد الصالة وأول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء : لى اهللا عليه و سلم قال النيب ص

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن حدثنا أبو خيثمة زهري بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة ن حدثنا  - ٥٤١٥
هنى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه وهنى عن بيع : ه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الزهري عن سامل عن أبي



  الثمر بالتمر 
  إسناده صحيح وأخرجه مسلم وأخرجه البخاري : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا زيد بن ثابت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رخص يف العرايا : قال ابن عمر  - ٥٤١٦
  أخرجه مسلم وأخرجه البخاري : أسد  قال حسني سليم

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينه حدثنا الزهري عن سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٥٤١٧
رجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه اهللا ماال فهو ينفقه آناء : ال حسد إال يف اثنتني 

  ل وآناء النهار اللي

حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٥٤١٨
  من اقتىن كلبا إال كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قرياطان : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع : ن الزهري عن سامل عن أبيه قال حدثنا أبوخيثمة حدثنا ابن عيينة ع - ٥٤١٩
  أرى رؤياكم يف العشر األواخر فلطلبوها يف الوتر منها : وعشرين فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع  رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا اقتتح الصالة: وعن أبيه قال  - ٥٤٢٠
  وإذا رفع وال يرفع بني السجدتني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم و أبا بكر و عمر ميشون أمام اجلنازة : وعن أبيه  - ٥٤٢١
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  و سلم أنه كان إذا جد به السري مجع بني املغرب والعشاء  عن النيب صلى اهللا عليه: وعن أبيه  - ٥٤٢٢
  إسناده صحيح وأخرجه مسلم وأخرجه البخاري : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقت ألهل املدينة احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل : وعن أبيه  - ٥٤٢٣
  ليمن يلملمم جند قرنا وذكر البن عمر ومل يسمعه وألهل ا

  إسناده صحيح وأخرجه مسلم وأخرجه البخاري : قال حسني سليم أسد 

  احلياء يف اإلميان : مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال يعظ أخاه يف احلياء فقال : وعن أبيه  - ٥٤٢٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



صلى اهللا عليه و سلم سئل ما يلبس احملرم من الثياب ؟ أن النيب : وعن الزهري مسع ساملا حيدث عن أبيه  - ٥٤٢٥
ال يلبس القميص وال العمامة وال الربنس وال السراويل وال ثوبا من زعفران وال ورس ال خفني إال ملن مل جيد : قال 

  نعلني فمن مل جيد نعلني فليقطعهما أسفل من الكعبني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا استأذنت أحدكم : ري مسع ساملا حيدث عن أبيه يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال وعن الزه - ٥٤٢٦
  امرأته إىل املسجد فال مينعها قال سفيان يرون أنه بالليل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

باع عبدا له مال من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن الزهري أخربين سامل عن أبيه قال  - ٥٤٢٧
  فماله للبائع إال أن يشترط املبتاع ومن باع خنال بعد أن تؤبر فثمرهتا للبائع إال أن يشترط املبتاع 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مخس ال جناح على من قتلهن يف : وعن الزهري عن سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٥٤٢٨
  الفأرة والغراب واحلدأة والعقرب والكلب العقور :  احلرم واإلحرام

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعنا الزهري عن سامل عن أبيه يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة قال  - ٥٤٢٩
وكان عبد اهللا يقتل : طان احلبل قال أقتلوا احليات وذا الطفيتنن واألبتر فإهنما يطمسان البصر ويستس: سلم قال 

  كل حية وجدها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم : وعن الزهري عن سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٥٤٣٠
  فواهللا ما حلفت هبا آثرا وال ذاكرا : قال عمر 

  صحيح إسناده : قال حسني سليم أسد 

صالة الليل مثىن مثىن فإذا خفت الصبح : وعن سامل عن أبيه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول  - ٥٤٣١
  فأوتر بواحدة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بالل يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : وعن سامل عن أبيه  - ٥٤٣٢
  أم مكتوم  يؤذن ابن

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  يف الفرس واملرأة والدار : الشؤم يف ثالث : نعم قال : وعن سامل أبيه قيل له تبلغ به ؟ قال  - ٥٤٣٣
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  حني تنامون  ال تتركوا النار يف بيوتكم: وعن سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٥٤٣٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينه حدثنا عمرو عن الزهري عن سامل عن أبيه  - ٥٤٣٥
  سلم كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن  - ٥٤٣٦
  جتدون الناس كاإلبل املئة ليس فيها راحلة : سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن غيالن بن سلمة : حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه  - ٥٤٣٧
إختر منهن أربعا فلما كان يف عهد عمر : وحتته عشر نسوة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  الثقفي أسلم

إين أظن الشيطان فيما يسترق من السمع مسع مبوتك : طلق نساءه وقسم ماله بني بنيه فبلغ ذلك عمر فلقيه فقال 
ولترجعن يف مالك أو ألورثهن وآلمرن بقربك  فقذفه يف نفسك ولعلك أن ال متكث إال قليال وامي اهللا لترجعن نساءك

  فريجم كما رجم قرب أيب رغال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صليت : حدثنا أبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا األوزاعي حدثنا الزهري عن سامل عن أبيه قال  - ٥٤٣٨
  مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مبىن ركعتني 

  إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم

أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن ابن أيب ذئب عن الزهري عن سامل عن أبيه  - ٥٤٣٩
  سلم مجع بينهما باملزدلفة وصلى كل واحد منهما بإفامة ومل يتطوع قبل واحدة منهما وال بعدها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه : أبو خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان عن حممد بن عبد الرمحن سامل بن عبد اهللا عن ابن عمر حدثنا  - ٥٤٤٠
  مره فلرياجعها مث ليطلقها وهي طاهر أو حامل : طلق امرأته يف احليض فسأل عمر النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ع حدثنا حنظلة عن سامل عن أبيه قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكي - ٥٤٤١
ـ أو ماشية ـ نقص من عمله كل يوم قرياطان قال :  : وقال سامل قال أبو هريرة : من اقتىن كلبا إال كلبا ضاريا 

  وكان صاحب حرث : أو كلب حرث قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



كانت ميني : يثمة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سامل عن ابن عمر قال حدثنا أبو خ - ٥٤٤٢
  ال ومقلب القلوب : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا : م رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: حدثنا أبوخيثمة حدثنا وكيع حدثنا حنظلة عن سامل عن أبيه قال  - ٥٤٤٣
  استأذنكم نساؤكم إىل املساجد فأذنوا هلن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن عبيد حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن أيب بكر بن سامل عن أبيه عن جده قال  - ٥٤٤٤
  نار إن الذي يكذب علي يبين له بيت يف ال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبوخيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخرنا ابن أيب ذئب عن احلارث بن عبد الرمحن عن سامل بن عبد  - ٥٤٤٥
إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بـ الصافات يف : اهللا عن ابن عمر قال 

  صالة الفجر 
  إسناده جيد : ل حسني سليم أسد قا

كنت : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا نافع بن عمر اجلمحي عن أيب بكر بن موسى قال  - ٥٤٤٦
مع سامل بن عبد اهللا يف سفر فمرت رفقة ألم البنني فيها أجراس فحدث سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ! رفقة فيها جلجل فكم يف هذه من جلجل ؟  ال تصاحب املالئكة: قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سامل عن أبيه قال : حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة العمري قال  - ٥٤٤٧
  من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 
  إسناده حسن : ل حسني سليم أسد قا

قال : حدثين إبراهيم عن الزهري عن سامل عن أبيه قال : حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة العمري قال  - ٥٤٤٨
: إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  هللا يصوم قبل اهلالل بيوم إذا غم عليه كان عبد ا: قال سامل 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا أبو عامر حوثرة بن أشرس حدثنا عقبة بن أيب الصهباء أو خرمي الباهلي عن سامل عن أبيه  - ٥٤٤٩
هنا ثالث مرات أال إن الفنت من ها : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى الصبح مث استقبل مطلع الشمس فقال 

  ومن مث يطلع قرن الشيطان 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو عامر أخربين عقبة يعين ابن الصهباء عن سامل عن أبيه  - ٥٤٥٠
أين رسول اهللا إليكم ؟ ألستم تعلمون : كان يف نفر من أصحابه فأقبل عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

: ألستم تعلمون أنه من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن طاعة اهللا طاعيت ؟ قالوا : بلى نشهد أنك رسول اهللا قال : قالوا 
فإن من طاعة اهللا أن تطيعوين ومن طاعيت أن : ( بلى نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع اهللا ومن طاعة اهللا طاعتك قال 

  ) أمراءكم وإن صلوا قعودا فصلوا قعودا  تطيعوا أمراءكم أطيعوا
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن أبن إسحاق حدثين حممد بن مسلم عن سامل بن  - ٥٤٥١
با عبد الرمحن ما ترى يا أ: جلس رجل من أهل الشام إىل عبد اهللا بن عمر وأنا معه فقال له : عبد اهللا بن عمر قال 

فإن أباك قد كان ينه : حسن مجيل ملن صنع ذلك فقال له الرجل : يف التمتع بالعمرة إىل احلج ؟ فقال له عبد اهللا 
أرأيت إن كان أيب هنى عنها وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمل ! ويلك : فغضب عبد اهللا مث قال ! عنها 

: ال بل بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : ليه و سلم تأخذ أم بأمر أيب ؟ قال هبا أمر رسول اهللا صلى اهللا ع
  فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد فعل ذلك فقم لشأنك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : ال حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه ق - ٥٤٥٢
إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا وكان عبد اهللا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يصوم قبل اهلالل بيوم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: بد اهللا عن أبيه قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن أبن شهاب عن سامل بن ع - ٥٤٥٣
  من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر يف أهله وماله : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن  - ٥٤٥٤
أال إمنا بقاؤكم فيما سلف قبلكم من األمم كما بني صالة : ت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عمر قال مسع

أويت أهل التوراة التوراة فعملوا حىت انتصف النهار مث عجزوا فأعطوا قرياطا مث أويت : العصر إىل غروب الشمس 
اطا مث أوتينا القرآن فعملنا إىل غروب الشمس أهل اإلجنيل اإلجنيل فعملوا إىل صالة العصر مث عجزوا فأعطوا فري

أي ربنا مل أعطيت هؤالء قرياطني قرياطني وأعطيتنا قرياطا قرياطا وحنن : فأعطينا قرياطني قرياطني فقال أهل الكتابني 
  فهو فضلي أوتيه من أشاء : ال قال : هل ظلمتكم من أجركم شيئا ؟ قالوا : كنا أكثر عمال منهم ؟ قال اهللا 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

ال تبايعوا الثمر بالتمر : وعن ابن شهاب عن سامل عن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٥٤٥٥
وما اختذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قاضيا وال أبو بكر وال عمر : ن وال تبايعوا الثمر حىت يبدو صالحه قال 



  صغارها : أكفين بعض األمور يعين : انه فقال ليزيد ابن أخت منر حىت كان يف آخر زم
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مفاتيح الغيب : ( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : وعن ابن شهاب عن سامل عن أبيه  - ٥٤٥٦
ا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري إن اهللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام وم: ( مخس 

   ٣٤: لقمان ) نفس بأي أرض متوت إن اهللا عليم خبري 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت رسول اهللا صلى : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب حدثنا أيب عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه قال  - ٥٤٥٧
  ملئة ال تكاد جتد فيها راحلة إمنا الناس كاإلبل ا: اهللا عليه و سلم يقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعيسى أمحر ولكن : وعن سامل مسع عبد اهللا بن عمر يقول  - ٥٤٥٨
لرجلني بينما أنا نائم أراين أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر بني ا: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

هذا ابن مرمي فذهبت ألتفت فإذا رجل أمحر جسيم جعد : من هذا ؟ قالوا : ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه فقلت 
الدجال أقرب الناس به شبها رجل من : الرأس أعور العني اليمىن كأن عينه عنبة طافية فقلت من هذا ؟ قالوا 

  طلق هلك يف اجلاهلية وهو من بين املص: إبن قطن قال حممد : خزاعة يقال له 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يونس بن حممد حدثنا عبد اهللا بن عمر عن موسى بن عقبة عن سامل عن أبيه  - ٥٤٥٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يوتر على راحلته 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

خيثمة حدثنا أمحد بن إسحاق حدثنا وهيب حدثين موسى بن عقبة عن سامل بن عبد اهللا بن حدثنا أبو  - ٥٤٦٠
إنك : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيت وهو باملعرس من ذي احلليفة يف بطن الوادي فقيل له : عمر عن أبيه 

  ببطحاء مباركة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن ابن عمر : دثنا أمحد بن إسحاق حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة عن نافع و سامل حدثنا أبو خيثمة ح - ٥٤٦١
  كان إذا مر بذي احلليفة تاب هبا حىت يصبح وخيرب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل ذلك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه أنه كان : حدثين سامل : بن عقبة قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى  - ٥٤٦٢
حني امر أسامة بن زيد فبلغه أن الناس عابوا على اسامة وطعنوا يف  -صلى اهللا عليه و سلم  -حيدث عن رسول اهللا 
أال إنكم تعيبون أسامة وتطعنون يف : فقال  -كما حدثين سامل  -صلى اهللا عليه و سلم  -إمارته فقام رسول اهللا 



وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل وإن كان خليقا لإلمارة وغنه ألحب الناس إيل كلهم وإن أبنه هذا ألحب  غمارته
  الناس إيل فاتستوصوا به خريا فإنه من خياركم 

  حاشال فاطمة : ما مسعت عبد اهللا حيدث هبذا احلديث قط غال قال : قال سامل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت ساملا : عاصم بن عبيد اهللا أخربين قال : و خثيمة حدثنا حبان بن هالل حدثنا شعبة قال حدثنا أب - ٥٤٦٣
  ان ابن عمر قال يا رسول اهللا رأيت ما نعمل فيه ؟ يف أمر قد فرغ منه : حيدث عن ابن عمر 

  أو يف امر مبتدأ أو ميتدع ؟ 
أما من كل من أهل السعادة فإنه : ل ميسر منه أعمل يا ابن اخلطاب فك -شرك الكعبة  -فيما قد فرغ : قال 

  يعمل للسعادة ومن كل أهل الشقاء فغنه يعمل للشقاء 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن أخيه ابن شهاب عن الزهري عن سامل  - ٥٤٦٤
  و أبا بكر و عمر و عثمان كانوا ميشون امام اجلنازة  -يه و سلم صلى اهللا عل -أن رسول اهللا : عن أبيه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي حدثنا عبد العزيز بن حممد عن عبيد اهللا عن نافع و سامل  - ٥٤٦٥
  األهلية هني عن أكل حلم احلمر  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن ابن عمر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 -عن النيب : حدثنا حممد بن بكار أبو عبد اهللا حدثنا و أبو معشر عن موسى بن عقبة عن سامل عن أبيه  - ٥٤٦٦
  كل مسكر حرام : قال  -صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

نا عبد اهللا بن نافع املدين عن عاصم عن بالل بن أيب بكر عن سامل بن حدثنا حممد بن إسحاق املسييب حدث - ٥٤٦٧
كل مكسر مخر وكل مسكر حرام قليله وكثرية  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عبد اهللا عن أبيه قال 

  سواء 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

: ابن عياض عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : ين حدثنا حممد بن إسحاق املسييب حدثنا أنس يعي - ٥٤٦٨
من : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : حدثين سامل بن عبد اهللا بن عمر أن عبد اهللا بن عمر قال 

  باع عبدا فماله للذي باعه إال ان يشترط املتباع ومن باع خنال قد أبرت فثمرهتا الذي باعها إال انن يشترط املتباع 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



وقال : قال موسى بن عقبة : ابن فليح قال : حدثين حممد يعين : حدثنا حممد بن اسحاق املسييب قال  - ٥٤٦٩
يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : أخربين سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر قال : ابن شهاب 

من : راسه ماء فقلت  -أو يهراق  -يين أطوف بالكعبة فإذا رجل سبط الشعر بني الرجلني ينطف بينا أنا نائم رايت: 
  ابن مرمي : هذا ؟ قالوا 

  من هذا ؟ : فذهبت ألتفت فإذا رجل أمحر جسيم جعد الرأس أعور كأن عينه هنبة طافية فقلت 
  الدجال أقرب الناس به شهبا ابن قطن : قالوا 

  سناده قوي إ: قال حسني سليم أسد 

حدثنا جماهد بن موسى اخلتلي حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسني عن الزهري عن سامل عن ابن  - ٥٤٧٠
كتب كتاب الصدقة فقرنة بسيفه فلم خيرجه غلى أعماله حىت  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عمر 

يف مخس من اإلبل شاة ويف عشر شاتان ويف مخس  :قبض فعمل به أبو بكر حىت قبض مث عمل به عمر فكان فيه 
عشرة ثالث شياه ويف عشرين أربع شياه ويف مخس عشرين ابنة خماض غلى مخس وثالثني فإن زادت فقيها ابنة لبون 

غلى مخس واربعني فإن زادت فقيها حقة ستني فإن زاد ففيها جذعة غلى مخس وسبعني فإن زادت ففيها ابنتا لبون 
زادت فحقتان غلى عشرين ومئة فإن زادت على عشرينت ومئة ففي كل مخسني حقة ويف كل  غلى تسعني فإن

  أربعني بنت ليون 
ويف صدقة الغنم يف كل أربعني شاة شاة غلى عشرين ومئة فإن زادت فشاتان غلى مئتني فإن زادت أربعني فثالث 

مئة وال يفرق بني جمتمع وال جيمع بني  شياه ثالث مئة فإن زادت ففي كل مئة شاة اة وليس فيها شيء حىت تبلغ
  مفترق خمافة الصداقة وما كان من خليطني فإهنما يتراجعان بالسوية وال تؤخذ يف الصداقة هرمة وال ذات عوزار 

  ومل يذكر الزهري البقر : قال سفيان 
  ياخذ من الوسط  ثلثا خيارا وثلثا شرارا وثلثا أوساطا: إذا جاء املصدق قسم املال أثالثا : قال الزهري 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  وبإسناده حنوه : حدثنا أبو خثيمة حدثنا عباد بن العوام  - ٥٤٧١

كانت مييين : حدثنا جماهد بن موسى حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن موسى عن سامل عن ابن عمر قال  - ٥٤٧٢
   ومفلوب القلوب الذي حيلف عليها وال -صلى اهللا عليه و سلم  -النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا زهري حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث حدثين ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال  - ٥٤٧٣
  يسمح إال الركنني السمانيني  -صلى اهللا عليه و سلم  -مل أر رسول اهللا : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا زهري أمحد بن إسحاق حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة عن نافع وسامل  - ٥٤٧٤
كان يفعل  -صلى اهللا عليه و سلم  -وخيرب رسول اهللا : أن ابن عمر كان إذا مر بذي احلليفة بات هبا حىت أصبح 



  ذلك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : عن سامل عن أبيه  حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان عن الزهري - ٥٤٧٥
  يهل أهل املدينة من ذي احلليفة وأهل الشام من اجلحفة وأهل جند من قرن : قال 
  ويهل أهل اليمن من يلملم : وذكر يل ومل أمسعه قال : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : زهري عن سامل عن أبيه حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان عن ال - ٥٤٧٦
  هنى عن بيع الثمر بالتمر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  رخص يف العريا  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : فأخربه زيد بن ثابت : قال  - ٥٤٧٧
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : مد حدثنا سفيان عن الزهري سامل عن أبيه حدثنا عمرو بن حم - ٥٤٧٨
رجل أتاه اهللا ماال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم به : ال حسد إال يف اثنتني : 

  آناء الليل والنهار 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  سامل عن أبيه وعن  - ٥٤٧٩
من أشترى خنال بعد أن تؤبر فثمرهتا للبائع إال أن يشترط املتباع ومن : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : 

  باع عبدا وله مال فمكاهلن للبائع إال أن أشترط املتباع 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من جاء منطم اجلمعة : أنه قال على املنرب  -هللا عليه و سلم صلى ا -يبلغ به النيب : وعن سامل وعن أبيه  - ٥٤٨٠
  فليغتسل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه قال  - ٥٤٨١
ه غلى املنكبني وإذا ركع وإذا يرفع يديه إذا أفتتح الصالة رفع يدي -صلى اهللا عليه و سلم  -رأيت رسول اهللا : 

  رفع رأسه من الركوع وال يرفع بني السجدتني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



و أبا بكر و  -صلى اهللا عليه و سلم  -رأى النيب : حدثنا عمرو بن حممد عن الزهري عن سامل عن ابيه  - ٥٤٨٢
  عمر ميشون أمام اجلنازة 

  حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

أال إن اهللا : عمر وهو حيلف بأبيه فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسع النيب : وعن سامل عن أبيه  - ٥٤٨٣
  ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم 

  و اهللا ما حلفت هبا بعد ذاكرا وال آثرا : فقال عمر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال ط أرى رؤياكم قد تواطأت يف العشر  - عليه و سلم صلى اهللا -أن النيب : وعن سامل وعن أبيه  - ٥٤٨٤
  األواخر فأطلبوا يف السبع البواقي أو يف الوتر منها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جيمع بني املغرب والعشاء إذا جد  -صلى اهللا عليه و سلم  -رأيت رسول اهللا : وعن سامل عن أبيه قال  - ٥٤٨٥
  به السري 

  إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س

  قال ال تتركوا النار يف بيوتكم حني تنامون  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن سامل عن أبيه  - ٥٤٨٦
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ياء احل: مسع رجال يعظ أخاه يف احلياء فقال له  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن سامل عن أبيه  - ٥٤٨٧
  من اإلميان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال تلبسوا : ما يلبس احملرم من الثيا فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -سأل النيب : وعن سامل عن أبيه  - ٥٤٨٨
القميص وال السراويالت وال العائم وال الربانس وال ثوبا مسه ورس وال زعفران وال تلبسوا اخلفني إال رجل 

  ع نعالن فليقطعهما أسفل من الكعبني ليست ل
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  هنى عن بيه الثمر حىت يبدو صالحه  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : وعن سامل عن أبيه  - ٥٤٨٩
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  وعن سامل عن أبيه  - ٥٤٩٠
  يف الدار والدابة واملراة : الشؤم يف ثالث  قال -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال إذا أستأذنت أحدكم امرأته اىل املسجد  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن سامل وعن أبيه  - ٥٤٩١
  فال مينعها 
  عن نافع فسره أنه بالليل : قال رجل : قال سفيان : قال عمرو 

  إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س

إن :  -صلى اهللا عليه و سلم  -يبلغ به النيب : حدثنا عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه  - ٥٤٩٢
  بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن سامل عن أبيه  حدثنا عمرو حدثنا سفيان عن الزهري - ٥٤٩٣
  ك ألاتقلوا احليات وذا الطفيتني واألبتر فإهنما يتلمسان البصر ويستسقطان احلبل 

وهو يطارد حية فقال  -أو زيد بن اخلطاب  -وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة بن عبد املنذر 
  وات البيوت إنه قد هنى عن ذ: 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : حدثنا عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه  - ٥٤٩٤
  صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة توتر لك ما مضى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -يبلغ به امليب : عن أبيه وعن سامل  - ٥٤٩٥
  أهله وماله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : حدثنا عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه  - ٥٤٩٦
  فكأمنا وتر أهله وماله  -صالة العصر  -الصالة  إن الذي تفوته: أنه قال  -

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما  -صلى اهللا عليه و سلم  -سئل النيب : حدثنا عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه قال  - ٥٤٩٧
الغراب والفأرة : ل مخس من الدواب ال جناح على من قتلهن يف احلرم واحل: يقتل احملرم من الدواب ؟ فقال 

  والعقرب واحلدأة واللب العقور 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري ن حدثنا يزيد بن زريع أخربنا معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه  - ٥٤٩٨
واألبتر فإهنما يذهبان البصر ويسقطان  أقتلوا احليات وأقتلوا ذا الطفيتني: قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب 

  احلبل 



صلى اهللا عليه و  -قال عبد اهللا بن عمر فبينا أنا اطارد حية إذ رآين أبو لبابة فقال ابو لبابة فقلت إن رسول اهللا 
  أمر بقتلها فقال أبو لبابة ك إنه هنى بعد ذلك  -سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مة حدثنا إمسعيل بن أيب أويس حدثين مالك عن ابن شهاب عن سامل عن ابيه عبد اهللا بن حدثنا أو خثي - ٥٤٩٩
مسع اللخ ملن محده : كان إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن روس اهللا : عمر 

  ربنا ولك احلمد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حممد بن أمساء حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن سامل بن عبد اهللا حدثنا عبد اهللا بن  - ٥٥٠٠
ال يضرك أن ال حتج العام إنا خناف أن : أخرباه أهنما كلما عبد اهللا ليايل نزل اجليش بابن الزبري قبل أن يقتل فقاال 

  حيال بينك وبني البيت 
 -فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول اهللا  -ليه و سلم صلى اهللا ع -قد خرجنا مع رسول اهللا : فقال : 

هديه وحلق رأسه واشهدم أين قد أوجبت عمرة إن شاء اهللا أنطلق فإن خلي بيين وبني  -صلى اهللا عليه و سلم 
وانا معه فأهل بالعمرة بذي  -صلى اهللا عليه و سلم  -البيت طفت وإن حيل بيين وبينه فعلت كما فعل رسول اهللا 

إمنا شأهنما واحد وأشهدكم أين قد أوجبت حجة مع عمريت فلم حيل منهما حىت أحل : ليفة مث سار ساعة فقال احل
يوم النحر وكان يقول من مسع احلج والعمرة فأهل هبما فإنه ال حيل حتىيحل منهما مجيعا يوم النحر فيطوف النحر 

  ل مكة فيطوف عنهاما طوافا واحدا بالبيت وبالصفا واملروة يوم يدخ
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن عبد الصمد أو صاحل بن عبد الصمد أخوه حدثنا قاسم عن سفيان عن عاصم عن سامل  - ٥٥٠١
يأ أخي أدع وال : يستأذن يف العمرة فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -جاء عمر اىل رسول اهللا : قال : عن ابن عمر 

  لدعاء تنسنا يف صاحل ا
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا ابراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا أصرم ين حوشب عن زياد بن سعد عن الزهري عن سامل عن  - ٥٥٠٢
  إذا كان الفيء ذراعا ونصفا إىل ذراعني فصلوا الظهر :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : أبيه قال 

  اده ضعيف إسن: قال حسني سليم أسد 

حدثنا وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد عن عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن سامل عن ابن  - ٥٥٠٣
البوق فكرهه من : استشار املسلمني فيما جيمعهم على الصالة فقالوا  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عمر 

تلك الليلة النداء رجل من األنصار يقال له عبد اهللا بن أج اليهود مث ذكر الناقوس فكرهه من أجل الناصاري فأري 
  بالال فأذن به  -صلى اهللا عليه و سلم  -زيد و عمر بن اخلطاب فطرقه األنصاري فأمر بين اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  الصالة خري من النوم : وزاد بالل يف نداء الصالة الفجر : قال الزهري  - ٥٥٠٤
   -صلى اهللا عليه و سلم  -نيب اهللا  فأقرها: 

  ام إي قد رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقين : وقال عمر 

  حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن سامل  - ٥٥٠٥
  له من فاتته العصر فكأمنا وتر أهله وما:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن ابن عمر قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : حدثنا وهب أخربنا خالد عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال  - ٥٥٠٦
  ومن فاتته العصر :  -

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أة حدثين أبو مطر أن مسع سامل بن حدثنا نعيم بن هيصم حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن احلجاج بن أرط - ٥٥٠٧
: إذا مسع الرعد والصواعق قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : عبد اهللا بن عمر حيدث عن أبيه قال 

  اللهم ال تقتلنا بغضبك وال هتلكنا بعذابك وعاقنا لذلك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: سي حدثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه حدثنا عبد األعلى بن محاد النر - ٥٥٠٨
من باع له مال فإن ماله للبائع إال أن يشترط املتبتع ومن باع خنال قد : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب 

  أبرت فإن مرها للبائع إال أن يشترط املتباع 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : بن ايب شيبة حدثنا طلحة يعني ابن حيىي عن يونس عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه قال  عثمان - ٥٥٠٩
  ال ترفعوا أبصاركم غلى السماء أن يلتمع :  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت ابن : مسعت ساملا يقول : لة قال حدثنا عبد اهللا بن منري الكويف حدثنا إسحاق با سليمان عن حنظ - ٥٥١٠
  يقول إذا أستاذنكم نساؤكم غلى املساجد فأذنوا هلن  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : عمر يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عت رسول مس: حدثنا واصل بن عبد األعلى الكويف حدثنا ابن فصيل عن ابيه عن سامل عن ابن عمر قال  - ٥٥١١
إن الفتنة جتيء من ها هنا وأومأ بيده حنو املشرق حيث يطلع قرن الشيطان : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا 

وقتلت نفسا { : وأنتم يضرب بعضكم بعض رقاب بعض وإمنا قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ قال اهللا له 
  } فنجيناك من الغم وفتناك فتونا 

  إسناده صحيح : أسد قال حسني سليم 



قال رسول اهللا : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا معتمر عن برد بن سنان عن الزهري عن سامل عن أبيه قال  - ٥٥١٢
  ال ينبغي ألحد أن يبيت ثالث ليال إال ووصيته عنده :  -صلى اهللا عليه و سلم  -

  فما بت ليلة إال ووصييت عندي موضوعة أو كما قال : قال 
  إسناده ضعيف : ليم أسد قال حسني س

حدثنا جبارة بن مغلس حدثنا عبد العزيز ابن ايب سلمة املاجشون أخربين صاحل بن كيسان عن سال ابن  - ٥٥١٣
إذا أقبل من احلج أو العمرة كلما أوىف على  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : عبد اهللا عن أبيه قال 

ال إله إال اهللا وحد ه ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو : يقول فدفد أو ثنية كرب ثالث تكبريات مث 
  على كل شيء قدير آيبون تأئبون لربنا حامدون صدق اهللا وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يد اهللا عن ايب بكر بن سامل عن سامل عن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا حممد بن بشر حدثنا عب - ٥٥١٤
أرأيت يف النوم اين أنزع بدلو على قليب فجأة : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عبد اهللا بن عمر 

أبو بكر فنزع زنوبا أو ذنوبني فنزع نزعا ضعيفا واهللا يغفر له مث جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا فلم أر عبقريا من 
  يفري فريه حىت روي الناس وضربوا بعطن الناس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت ساملا قال : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا إسحاق بن سليما الرازي حدثنا حنظلة قال  - ٥٥١٥
  خرج إسامة وعليه حلة : خرج إسامة يقول : مسعت ابن عمر يقول 

  طشققها ألهلك مخرا  -ليه و سلم صلى اهللا ع -فقال رسول اهللا : 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: مسعت ساملا قال : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي حدثنا حنظلة قال  - ٥٥١٦
يحا خري له ألنن يكون جوف ابن آدم مملوءا ق:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : مسعت ابن عمر يقول 

  من أن يكون مملوءا شعرا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 -قال رسول اهللا : حدثنا علي بن اجلعد أخربنا ابن ايب ذئب عن ابن شهاب عن سامل عن ابن عمر قال  - ٥٥١٧
ا فلم يشترط من أشترى خنال بعدما أبرت فلم يشتطر مثرهتا فال شيء له ومن أشترى عبد:  -صلى اهللا عليه و سلم 

  ماله فال شيء له 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين موسى بن : حدثنا يعقوب بن الدورقي حدثنا أبو عاصم عن فضيل بن سليمان أيب سليمان قال  - ٥٥١٨
زيد قال ملا استعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسامة بن : عقبة عن سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر قال 

فبلغ النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك ـ أو شيء من ذلك ـ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : الناس فيه قال 



قد بلغين ما قلتم يف اسامة ولقد قلتم ذلك يف أبيه قبله وإنه خلليق لألمارة وإنه خلليق لألمارة وإنه ألحب : سلم 
  الناس إيل قال فما استثىن فاطمة وال غريها 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم بكري حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخربين إبن شهاب أخربين سامل بن عبد  - ٥٥١٩
أنه كان ميشي بني يدي اجلنازة وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم و أبا بكر و عمر و : اهللا عن عبد اهللا بن عمر 
  امها عثمان كانوا ميشون أم
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كانت ميني النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ال : حدثنا حممد بن عباد املكي عن سامل عن أبيه قال  - ٥٥٢٠
  ومصرف القلوب 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

بن سعيد عن موسى بن حدثنا حسني بن األسود الكويف ن حدثنا حممد بن بشر العبدي حدثنا سفيان  - ٥٥٢١
  ال ومقلب القلوب : كانت ميني النيب صلى اهللا عليه و سلم اليت حيلف هبا : عقبة عن سامل عن إبن عمر قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا احلسني بن األسود حدثنا أبو أسامة حدثنا عمر بن محزة أخربين سامل أخربين عبد اهللا بن عمر  - ٥٥٢٢
إنك كتبت : سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتى حباطب بن أيب بلتعة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ر

هذا الكتاب ؟ فقال نعم أما واهللا ذاك يا رسول اهللا ان يكون بغري إميان من قليب ولكن لن يكن أحد من قريش إال 
إئذي يل فيه فقال رسول : ع اهللا يل بذلك أهلى فقال عمر وله أهل وخدم مينعون له أهله فكتبت كتابا رجوت أن مين

وما : أو كنت قاتله ؟ قال نعم إن أذنت يل فيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  اعملوا ما شئتم ؟ : يدريك لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا : مسعت ساملا يقول : حدثنا حسني بن األسود حدثنا أبو أسامة حدثنا عمر بن محزة قال  - ٥٥٢٣
هذا يهودي ! يا مسلم : تقتلون أنتم اليهود حىت يقول احلجر : بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ورائي تعال فاقتله 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي حدثين أيب حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سامل عن أبيه  - ٥٥٢٤
رأيت الناس مجعوا للحساب فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبني ويف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

من الناس يفري فريه حىت ضرب الناس بعطن  نزعه ضعف واهللا يغفر له مث قام عمر فاستحالت غربا فلم أر عبقريا
  األجري : والعبقري : قال 

  رجاله ثقات ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي حدثين أيب حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سامل عن أبيه  - ٥٥٢٥
ت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من املدينة حىت قدمت مهيعة رأي: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : قال 

  اجلحفة فأول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الرؤيا وباء املدينة ينتقل إىل اجلحفة : وهي 
  رجاله ثقات وصح اإلسناد : قال حسني سليم أسد 

نافع عن ابن عمر و سامل عن ابن  حدثنا عبد الغفار بن عبد اهللا حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اهللا عن - ٥٥٢٦
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن حلوم احلمر األهلية : عمر 

  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق اجليزي حدثنا مؤم حدثنا سفيان حدثنا شيخ من أهل املدينة عن  - ٥٥٢٧
يعىن : واقية كواقية الوليد قال أبو يعلى : اهللا عليه و سلم يقول يف دعائه  كان النيب صلى: سامل عن أبيه قال 

  املولود وكذا فسر لنا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين حممد بن عمرو عن سامل بن عبد اهللا عن : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حيىي يعين ابن زكريا قال  - ٥٥٢٨
  ال يصلح بيع الثمرحىت يبدو صالحه : اهللا عليه و سلم  قال رسول اهللا صلى: أبيه قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت رسول اهللا صلى : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه قال  - ٥٥٢٩
  من جاء منكم إىل اجلمعة فليغتسل : اهللا عليه و سلم يقول على املنرب 

  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

أن النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سامل عن أبيه  - ٥٥٣٠
  سلم كان إذ جد به السري مجع بني املغرب والعشاء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ال تتركوا النار يف بيوتكم حني تنامون : ال وبه عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ق - ٥٥٣١
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم و أبا بكر و عمر ميشون أمام اجلنازة : وعن أبيه قال  - ٥٥٣٢
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال يلبس القميص : يلبس احملرم من الثياب قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل ما : وعن أبيه  - ٥٥٣٣
وال العمامة وال الربنس وال السراويل وال ثوبا مسه زعفران وال ورس وال خفني إال ملن مل جيد النعلني فمن مل جيد 

  النعلني فليقطعهما حىت تكونا أسفل عند الكعبني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا افتتح الصالة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رأيت : وعن أبيه قال  - ٥٥٣٤
  أراد أن يركع وبعد الركوع وال يرفع بني السجدتني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  يف الفرس واملرأة والدار : الشؤم يف ثالث : وعن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٥٥٣٥
  إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

  إن احلياء من اإلميان : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسع رجال يعظ أخاه يف احلياء فقال : وعن أبيه  - ٥٥٣٦
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 إن اهللا: وأيب وأيب فقال : أن النيب صلى اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسع عمر وهو يقول : وعن أبيه  - ٥٥٣٧
  ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم قال عمر واهللا ما حلفت هبا بعد ذاكرا وال آثرا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من اقتىن كلبا إال كلب صيد أو ماشية نقص من أجره : وعن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٥٥٣٨
  كل يوم قرياطان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل املسجد فال مينعها قال : وعن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٥٥٣٩
  سفيان فسروه بالليل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أقتلوا احليات وذا الطفيتني واألبتر فإهنما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن أبيه قال  - ٥٥٤٠
مسان البصر ويستسقطان احلبل وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن اخلطاب وهو يلت

  إنه هنى عن ذوات البيوت : يطارد حية فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 تسمعوا ابن أم إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت: وعن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٥٥٤١
  مكتوم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ يعين ليلة القدر ـ فقال هلم النيب صلى اهللا : وعن أبيه قال  - ٥٥٤٢ رأى رجل أهنا ليلة كذا وكذا من العشر 
  نها يف الوتر م: أرى رؤياكم قد تواطأت على أهنا يف العشر األواخر فاطلبوها يف العشر األواخر : عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



رجل آتاه اهللا القرآن فهو : ال حسد إال يف اثنتني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : وعن أبيه قال  - ٥٥٤٣
  يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه اهللا ماال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار 

  ه صحيح إسناد: قال حسني سليم أسد 

مخس من الدواب ال جناح على من قتلهن يف : وعن أبيه يبلغ به النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٥٥٤٤
  واألسد والذئب والزنبور العقور : الغراب والفأرة والعقرب والكلب العفور قال سفيان : اإلحرام واحلرم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا : عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سامل عن ابن عمر  حدثنا إسحاق حدثنا - ٥٥٤٥
غسيل فقال النيب : حسبت أنه قال : جديد قميصك أن غسيل ؟ قال : عليه و سلم رأى على عمر قميصا أيب فقال 

  البس جديدا وعش محيدا ن ومت شهيدا : صلى اهللا عليه و سلم 
  ح إسناده صحي: قال حسني سليم أسد 

ما حق امرىء مير عليه ثالث : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : وبه عن ابن عمر قال  - ٥٥٤٦
  فما مرت علي ثالث قط إال ووصييت عندي : ليال إال ووصيته عنده قال عبد الرزاق 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لعن رسول : معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه قال  حدثنا إسحاق حدثنا عبد العزيز بن حممد حدثنا - ٥٥٤٧
ليس لك من األمر { : ناسا من املنافقني فأنزل اهللا تعاىل : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صالة الصبح فالنا وفالنا 

  } شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان ميني رسول اهللا صلى : ا عبد العزيز بن حممد عن موسى عن سامل عن أبيه قال حدثنا إسحاق حدثن - ٥٥٤٨
  ال ومقلب القلوب : اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه قال  - ٥٥٤٩
  اإلبل املئة ليس فيها راحلة الناس ك: و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن عمر استأذن النيب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم عن سامل عن ابن عمر  - ٥٥٥٠
  يا أخي أشركنا يف صاحل دعائك وال تنسنا : صلى اهللا عليه و سلم يف العمرة فأذن له قال 

  إسناده ضعيف :  قال حسني سليم أسد

حدثين حيىي بن أيب كثري أن أبا قالبة حدثه عن : حدثنا زهري حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا األوزاعي قال  - ٥٥٥١
خترج نار من حبر : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر قال 



  عليكم بالشام : يارسول اهللا فا تأمرنا ؟ قال : قلنان حضرموت ـ أو من حضرموت ـ تسوق الناس ف
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل بن جعفر أخربين حممد يعين إبن أيب حرملة عن سامل بن عبد اهللا عن  - ٥٥٥٢
ية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم من اقتىن كلبا إال كلب ماش: أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أو كلب حرث : قرياط قال عبد اهللا وقال أبو هريرة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبن أيب ذئب عن : حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا شبابة بن سوار و يزيد بن هارون قاال  - ٥٥٥٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليأمرنا : مر عن أبيه قال احلارث بن عبد الرمحن عن سامل بن عبد اهللا بن ع

ـ الصافات    بالتخفيف وإن كان ليؤمنا يف الفجر ب
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

حدثين الفضل بن الصباح حدثين معن بن عيسى حدثنا خالد بن أيب بكر بن عبيد اهللا بن عمر عن سامل  - ٥٥٥٤
باب أميت الذي تدخل منه اجلنة عرضه مسرية : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم :  بن عبد اهللا عن أبيه قال

  إهنم ليضغطون عليه حىت تكاد مناكبهم تزول ! الراكب اجملود اجملود ـ ثالثا 

حدثين سامل بن عبد اهللا بن عمر عن عبد : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا الوليد بن حممد عن الزهري قال  - ٥٥٥٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يسبح وهو على ظهر الدابة حيث كان وجهه قال أبو يعلى : بن عمر اهللا 

  يعين يصلي : 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن حممد عن عبد اهللا بن يسار عن  - ٥٥٥٦
ثالثة ال يدخلون اجلنة وثالثة ال ينظر اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : د اهللا عن أبيه قال سامل بن عب

ـ : إليهم يوم القيامة  العاق لوالديه والديوث واملرأ املترجلة وثالثة ال ينظر إليهم بوم القيامة ـ فثىن العاق لوالديه 
  ومدمن اخلمر واملنان مبا أعطى 

  إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم

سافرت مع النيب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد حدثنا مهام حدثنا مطر عن سامل عن أبيه قال  - ٥٥٥٧
  صلى اهللا عليه و سلم ومع عمر فكانا ال يزيدان على ركعتني وكنا ضالال فهدانا اهللا فبه نقتدي 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كلتا يدي : مسعت عكرمة يقول : بن محاد الكويف حدثنا أبو أسامة عن عمر بن محزة قال  حدثنا احلسن - ٥٥٥٨
مث يأخذ : أنا امللك أين اجلبارون ؟ أين املتكربون ؟ قال : اهللا ميينان فيطوي السماوات فيأخذهن بيده مث يقول 

فحدثت هبذا احلديث سامل بن : ل عمر أنا امللك أين اجلبارون ؟ أين املتكربون ؟ قا: األرضني بيده األخرى ويقول 



يطوى اهللا السماوات يوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا عبد اهللا بن عمر قال : عبد اهللا فقال سامل 
أنا امللك أين اجلبارون ؟ أين املتكربون ؟ مث يطوي األرضني مث يأخذهن : القيامة مث يأخذهن بيده اليمىن مث يقول 

  أنا امللك أين اجلبارون ؟ أين املتكربون ؟ : مث يقول  بشماله
  أخرجه مسلم : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن إبراهيم النكري حدثنا مبشر يعين إبن إمساعيل احلليب عن األوزاعي عن الزهري عن سامل  - ٥٥٥٩
  رأته إىل املسجد فال مينعها إذا استأذنت أحدكم ام: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن أبيه قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا نصر بن علي اجلهضمي حدثنا عبد اهللا يعين إبن داود عن حنظلة بن أيب سفيان عن سامل عن إبن  - ٥٥٦٠
كل  من اختذ كلبا إال كلبا ضاريا أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره: عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وكان أبو هريرة يزرع : أو كلب زرع قال : يوم قرياطان فقال أبو هريرة 
  إسناده ضعيف واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره : حدثنا نصر بن علي أخربنا إبن داود عن حنظلة عن سامل  - ٥٥٦١
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يراجعها 

  إسناده ضعيف : ال حسني سليم أسد ق

مسعت سامل بن عبد اهللا حيدث عن : حدثنا حممد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا كثري بن زيد املدين قال  - ٥٥٦٢
  ال يكون املؤمن لعانا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أبيه قال 

أنه مسع رجال مسع : هري أن سامل بن عبد اهللا حدثه حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا أبو أويس عن الز - ٥٥٦٣
: هو حالل قال الشامي : رجال من أهل الشام يسأل عبد اهللا بن عمر عن املتمتع بالعمرة إىل احلج فقال عبد اهللا 

بع أم أرأيت إن كان أيب هنى عنها وصنعها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر أيب تت: فإن أباك قد هنى قال عبد اهللا 
قد صنعها : بل أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال : فقال الشامي ! أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟ 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مل بن عبد اهللا عن أبيه حدثنا أمحد بن الدورقي حدثنا إمساعيل بن إبراهيم أخربنا معمر عن الزهري عن سا - ٥٥٦٤
رأيت رسول اهللا صلى عليه وسلم إذا دخل يف الصالة يرفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وال : قال 

  يفعل ذلك يف السجود 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



شهاب أن سامل بن  حدثنا أمحد بن عيسى املصرى حدثنا عبد اهللا بن وهب حدثين يونس بن يزيد عن ابن - ٥٥٦٥
  بات رسول صلى اهللا عليه و سلم بذي احلليفة مبدأه وصلى يف مسجدها : عبد اهللا أخربه أن عبد اهللا بن عمر قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلسن بن إمساعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سامل عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا  - ٥٥٦٦
إمنا يقاؤكم فيما سلف من األمم كما بني صالة العصر إىل غروب الشمس فأويت أهل التوراة : و سلم قال عليه 

التوراة فعملوا إىل نصف النهار مث عجزوا فأعطوا قرياطا قرياطا وأويت النصارى اإلجنيل فعملوا إىل صالة العصر مث 
ة العصر إىل غروب الشمس فإعطينا قرياطني قرياطني عجزوا فأعطوا قرياطا قرياطا فأوتينا القرآن فعملنا من صال

هل : يا ربنا إنا كنا حنن أكثر عمال منهم وأعطيتنا قرياطا قرياطا ؟ فقال تبارك وتعاىل : فقالت اليهود و النصارى 
  ال قال فهو فضلي أوتيه من أشاء : ظلمتكم من أجوركم شيئا ؟ قالوا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا سليمان بن عمر حدثنا حممد بن سلمة عن الوازع عن سامل عن أبيه قال  - ٥٥٦٧
  من أكل من هذا اللحم شيئا فليغسل يده من ريح وضره ال يؤذي من حذاءه : اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عقيل يعين حيىي بن املتوكل أخربنا القاسم بن عبيد اهللا عن سامل حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا أبو  - ٥٥٦٨
ال تأكلوا بشمالكم وال تشربوا هبا فإن : عن أبيه عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  الشيطان يأكل هبا ويشرب هبا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

وليد بن حممد عن الزهري حدثنا سامل بن عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن حدثنا سويد بن سعيد حدثنا ال - ٥٥٦٩
يصلي : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يسبح وهو على ظهر الدابة أين كان وجهه قال أبو يعلى : عمر 

  تطوعا 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

: مسعت سامل بن عبد اهللا بن عمر يقول : مد فضيل عن أبيه قال حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا حم - ٥٥٧٠
مسعت رسول اهللا ـ : مسعت أيب عبد اهللا بن عمر يقول ! ! يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغري وأترككم للكبري 

قاب الفتنة جتيء من ها هنا ـ وأومأ بيده حنو املشرق ـ وأنتم يضرب بعضكم ر: صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ الذي قتل من آل فرعون خطأ قال اهللا  وقتلت نفسا فنجيناك { بعض وإمنا قتل موسى 

  } من الغم وفتناك فتونا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن عبد مسعت اب: حدثنا حممد بن حيىي الزماين حدثنا أو داود حدثنا شعبة أخربين عاصم بن عبيد اهللا قال  - ٥٥٧١
ـ أو : يا رسول اهللا أرأيت ما نعمل فيه : اهللا بن عمر عن أبيه أن عمر بن اخلطاب قال  أمر قد فزع أم أمر مبتدع 



اعملوا فكل : يا رسول اهللا أفال نتكل ؟ قال : بل ما فرغ منه قال : مبتدأ ـ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  عادة ومن كان من أهل الشقاء عمل للشقاء ميسر إنه من كان من أهل السعادة عمل للس

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت سامل : حدثنا أبو الفضل شجاع بن خملد حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا حنظلة بن أيب سفيان قال  - ٥٥٧٢
ثوبه خيالء مل  من جر: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : مسعت ابن عمر يقول : بن عبد اهللا يقول 

  ينظر اهللا إليه يوم القيامة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ألن ميتلىء جوف أحدكم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : وبه مسعت ابن عمر يقول  - ٥٥٧٣
  قيحا خري مل من أن ميتلىء شعرا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

د املؤمن حدثنا عبد الرحيم بن موسى عن سليمان بن أرق عن الزهري عن سامل عن حدثنا روح بن عب - ٥٥٧٤
  } ومن عنده علم الكتاب { قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أبيه قال 

  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

ي عن سامل عن مسعت يونس حيدث عن الزهر: حدثنا أبو خيثمة حدثنا وهيب بن جرير حدثنا أيب قال  - ٥٥٧٥
ـ إال أن تكونوا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ابن عمر قال  ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 

  أهل احلجر : باكني ـ أن يصيبكم مثل ما أصاهبم يعين 
  إسناده صحيح وأخرجه البخاري : قال حسني سليم أسد 

يونس عن الزهري عن سامل عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى حدثنا زهري حدثنا عثمان بن عمر أخربنا  - ٥٥٧٦
  ال عدوى وال طرية : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عثمان بن عمر أخربنا يونس عن الزهري  - ٥٥٧٧
مسجد مىن رماها بسبع حصيات يكرب كلما رمى حبصاة مث تقدم : ي املسجد كان إذا رمى اجلمرة األوىل اليت تل

أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف مث يأيت اجلمرة الثانية فريميها بسبع حصيات يكرب 
مث يأيت اجلمرة اليت كلما رمى حبصاة مث ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو 

عند العقبة فريميها بسبع حصيات يكرب كلما رمى حبصاة مث ينصرف وال يقف عندها قال الزهري مسعت ساملا حيدث 
  هبذا عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان ابن عمر يفعله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا صلى : نظلة اجلمحي عن سامل عن ابن عمر قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا ح - ٥٥٧٨
  إذا استأذنكم نساؤكم إىل املسجد فأذنوا هلن : اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث حدثين عقيل عن الزهري عن سامل عن أبيه  - ٥٥٧٩
ى اهللا عليه و سلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا ألنفسهم خاصة النفل سوى قسمة عامة رسول اهللا صل

  اجليش واخلمس واجب يف ذلك كله 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد اهللا عن سامل عن ابن عمر  - ٥٥٨٠
  أحي ما خلقت : ال يصور عبد صورة إال قيل له يوم القيامة : ى اهللا عليه و سلم قال أن رسول اهللا صل

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن عبد اهللا بن مسلم عن محزة بن : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل قال  - ٥٥٨١
ال تزال املسألة بالرجل حىت يلقى اهللا وليس : صلى اهللا عليه و سلم قال رسول اهللا : عبد اهللا بن عمر عن أبيه قال 

  يف وجهه حلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو إسحاق البناين حدثنا إبن املبارك عن يونس عن إبن شهاب أخربين محزة بن  - ٥٥٨٢
إذا نزل بقوم عذاب أصاب : ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول كان رسو: عبد اهللا بن عمر أنه مسع إبن عمر يقول 

  العذاب من كان فيهم مث بعثوا على أعماهلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا يونس بن حممد حدثنا فليح عن سعيد بن عبد الرمحن األنصاري عن عبد اهللا بن  - ٥٥٨٣
لعن اهللا اخلمر ولعن شارهبا وساقيها وعاصرها : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  عبد اهللا بن عمر عن أبيه أن

  ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل مثنها 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا إبن عيينه عن الزهري عن أيب بكر بن عبد اهللا عن جده عن النيب صلى اهللا عليه  - ٥٥٨٤
كل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب إذا أ: و سلم قال 

  هو ابن عمر : بشماله قال زهري 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا عبد اهللا ابن وهب حدثنا عبد اهللا ابن وهب حدثنا عمر بن حممد العمري أن  - ٥٥٨٥
إذا صار أهل اجلنة اىل اجلنة وصار أهل : اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أباه حدثه عن عبد 

يا أهل النار ال ! يا أهل اجلنة ال موت : النار إىل النار أيت باملوت حىت جيعل بني اجلنة والنار مث يذبح مث ينادي مناد 



  إىل حزهنم  فيزداد أهل اجلنة فرحا إىل فرحهم وأهل النار حزنا! موت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا عبد اهللا ابن وهب أخربين عمر بن حممد أن أباه حدثه عن عبد اهللا بن عمر  - ٥٥٨٦
بني أظهرنا ال ندري ما حجة الوداع  -صلى اهللا عليه و سلم  -كنا نتحدث يف حجة الوداع ورسول اهللا : قال 

وحده وأثىن عليه مث ذكر املسيح الدجال فأطنب يف ذكره مث قال ك ما بعث اهللا من نيب إال  -سوله ر -فحمد اهللا 
لقد أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه خيرج فيكم وما خفي عليكم من شأنه فال خيفى عليكم إنه : قد أنذره أمته 

  أعور عني اليمىن كأهنا عنبة طافية 
  اءكم واموالكم كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا أال هل بلغت ؟ مث قال ك إن اهللا حرم عليكم دم

  نعم قال اللهم اشهد : قالوا 
  انظروا ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض  -أو وحيكم  -ويلكم : مث قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا بشار بن كدام عن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر عن حدثنا سريح بن يونس حدثنا أبو معاوية حدثن - ٥٥٨٧
  إمنا اليمني حنث أو ندم :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال النيب : ابن عمر قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بن حدثنا عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ العنربي حدثنا أيب حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرمحن عن حفص  - ٥٥٨٨
  أنه كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به  -صلى اهللا عليه و سلم  -النيب : عاصم عن ابن عمر عن 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت عبد اهللا بن : مسعت أيب يقول : حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا عاصم بن حممد قال  - ٥٥٨٩
  ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي يف الناس اثنان :  -ى اهللا عليه و سلم صل -قال رسول اهللا : عمر يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا ابو خيثمة عن حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن  - ٥٥٩٠
سئل عن املاء يكون بارض الفالة وما ينوبه من  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : ابن عمر قال 

  إذا كان املاء قدر قلتني مل حيمل اخلبثى :  -صلى اهللا عليه و سلم  -الدواب والسباع فقال النيب 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

يز عن عبد حدثنا نصر بن علي اجلهضمي حدثنا عبد اهللا بن داود عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العز - ٥٥٩١
لعن اخلمر وشارهبا وساقيها وبائعها ومبتاعها  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : الرمحن بن عبد اهللا عن ابن عمر 

  وحاملها واحملمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل مثنها 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



: ثنا عاصم بن حممد عن أبيه عن ابن عمر قال حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو داود حد - ٥٥٩٢
  يقول ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا إسحاق بن منصور األسدي عن عاصم بن حممد عن واقد عن أبيه عن ابن  - ٥٥٩٣
كيف أنت يا عبد اهللا ابن عمر إذا بقيت يف حثالة من الناس قد : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ك قال : مر عن ع

   -وشبك بني أصابعه  -مرجت عهودهم وأماناهتم واختلفوا وصاروا هكذا ؟ 
  قال ك فكيف يا رسول اهللا ؟ 

   تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدع عوامهم: قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أتى : حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر عن األوزاعي عن املطلب بن عبد اهللا املخزومي قال  - ٥٥٩٤
  عبد اهللا بن عمر رجل فقال ك كيف أوتر ظ 

  أوتر بركعة واحدة : قال 
  هي البترياء : إين أخشى أن يقول الناس : فقال 
  هللا وسنة رسوله تريد ؟ هذه سنة اهللا وسنة رسوله سنة ا: فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

سئل ابن عمر عن صوم عرفة قال : حدثا هارون بن معروف حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن أبيه قال  - ٥٥٩٥
جت مع عثمان حججت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يصم وحججت مع أيب بكر و عمر فلم يصمه وحج: 

  قلم يصمه وأنا ال اصومه وال آمر به وال أهنى عنه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن ابن عمر  - ٥٥٩٦
هلكنا يا : فقلنا : ا املدينة فتخبأنا قال بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سرية فحصنا حيصة فدخلن: قال 

  ال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم : رسول اهللا حنن الفرارون قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

وزاد فيه ابن فضيل عن سزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن ابن عمر قال : قال أبو علي  - ٥٥٩٧
  لنيب صلى اهللا عليه و سلم ا: وقبلنا يده يعين : 

حدثنا أمحد بن بشري املذكر حدثنا عبد الرحيم العمي عن أيب عن معاوية بن قرية املزين عن ابن عمر قال  - ٥٥٩٨
هذا الوضوء الذي ال يقبل اهللا الصالة إال به مث توضأ : توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرة مرة فقال : 

هذا وضوئي : لقصد من الوضوء يضاعف لصاحبه أجره مرتني مث توضأ ثالثا ثالثا فقال هذا ا: مرتني مرتني فقال 
أشهد أن ال : ووضوء خليل اهللا إبراهيم ن ووضوء األنبياء قبلي وهو وظيفة الوضوء فمن توضأ وضوئي هذا مث قال 



  ا شاء إله إال اهللا واشهد أن حممدا عبده ورسوله فتحت له قمانية أبواب اجلنة يدخل من أيه
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

إين لقاعد عند ابن : حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن كليب بن وائل عن حبيب بن أيب ملكية قال  - ٥٥٩٩
  عمر إذ أتاه رجل فقال ك اشهد عثمان بدرا ؟ 

  قال ك ال ز 
  قال فشهد بيعة الرضوان ؟ 

  ال : قال 
  لتقى اجلمعان ؟ فكان ممن توىل يوم ا: قال 
  نعم : قال 
  يا أبا عبد الرمحن إن هذا سيخرب أنك تنقصت عثمان : فانطلق فقيل له : قال 
  ردوه علي : قال 

  أما بوم بدر فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلفه حلاجته فأسهم له ومل يكن ليسهم لغائب : قال له ابن عمر 
هللا عليه و سلم بعثه إىل أهل مكة فأخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأما بيعة الرضوان فإن رسول اهللا صلى ا

  يديه فمسحها على كفه قال هذه لعثمان فيد رسول اهللا خري من يد عثمان 
  وأما يوم التقى اجلمعان فإن اهللا قد عفا عنهم اذهب فاجهد علي جهدك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سجدة من : حدثنا عبد اهللا بن داود عن فضيل عن عطية عن ابن عمر قال حدثنا نصر بن علي  - ٥٦٠٠
  سجودكم أطول من ثالث سجدات من سجود النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا نصر بن علي أخربنا عبد اهللا بن داود عن هشام بن سعد عن عمر ابن أسيد عن ابن عمر قال  - ٥٦٠١
ا نقول على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ك النيب مث أبو بكر مث عمر ولقد أعطي علي بن أيب طالب كن

تزوج فاطمة وولدت له وغلق األبواب غري بابه : ثالث خصال ألن يكون يف واحدة منهن أحب إيل من محر النعم 
  ودفع الراية يوم خيرب 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كان رسول : حدثنا ابو معمر إمساعيل بن إبراهيم حدثنا ابن املاجشون يوسف عن أبيه عن ابن عمر قال  - ٥٦٠٢
  خري الناس أبو بكر مث عمر مث عثمان مث ال نفاضل : اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال نعدل به أحدا مث نقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حنوه : عيل بن عياش عن حيىي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر حدثنا أبو معمر حدثنا إمسا - ٥٦٠٣
  إسناده ضعيف وأخرجه البخاري : قال حسني سليم أسد 



: حدثنا أبو معمر حدثنا يزيد بن هارون عن ليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن ابن عمر حنوه قال  - ٥٦٠٤
  فيبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فال ينكره 

  إسناده ضعيف : سليم أسد  قال حسني

: حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا هشيم عن عبد الرمحن بن إسحاق عن حمارب بن دثار عن ابن عمر قال  - ٥٦٠٥
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا التشهد يف الصالة كما يعلم الكتب الوالدان 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت خالد بن كيسان : بشار حدثين ابو عامر العقدي حدثنا أيوب بن ثابت املدين قال حدثنا حممد بن  - ٥٦٠٦
  ! ادع هذا ! ! كنت مع ابن عمر قاعدا فمر فىت جير سبله فقال يل ادع هذا : قال 
:  هكذا أزور رسول اهللا أو قال: ابن عمر : فرفعه غلى فوق عقبه فقال : ارفه إزارك قال : له : فدعوته قال : قال 

  هكذا أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نأتزر 

مسعت ابن عمر : حدثنا حممد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا أيوب بن ثابت عن خالد بن كيسان قال  - ٥٦٠٧
من شرب مخرا فسكر مل تقبل له صالة أربعني يوما فإن مات منها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يقول 
  لنار دخل ا

  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا وهيب عن قدامة بن موسى عن أيوب بن حصني التميمي عن  - ٥٦٠٨
يا يسار : رآين ابن عمر وأنا أصلي بعد طوع الفجر قال : أيب علقمة موىل ابن عباس عن يسار موىل ابن عمر قال 

  كم صليت ؟ 
  ي ال أدر: قلت 
أال ليبلغ : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج علينا وحنن نصلي هذه الصالة فقال ! ال دريت : قال 

  شاهدكم غائبكم أن ال صالة بعد الفجر إال سجدتني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ثابت بن ثوبان أخربين أيب  حدثنا أبو داود حدثنا عبد الرمحن بن: حدثنا أمحد بن إبراهيم النكري قال  - ٥٦٠٩
إن اهللا يقبل توبة عبده ما مل : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن مكحول عن جبري بن نفري عن ابن عمر 

  يغرغر 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا املعلى بن مهدي حدثنا أبو عوانه عن زيد بن جبري قال  - ٥٦١٠
فرضها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهل املدينة من : اين جيوز يل أن أعتمر ؟ فقال  من: سألت ابن عمر : 

  ذي اخلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قرن 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



 :مسعت ابن عمر وسأله رجل عن الثمرة فقال : حدثنا املعلى بن مهدي حدثنا أبو عوانة عن زيد قال  - ٥٦١١
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الثمرة حىت يبدو صالحها 

مسعت سعيد بن املسيب يقول : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا عبد اخلالق بن سلمة قال  - ٥٦١٢
دم وفد عبد القيس ق: وأشار إىل منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت عبد اهللا ابن عمر يقول عند املنرب : 

  إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسالوه عن األشربة فنهاهم عن الدباء والنقري واحلنتم 
  مل امسعه يومئذ من عبد اهللا بن عمر وقد كان يكرهه : يا أبا حممد واملزفت ؟ وظننا أنه نسيه فقال : فقلت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب : ايوب حدثنا سامل بن سامل عن علي بن عروة عن حممد بن املنكدر عن ابن عمر  حدثنا حيىي بن - ٥٦١٣
  من قاد اعمى أربعني خطوة وجبت له اجلنة : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

اك بن حرب عن مصعب بن حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا وكيع بن اجلراح حدثنا إسراائيل عن مس - ٥٦١٤
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تقبل صالة بغري طهور وال صدقة من غلول : سعد عن ابن عمر قال 
  إسناده حسن وأخرجه مسلم : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن حممد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن مساك بن حرب عن مصعب بن سعد عن  - ٥٦١٥
  حنوه  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : ن عمر اب

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن حممد حدثنا أبو أمحد الزبريي حدثنا إسرائيل عن مساك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر  - ٥٦١٦
  حنوه  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

صلى سول اهللا صلى : مسعت ابن عمر يقول : حدثنا علي بن اجلعد حدثنا شعبة عن مساك احلنفي قال  - ٥٦١٧
  اهللا عليه و سلم يف البيت وسيأيت من ينهاك عن ذلك و ابن عباس جالس إىل جنبه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا عليه و  -أن رسول اهللا : ر حدثنا غسان بن الربيع عن ثابت التيمي عن طاووس عن ابن عم - ٥٦١٨
  الصبح فواحدة  -أو خشيت  -صالة الليل مثىن مثىن فإذا خفت : قال  -سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كنت عند ابن عمر : حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان حدثنا إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال  - ٥٦١٩
  نعم : عن نبيذ اجلر والدباء ؟ قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -هللا فجاءه رجل فقال ك هنى رسول ا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن النيب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا سليمان التيمي عن طاووس عن ابن عمر  - ٥٦٢٠
  ر بواحدة صلى اهللا عليه و سلم قال ك ثالة الليل مثىن مثىن فإذا خفت الصبح فأوت

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى : حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن ابن عمر  - ٥٦٢١
  كل مسكر مخر وكل مسكر حرام : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: مد بن عبيد و معاذ عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن ابن عمر قال حدثنا حيىي بن ايوب حدثنا حم - ٥٦٢٢
  كل مسكر مخر وكل مسكر حرام : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

اهللا  مسعت رسول: حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة عن ابن أيب لبيد عن أيب سلمة عن عبد اهللا ابن عمر قال  - ٥٦٢٣
  ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم أال إهنا العشاء وإهنم يعتمون باإلبل : صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثين حنظلة بن أيب سفيان أنه مسع القاسم بن حممد قال : حدثنا أبو الوليد القرشي حدثنا الوليد قال  - ٥٦٢٤
انتظر أودعك كما كان رسول اهللا صلى اهللا :  بن عمر إذ جاءه رجل يودعه فقال له ابن عمر كنت عند عبد اهللا

  استودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك : عليه و سلم يودعنا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

صاحل عن ابن عمر قال  حدثنا إمساعيل بن زكريا حدثنا األعمش عن أيب: حدثنا أبو الربيع الزهراين قال  - ٥٦٢٥
  إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون صاحبه فإن ذلك يريبه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 

  ال يضرك : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن دينار عن أيب سلمةعمرو  -يعين ابن عمر  -حدثين أبو بكر الرمادي حدثنا ابن أيب مرمي حدثنا نافع  - ٥٦٢٦
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يذهب حلاجته إىل املغمس : عن ابن عمر قال 

  حنو ميلني من مكة : قال نافع 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار فقال  - ٥٦٢٧
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فطاف بالبيت سبعا : فقال : ني الصفا واملروة أيأيت امرأته ؟ بالبيت ومل يطف ب

  وصلى خلف املقام ركعتني وبني الصفا واملروة سبعا وقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة 
  إسناده صحيح أخرجه مسلم وأخرجه البخاري : قال حسني سليم أسد 



يرفع : بن عمر القواريري حدثنا محاد عن عمرو قال محاد و ليث عن عمر عن ابن عمر  حدثنا عبيد اهللا - ٥٦٢٨
  ال تلحفوا باملسألة فإنه من يستخرج منا هبا شيئا ال يبارك له فيه : إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قدم : مسعت ابن عمر يقول : د حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا محاد بن زي - ٥٦٢٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف املقام ركعتني وطاف بني الصفا واملروة وقد 

  كانت لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا عمرو أن ابن عمر حدث حدثنا عبيد اهللا حدثنا محاد بن زيد  - ٥٦٣٠
  سلم أمر بقتل الكالب إال كلب ماشية أو كلب صيد 

  إن أليب هريرة زرعا : أو كلب زرع ؟ قال : إن أبا هريرة يقول : قيل البن عمر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 ]  

  تابع مسند عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه

 [  

عن ابن عمر أنه اشترى إبال هيما : حدثنا أبو معمر امساعيل بن إبراهيم اهلذيل حدثنا سفيان عن عمرو  - ٥٦٣١
  ال عدوى :  -صلى اهللا عليه و سلم  -رضينا بقضاء رسول اهللا : من شريك النواس فوجد هبا شيئا فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ويف حدثنا عمرو بن حممد العنقزي عن عبد اهللا بن بديل بن ورقاء عن عمرو حدثنا احلسن بن محاد الك - ٥٦٣٢
سأل النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ عن اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف فيصوم : بن دينار عن ابن عمر أن عمر 

  ما هذا يا عبد اهللا ؟ : فبينا هو معتكف إذ كرب الناس فقال 
ـ  سيب هوازن أعتقهم رسول اهللا: قال    ـ صلى اهللا عليه و سلم 

  وتيك اجلارية فأرسلها معهم : فقال عمر 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: إلنسان كان كثري األكل : عن ابن عمر أنه قال : حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا سفيان عن عمرو  - ٥٦٣٣
  إن رسول اهللا 

  اء واحد والكافر يأكل يف سبعة أمعاء املؤمن يأكل يف مع: ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 
  أما أنا فأومن باهللا ورسوله : فقال الرجل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن جابر بن عبد اهللا سألناه عن رجل طاف : حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا سفيان عن عمرو  - ٥٦٣٤
  ه ؟ بالبيت ومل يطف بني الصفا واملروة يف عمرة أ يأيت امرأت

  ال وسألوا ابن عمر عنه : قال 
قدم رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف املقام ركعتني وطاف : فقال ابن عمر 

  بني الصفا واملروة وقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ : عبد اهللا بن شقيق حدثنا غسان عن ثابت عن عاصم عن  - ٥٦٣٥ عن عبد اهللا بن عمر سأل رجل النيب 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : صلى اهللا عليه و سلم ـ عن صالة الليل ـ وأنا بينهما ـ قال  مثىن : فقال النيب 

  مثىن فإذا خشيت الصبح فصل ركعة وركعتني قبل الغداة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثين حممد بن يزيد عن حنش الصنعاين : سعيد حدثنا بقية بن الوليد عن أيب بكر قال  حدثنا سويد بن - ٥٦٣٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن ابن عباس قال :  من صام األربعاء واخلميس كتب له براءة من : قال رسول اهللا 

  النار 
  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

  د عن أيب بكر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر حدثنا سويد حدثنا بقية بن الولي - ٥٦٣٧
  عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ مثله : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حممد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن ابن عمر  - ٥٦٣٨
س من األنصار يسلمون عليه وهو يف صلى رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يف مسجد قباء فجاء نا: قال : 

  كان يشري إليهم : الصالة وكان معه صهيب فسألته كيف كان يرد عليهم ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قدم رجالن من املشرق : عن ابن عمر قال : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن عن مالك عن زيد بن أسلم  - ٥٦٣٩
إن بعض البيان سحر ـ أو إن من : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هما فقال فخطبا فعجب الناس من ثنائ

  البيان سحرا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عمر : حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن زيد بن أسلم  - ٥٦٤٠
اهللا عليه و سلم ـ فخطبا فعجب الناس من كالمهما فالتفت إلينا أن رجلني قدما يف زمن رسول اهللا ـ صلى 

ـ أو إن بعض البيان سحر : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال    إن من البيان سحرا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



أنه : حدثنا أبو الوليد القرشي حدثنا الوليد بن مسلم أخربين زهري بن حممد عن زيد بن أسلم أنه أخربه  - ٥٦٤١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يفعله : كان يرى ابن عمر حملوال زر قميصه فسئل عن ذلك فقال    رأيت النيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن : بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي أخربين زيد بن أسلم  حدثنا أبو يوسف يعقوب - ٥٦٤٢
إين رأيت : يا أبا عبد الرمحن إنك تصفر حليتك باخللوق ؟ قال : عبد اهللا بن عمر كان يصفر حليته باخللوق فقيل له 

ولقد كان يصبغ هبا ثيابه رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يصفر هبا ومل يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها 
  كلها حىت عمامته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ : عن عبد اهللا بن عمر قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة حدثنا زيد بن أسلم  - ٥٦٤٣ دخل رسول اهللا 
جال من صلى اهللا عليه و سلم ـ مسجد قباء ـ وهو مسجد بين عمرو بن عوف ـ يصلي فيه فدخلت عليه ر

األنصار فسلموا عليه وهو يف الصالة فسالت صهيبا ـ وكان داخال معه ـ كيف كان النيب ـ صلى اهللا عليه و 
  كان يشري بيده : سلم ـ يصنع إذا سلم عليه ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت : أرسلين إليه أيب فقال  دخلت على ابن عمر: حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة عن زيد ابن أسلم قال  - ٥٦٤٤
  ال ينظر اهللا إىل من جر إزاره من اخليالء : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه كان يصبغ : حدثنا مصعب بن عبد اهللا حدثين ابن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عبد اهللا بن عمر  - ٥٦٤٥
إن رسول ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كان يصبغ هبا فلقد رأيته يصبغ هبا ثيابه : له يف ذلك فقال بالصفرة فقيل 

  حتىعمامته 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا داود بن رشيد حدثنا سويد بن عبد العزيز عن أيب هشام األيلي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر  - ٥٦٤٦
  رفعه 

  كل دابة من دواب الرب والبحر ليس له دم يتفصد فليست له ذكاة : عليه و سلم ـ قال  إىل النيب ـ صلى اهللا: 
  إسناده فيه ضعف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن عبد امللك ابن أيب سليمان عن سعيد بن  - ٥٦٤٧
  حيث توجهت به عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته : جبري 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كان يصلي على راحلته حيث توجهت به وقرأ ابن عمر  { : وذكر أن رسول اهللا 
  ]  ١١٥: البقرة [ } فأينما تولوا فثم وجه اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



: على فضيل عن أيب حريز قال  قرأت: حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة البصري حدثنا معتمر قال  - ٥٦٤٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ نعد صوم عرفة : مسعت سعيد بن جبري يقول  مسعت ابن عمر يقول كنا مع رسول اهللا 

  صوم سنة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه  عن ابن عمر: حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبري  - ٥٦٤٩
هكذا صليت : فصلى العشاء فقيل له يف ذلك فقال ! الصالة : صلى هبم جبمع بأذان وإقامة صالة املغرب مث قال 

ـ يف هذا املوضع    مع رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عمر أنه : أخربنا أبو بشر عن سعيد بن جبري  حدثنا أبو احلارث سريج بن يونس حدثنا هشيم - ٥٦٥٠
  طلق امرأته وهي حائض فرد علي رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ حىت طلقتها وهي طاهرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رسول قال : مسعت ابن عمر يقول : حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة عن عمرو مسع سعيد بن جبري يقول  - ٥٦٥١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ للمتالعنني    حسابكما على اهللا أحدكما كاذب ال سبيل لك عليها : اهللا 

  ! يا رسول اهللا ما يل : قال 
  ال مال لك إن كنت صدقت عليها فهو مبا استحللت من فرجها وإن كنت كذبت فذاك أبعد لك : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مر ابن عمر بفتيان من : و خيثمة حدثنا هشيم بن بشري أخربنا أبو بشر عن سعيد بن جبري قال حدثنا أب - ٥٦٥٢
قريش وقد نصبوا طريا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطري كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال 

 عليه و سلم ـ لعن من اختذ إن رسول اهللا ـ صلى اهللا! لعن اهللا من فعل هذا ! من فعل هذا ؟ : ابن عمر : 
  شيئافيه الروح غرضا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا محاد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبري و نافع عن ابن  - ٥٦٥٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ هنى عن بيع حبل احلبلة : عمر    أن رسول اهللا 

  إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم

رأيت ابن عمر تكون : حدثنا سويد حدثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن داود عن سعيد بن جبري قال  - ٥٦٥٤
  عليه الورق فيعطي قيمتها دنانري إذا قامت على سعر ويكون عليه الدنانري فيعطي الورق بقيمتها 

  غري سويد بن سعيد فهو ضعيف رجاله ثقات إىل سعيد بن جبري : قال حسني سليم أسد 



: حدثنا إسرائيل عن مساك عن سعيد بن جبري عن ابن عمر قال : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حيىي قال  - ٥٦٥٥
  إذا أخذت أحدمها باآلخر فال يفارقك وبينك وبينه بيع : سألت النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ عن ذلك فقال 

  وبذلك نأخذ : قال حيىي 
  إسناده ضعيف : سليم أسد  قال حسني

: حدثنا جماهد بن موسى اخلتلي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عبد امللك عن سعيد بن جبري قال  - ٥٦٥٦
أيفرق بينهما ؟ فما دريت ما أقول فغدوت إىل منزل عبد اهللا بن عمر : سئلت عن املالعنني يف زمن مصعب 

  ابن جبري ؟ ائذنوا له : ل هو نائم فسمع صويت فقا: فاستأذنت عليه فقالوا 
  ما جاء بك هذه الساعة إال حاجة : فدخلت عليه فقال : قال 
يا أبا عبد الرمحن : فإذا هو مفترش برذعة راحلته متوسد بوسادة حشوها ليف ـ أو سلت ـ فقلت له : قال 

ـ صلى اهللا نعم إن أول من سأل عن هذا فالن بن فال! سبحان اهللا : املتالعنان يفرق بينهما ؟ فقال  ن أتى النيب 
يا رسول اهللا أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر : عليه و سلم ـ فقال 

ـ  ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فلما كان بعد أتى النيب  عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك ؟ فلم جيبه النيب 
اهللا إن الذي سألتك عنه ابتليت به فأنزل اهللا اآليات اليت يف سورة النور  يا رسول: صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال 

  ]  ٦: النور [ إىل آخر اآلية ) والذين يرمون أزواجهم : ( 
  فدعا بالرجل فتالهن عليه ووعظه وذكره وأخربه أن عذاب الدنيا أهون من عذاب االخرة : قال 
  والذي بعثك باحلق ما كذبت عليها : قال 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ باملرأة فتالهن عليها ووعظها وذكرها وأخربها أن عذاب الدنيا : قال  مث دعا النيب 

  والذي بعثك باحلق ما صدق ولقد كذب : أهون من عذاب اآلخرة قالت 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ بالرجل فشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني واخلامسة أن : قال  لعنة فبدأ النيب 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ باملرأة فشهدت أربع شهادات باهللا إنه ملن  اهللا عليه إن كان من الكاذبني مث دعا النيب 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ بينهما    الكاذبني واخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني مث فرق النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد عن حسني يعين ابن قيس الرحيب عن عطاء بن أيب رباح  حدثنا - ٥٦٥٧
ـ صلى اهللا : ابن عمر قال  رأى رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كأن يف يديه سوارين من ذهب قال النيب 

  ولن يضرا أميت شيئا  صاحب اليمامة وصاحب اليمن: فنفختهما فطارا ومها كذابا أميت : عليه و سلم ـ 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ : قال : حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن حسني عن عطاء عن ابن عمر قال  - ٥٦٥٨ قال رسول اهللا 
  ما ينبغي للرجل أن يلي مملوكه حر طعامه وبرده فإذا حضر عزله عنه : صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  اده ضعيف إسن: قال حسني سليم أسد 

أتى : قال ابن عمر : حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن عليه عن ليث عن عبد امللك عن عطاء قال  - ٥٦٥٩
علينا زمان وما نرى أن أحدنا أحق بالدنانري والدراهم من أخيه املسلم حىت كان ها هنا بأخرة فأصبح الدنانري 



إ ذا ضن : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول  والدراهم أحب إىل أحدنا من أخيه املسلم وإين مسعت
الناس بالدراهم والدنانري وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا اجلهاد بعث اهللا عليهم ذال مث ال ينزعه عنهم 

  حىت يراجعوا دينهم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم : اشد عن عطاء عن ابن عمر حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سعيد بن ر - ٥٦٦٠
: ـ كان يف سفر له فلما حضرت الصالة نزل القوم فبصر هبم راع فنزل يضرب بيده الصعيد فتيمم مث أذن قال 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  خرج :  أشهد أن ال إله إال اهللا قال: على الفطرة قال : اهللا أكرب اهللا أكرب قال نيب اهللا 
  من النار 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد حدثنا حسام بن مصك حدثنا عطاء بن أيب  - ٥٦٦١
عن ابن عمر أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كان ال يتعار من الليل ساعة إال أجرى السواك على : رياح 

  فيه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عمر قال : حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا أبو حيان التيمي عن عطاء بن رباح  - ٥٦٦٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فأتاه أعرايب فقال :  هل لك يف خري ؟ تشهد أن ال إله إال اهللا : كنت جالسا عند النيب 

  هللا و أن حممدا رسول ا
  ومن يشهد لك ؟ : قال 
هذه السلمة فدعاها وهي على شاطيء الوادي فجاءت ختد األرض حىت قامت بني يديه فاستشهدها فشهدت : قال 

  ثالث مرات مث رجعت إىل مكاهنا 
  آيت قومي فإن تابعوين أتيتك هبم وإال رجعت إليك فأكون معك : فقال األعرايب 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا حيىي بن يعلى بن احلارث عن أبيه عن غيالن بن جامع عن ليث  - ٥٦٦٣
أن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ مل يطف ـ : عن عطاء و طاووس و جماهد عن جابر و ابن عمر و ابن عباس 

  هو وأصحابه لعمرهتم وحجهم ـ إال طوافا واحدا 
  إسناده ضعيف : د قال حسني سليم أس

عن عبد اهللا بن عمر : حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن حيىي عن سعيد بن يسار  - ٥٦٦٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يصلي على محار وهو متوجه إىل خيرب : قال    رأيت رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أخربين عمرو بن حيىي بن عمارة أن سعيد : قال ابن جريج : دثنا حجاج قال حدثنا جماهد بن موسى ح - ٥٦٦٥
  بن يسار أبا احلباب أخربه 

  رأيت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يصلي وهو متوجه إىل تبوك : أنه مسع عبد اهللا بن عمر يقول : 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: الرمحن عن مالك عن عمرو بن حيىي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال  حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد - ٥٦٦٦
  يصلي على محار وهو متجه إىل خيرب  -صلى اهللا عليه و سلم  -رأيت رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن  :حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أيب بكر عن سعيد بن يسار  - ٥٦٦٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أوتر على البعري    عمر أن رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا عبد العزيز ـ يعين القسملي ـ عن األ عمش عن سعد بن عبيدة قال  - ٥٦٦٨
ـ صلى اهللا  ال حتلف هبا فإن: وأيب فقال ابن عمر : مسع ابن عمر رجال يقول :  عمر كان حيلف هبا فقال رسول اهللا 

  ال حتلف هبا : عليه و سلم ـ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أتيت املدينة فأتاين عبد اهللا بن عمر فقال : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حزم عن ثابت عن أيب بردة قال  - ٥٦٦٩
  ال : قلت : هل تدري مل أتيتك ؟ قال 

من أحب أن يصل أباه يف قربه فليصل إخوان أبيه بعده : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول مسعت : قال 
  وأنه كان بني أيب عمر وبني أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذلك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عمر : ارب بن دثار حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن حم - ٥٦٧٠
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ إذا : ما هذا ؟ فقال : أنه كان يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع فقلت  كان رسول اهللا 

  اقام يف الركعتني كرب ورفع يديه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول : مسعت ابن عمر يقول : ل حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن حمارب بن دثار قا - ٥٦٧١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ عن الدباء واحلنتم قال    والنقري : وأراه قال : اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

فشهد على أحدمها رجل : اختصم إىل حمارب رجالن فقال : حدثنا أبو معمر حدثنا حممد بن فرات قال  - ٥٦٧٢
واهللا ما علمت إنه لرجل صدق ولئن سألت عنه ليحمدن ـ أو ليزكني ـ ولقد شهد علي : فقال املشهود عليه 



  بباطل ما أدري ما اجترأه على ذلك 
  : فإين مسعت عبد اهللا بن عمر يقول ! يا هذا اتق اهللا : فقال حمارب بن دثار : قال 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول :  ماه حىت جتب له النار وإن الطري شاهد الزور ال تزول قد: مسعت رسول اهللا 
  يوم القيلمة لتضرب بأجنحتها وترمي ما يف أجوافها ما هلا طلبة والنيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يعظ رجال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

ا كنا مع كنا إذ: عن ابن عمر قال : حدثنا زهري حدثنا جرير عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد  - ٥٦٧٣
ـ  ـ يف سفر فكانت ليلة ظلماء ـ أو ليلة مطرية ـ أذن مؤذن رسول اهللا  رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم 

  أن صلوا يف رحالكم : صلى اهللا عليه و سلم ـ أو نادى مناديه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: لة بن أيب سفيان أنه مسع القاسم بن حممد قال حدثين حنظ: حدثنا أبو الوليد القرشي حدثنا الوليد قال  - ٥٦٧٤
انتظر أودعك كما كان رسول اهللا ـ صلى اهللا : ابن عمر : كنت عند عبد اهللا بن عمر إذ جاءه رجل يودعه فقال 

  أستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك : عليه و سلم ـ يودعنا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

بن معروف حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر  حدثنا هارون - ٥٦٧٥
احلمد هللا الذي صدق وعده ونصر : قام النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ على درجة الكعبة يوم الفتح فقال : قال 

  عبده وهزم األحزاب وحده 
  منها أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها : إلبل أال إن قتيل العمد اخلطأ بالسوط والعصا يف العمد مئة من ا

أال إن كل دم ومأثرة يف اجلاهلية فهو حتت قدمي هاتني إال ما كان من سدانة البيت وسقاية احلاج فإين أمضيهما 
  ألهلهما كما كانا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان عبد اهللا بن عمر إذا أوى : بن احلارث قال حدثنا زهري حدثنا إمساعيل عن خالد احلذاء عن عبد اهللا  - ٥٦٧٦
  اللهم أنت خلقت نفسي : إىل فراشه قال 

  وأنت تتوفاها لك حمياها ومماهتا 
  اللهم إن توفيتها فاغفرهلا وإن أحييتها فاحفظها 

  اللهم إين أسألك العافية 
فظننا أنه عن النيب : ان يقوله قال بل خري من عمر ك: يا أبه أ كان عمر يقول هذا ؟ قال : فقال له رجل من ولده 

ـ    ـ صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا مسروق بن املرزبان حدثنا ابن أيب زائدة عن إسرائيل عن مساك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر  - ٥٦٧٧
  صدقة من غلول ال تقبل صالة بغري طهور وال : عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : حدثنا أمحد بن جناب حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال  - ٥٦٧٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ    غريوا الشيب وال تشبهوا باليهود : اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قلت : حدثين الزهري عن عروة قال : بن موسى السمسار حدثنا هقل عن األوزاعي قال حدثنا احلكم  - ٥٦٧٩
وفقك اهللا وننظر إىل : يا أبا عبد الرمحن إنا لندخل على اإلمام يقضي بالقضاء نراه جورا فنقول : ل ابن عمر 

سلم ـ فكنا نعد هذا نفاقا أما حنن معشر أصحاب رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و : فقال ! الرجل منا فنثين عليه ؟ 
  ! فما أدري ما تعدونه أنتم ؟ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا زهري حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر  - ٥٦٨٠
  يستمعون ما أقول إهنم ل: : هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا ؟ مث قال : ـ وقف على قليب بدر فقال 
ـ تعين ابن عمر ـ إمنا قال : فذكر ذلك ل عائشة فقالت  اآلن ليعلمون أن الذي كنت أقول هلم هو احلق : وهل 

  ]  ٨٠: النمل [ حىت فرغت من اآلية } إنك ال تسمع املوتى { : مث قرأت هذه اآلية 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : ن هشام عن أبيه عن ابن عمر حدثنا زهري حدثنا عبدة ع - ٥٦٨١
ـ : إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه فذكرت ذلك ل عائشة فقالت  وهل ـ تعين ابن عمر ـ إمنامر رسول اهللا 

{ : ية إن صاحب هذا القرب ليعذب وأهله يبكون عليه مث قرأت هذه اآل: صلى اهللا عليه و سلم ـ على قرب فقال 
  ]  ١٨: وفاطر  ١٥: اإلسراء  ١٦٤: األنعام [ } وال تزر وازرة وزر أخرى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نادى رجل رسول اهللا : عن ابن عمر : حدثنا زهري حدثنا إمساعيل بن إبراهيم أخربنا خالد عن أيب قالبة  - ٥٦٨٢
  جوف الليل اآلخر : دعوة ؟ قال أي الليل أجوب : ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال  - ٥٦٨٣ قال رسول اهللا 
إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصالة حىت تربز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصالة حىت : عليه و سلم ـ 

  غرب ت
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ـ صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا زهري حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ابن عمر قال  - ٥٦٨٤ قال رسول اهللا 
  ال حتروا بصالتكم طلوع الشمس فإهنا تطلع بقرين الشيطان : ـ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا رسول اهللا : قلت : عن ابن عمر قال : نا ابن أيب الزناد عن أبيه عن عروة حدثنا داود بن عمرو حدث - ٥٦٨٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  ال تغضب فأعدت مرتني كل ذلك : قل يل قوال وأقلل لعلي أعقله فقال رسول اهللا 

  ال تغضب : يرجع إيل النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

قال : ن السائب عن ابن عبيد بن عمري عن أبيه عن ابن عمر قال حدثنا زهري حدثنا جرير عن عطاء ب - ٥٦٨٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  من شرب اخلمر مل تقبل له صالة أربعني صباحا فإن تاب تاب اهللا عليه وإن عاد : النيب 

ب تاب اهللا عليه مل تقبل له صالة أربعني صباحا فإن تاب تاب اهللا عليه فإن عاد مل تقبل له صالة أربعني صباحا فإن تا
وما : فإن عاد الرابعة مل تقبل له أربعني صباحا فإن تاب مل يتب اهللا عليه وسقاه من هنر اخلبال فقيل يا أبا عبد الرمحن 

  هنر من صديد أهل النار : هنر اخلبال ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ي حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصل - ٥٦٨٧
يا أبا عبد الرمحن إين رأيتك تزاحم على : أن ابن عمر كان يزاحم على الركنني فقلت : ابن عبيد بن عمري عن أبيه 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يزاحم عليه ؟    الركنني زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب رسول اهللا 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول  إن أفعل فقد: قال    مسحهما كفارة للخطايا : مسعت رسول اهللا 

  من طاف بالبيت أسبوعا فأحصاه كان له كعتق رقبة : ومسعته يقول 
  ال يضع قدما وال يرفع أخرى إال حط اهللا عنه هبا خطيئة وكتب له هبا حسنة ورفعت له هبا درجة : ومسعته يقول 

  ه ضعيف إسناد: قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم حدثنا عطاء بن السائب عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري أنه مسع أباه يقول  - ٥٦٨٨
  : احلجر األسود والركن اليماين ؟ قال : ما يل أراك ال تستلم إال هذين الركنني : قلت ل ابن عمر 

ـ صلى اهللا : فقال ابن عمر    إن استالمهما حيط اخلطايا : عليه و سلم ـ يقول إن أفعل فقد مسعت رسول اهللا 
  من طاف سبوعا حيصيه وصلى ركعتني كان له كعدل رقبة : ومسعته يقول 
ما رفع رجل قدما وال وضعها إالكتبت له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر : ومسعته يقول 

  درجات 

حدثين عبد اهللا بن عبيد بن عمري أنه : السائب قال  وحدثنا زكريا بن حيىي حدثنا هشيم عن عطاء بن - ٥٦٨٩
احلجر األسود والركن : ما لك أراك تستلم هذين الركنني ال تستلم غريمها ؟ يعين : مسع أباه يقول ل ابن عمر 

  اليماين 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : فقال  ع رجل إن استالمهما حيط اخلطايا وما رف: إن أفعل فإين مسعت رسول اهللا 



  قدما وال وضعها إال كتبت له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات 
  من أحصى سبوعا وصلى ركعتني كان كعتق رقبة : ومسعته يقول 

أن رسول اهللا ـ صلى : حدثنا ثابت عن عبد اهللا بن عمر  ٤حدثنا أبو خيثمة حدثنا عفان حدثنا محاد  - ٥٦٩٠
قد : ال والذي ال إله إال اهللا ما فعلت فقال له جربيل : كذا ؟ قال أ فعلت كذا و: اهللا عليه و سلم ـ قال لرجل 

  ال إله إال اهللا : فعل ولكن اهللا تبارك وتعاىل قد غفر له بقول 
  مل يسمع هذا من ابن عمر بينهما رجل : قال محاد 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول اهللا : سألت ابن عمر عن األوعية فقا ل : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد عن ثابت قال  - ٥٦٩١
  ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ عن تلك األوعية 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

شهدت بكر بن عبد اهللا املزين وسأله رجل عن : حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا صاحل املري قال  - ٥٦٩٢
أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كان إذا : ثنا عن ابن عمر تلبية النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فحد

  لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك : لىب قال 
  لبيك لبيك لبيك وسعديك واخلري يف يديك لبيك والرغباء إليك والعمل : وزيد : قال ابن عمر 

  اده ضعيف إسن: قال حسني سليم أسد 

قدم أصحاب : حدث محيد عن بكر عن ابن عمر قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عفان حدثنا محاد قال  - ٥٦٩٣
اجعلوها : مكة ملبني باحلج فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

نعم فسطعت : دو أحدنا إىل مىن وذكره يقطر منيا ؟ قال يع: يا رسول اهللا : عمرة إال من كان معه اهلدي قالوا 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  : مب أهللت فإن معنا أهلك ؟ قال : اجملامر بالبطحاء وقدم علي من اليمن فقال له النيب 

  أهللت مبا أهل به رسول اهللا 
  هكذا احلدبث : فأخربت بذلك القوم و طاووس جالس فقال : قال محيد 

  إسناده صحيح : سليم أسد قال حسني 

أن النيب ـ صلى : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد أخربنا محيد عن بكر بن عبد اهللا عن ابن عمر  - ٥٦٩٤
ـ صلى الظهر والعصر واملغرب والعشاء بالبطحاء مث هجع هجعة مث دخل مكة وكان ابن عمر  اهللا عليه و سلم 

  يفعله 
  ح إسناده صحي: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا سعيد بن عامر حدثنا حبيب بن الشهيد عن بكربن عبد اهللا عن  - ٥٦٩٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أهل هبما مجيعا قال بكر : أنس    فلقيت ابن عمر فأخربته بقول أنس : أن رسول اهللا 

  إمنا أهل باحلج : فقال ابن عمر 



ـ شك سعيد : ول ابن عمر فقال فرجعت إىل أنس فأخربته بق   ما تعدوننا إال صبيانا ـ أو كأمنا كنا صبيانا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن بكار حدثنا إمساعيل بن زكريا عن احلجاج بن أرطاة عن الزهري عن عبد الرمحن بن  - ٥٦٩٦
إذا أنزل اهللا على قوم العذاب أصاب : ه و سلم ـ قال رسول اهللا ـ صلى اهللا علي: هنيدة عن عبد اهللا بن عمر 

  العذاب من بني أظهرهم مث يبعثون على نياهتم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا أبو بكربن أيب شيبة حدثنا أبو معاوية عن بشاربن كدام عن حممد بن زيد عن ابن عمر قال  - ٥٦٩٧
  احللف حنث أو ندم : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا بشر بن الوليد حدثنا شريك عن عثمان بن أيب زرعة عن املهاجر الشامي عن ابن عمر قال  - ٥٦٩٨
  من لبس ثوب شهرة ألبسه اهللا يوم القيامة ثوب مذلة : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا أبو بكري ابن عم حفص بن غياث النخعي عن مجيل بن زيد الطائي  - ٥٦٩٩
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ امرأة من بين غفار فلما دخلت عليه : حدثنا عبد اهللا بن عمر قال  تزوج رسول اهللا 

  دلستم يل : رأى بكشحها وضحا فردها وقال 
  إسناده ضعيف : حسني سليم أسد قال 

: حدثنا عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ العنربي حدثنا أيب حدثنا شعبة عن عائذ بن نصيب مسع ابن عمر قال  - ٥٧٠٠
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يف الكعبة    صلى رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت : ضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال حدثنا واصل بن عبد األعلى حدثنا ابن ف - ٥٧٠١
إن يف أميت لنيفا وسبعني داعيا كلهم داع إىل النار لو أشاء ألنبأتكم : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول 

  بآبائهم وقبائلهم 
ال تكرعوا ولكن : ـ  فجعلنا نكرع فيها فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم: مث مررنا على برك قال : قال 

  اغسلوا أيديكم مث اشربوا فيها فإنه ليس من إناء أطيب من اليد 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : وبه عن ابن عمر قال  - ٥٧٠٢ ال يزال هذا احلي من : مسعت رسول اهللا 
  قريش آمنني حىت تردوهم عن دينهم كفاء رمحنا 

  أ يف اجلنة أنا أم يف النار ؟ : يا رسول اهللا : فقال : فقام إليه رجل : قال 



اسكتوا عين ما سكت : مث قال ] يف النار : قال [ أ يف اجلنة أم يف النار ؟ : يف اجلنة مث قام إليه آخر فقال : قال 
  رت أن أفعل لفعلت عنكم فلوال أن تدافنوا ألخربتكم مبلئكم من أهل النار حىت تفرقوهم عند املوت ولو أم

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إن دابة : أال أريكم املكان الذي قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبه عن ابن عمر أنه قال  - ٥٧٠٣
وإهنا ذات ريش وزغب وإنه ليخرج ثلثها حضر : األرض خترج منه فضرب بعصاه الشق الذي يف الصفا فقال 

أترون املساجد : د ثالثة أيام وثالب ليال وإهنا لتمر عليهم وإهنم ليفرون منها إىل املساجد فتقول هلم الفرس اجلوا
  ! يا مؤمن ! يا كافر : تنجيكم مين ؟ فتخطمهم يساقون يف األسواق وتقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ليمان عن عبيد اهللا بن عمر عن الزهري عن أيب حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبد الرحيم بن س - ٥٧٠٤
ال يأكل : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : بن عمر عن ابن عمر قال ] بن عبد اهللا [ بكر بن عبيد اهللا 

  أحدكم بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عمر حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اهللا عن الزهري عن أيب بكر بن عبيد اهللا عن  حدثنا عبد اهللا بن - ٥٧٠٥
ال يأكل أحدكم بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : ابن عمر قال 

  ويشرب بشماله 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: بيد اهللا بن إياد بن لقيط عن أبيه عن عبد الرمحن بن نعيم األعرج قال حدثنا جبارة بن مغلس حدثنا ع - ٥٧٠٦
ما كنا على عهد رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و : سأل رجل ابن عمر عن متعة النساء ـ وأنا عنده فغضب وقال 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : سلم ـ بزنائني وال مسافحني مث قال  ليكونن قبل  :واهللا لقد مسعت رسول اهللا 
  يوم القيامة املسيح الدجال وثالثون كذابا أو أكثر من ذلك 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أبو أسامة عن صدقة بن أيب عمران عن إياد بن لقيط عن عبد  - ٥٧٠٧
: وأنا عنده ـ فسأله عن متعة النساء فغضب وقال  جاء رجل إىل عبد اهللا بن عمر ـ: الرمحن بن نعيم األعرج قال 

  واهللا ما كنا على عهد رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ زنائني وال مسافحني 
  رجاله ثقات غري عبدالرمحن بن نعيم : قال حسني سليم أسد 

مهران عن ابن حدثنا ابن منري حدثنا عبدة عن أيب رجاء اجلزري عن فرات بن سلمان عن ميمون بن  - ٥٧٠٨
  ما صرب أهل بيت ثالثة على جهد إال أتاهم اهللا برزق : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عمر قال 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



ـ : حدثنا ابن منري حدثنا حفص عن ليث عن عمري بن أيب عمري عن ابن عمر قال  - ٥٧٠٩ ما رأيت رسول اهللا 
  سلم ـ مفطرا يف يوم مجعة  صلى اهللا عليه و

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

كنت جالسا عند ابن عمر قال : حدثنا ابن منري حدثنا أيب حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا أبو دهقانة قال  - ٥٧١٠
من متر  ائتنا بطعام فذهب بالل فأبدل صاعني: لبالل : أتى رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ضيف فقال : 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال  من أين هذا ؟ فأخربه أنه : بصاع من متر خري وكان مترهم رديئا فأعجب النيب 
  أبدل صاعني بصاع 

  رد علينا مترنا : فقال النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثين أيب عن سعيد : عاصم عن عبد احلميد بن جعفر قال  حدثنا يعقوب بن إبراهيم العبدي حدثنا أبو - ٥٧١١
ـ : جلست إىل عبد اهللا بن عمر و أيب سعيد اخلدري فقال أحدمها : بن عمري األنصاري قال  مسعت رسول اهللا 

إىل شحمة أذنه وقال : يعين أحدمها : يبلغ العرق يوم القيامة من الناس فقال : صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول 
  إىل أن يلجمه : اآلخر 

  هكذا ووصف أبو عاصم فأمر إصبعه من شحمة أذنه إىل فيه هذا وذاك سواء : فقال ابن عمر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت : حدثنا أبو عبيدة بن فضل بن عياض حدثنا مؤمل بن إمساعيل حدثنا إسرائيل حدثنا ثوير قال  - ٥٧١٢
إن أدىن أهل اجلنة منزلة من : أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال :  عبد اهللا بن عمر ـ رفع احلديث ـ

ينظر إىل خبائه وخدمه ونعيمه وسرره مسرية ألف سنة وأكرمهم إىل اهللا من ينظر إىل اهللا بكرة وعشيا مث تال هذه 
  ]  ٢٣ ٢٢: القيامة [ } إىل رهبا ناظرة * وجوه يومئذ ناضرة { : اآلية 

  إسناده ضعيف : م أسد قال حسني سلي

حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا بكر بن بكار حدثنا يوسف بن صهيب عن زيد العمي عن ابن  - ٥٧١٣
من كان منكم حيب أن تستجاب دعوته وتكشف كربه : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عمر قال 

  فلييسر على معسر 
   إسناده ضعيف: قال حسني سليم أسد 

: حدثنا هاشم بن احلارث حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن ابن عمر قال  - ٥٧١٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ حلة من حرير من حلل السرياء مما أهدى إليه فريوز فلبست اإلزار  كساين رسول اهللا 

يا عبد اهللا ارفع اإلزار فإن ما مس التراب إىل  :فإعرقين عرضا وطوال فسحبت ولبست الرداء فتقنعت فيه مث قال 
  أسفل الكعبني يف النار 
  فلم أر أحدا أشد تشمريا لإلزار من عبد اهللا بن عمر : قال عبد اهللا بن حممد 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



يب بكر بن حفص عن حدثنا هاشم بن احلارث حدثنا حممد بن ربيعة حدثنا أبان بن عبد اهللا البجلي عن أ - ٥٧١٥
  ابن عمر 

  أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ مل يصل قبل العيد وال بعدها : 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا سكني حدثنا عبد املؤمن عن ابن عمر قال  - ٥٧١٦ قال رسول اهللا 
لذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري وامللح بامللح والتمر بالتمر الذهب با: صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  مثال مبثل كيال بكيل فمن زاد أو استزاد فقد أرىب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا علي بن اجلعد حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبري ابن نفري عن عبد اهللا بن عمر  - ٥٧١٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال    إن اهللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر : النيب 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

من أين جيوز يل أن : سألت ابن عمر : حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبري قال  - ٥٧١٨
  أعتمر ؟ 

هل املدينة من ذي احلليفة وألهل الشام من اجلحفة وألهل فرضها رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أل: قال 
  جند من قرن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت رجال سأل ابن عمر عن بيع : حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبري قال  - ٥٧١٩
  هنى رسول اهللا : الثمرة فقال 

  حىت يبدو صالحها  ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ عن بيع الثمرة
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين أبو حممد : حدثنا حممد بن املنهال أخو احلجاج حدثنا عبد الواحد يعين ابن زياد عن ليث قال  - ٥٧٢٠
: الكافرون [ } قل يا أيها الكافرون { : رمقت ابن عمر شهرا فسمعته يف الركعتني قبل صالة الصبح يقرأ : قال 
  ]  ١: اإلخالص [ } قل هو اهللا أحد { و ]  ١

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ شهرا أو مخسة وعشرين يوما يقرأ يف : فذكرت له ذلك فقال : قال  رأيت رسول اهللا 
  } قل هو اهللا أحد { و } قل يا أيها الكافرون { الركعتني قبل صالة الصبح 

قل يا { تعدل بثلث القرآن و } قل هو اهللا أحد { قرآن إن إحدامها تعدل بثلث القرآن واألخرى بربع ال: وقال 
  تعدل بربع القرآن } أيها الكافرون 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا داود بن عمرو الضيب حدثنا صاحل بن عمر عن يزيد بن أيب زياد عن داود بن عاصم بن عروة بن  - ٥٧٢١
صليت مع رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و : لصالة ها هنا ؟ قال سألت ابن عمر مبىن عن ا: مسعود الثقفي قال 

سلم ـ ركعتني ومع أيب بكر ركعتني ومع عمر ركعتني ومع عثمان صدرا من خالفته ركعتني إذا صلينا معهم صلينا 
  كما يصلون وإذا صلينا وحدنا صلينا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

شجاع بن الوليد بن بشر السكوين حدثنا عبد األعلى بن عبد األعلى حدثنا حدثنا أبو مهام الوليد بن  - ٥٧٢٢
عن عبد اهللا : داود عن رياح بن عبيدة عن أسيد بن عبد الرمحن بن أخي عبد اجمليد وهو ابن سودة بنت عبد الرمحن 

ـ يف  لبست ثوبا حريرا فأتيت على رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ وهو عند حجرة: بن عمر قال  حفصة 
  من هذا ؟ : ليلة مظلمة فسمع قعقعة الثوب فقال 

  فقلت عبد اهللا بن عمر 
  ارفع ثوبك إن الذي جير ثوبه خيالء ال ينظر اهللا إليه : قال 
  وكان إزاري تلك الليلة إىل نصف ساقي : قال 

: وان عن ابن عمر قال حدثنا احلسن بن محاد الكويف حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عبد اهللا بن ذك - ٥٧٢٣
  لقد سر يف ظل سرحة سبعون نبيا ال تسرف وال جترد وال تعبل : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  رجاله ثقات غري أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

أم حدثنا أبو مهام حدثنا عبد الرحيم أخربنا حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن ناعم موىل  - ٥٧٢٤
: خرج عبد اهللا بن عمر حاجا حىت إذا كان بني مكة واملدينة أتى شجرة عرفها فجلس حتتها مث قال : سلمة قال 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ حتت الشجرة إذ أقبل رجل شاب من هذه الشعبة حىت وقف على  رأيت رسول اهللا 
ئت ألجاهد معك يف سبيل اهللا أبتغي بذلك وجه إين ج: يا رسول اهللا : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال 

  اهللا والدار اآلخرة 
  أبواك حيان كالمها ؟ : قال 
  نعم : قال 
  انفتل راجعا من حيث جاء : فارجع برمها قال : قال 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حبيب بن أيب ثابت عن حدثنا سهل بن زجنلة الرازي حدثنا الصباح بن حمارب عن هارون بن عنترة عن  - ٥٧٢٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال : ابن عمر قال    إين أفطرت يوما من رمضان : جاء رجل إىل النيب 

  من غري عذر وال سفر ؟ : قال 
  ! بئس ما صنعت : نعم قال : قال 
  أجل فما تأمرين ؟ : قال 
  أعتق رقبة : قال 
  والذي بعثك باحلق ما ملكت رقبة قط : قال 



  م شهرين متتابعني فص: قال 
  فال أستطيع ذلك : قال 
فأيت النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : والذي بعثك باحلق ما أشبع أهلي قال : فأطعم ستني مسكينا قال : قال 

  تصدق هبذا على : مبكتل فيه متر فقال 
  ستني مسكينا 

  إىل من أدفعه ؟ : قال 
  إىل أفقر من تعلم : قال 
  ق ما بني قتريها أهل بيت أحوج منا والذي بعثك باحل: قال 
  فتصدق به على عيالك : قال 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا أسباط بن حممد حدثنا األعمش عن عبد اهللا بن عبد اهللا عن سعد موىل طلحة  - ٥٧٢٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ حديثا ل: عن ابن عمر قال  و مل أمسعه إال مرة أو مرتني حىت عد مسعت من رسول اهللا 

كان الكفل من بين إسرائيل ال يتورع من ذنب عمله فأتت امرأة : سبع مرار وإين قد مسعته أكثر من ذلك قال 
  ما يبكيك ؟ ا أكرهتك ؟ : فأعطاها ستني دينارا على أن يطأها فلما أن قعد منها مقعد الرجل ارتعدت وبكت فقال 

  مل مل أعمله قط وإمنا محلتين عليها احلاجة ال ولكن هذا ع: قالت 
  اذهيب والدنانري لك : مث نزل فقال : فتفعلني هذا ومل تعمليه قط قال : قال 

  قد غفر اهللا للكفل : فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه : واهللا ال يعصي اهللا الكفل أبدا قال : مث قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت عبد امللك بن أيب مجيلة عن عبد اهللا بن موهب عن ابن عمر قال : حدثنا شيبان حدثنا معتمر قال  - ٥٧٢٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول :  من كان قاضيا فقضى جبور كان من أهل النار ومن كان قاضيا : مسعت النيب 

  لت كفافا فقضى جبهل كان من أهل النار ومن كان قاضيا فقضى بعدل فباحلري أن ينف
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

حدثين أبو الزبري عن عون بن عبد اهللا : حدثنا خليفة بن خياط حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجاج قال  - ٥٧٢٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يف الصالة قال رجل من : بن عتبة حدثهم عن ابن عمر قال  بينما أنا مع رسول اهللا 

   كبريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا بكرة وأصيال اهللا أكرب: القوم 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ الصالة قال  أيكم صاحب الكلمات ؟ فسكت القوم فقال رجل : فلما قضى رسول اهللا 

  أنا قلتها يا رسول اهللا وما أردت هبا إال اخلري : من القوم 
  فتحت هلا أبواب السماء : فقال رسول اهللا 

  فما تركتها منذ مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقوهلا : قال ابن عمر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا سريج بن يونس حدثنا أبو معاوية عن عبد امللك بن أجبر عن ثوير بن أيب فاختة عن ابن عمر قال  - ٥٧٢٩
منزلة ملن ينظر يف ملكه ألفي سنة يرى أقصاها  إن أدىن أهل اجلنة: قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : 

  ينظر إىل أزواجه وسرره وإن أفضلهم منزلة ملن ينظر إىل وجه اهللا كل يوم مرتني 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا جماهد بن موسى حدثنا إسحاق بن يوسف أخربنا سفيان عن حممد بن عجالن عن القعقاع بن  - ٥٧٣٠
  أن ارفع إيل حاجتك : ب عبد العزيز بن مروان إىل ابن عمر كت: حكيم قال 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : فكتب ابن عمر : قال  اليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن : أن رسول اهللا 
  تعول ولست أسألك شيئا وال أرد رزقا رزقنيه اهللا منك 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قرأت على فضيل عن أيب حريز عن أيب إسحاق : حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة حدثنا معتمر قال حدثنا  - ٥٧٣١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال لرجل : عن ابن عمر    أنت ومالك ألبيك : أن رسول اهللا 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

سفيان عن عون بن أيب جحيفة عن عبد الرمحن  حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو املنذر إمساعيل بن عمر حدثنا - ٥٧٣٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : بن مسرة أن ابن عمر رأى ناسا فقال  أيعجز أحدكم إذا جاءه رجل : قال رسول اهللا 

  القاتل يف النار واملقتول يف اجلنة : يريد قتله أن يكون مثل ابين آدم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب ـ صلى اهللا عليه و : هري حدثنا وكيع أخربين عبد اهللا بن نافع عن أيب عن ابن عمر حدثنا ز - ٥٧٣٣
  سلم ـ أيت جبر فضيخ بسرـ وهو يف مسجد الفضيخ ـ فشربه فلذلك مسي مسجد الفضيخ 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا : ن حسان عن ابن عمر حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا نافع بن عمر اجلمحي عن سعيد ب - ٥٧٣٤
  ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كان ينزل بعرفة يف وادي منرة 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

سألت ابن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن السائب عن داود بن أيب عاصم الثقفي قال  - ٥٧٣٥
  صلى اهللا عليه و سلم ـ ؟  فهل مسعت مبحمد ـ: عمر عن الصالة مبىن قال 

  نعم وآمنت به : قلت 
  فإنه كان يصلي مبىن ركعتني : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



هنى رسول اهللا : حدثنا زهري حدثنا حممد بن فضيل حدثنا الشيباين عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال  - ٥٧٣٦
  أصحابك ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ عن القرآن حىت تستأذن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه : حدثنا زهري حدثنا حممد بن فضيل حدثنا يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن ابن عمر  - ٥٧٣٧
ـ    قبل النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت : مسعت عبد الرمحن بن علقمة يقول : ن سفيان قال حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي ع - ٥٧٣٨
  أعفوا اللحى واحفوا الشوارب : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : ابن عمر يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن ابن أيب حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن حدثنا مهدي بن ميمون عن حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب ع - ٥٧٣٩
  نعم 

  ممن أنت ؟ : أن رجال سأل ابن عمر عن دم البعوض فقال 
  من أهل العراق : قال 
وقد مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه ! يسألين عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول اهللا ! انظروا إىل هذا : قال 

  مها رحيانتاي من الدنيا : و سلم ـ يقول 
  صحيح  إسناده: قال حسني سليم أسد 

: قال رجل البن عمر : حدثنا زهري حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن مسلم موىل لعبد قيس قال  - ٥٧٤٠
  أرأيت الوتر أ سنة هو ؟ 

  ما سنة ؟ أوتر رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ واملسلمون : قال 
  أ سنة هو ؟ : قال 

ـ صلى اهللا! أ تعقل ؟ : قال له     عليه و سلم ـ واملسلمون أوتر رسول اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان أن عمه واسع بن  - ٥٧٤١
ع أنه كان قائما يصلي يف املسجد و ابن عمر مستقبله مسندا ظهره إىل قبلة املسجد فلماانصرف واس: حبان أخربه 

  انصرف عن يساره إىل ابن عمر فجلس إليه 
  ما مينعك أن تنصرف عن ميينك ؟ : فقال ابن عمر 

  ال إال أين رأيتك فانصرفت إليك : قال 
  إذا كنت تصلي فانصرفت فانصرف عن ميينك : فإنك قد أحسنت إن ناسا يقولون : فقال ابن عمر : قال 

  شئت عن ميينك وإن شئت عن يسارك  إذا كنت تصلي فانصرفت فانصرف إن: قال ابن عمر 
إذا جلس للغائط فال يستقبل القبلة وال بيت املقدس ولقد صعدت يوما على : ويقول ناس آخرون : قال ابن عمر 



ـ شك أبو يعلى ـ مستقبل بيت املقدس    بيتنا فرأيت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ على حاجنه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سالم عن احلكم  - ٥٧٤٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  أنه قال وهو على املنرب : بن ميناء عن ابن عمر و ابن عباس أهنما شهدا على رسول اهللا 

  وليكونن من الغافلني  لينتهني قوم عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن على قلوهبم: 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

أن النيب ـ صلى اهللا عليه و : حدثنا زهري حدثنا يزيد أخربنا سليمان التيمي عن أيب جملز عن ابن عمر  - ٥٧٤٣
  السجدة } تنزيل { سلم ـ سجد يف الركعة األوىل من صالة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ 

   جملز ومل أمسعه من أيب: قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: مسعت أيب يقول : حدثنا صلت بن مسعود اجلحدري حدثنا عكرمة بن خالد بن سلمة املخزومي قال  - ٥٧٤٤
  ال تضربوا الرقيق فإنكم ال تدرون ما توافقون : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : مسعت ابن عمر قال 

  إسناده ضعيف جدا  :قال حسني سليم أسد 

حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد اهللا بن وهب حدثنا حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا بن زحر عن حممد  - ٥٧٤٥
عن عبد اهللا بن عمر أنه رأى موىل له يقال له يسار يصلي بعد الفجر : بن أيب أيوب عن أيب علقمة موىل بين هاشم 

  إمنا بقي من حزيب ؟ : فنهاه فقال 
  أ فال أخرته حىت يكون ذلك من النهار ؟ : له عبد اهللا  فقال

إنه ال : خرج علينا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ والناس يصلون بعد طلوع الفجر فقال : مث قال عبد اهللا 
  صالة بعد الفجر إال ركعتني 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ربنا أصبغ بن زيد اجلهين حدثنا أبو بشر عن أيب الزاهرية عن كثري حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخ - ٥٧٤٦
من احتكر طعاما أربعني ليلة فقد بريء : أن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : بن مرة احلضرمي عن ابن عمر 

  من اهللا وبريء اهللا منه وأميا أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة اهللا 
  إسناده ضعيف : سليم أسد قال حسني 

حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن هنيك بن يرمي عن مغيث بن مسي  - ٥٧٤٧
  ما هذه الصالة يا أبا عبد الرمحن ؟ : صلى بنا عبد اهللا بن الزبري بغلس و ابن عمر إىل جنيب فلما سلم قلت : قال 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ومع أيب بكر و عمر فلما قتل عمر أسفر هبا هذه كانت صالتنا مع ر: قال  سول اهللا 

  عثمان 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثين جدي أبو املثىن : حدثنا أبو عبد اهللا النكري حدثنا أبو داود حدثنا حممد بن مهران القرشي قال  - ٥٧٤٨
  عليه و سلم ـ صلى قبل العصر أربعا  كان رسول اهللا ـ صلى اهللا: عن ابن عمر قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين جدي عن : حدثنا أبو عبد اهللا بن الدورقي حدثنا أبو داود حدثنا حممد بن مهران القرشي قال  - ٥٧٤٩
  بالسواك  كان ال ينام إال والسواك عنده إذا استيقظ بدأ -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : ابن عمر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخل ابن : حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا أبو عوانة عن مساك بن حرب عن مصعب بن سعد قال  - ٥٧٥٠
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : ما مينعك أن تدعو يل ؟ قال : عمر على عبد اهللا بن عامر يعوده فقال  مسعت النيب 

  بل صالة بغري طهور إن اهللا ال يق: يقول 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كيف : أن رجال سأل ابن عمر : حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن حمرز  - ٥٧٥١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يف النجوى ؟    مسعت رسول اهللا 

  عملت كذا وعملت كذا : يقول يدنو العبد من ربه فيضع عليه كنفه فيقرره ف: كان يقول : قال 
  نعم يا رب : يقول : قال 
  فإين قد سترت عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم : فيقول : قال 
{ وأما املنافقون فينادون : قال ]  ١٩: احلاقة [ } هاؤم اقرؤوا كتابيه { : فيعطى صحيفة حسناته فيقول : قال 

  ]  ١٨: هود [ }  على الظاملني هؤالء الذين كذبوا على رهبم أال لعنة اهللا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين ابن عجالن عن : حدثنا حممد بن عبد اهللا املخرمي حدثنا حممد بن سعد األشهلي األنصاري قال  - ٥٧٥٢
على صالة  صالة اجلماعة تفضل: عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : نعيم بن عبد اهللا اجملمر عن ابن عمر 

  الفذ سبعة وعشرين جزءا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت ابن : حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا إسرائيل حدثنا عبد اهللا بن عصمة قال  - ٥٧٥٣
  أنبأنا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أن يف ثقيف مبريا وكذابا : عمر يقول 

  إسناده صحيح : د قال حسني سليم أس

: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا الوليد بن حممد املوقري عن ثور بن يزيد عن أيب هرم عن ابن عمر قال  - ٥٧٥٤
ـ  رغب رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يف اجلهاد ذات يوم فاجتمعوا عليه حىت غموه ويف يد رسول اهللا 

أخروا عين ـ هكذا ـ فقد : بقيت سالءة مل يفطن هبا فقال صلى اهللا عليه و سلم ـ جريدة قد نزع سالؤها و
غممتموين فأصاب النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ بطن رجل فأدمى الرجل فخرج الرجل وهو يقول هذا فعل 



ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فإن كان هو أصابك فسوف : نبيك فكيف بالناس ؟ فسمعه عمر فقال  انطلق إىل النيب 
  ن نفسه وإن كنت كذبت ألذعننك بعمامتك حىت حتدث يعطيك احلق م
  انطلق بسالم فلست أريد أن أنطلق معك : فقال الرجل 

  ما أنا بوادعك : قال 
إن هذا يزعم أنك أصبته ودميت بطنه فما : فانطلق به عمر حىت أتى به نيب اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال 

  ترى ؟ 
  أحقا أنا أصبته ؟ : م ـ فقال النيب ـ صلى اهللا عليه و سل

  هل رأى ذلك أحد ؟ : نعم يا نيب اهللا قال : قال الرجل 
  قد كان ها هنا ناس من املسلمني : قال 
  اللهم إين أشهد بشهادة رجل رأى ذلك إال أخربين : قال 

  يا رسول اهللا أنت دميته ومل ترده : فقال ناس من املسلمني 
  ال : خذ ملا أصبتك ماال وانطلق قال الرجل : فقال النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  ال أفعل : فهب يل ذلك قال : قال 
  أريد أن أستقيد منك يا نيب اهللا : فتريد ماذا ؟ قال : قال 

اخرج من وسط هؤالء فخرج من وسطهم وأمكن : نعم فقال له الرجل : قال النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ من خلفه الرجل من اجلريدة يستقيد منه فك شف عن بطنه وجاء عمر ليمسك النيب 

  أرحنا عثرت بنعلك وانكسرت أسنانك : فقال 
يا نيب اهللا هذا الذي : فلما دنا الرجل ليطعن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ألقى اجلريدة وقبل سرته وقال 

  أردت لكيما نقمع اجلبارين من بعدك 
  أوثق عمال مين ألنت : فقال عمر 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

أن رسول : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أيب الصديق عن ابن عمر  - ٥٧٥٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال    بسم اهللا وعلى سنة رسول اهللا : إذا وضعتم موتاكم يف اللحد فقولوا : اهللا 

  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

سألت ابن عباس عن الوتر : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد حدثنا مهام عن قتادة عن أيب جملز قال  - ٥٧٥٦
  ركعة من آخر الليل : مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : فقال  وسالت ابن عمر: قال  - ٥٧٥٧ ركعة من آخر : مسعت رسول اهللا 
  الليل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثين ابن عمر : حدثين أيب حدثنا حسني عن ابن بريدة قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد قال  - ٥٧٥٨
احلمد هللا الذي كفاين وآواين وأطعمين : ثوى مضجعه  أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كان يقول إذا: 

وسقاين والذي من علي و أفضل والذي أعطاين وأجزل احلمد هللا على كل حال احلمد هللا رب كل شيء ومليك 
  كل شيء وإله كل شيء ولك كل شيء أعوذ بك من النار 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثين يزيد بن أيب مسية : اهللا بن يزيد املقرئ حدثنا عبد اجلبار األيلي قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد  - ٥٧٥٩
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ عن املرأة ترى يف املنام ما : عن عبد اهللا بن عمر أنه قال  سألت أم سليم رسول اهللا 

  زلت فلتغتسل إذا رأت املرأة ذلك وأن: فقال هلا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : يرى الرجل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين أبو هاينء عن عباس : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد اهللا بن يزيد حدثنا سعيد بن أيب أيوب قال  - ٥٧٦٠
إن خادمي يسيء : عن عبد اهللا بن عمر أن رجال أتى رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال : احلجري 

  تعفو عنه كل يوم سبعني مرة : قال ويظلم أفأضربه ؟ 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبوخيثمة حدثنا روح بن عبادة حدثنا موسى بن عبيدة حدثنا عبد اهللا بن عبيدة عن ابن عمر قال  - ٥٧٦١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ على راحلته يوم فتح مكة يستلم األركان مبحجن معه :    طاف رسول اهللا 
  إسناده ضعيف جدا : حسني سليم أسد  قال

حدثنا حممد بن حيىي الزماين حدثنا حممد بن احلارث احلارثي حدثنا حممد بن عبد الرمحن البيلماين عن أبيه  - ٥٧٦٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن ابن عمر قال  من حلف على ميني فرأى غريها ـ يعين خريا منها : قال رسول اهللا 
  ا ـ فكفارهتا تركه

  إسناده واه : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن احلارث أخربنا حممد بن عبد الرمحن عن أبيه عن ابن عمر قال : حدثنا حممد بن حيىي قال  - ٥٧٦٣
أرأف أميت بأميت أبو بكر وأشدهم يف اإلسالم عمر وأصدقهم حياء : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : 

اهم علي بن أيب طالب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل عثمان بن عفان وأقض
  وأقرؤهم أيب بن كعب ولكل أمة أمني وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح 

  إسناده واه : قال حسني سليم أسد 

عن حممد بن حيىي بن أخربين عمرو بن حيىي : حدثنا زهري حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال  - ٥٧٦٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال : حبان عن عمه واسع بن حبان  : أنه سأل عبد اهللا بن عمر عن صالة رسول اهللا 

  السالم عليكم ورمحة اهللا عن ميينه السالم عليكم ورمحة اهللا عن يساره : اهللا أكرب كلما رفع وكلما وضع مث يقول 
   إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد 



حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا إمساعيل بن علية عن أيوب عن حيىي بن أيب كثري عن حممد عن ابن  - ٥٧٦٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول على أعواد منربه : عمر و ابن عباس أهنما قاال  لينتهني أقوام : مسعنا رسول اهللا 

  ن من الغافلني عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلوهبم مث ليكون
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا حيىي بن أيب كثري  - ٥٧٦٦
رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ حنوا : عن زيد أيب سالم عن احلكم بن ميناء عن ابن عمر و ابن عباس عن 

  إمساعيل بن إبراهيم من حديث 

مسلما ـ فحدثين مسلم بن : حدثنا حممد بن عباد حدثنا سفيان حدثنا حيىي بن سعيد عنه فسألته يعين  - ٥٧٦٧
: حدثين علي بن عبد الرمحن املعاوي ـ قال : أيب مرمي أنه مسع علي بن عبد الرمحن األنصاري ـ وقال أيضا 

ال تقلب احلصى فإن تقليب احلصى من الشيطان وافعل : ال صليت إىل جنب ابن عمر فجعلت أقلب احلصى فق
  كما رأيت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يفعل 

  فقلت يا أبا عبد الرمحن وكيف رأيته يفعل ؟ 
  هكذا ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمىن على فخذه اليمىن وأشار باليت تلي اإلهبام : قال 
  أهنا مذبة الشيطان وأنه ال يشهد اإلنسان وهو قائل بيده هكذا  مسلم فبلغنا: قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد بن زيد حدثنا أنس بن سريين عن ابن عمر  - ٥٧٦٨ أن رسول اهللا 
  لي ركعتني قبل الغداة صلى اهللا عليه و سلم ـ كان يصلي من الليل مثىن مثىن ويوتر بركعة ويص

الركعتني قبل الغداة : سألت ابن عمر قلت : حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا أنس بن سريين قال  - ٥٧٦٩
  كان رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يصلي من الليل مثىن مثىن ويوتر بركعة : أطيل فيهما القراءة ؟ قال 

  قلت إين لست عن هذا أسألك 
  أال تدعين أستقريء لك احلديث ؟ ! نك لضخم إ: قال 

كان رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يصلي من الليل مثىن مثىن ويوتر بركعة مث يصلي ركعتني قبل الغداة 
  كأن األذان بأذنيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رجال سأل :  بن شقيق عن ابن عمر حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا أيوب و بديل عن عبد اهللا - ٥٧٧٠
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كيف صالة الليل ؟ فقال  مثىن مثىن فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل : النيب 

آخر صالتك وترا مث سأله على راس احلول ـ وأنا بذلك املكان من رسول اهللا ـ فال أدري هو ذاك الرجل أو 
  رجل آخر فقال له مثل ذلك 

  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح



عن ابن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن احلكم و سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبري  - ٥٧٧١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يف هذا املكان : عمر أنه صالمها بإقامة واحدة وقال    هكذا صنع رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عمر عن النيب ـ صلى اهللا : دثنا أبو خيثمة حدثنا عبدة عن عبد امللك عن سعيد بن جبري ح - ٥٧٧٢
  عليه و سلم ـ مثل حديث عبيد اهللا عن نافع 

  عن ابن عمر أن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ العن بني امرأة وزوجها وفرق بينهما 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: و خيثمة حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أيب العباس الشاعر األعمى عن عبد اهللا بن عمر قال حدثنا أب - ٥٧٧٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا فقال    إنا قافلون إن شاء اهللا : حاصر رسول اهللا 

وا عليه فأصاهبم جراح فقال هلم اغدوا على القتال فغد: نرجع ومل نفتتح ؟ فقال هلم رسول اهللا : فقال أصحابه 
إنا قافلون غدا فأعجبهم ذلك فضحك رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

ـ    سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: احلنفي قال  حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا سعيد بن زياد الشيباين حدثنا زياد بن صبيح - ٥٧٧٤
كنت قائما أصلي إىل البيت وشيخ إىل جنيب فأطلت الصالة فوضعت يدي على خصري فضرب الشيخ صدري 

من هذا : ما رابه مين ؟ فأسرعت االنصراف فإذا غالم خلفه قاعد فقلت : بيده ضربة ال يألوا فقلت يف نفسي 
  الشيخ ؟ 

  يا أبا عبد الرمحن ما رابك مين ؟ : هذا عبد اهللا بن عمر فجلست حىت انصرف فقلت : فقال 
ذاك الصلب يف الصالة وكان رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ينهى : نعم قال : أنت هو ؟ قال قلت : قال 
  عنه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

الرمحن بن مسعت يونس حيدث عن الزهري عن عبد : حدثنا زهري حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال  - ٥٧٧٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هنيدة عن ابن عمر قال  إذا أراد اهللا أن خيلق نسمة قال ملك : قال رسول اهللا 

أي رب أشقي أم سعيد ؟ فيقضي اهللا : أي رب أذكر أم أنثى ؟ فيقول فيقضي اهللا أمره مث يقول : األرحام معرضا 
  بها أمره مث يكتب بني عينيه ما هو الق حىت النكبة ينك

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا عثمان بن عمر عن ابن عون عن حممد عن املغرية بن سلمان عن ابن عمر قال  - ٥٧٧٦
ركعتني قبل صالة الفجر وركعتني قبل صالة : حفظت من رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ عشر ركعات 

  ر وركعتني بعد صالة املغرب وركعتني بعد صالة العشاء الظهر وركعتني بعد صالة الظه
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



كان : حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح بن عبادة حدثنا األوزاعي عن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب قال  - ٥٧٧٧
عباس يتوضأ مرة مرة يرفعه إىل ابن عمر يتوضأ ثالثا ثالثا يرفعه إىل النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ وكان ابن 

ـ  ـ صلى اهللا عليه و سلم    النيب 
  إسناد ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أنه كان مع ابن عمر : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد امللك بن عمرو حدثنا عيسى بن حفص أخربين أيب  - ٥٧٧٨
ما يصنع هؤالء ؟ قلت : يصلون فقال بطريق مكة فصلى هبم مث انصرف إىل رحله وانصرفنا معه فالتفت فرأى ناسا 

  يسبحون 
لو كنت مسبحا ألمتمت صاليت يا ابن أخي صحبت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فلم يزد يف : قال 

السفر على ركعتني حىت قبضه اهللا مث صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتني مث صحبت عمر فلم يزد على ركعتني مث 
[ } لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة { : ركعتني حىت قبضه اهللا وقال اهللا  صحبت عثمان فلم يزد على

  ]  ٢١: األحزاب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن سعيد بن عامر عن عبد اهللا بن عمر قال  - ٥٧٧٩ كان رسول اهللا 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يف سفر فمر ب ال : ربكة من ماء فكرعوا فيه فقال النيب 

  تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم واشربوا فإنه ليس من اآلنية شيء أنظف من اليد 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اهللا بن عمر قلت لعبد : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن يزيد بن أيب زياد عن داود بن أيب عاصم قال  - ٥٧٨٠
صلى رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ركعتني و أبو بكر ركعتني : ـ وهو مبىن ـ كم تصلي ها هنا ؟ قال 

و عمر ركعتني و صالها عثمان ست سنني ركعتني مث صلوها أربعا فكنا إذا صلينا معهم صلينا أربعا و إذا صلينا 
  على حدة صلينا ركعتني 

  اده ضعيف إسن: قال حسني سليم أسد 

كنا : قال ابن عمر : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال  - ٥٧٨١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فحاص الناس حيصة فاهنزمنا وكنا نفرا فقلنا  هنرب يف : يف جيش بعثنا رسول اهللا 

ـ صلى اهللا عليه و س لو أتينا املدينة فامترينا منها : لم ـ حياء مما صنعنا مث قال بعضنا األرض وال نأيت رسول اهللا 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ؟ قال : وجتهزنا فلما دخلنا املدينة قلنا  فنظرناه عند : لو عرضنا أنفسنا على النيب 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قلنا  فقال رسول اهللا  يا رسول اهللا حنن الفرارون: صالة الفجر فلما خرج رسول اهللا 
  بل أنتم العكارون أنا فئة املسلمني : ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن أيب صاحل عن زاذان أن ابن عمر لطم غالما له  - ٥٧٨٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : ألرض ـ ما يل من أجره هذه ـ وأخذ شيئا من ا: مث أعتقه فقال  مسعت رسول اهللا 



  من ضرب عبده ظاملا مل يكن له كفارة دون عتقه : يقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن النجراين عن ابن عمر قال  - ٥٧٨٣ أيت النيب 
ختلطوهنا ؟ بلغ : زبيب ومتر قال : ما شرابك ؟ قال : ين بسكران فضربه احلد مث قال صلى اهللا عليه و سلم ـ يع

  كل واحد من صاحبه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كنا نعد ـ ورسول اهللا : عن ابن عمر قال : حدثنا أبوخيثمة حدثنا حممد بن خازم حدثنا سهيل عن أبيه  - ٥٧٨٤
  و أصحابه متوافرون ـ أبو بكر و عمر و عثمان مث نسكت ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ حي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عمر أنه كان يهل إذا استوت : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن خازم حدثنا حجاج عن عطاء  - ٥٧٨٥
  ان يفعل ذلك إن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ك: به راحلته ويهل دبر الصالة وكان يقول 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن عن مالك بن أنس عن أيب بكر بن عمر عن سعيد بن يسار  - ٥٧٨٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أوتر على البعري    عمر أن رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : ة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن ابن عمر حدثنا أبو خيثم - ٥٧٨٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساجد إال : النيب 

  املسجد احلرام 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب ـ صلى اهللا : ن القاسم حدثنا عاصم عن أبيه عن ابن عمر حدثنا أبو خيثمة حدثنا هاشم ب - ٥٧٨٨
شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء : بين اإلسالم على مخس : عليه و سلم ـ قال 

  الزكاة وحج البيت وصوم رمضان 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا عبيد اهللا بن عبد اجمليد حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن وهب بن قطن أن موالة البن حدثنا أبو خيثمة حدثن - ٥٧٨٩
  أخرج إىل الريف فقد اشتد علينا الزمان : عمر أتته لتسلم عليه لتخرج من املدينة وقالت 

من صرب على ألوائها : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -فإين مسعت رسول اهللا : فقال ابن عمر اجلسي لكاع 
  وشدهتا كنت له شفيعا ـ أو شهيدا ـ يوم القيامة 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو خيثمة حدثنا امساعيل بن عمر حدثنا مالك عن قطن بن وهب عن حينس أن موالة البن عمر  - ٥٧٩٠
  : أتته فقالت 

: اخلروج إىل الريف وذكرت السعر فقال هلا أردت : ماشأنك ؟ فقالت : عليك السالم يا أبا عبد الرمحن فقال 
  اقعدي لكاع 

ـ : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -فإين مسعت رسول اهللا :  ال يصرب على ألوائها وشدهتا أحد إال كنت له شفيعا 
ـ يوم القيامة    أو شهيدا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : ن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبري حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسحاق بن يوسف ع - ٥٧٩١
ـ : عمر أنه صلى املغرب والعشاء جبمع بإقامة واحدة مث قال  هكذا رأيت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم 

  يفعله 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 إسحاق عن عبد اهللا بن مالك حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا سفيان بن سعيد عن أيب - ٥٧٩٢
صليت مع ابن عمر املغرب والعشاء باملزدلفة فصلى املغرب ثالبا والعشاء ركعتني بإقامة فلما فرغ قال له : قال 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : ما هذه الصالة يا أبا عبد الرمحن قال : رجل    صليتها مع رسول اهللا 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

حدثين ابن شهاب عن عبد اهللا بن : حدثين ليث قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسحاق بن عيسى قال  - ٥٧٩٣
من جاء : عن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال وهو قائم على املنربـ : عبد اهللا بن عمر عن ابن عمر 

  منكم إىل اجلمعة فليغتسل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين مالك عن نافع و عبد اهللا بن دينار و زيد بن أسلم : حدثنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي قال  - ٥٧٩٤
ال ينظر اهللا يوم القيامة إىل من جر : أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : كلهم خيربونه عن ابن عمر 

  إزاره خيالء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن  -صلى اهللا عليه و سلم  -هنى رسول اهللا : ب أخربين مالك عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا مصع - ٥٧٩٥
  الشغار 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن عمر أن : مالك عن نافع : حدثنا مصعب و سويد بن سعيد قال مصعب حدثين وقال سويد  - ٥٧٩٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ هنى عن النجش    النيب 

  إسناده صحيح : ل حسني سليم أسد قا



ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : حدثنا سويد عن مالك عن نافع عن ابن عمر  - ٥٧٩٧ من باع : أن رسول اهللا 
  خنال قد أبرت فثمرهتا للبائع إال أن يشترط املبتاع 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه : عليه و سلم ـ قال أن رسول اهللا ـ صلى اهللا : وعن ابن عمر  - ٥٧٩٨
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ هنى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها هنى : وعن ابن عمر  - ٥٧٩٨
  البائع واملشتري 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  عن ابن عمر عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ مثله : مالك عن عبد اهللا بن دينار حدثنا سويد عن  - ٥٧٩٩
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ : حدثنا سويد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال  - ٥٨٠٠ كنا يف زمان النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم 
  ملكان الذي ابتعناه فيه إىل مكان سواه قبل أن نبيعه نبتاع الطعام فيبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من ا

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : حدثنا سويد عن مالك عن نافع عن ابن عمر  - ٥٨٠١ ال يبع : أن رسول اهللا 
  بعضكم على بيع بعض 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : لك عن نافع عن ابن عمر حدثنا سويد عن ما - ٥٨٠٢ من : أن رسول اهللا 
أعتق شركا له يف عبد فكان له مال يبلغ مثن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه وإال 

  عتق منه ما عتق 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا ـ : قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر : رسي قال حدثنا عبد األعلى بن محاد الن - ٥٨٠٣
  يهل أهل املدينة من ذي احلليفة وأهل الشام من اجلحفة وأهل جند من قرن : صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  ويهل أهل اليمن من يلملم : قال عبد اهللا وبلغين أن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 
  إسناده صحيح : د قال حسني سليم أس

ـ صلى اهللا عليه و : حدثنا عبد األعلى بن محاد عن مالك عن نافع عن ابن عمر  - ٥٨٠٤ أن تلبية رسول اهللا 
  سلم ـ لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 

  واخلري يف يديك والرغباء إليك والعمل لبيك لبيك لبيك وسعديك : فكان عبد اهللا يزيد فيها : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ـ صلى اهللا عليه  - ٥٨٠٥ حدثنا عبد األعلى حدثنا مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر أن رجال سأل رسول اهللا 
  و سلم ـ ما يلبس احملرم ؟ 

 العمامة وال السراويالت وال اخلفاف إال ال يلبس القميص وال: فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : 
  أحد ال جيد نعلني فليلبس خفني وليقطعهما أسفل من الكعبني وال يلبس من الثياب ما مسه الزعفران وال الورس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اهللا عليه و  عن النيب ـ صلى: حدثنا علي بن اجلعد أخربين صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر  - ٥٨٠٦
  إن الذي تفوته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله : سلم ـ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و : حدثنا علي أخربين صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال  - ٥٨٠٧ قال رسول اهللا 
ع بعضكم على بيع بعض وال خيطب أحدكم على خطبة ال تلقوا البيوع وال يب: ال يبيع حاضر لباد وقال : سلم ـ 

  أخيه حىت يترك اخلاطب األول أو يأذن له فيخطب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا ـ صلى اهللا : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر قال  - ٥٨٠٨
وكان له من املال قدر ما يبلغ مثنه قوم عليه قيمة عدل وإال فقد عتق  من أعتق نصيبا له يف عبد: عليه و سلم ـ 

  منه ما عتق 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رجال نادى رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه : حدثنا شيبان حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر  - ٥٨٠٩
: الة الليل ؟ فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ و سلم ـ وهو على املنربـ فقال يا رسول اهللا كيف ص

  هكذا ـ بأصبعه يصفها ـ مثىن مثىن فإذا خشيت الصبح فصل ركعة توترلك صالتك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا شيبان حدثنا جرير عن نافع عن ابن عمر قال  - ٥٨١٠ قال رجل ورسول اهللا 
  لى املنرب يا رسول اهللا ما يقتل احملرم من الدواب ؟ ـ ع
  الغراب واحلدأة والكلب العقور : قال 

  تلك ال خيتلف عليها اثنان : فاحلية ؟ قال : قلت لنافع : وقال يل أيوب : قال جرير 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ رأ: حدثنا شيبان حدثنا جرير عن نافع عن ابن عمر قال  - ٥٨١١ يت رسول اهللا 
  يستلم احلجر فما مررت به منذ رأيته إال استلمته 

كان ابن عمر يزاحم عليه فإذا رأوه وسعوا له فلقد وقعت يوما يف زحام الناس فوضع رجل مرفقه من : قال نافع 



   هو إال أن يتقدم خلفي ووقع الرجل من أمامه ووقعت من خلفي فما ظننت أن أنفلت حىت يقتلوين وأىب
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا عليه و  -قال رجل ـ ورسول اهللا : حدثنا شيبان حدثنا جرير حدثنا نافع عن ابن عمر قال  - ٥٨١٢
ال يلبس القميص و ال العمامة وال السراويل وال الربنس وال اخلفني : سلم ـ على املنرب ـ ما يلبس احملرم ؟ قال 

   ألحد ال جيد نعلني فما أسفل من الكعبني وال شيء من الثياب مسه ورس وال زعفران إال
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا : حدثنا شيبان حدثنا حرب بن سريج املنقري حدثنا أيوب السختياين عن نافع عن ابن عمر قال  - ٥٨١٣
إن اهللا ال يغفر أن { :  ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول رسول اهللا: منسك عن االستغفار ألهل الكبائر حىت مسعنا 

  ]  ٤٨: النساء [ } يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء 
  إين ادخرت دعويت شفاعة ألهل الكبائر من أميت : قال 
  فأمسكنا عن كثري مما كان يف أنفسنا مث نطقنا بعد ورجونا : قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

رأى عمر بن اخلطاب عطارد التميمي يقيم يف : عن ابن عمر قال : حدثنا شيبان حدثنا جرير حدثنا نافع  - ٥٨١٤
  السوق حلة سرياء وكان رجال يغشى امللوك ويصيب منهم 

يا رسول اهللا إين رأيت عطارد يقيم يف السوق حلة سرياء فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا : فقال عمر 
  وتلبسها يوم اجلمعة ـ ؟ : ـ وأظنه قال عليك 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ    إمنا يلبس احلرير يف الدنيا من ال خالق له يف اآلخرة : فقال له رسول اهللا 
فلما كان بعد ذلك أيت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ حبلل سرياء فبعث إىل عمر حبلة وبعث إىل أسامة حبلة 

  شققها مخرا بني نسائك : ل وأعطى عليا حلة وقا
إين مل أبعثها : يا رسول اهللا بعثت إيل هبذه وقد قلت أمس يف حلة عطارد ما قلت ؟ فقال : فجاء عمر حبلته فقال 

  إليك لتلبسها ولكن بعثت هبا إليك لتصيب منها 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ نظرا عرف أن رس ـ صلى اهللا وأما أسامة فراح يف حلته فنظر إليه رسول اهللا  ول اهللا 

  يا رسول اهللا ما تنظر إيل فأنت بعثت هبا إيل ؟ : عليه و سلم ـ قد أنكر ما صنع فقال 
  إين مل أبعثها إليك لتلبسها ولكين بعثت هبا إليك لتشققها مخرا بني نسائك : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : أنس حدثنا نافع عن ابن عمر قال  حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا مالك بن - ٥٨١٥
لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد : كانت تلبية رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : 

  والنعمة لك وامللك ال شريك لك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا ـ صلى : ابن عمر قال  حدثنا حممد بن بكار أبو عبد اهللا حدثنا أبو معشر عن نافع عن - ٥٨١٦
  كل مسكر حرام : اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربين نافع موىل عبد : حدثنا أبو سعيد عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي قال  - ٥٨١٧
اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يصلي الركعتني بعد  شهدت رسول: عبد اهللا بن عمر قال : اهللا بن عمر عن 

  املغرب يف أهله والركعتني بعد صالة العشاء يف أهله 

مسعت نافعا عن ابن عمر : حدثنا زكريا بن حيىي زمحويه حدثنا إبراهيم بن سعيد املديين أبو إسحاق قال  - ٥٨١٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : قال    حملرمة ال تنتقب ا: قال رسول اهللا 

عن ابن عمر أن رسول اهللا ـ صلى اهللا : حدثنا حمرز بن عون أبو الفضل حدثنا مالك بن أنس عن نافع  - ٥٨١٩
  عليه و سلم ـ هنى عن الشغار 

  أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته : الشغار : قال مالك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن ابن : أخربين عقبة بن أيب الصهباء عن نافع : يعين حوثرة بن أشرس قال : حدثنا أبو عامر العدوي  - ٥٨٢٠
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ هنى عن الدباء واملقري    عمر أن النيب 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  بلة عن ابن عمر أن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ هنى عن حبل احل: حدثنا سويد عن مالك عن نافع  - ٥٨٢١
  وكان يبتاعه أهل اجلاهلية وكان الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج الناقة مث تنتج اليت يف بطنها : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

البيعان باخليار كل واحد منهما على : أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : وعن ابن عمر  - ٥٨٢٢
  فرقا إال بيع اخليار صاحبه باخليار ما مل يت

  ] فيه [ معروف وال أمر معمول به ] عندنا حد [ وليس هلذا : قال مالك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : حدثين نافع عن ابن عمر قال : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا أبو أمية بن يعلى قال  - ٥٨٢٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ     ليس بأعور املسيح الدجال أعور عينه اليمىن كأهنا عنبة طافية إن اهللا: اهللا 

أن : حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء حدثنا جويرية بن أمساء بن عبيد بن خمارق عن نافع عن ابن عمر  - ٥٨٢٤
  إن الذي تفوته صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 



أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و : حدثنا عبد اهللا حدثنا جويرية عن نافع أن عبد اهللا بن عمر أخربه  - ٥٨٢٥
  إن الذي جير ثوبه من اخليالء ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة : سلم ـ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و : حدثنا جويرية حدثنا نافع حدثنا عبد اهللا  - ٥٨٢٦ أن عبد اهللا بن عمر أخربه أن رسول اهللا 
سلم ـ بعث سرية إىل جند فيهم عبد اهللا فغنموا غنائم كثرية وكانت سهماهنم اثين عشر بعريا ونفل كل إنسان 

  منهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : ن نافع عن عبد اهللا قال حدثنا عبد اهللا حدثنا جويرية ع - ٥٨٢٧ : قال رسول اهللا 
  من محل علينا السالح فليس منا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : حدثنا عبد اهللا حدثنا جويرية عن نافع عن عبد اهللا  - ٥٨٢٨ ما : أن رسول اهللا 
  فيه يبيت فوق ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده  حق امريء مسلم له شيء يوصي

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كان : حدثنا عبد اهللا حدثنا جويرية عن نافع عن عبد اهللا  - ٥٨٢٩ أن رسول اهللا 
  ينهانا إذا كان نفر ثالثة أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث 

  ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده : أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : وعن عبد اهللا  - ٥٨٣٠
بالغداة والعشي إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار حىت يبعثه اهللا يوم 

  القيامة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : حدثنا عبد اهللا حدثنا جويرية عن نافع عن عبد اهللا  - ٥٨٣١ : أن رسول اهللا 
أال كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته أال فاألمري الذي على الناس راع عليهم ومسؤول عنهم والرجل راع 

ومسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على على أهل بيته ومسؤول عنهم وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وولده 
  مال سيده ومسؤول عنه أال فكلكم راع وكلكم مسؤول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ عمر وهو حيلف بأبيه ـ وهو يف ركب : وعن عبد اهللا قال  - ٥٨٣٢ مسع رسول اهللا 
إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم فمن كان : عليه و سلم ـ فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا : يسري معهم ـ فناداهم 



  حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ سارقا يف جمن قيمته ثالثة دراهم : وعن عبد اهللا قال  - ٥٨٣٣   قطع رسول اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كان خيرج زكاة الفطر صاعا من متر أو صاعا : ن عبد اهللا وع - ٥٨٣٤
  جعل الناس عدله مدين من حنطة : من شعري فكان عبد اهللا يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صنع خامتا من ذهب: وعن عبد اهللا  - ٥٨٣٥ وكان جيعل فصه يف  أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ على  بطن كفه إذا لبسه يف يده اليمىن فصنع الناس خواتيم من ذهب فجلس رسول اهللا 

واهللا ال ألبسه أبدا فنبذ : إين كنت ألبس هذا اخلامت وأجعل فصه يف بطن كفي فرمى به وقال : املنرب فنزعه وقال 
  اخلامت فنبذ الناس خواتيمهم رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من أمسك كلبا إال كلبا ضاريا أو : أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : وعن عبد اهللا  - ٥٨٣٦
  كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قرياطان 

  أو كلب زرع ؟ : فقيل له إن أباهريرة يقول 
  يرة رجل زراع إن أباهر: قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أنه أحرق : حدثنا عبد اهللا حدثنا جويرية عن نافع عن عبد اهللا  - ٥٨٣٧ عن النيب 
  : خنل بين النضري وهلا يقول حسان 

  ) وهان على سراة بين لؤي حريق بالبويرة مستطري ( 
  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

إمنا أجلكم يف أجل من خال من األمم : أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : وعن عبد اهللا  - ٥٨٣٨
من يعمل : كما بني العصر إىل مغرب الشمس وإمنا مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عماال فقال 

  هار على قرياط يل إىل نصف النهار على قرياط ؟ فعملت اليهود إىل نصف الن
  من يعمل يل من نصف النهار إىل العصر على قرياط قرياط ؟ فعملت النصارى : مث قال 
من يعمل من صالة العصر إىل مغرب الشمس على قرياطني قرياطني ؟ أال فأنتم الذين تعملون من صالة : مث قال 

  العصر إىل مغرب الشمس على قرياطني قرياطني أال فلكم األجر مرتني 
  حنن أكثر عمال وأقل عطاء : ضب اليهود والنصارى وقالوا فغ

  فإنه فضلي أعطيه من شئت : ال قال : هل ظلمتكم من حقكم شيئا ؟ قالوا : قال 



أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ سابق بني اخليل فريسل من احلفياء اخليل اليت : وعن عبد اهللا  - ٥٨٣٩
اع وسابق بني اخليل اليت مل تضمر وكان أمدها من ثنية الوداع إىل مسجد بين أضمرت وكان أمدها من ثنية الود

  زريق 
  وأخربين أن عبد اهللا كان يسابق هبا : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ  - ٥٨٤٠ وعن عبد اهللا أن عمر بن اخلطاب جعل فرسا يف سبيل اهللا فحمل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ إن الذي محلته على  على ذلك الفرس رجال فوجده عمر يبيعه فقال عمر لرسول اهللا 

  الفرس وجدته يبيعه فأشتريه يا رسول اهللا ؟ 
  ال تشتره وال تعد يف صدقتك : قال : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 ]  

  مسند أيب هريرة

 [  

املثىن حدثنا حممد بن املنهال أخو حجاج األمناطي حدثنا عبد الواحد عن أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي  - ٥٨٤١
سئل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ عن فأرة : معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة 

  إن كان يابسا أخذهتا وما حوهلا وإن كان ذائبا ـ أو مائعا ـ ال يؤكل : فقال : وقعت يف مسن قال 
  رجاله ثقات : حسني سليم أسد قال 

أخربين يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد : حدثنا أمحد بن عيسى املصري أخربنا ابن وهب قال  - ٥٨٤٢
عليكم باحلبة السوداء فإن فيها شفاء : عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أنه قال : بن املسيب عن أيب هريرة 

  من كل داء إال السام 
  إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س

حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أيب أيوب اإلفريقي عن صفوان بن  - ٥٨٤٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أنه قال : سليم عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن  ـ : رسول اهللا  سيأيت أ قوام 
  أمتوا فلهم ولكم وإن نقصوا فعليهم ولكم  أو يكون أقوام ـ يصلون لكم الصالة فإن

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا فليح عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال  - ٥٨٤٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ    ! قاتل اهللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد : اهللا 

  إسناده حسن واحلديث صحيح : سني سليم أسد قال ح



حدثين سعيد بن : حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن الزهري قال  - ٥٨٤٥
ـ : مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : املسيب أن أبا هريرة قال  إن مثل اجملاهد يف سبيل اهللا 

  مبن جياهد يف سبيله ـ كمثل الصائم القانت اخلاشع الراكع الساجد واهللا أعلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين الزهري عن عمر : حدثين أيب حدثنا ابن جريج قال : حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي قال  - ٥٨٤٦
مسعت : ديث سعيد بن املسيب عن أيب هريرة بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ عن أيب هريرة وعن ح

  أنصت يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد لغوت : إذا قلت لصاحبك : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن سعيد بن حدثنا أمحد بن مجيل املروزي عن مروان بن معاوية عن ياسني بن معاذ الزيات عن الزهري  - ٥٨٤٧
  من أسلم على شيء فهو له : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : أيب هريرة قال ’ املسيب عن 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

أخربين : حدثين أنس بن عياض عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : حدثنا حممد بن إسحاق املسييب قال  - ٥٨٤٨
قرصت منلة نبيا من : مسع رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : سلمة أن أباهريرة  سعيد بن املسيب و أبو

  األنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى اهللا إليه يف أن قرصتك منلة أهلكت أمة من األمم تسبح ؟ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

الوهاب حدثنا مثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عمار حدثنا عبد - ٥٨٤٩
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ وعن عروة بن الزبري عن عائشة  عن : سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن رسول اهللا 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال    أفطر احلاجم واملستحجم : النيب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ث بن سريج حدثنا ابن املبارك اخربنا يونس عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة حدثنا احلار - ٥٨٥٠
أنا : يقبض اهللا األرض يوم القيامة فيطوي السماء بيمينه مث يقول : عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : 

  امللك أين امللوك ؟ 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

بن سريج حدثنا ابن املبارك أخربنا يونس عن الزهري عن سعيد بن املسيب و أيب سلمة حدثنا احلارث  - ٥٨٥١
قرصت نبيا من األنبياء منلة فأمر بقرية : عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : بن عبد الرمحن عن أيب هريرة 

  اهللا ؟ أيف أن قرصتك منلة أحرقت أمة من األمم تسبح : النمل فأحرقت فأوحى اهللا إليه 
  إسناده حسن غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا احلسني بن األسود حدثنا عمرو بن حممد العنقزي أخربنا قيس بن الربيع عن بكر بن وائل عن  - ٥٨٥٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال  إذا محلتم فأخروا : قال رسول اهللا 

  فإن الرجل موثقة واليد مغلقة 
  إسناده فيه ضعيفان : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن سهل بن عسكر حدثنا حممد بن يوسف الفريايب حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن  - ٥٨٥٣
قطعها إن اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مثة عام ال ي: ( قال  -رفعه  -: سعيد بن املسيب عن أيب هريرة 

  ]  ٣٠: الواقعة ) [ وظل ممدود : ( واقرؤوا إن شئتم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن يزيد أخوكرخويه حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا زمعة عن بديل عن سعيد بن املسيب  - ٥٨٥٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : عن أيب هريرة  لقست : ت نفسي ولكن ليقل ال يقولن أحدكم خبث: أن النيب 

  نفسي 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن املنهال أخو حجاج حدثنا عبد الواحد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن  - ٥٨٥٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : أيب هريرة قال    إذا أراد اهللا بعبد خريا فقهه يف الدين : قال رسول اهللا 

  إمنا أنا قاسم واهللا يعطي :  وقال
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا اهلذيل بن إبراهيم اجلماين حدثنا عثمان بن عبد الرمحن الزهري عن الزهري عن سعيد بن املسيب  - ٥٨٥٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  عمل برهة تعمل هذه األمة برهة بكتاب اهللا مث ت: قال رسول اهللا 

  بسنة رسول اهللا مث تعمل بالرأي فإذا عملوا بالرأي فقد ضلوا وأضلوا 

حدثنا حممد بن عبد اهللا األرزي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن  - ٥٨٥٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : املسيب عن أيب هريرة قال  فضل من ألف صالة يف مسجدي هذا أ: قال رسول اهللا 

  صالة فيما سواه من املساجد إال املسجد احلرام 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلسن بن محاد سجادة حدثنا حيىي بن يعلى عن يزيد بن سنان بن أيب فروة عن الزهري عن سعيد  - ٥٨٥٨
نازة فكرب مث وضع يده اليمىن على أن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ صلى على ج: عن ايب هريرة : بن املسيب 

  اليسرى 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثين ابن شهاب عن عمر : حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال  - ٥٨٥٩
ـ مسع: بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ وعن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال  ت رسول اهللا 

  أنصت ـ واإلمام خيطب ـ فقد لغوت : إذا قلت لصاحبك : صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر عن األوزاعي عن الزهري عن سعيد بن املسيب و أيب  - ٥٨٦٠
أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ سلم يف : بن مسعود عن أيب هريرة سلمة و عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 

الركعتني فقال له ذو الشمالني بن عبد عمرو بن نضلة ـ وهورجل من خزاعة حليف لبين زهرة ـ أقصرت 
  الصالة أم نسيت يا رسول اهللا ؟ 

  مل تقصر ومل أنس : قال 
   قد كان بعض ذلك يا رسول اهللا: قال ذو الشمالني 

  أصدق ذو اليدين ؟ : فأقبل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ على من صلى معه فقال 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فأمت الصالة ومل يسجد السجدتني اللتني تسجدان يف وهم : قالوا  نعم فقام رسول اهللا 

  الصالة حني لقنه الناس 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قرأ : مسع أبا هريرة قال : د حدثنا مبشر عن األوزاعي عن الزهري عن سعيد بن املسيب أنه حدثنا أمح - ٥٨٦١
ناس مع رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يف صالة جهر فيها بالقراءة فلما قضى رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه 

  ما بايل أنازع القرآن ؟ إين أقول : نعم قال : هل قرأ معي أحد ؟ قالوا : و سلم ـ أقبل عليهم فقال 
  فاتعظ الناس بذلك ومل يكونوا يقرؤون فيما جهر : قال الزهري 

حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبيد أبو سعيد موىل بين هاشم عن حبيب  - ٥٨٦٢
ـ صلى اهللا عليه و سافرت : كان أبو هريرة يقول : بن أيب حبيب عن عمرو بن هرم عن جابربن زيد قال  مع النيب 

  سلم ـ ومع أيب بكر و عمر كلهم صلى حني خرج من املدينة إىل أن يرجع إليها ركعتني يف املسري واملقام مبكة 
  إسناده حسن لوال أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

 أخربين جابر أن أبا حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا موسى بن داود عن ابن هليعة عن أيب الزبري - ٥٨٦٣
إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه ثالث : أن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : هريرة أخربه 

  مرات قبل أن يدخلهما فإنه ال يدري فيم باتت يده 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عوام عن سفيان بن حسني عن الزهري عن سعيد بن حدثنا حممد بن حيىي بن أيب مسينة حدثنا عباد بن ال - ٥٨٦٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : املسيب عن أيب هريرة قال  من أدخل فرسا بني فرسني وهو يؤمل أن : قال رسول اهللا 

  يسبق فال خري فيه ومن أدخل فرسا بني فرسني وهو ال يؤمل أن يسبق فال بأس به 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا سريج بن يونس حدثنا أبو معاوية عن أيب رجاء اجلزري عن يزيد بن سنان أو برد عن واثلة بن  - ٥٨٦٥
يا أبا هريرة كن ورعا تكن عابدا واجتنب :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : األسقع عن أيب هريرة قال 

  حتب لنفسك تكن مؤمنا  احملارم تكن زاهدا وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما وأحب للناس ما
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة حدثنا معن بن عيسى حدثنا ابن أيب ذئب عن عثمان بن حممد عن  - ٥٨٦٦
  سعيد بن املسيب 

  من ويل القضاء فكأمنا ذبح بغري سكني : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أيب هريرة 
  إسناده ضعيف : ل حسني سليم أسد قا

  حدثنا خالد بن مرداس حدثنا امساعيل ابن عياش عن عباد بن كثري عن أيب عبد اهللا عن عطاء بن يسار  - ٥٨٦٧
إذا ابتلي :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة زوج اليب 

 فال يقض وهو غضبان فليسو بالنظر واجمللس واإلشارة وال يرفع صوته على أحد أحدكم بالقضاء بني املسلمني
  اخلصمني 

حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن حيىي عن الزهري عن سعيد بن  - ٥٨٦٨
  املسيب 

إهنا ستكون فتوح : كر املدينة وذ -: يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 
  وسيكون قوم يهيمون بعشائرهم واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا سفيان عن الزهري مسع سعيد بن املسيب  - ٥٨٦٩
  إن امرأيت ولدت صبيا أسود : م فقال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سل: مسع أبا هريرة يقول 

  هل لك من إبل ؟ : فقال 
  نعم : فقال 
  ما ألواهنا ؟ : قال 
  محر : قال 
  هل فيها من أورق ؟ : قال 
  إن فيها لورقا : قال 
  وأىن هلا ذلك ؟ : قال 
  لعله نزعه عرق : قال 
  وهذا لعله نزعه عرق : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أيب هريرة أن : حدثنا كامل بن طلحة حدثنا ابن هليعة حدثنا عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب  - ٥٨٧٠
إنا أناس نكون بالرمل فتصيبنا اجلنابة ـ وفينا احلائض : فقالوا  -صلى اهللا عليه و سلم  -رجاال أتوا رسول اهللا 

  عليكم باألرض :  -صلى اهللا عليه و سلم  - والنفساء ـ وال جند املاء أربعة أشهر أو مخسة أشهر ؟ فقال النيب
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن املسيب  - ٥٨٧١
  : عن أيب هريرة قال 

  ن فيح جهنم إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة فإن شدة احلر م:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : 
نفسا يف الشتاء ونفسا يف الصيف : رب أكل بعضي بعضا فأذن هلا أن تنفس نفسني : واشتكت النار إىل رهبا فقالت 

  فهو أشد ما جتدون من احلر وأشد ماجتدون من الزمهرير 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد  - ٥٨٧٢
اخلتان واالستحداد وقص : مخس من الفطرة :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : أيب هريرة قال  عن

  الشارب وتغقليم األظفار ونتف اآلباط 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صالة الفجر ملا رفع رأسه من الركعة اآلخرة يف  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : وبه عن أيب هريرة  - ٥٨٧٣
  اللهم أنج الوليد بن الوليد و سلمة بن هشام و عياش بن أيب ربيعة واملستضعفني مبكة : قال 

  اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنني كسين يوسف مث خر ساجدا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : وعن أيب هريرة قال  - ٥٨٧٤
فأمن اإلمام فأمنوا ) غري املغضوب عليهم والالضالني ( إذا قرأ اإلمام :  -و سلم  صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا : 

  فإن املالئكة تؤمن على دعائه فمن وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنوبه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صالة يف مسجدي أفضل من ألف : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -يبلغ به النيب : وعن أيب هريرة  - ٥٨٧٥
  صالة فيما سواه إال املسجد احلرام 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

فصب على بوله  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن إعرابيا بال يف السمجد فأمر النيب : وعن أيب هريرة  - ٥٨٧٦
  معسرين إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا : سجل من ماء أو دلو من ماء وقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ال تقوم الساعة حىت ينزل ابن مرمي حكما  -صلى اهللا عليه و سلم  -يبلغ به النيب : وعن أيب هريرة  - ٥٨٧٧
  عادال وإماما مقسطا يقتل اخلنزير ويكسر الصليب وتوضع اجلزية ويفيض املال حىت ال يقبله أحد 

  حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوما نعاهلم : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن أيب هريرة  - ٥٨٧٨
  الشعر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ال فرع وال عترية يف اإلسالم : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن أيب هريرة  - ٥٨٧٩
  أخرجه مسلم والبخاري  :قال حسني سليم أسد 

ال تشدوا الرحال إال إىل ثالثة مساجد : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -يبلغ به النيب : وعن أيب هريرة  - ٥٨٨٠
  مسجدي هذا واملسجد احلرام واملسجد األقصى : 

  أخرجه مسلم : قال حسني سليم أسد 

إذا هلك كسرى فال كسرى وإذا هلك قيصر :  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن أيب هريرة  - ٥٨٨١
  فال قيصر والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا 

  أخرجه مسلم : قال حسني سليم أسد 

ال ميوت ملسلم ثالثة من الولد فيلج النار :  -صلى اهللا عليه و سلم  -يبلغ به النيب : وعن أيب هريرة  - ٥٨٨٢
  إال حتلة القسم 
  إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم

  وعن أيب هريرة  - ٥٨٨٣
أوكلكم : قال رجل يارسول اهللا أيصلي الرجل يف ثوب واحد ؟ قال : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : 

  جيد ثوبني ؟ 
أتعرف أبا هريرة ؟ فإنه كان يصلي يف ثوب واحد وثيابه موضوعة على : فقال أبو هريرة للرجل الذي سأله 

   املشجب
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  وعن أيب هريرة  - ٥٨٨٤
  ال يبيع حاضر لباد : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قد كنت أنشد فيه : أن عمر مر حبسان وهو ينشد الشعر يف السمجد فلحظ إليه فقال : وعن أيب هريرة  - ٥٨٨٥
يقول أجب  -صلى اهللا عليه و سلم  -أنشدك باهللا أمسعت رسول اهللا : منك مث التفت إىل أيب هريرة فقال وفيه خري 



  اللهم نعم : عين اللهم أيده بروح القدس ؟ فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن امرأيت ولدت :  فقال -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رجال من بين فزارة أتى النيب : وعن أيب هريرة  - ٥٨٨٦
  غالما أسود ؟ 

  هل لك من إبل ؟ : فقال 
  نعم : فقال 
  فما ألواهنا ؟ : قال 
  نعم إن فيها لورقا : هل فيها من أورق ؟ قال : أمحر قال : قال 
  عسى أن يكون نزعه عرق ؟ : فاىن أتاها ذلك ؟ قال : قال 
  وهذا عسى أن يكون قد نزعه عرق : قال 

  إسناده صحيح  :قال حسني سليم أسد 

ال تناجشوا والبيع أحدكم على بيع :  -صلى اهللا عليه و سلم  -يبلغ به النيب : وبإسناده عن أيب هريرة  - ٥٨٨٧
أخيه وال خيطب على خطبته واليسم الرجل على سوم أخيه وال يبع حاضر لباد وال تسأل املرأة طالق أختها لتكتفئ 

   ما يف صحفتها ولتنكح فإن رزقها على اهللا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا أبو أويس عن حممد بن مسلم الزهري أخربين سعيد بن املسيب  - ٥٨٨٨
هل يصلي الرجل يف الثوب الواحد :  -صلى اهللا عليه و سلم  -سأل سائل رسول اهللا : أن أبا هريرة كان يقول : 

  ثوبان ؟  ولكلكم: ؟ قال رسول اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن أبا هريرة كان يأتيه الرجل : حدثنا منصور وحدثنا أبو أويس عن الزهري عن سعيد بن املسيب  - ٥٨٨٩
  أتعرف أبا هريرة ؟ : يستفتيه يف الصالة يف الثوب الواحد فيقول 

  هو أنت : فيقول 
  ملوضوع على املشجب أنا أصلي يف الثوب الواحد وإن ثويب : فيقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا حيىي ابن محزة عن احلكم بن عبد اهللا بن سعد األيلي أنه مسع القاسم  - ٥٨٩٠
  : بن حممد عن عائشة 

  ما زاد بعد ذلك فهو صدقة الضيافة ثالثة ف:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : أهنا مسعت أبا هريرة يقول 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا حممد ابن عبد الرمحن الطفاوي حدثنا أيوب عن الزهري عن سعيد بن  - ٥٨٩١
  املسيب 



شر الطعام طعام الوليمة يدعى األغنياء ويترك الفقراء فمن مل جيب الدعوة فقد عصى أبا : عن أيب هريرة قال : 
   -سلم صلى اهللا عليه و  -القاسم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء عيينة بن حصن : عن أيب هريرة قال : حدثنا زمحويه حدثنا هشيم عن الزهري عن أيب سلمة  - ٥٨٩٢
تقبله يارسول اهللا ؟ لقد ولد يل : فرآه يقبل حسنا وحسينا قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -الفزاري إىل رسول اهللا 
  هم عشرة ما قبلت أحدا من

  من ال يرحم ال يرحم :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال رسول اهللا : قال 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

مسعت معمرا حيدث عن ابن طاووس : حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا معتمر بن سليمان قال  - ٥٨٩٣
  عن أبيه عن ابن عباس 

من أدرك ركعة من صالة العصر قبل أن تغرب : أنه قال  -ليه و سلم صلى اهللا ع -عن النيب : عن أيب هريرة 
  الشمس وركعة من صالة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا عبد اهللا بن أيب حسني عن نافع  - ٥٨٩٤
  ابن عباس بن جبري عن 

بينما أنا نائم رأيت فيما يرى سوارين من ذهب : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : أخربين أبو هريرة 
أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابني خيرجان وكان أحدمها : بينما أنا نائم فأوحي إيل : فهمين شأهنما قال 

  العنسي صاحب صنعاء واآلخر مسيلمة 
  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

  حدثنا إبراهيم بن عرعرة حدثنا معن بن عيسى حدثنا ابن أيب ذئب عن عتبة بن عمرو بن عياش  - ٥٨٩٥
  إن امليت ليعذب ببكاء احلي : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن أيب هريرة 

  ر حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أيب عن أيب سلمة حدثنا أبو بكر بن أيب النضر قال حدثين أبو النض - ٥٨٩٦
  يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بن إبراهيم عن أيب سلمة  حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا حيىي ابن يعلى التيمي حدثنا منصور عن سعد - ٥٨٩٧
  : عن أيب هريرة قال 

  جدال يف القرآن كفر :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا منصور حدثنا مسلم بن خالد عن صاحل بن كيسان عن سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة بن عبد  - ٥٨٩٨
  الرمحن 

  دين املرء إذا مات معلق حىت يقضى عنه : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -ن النيب أ: عن أيب هريرة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن سعيد : حدثنا عمرة بن الضحاك حدثنا أيب أخربنا ابن جريح أخربين نعمان عن ابن شهاب أنه أخربه  - ٥٨٩٩
  بن املسيب 

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن : قال  -ه و سلم صلى اهللا علي -عن النيب : عن أيب هريرة 
  الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا مروان بن معاوية أخربنا يزيد ابن زياد الشامي عن الزهري عن سعيد ابن  - ٥٩٠٠
  املسيب 

من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي اهللا يوم :  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا  قال: عن أيب هريرة قال 
  آيس من رمحة اهللا : يلقاه مكتوب على جبهته 

  حدثنا احلارث بن سريج حدثنا ابن املبارك عن األوزاعي عن الزهري عن أيب سلمة  - ٥٩٠١
: نيب إال وله بطانتان : ما من وال ـ أو قال :  -لم صلى اهللا عليه و س -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

  بطانة تأمره باملعروف وتنهاه عن املنكر وبطانة ال تألوه خباال فمن وقي شرها فقد وقي 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

الزهري  عبد القدوس بن احلجاج حدثنا األوزاعي حدثين: حدثنا أبو بكر بن زجنويه حدثنا أبو املغرية  - ٥٩٠٢
  عن أيب سلمة 

سيكون بعدي خلفاء يعملون مبا يعلمون ويفعلون :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 
ما يؤمرون وسيكون بعدي خلفاء يعملون مبا ال يعلمون ويفعلون مبا ال يؤمرون فمن أنكر عليهم بريء ومن أمسك 

  ! ! يده سلم ولكن من رضي وتابع 
  إسناده صحيح : ل حسني سليم أسد قا

حدثنا حممد بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الثوري عن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن  - ٥٩٠٣
  حممد بن عمرو بن حزم عن أيب سلمة 

وإذا إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 
  حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر 

  إسناده جيد إن كان حممد هو األيلي الذي روى عنه أبو زرعة وإال فإين مل أعرفه : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا شيبان حدثنا أبو عوانة عن عمر ابن أيب سلمة عن أبيه  - ٥٩٠٤
عيادة املريض : هم حق على املسلم ثالثة كل: قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن أيب هريرة 

  وشهود اجلنائز وتشميت العاطس إذا محد اهللا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا شيبان حدثنا أبو عوانة عن عمر ابن أيب سلمة عن أبيه  - ٥٩٠٥
  إذا استجمر أحدكم فليوتر : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال : عن أيب هريرة 
  إسناده حسن :  سليم أسد قال حسني

  حدثنا شيبان حدثنا أبو عوانة عن عمربن أيب سلمة عن أبيه  - ٥٩٠٦
  إذا سرق العبد فبعه ولو بأوقية واألوقية أربعون درمها :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

لينظر أحدكم ما يتمىن فإنه ال يدري :  -صلى اهللا عليه و سلم  -ل رسول اهللا قا: وعن أيب هريرة قال  - ٥٩٠٧
  ما الذي يكتب عليه يف أمنيته 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  لعن اهللا زوارات القبور :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة قال  - ٥٩٠٨
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا يعقوب بن ماهان حدثنا هشيم عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه  - ٥٩٠٩
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وإذا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

قياما وإن صلى قاعدا ربنا لك احلمد وإن صلى قائما فصلوا : مسع اهللا ملن محده فقولوا : ركع فاركعوا وإذا قال 
  فصلوا قعودا أمجعني 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا احلارث بن سريج حدثنا النضر بن مشيل عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٥٩١٠
افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة وافترقت :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

  ارى على إحدى ـ أو ثنتني ـ وسبعني فرقة وتفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة النص
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا محاد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٥٩١١
صلى اهللا عليه و سلم  -ال النيب يف اليافوخ فق -صلى اهللا عليه و سلم  -أن أبا هند حجم النيب : عن أيب هريرة 

  يامعشر األنصار أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه :  -



  إن كان يف شيء مما تداوون خري فاحلجامة : وقال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حممود بن خداش حدثنا عباد بن العوام أخربنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٥٩١٢
يف جسده وماله : ال يزال البالء باملؤمن واملؤمنة :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هر يرة قال 

  وولده حىت يلقى اهللا وما عليه خطيئة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد الرمحن عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٥٩١٣
  أيام مىن أيام أكل وشرب :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد ابن بشر عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٥٩١٤
لم هبا وإن لنا ماطلعت عليه يارسول اهللا إنا لنجد يف أنفسنا أشياء ما حنب أن نتك: قال رجل : عن أيب هريرة قال 

  الشمس ؟ 
  قد وجدمت ذلك ؟ : قال 

  نعم : قالوا 
  ذاك صريح اإلميان : فقال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد وحدثنا بن املنهال حدثنا يزيد بن زريع قاال  - ٥٩١٥
  حدثين أبو سلمة : عمرو قال 

  ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا وليخرجن تفالت : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : ن أيب هريرة ع
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا حممد بن عمرو حدثين أبو سلمة  - ٥٩١٦
من أكل من هذه : ريح ثوم يف املسجد فقال  -و سلم  صلى اهللا عليه -وجد رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

  الشجرة فال يقربن مسجدنا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا حممد بن عمرو حدثين أبو سلمة  - ٥٩١٧
  بد أو أمة ع: يف اجلنني غرة  -صلى اهللا عليه و سلم  -قضى رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

صلى  -أيعقل من ال أكل وال شرب وال صاح فاستهل فمثل ذلك يطل ؟ فقال النيب : فقال الذي قضى عليه : قال 
  عبد أو أمة : فيه غرة : إن هذا يقول بقول شاعر :  -اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



  حدثين أبو سلمة : مد بن عمرو قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا حم - ٥٩١٨
  احلبة السوداء شفاء من كل داء إال السام :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة 

  وما السام ؟ : قالوا 
  املوت : قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو كريب حدثنا حفص عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٥٩١٩
  ) ص ( سجد يف  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عن أيب هريرة : 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد عن حممد بن عمرو عن أ يب سلمة  - ٥٩٢٠
يكون أحلن حبجته إمنا أنا بشر ولعل بعضكم أن :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

  من بعض فمن قطعت له من مال أخيه شيئا فإمنا أقطع له قطعة من النار 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثين حممد بن عمرو عن أيب سلمة : حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو أسامة قال  - ٥٩٢١
: الفرات والنيل : بعة أهنار فجرت من اجلنة أر:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

  نيل مصر وسيحان وجيحان 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو معمر اهلذيل حدثنا حفص بن غياث عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٥٩٢٢
يارسول اهللا إنك : فقيل آمني آمني آمني : فقال : صعد املنرب  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عن أيب هريرة 

  آمني آمني آمني ؟ : حني صعدت املنرب قلت 
  آمني : آمني فقلت : من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده اهللا قل : إن جربيل أتاين فقال : قال 

  آمني فقلت آمني : فلم يربمها فمات فدخل النار فأبعده اهللا قل  -أو أحدمها  -ومن أدرك أبوبه 
  آمني : آمني فقلت : ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده اهللا قل 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو مهام حدثنا عبد الرحيم عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٥٩٢٣
د يف أنفسنا شيئا ما حنب أن يارسول اهللا إنا جن:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال أصحاب النيب : عن أيب هريرة قال 

  نتكلم به وإن لنا ما طلعت عليه الشمس 
  قد وجدمت ذلك ؟ : فقال 
  نعم : قالوا 
  ذاك صريح اإلميان : قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا أبو خيثمة حدثنا قريش بن أنس عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٥٩٢٤
  خريكم خريكم ألهلي من بعدي :  -صلى اهللا عليه و سلم  -هللا قال رسول ا: عن أيب هريرة قال 

  ألهلي : ألهله وقال هذا : الناس يقولون : قال أبو خيثمة 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن إدريس حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٥٩٢٥
فيه : يه الشمس يوم اجلمعة خري يوم طلعت ف:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

  خلق آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه أهبط منها 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن إدريس حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٥٩٢٦
خلقا وخياركم أفضل املؤمنني إميانا أحسنهم :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 
  خياركم لنسائهم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  بنحوه : حدثنا حممد بن املنهال حدثنا يزيد بن زريع  - ٥٩٢٧

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن إدريس عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٥٩٢٨
  ي إىل أم شريك وال تفوتينا بنفسك انتقل: قال لفاطمة  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن أيب هريرة 
  فاطمة بنت قيس : يعين : قال أبو خيثمة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا حيىي ابن العالء الرازي عن حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة  - ٥٩٢٩
  ال تسموا العنب الكرم فإن الكرم قلب املؤمن :  -لم صلى اهللا عليه و س -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن فضيل عن حيىي بن سعيد عن أيب سلمة  - ٥٩٣٠
له ما تقدم من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

  من ذنبه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا محاد ابن سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٥٩٣١
  : عن أيب هريرة 

اشتد غضب اهللا على قوم هشموا البيضة على رأس نبيهم وهو : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : 
  ىل اهللا يدعوهم إ

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٥٩٣٢
  أنا ابن أشياخ الكرام : رجال يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسع رسول اهللا : عن أيب هرير قال 
بن الكرمي بن الكرمي بن الكرمي يوسف بن يعقوب بن إن الكرمي :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال رسول اهللا 

  إسحاق بن إبراهيم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي حدثنا عبد الرحيم حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب  - ٥٩٣٣
  ء اهللا مساجد اهللا وليخرجن تفالت ال متنعوا إما:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : هريرة قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

من حق املسلم على املسلم شهود اجلنازة : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن أيب هريرة  - ٥٩٣٤
  ورد التحية وعيادة املريض وتشميت العاطس إذا محد اهللا وإجاب دعوة 

  سن إسناده ح: قال حسني سليم أسد 

دخلت ا مرأة النار يف هرة ربطتها :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة قال  - ٥٩٣٥
  فلم تطعمها ومل تدعها تأكل من خشاش األرض 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا حفص حدثنا األعمش عن أيب إسحاق عن األغر  - ٥٩٣٦
ـ أو ثلث الليل : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن رسول اهللا : يب هريرة و أيب سعيد عن أ إذا مضى شطر الليل 

هل من داع فيستجاب له ؟ هل من سائل فيعطى سؤله ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من : ـ أمر مناديا فنادى 
  تائب فيتاب عليه ؟ 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  ثنا أبو هشام حدثنا حفص عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة حد - ٥٩٣٧
  مثله وزاد فيه حىت يطلع الفجر  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : عن أيب هريرة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا سعيد بن حيىي حدثنا أيب حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٥٩٣٨
صالة الفجر فغلس هبا مث صلى الغد فأسفر هبا  -صلى اهللا عليه و سلم  -ل اهللا صلى رسو: عن أيب هريرة قال 

  أمس وصاليت اليوم : أين السائل عن وقت الصالة ؟ الوقت فيما بني هاتني : قليال مث قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  عمرو عن أيب سلمة حدثنا وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد ابن عبد اهللا عن حممد بن  - ٥٩٣٩
إن أدىن أهل اجلنة منزلة من يتمىن على اهللا فيقول :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 



  ومثله معه : أيل كل ذلك ؟ قال : لك كذا وكذا يقول : لك ذلك ومثله معه إال أنه عندما يقال له : 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد بن عبد اهللا عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٥٩٤٠
ملا خلق اهللا اجلنة والنار أرسل جربيل إىل اجلنة فقال : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن أيب هريرة 

  اذهب فانظر إليها وإىل ما أعددت ألهلها فيها : 
  وعزتك لقد خشيت أن ال يدخلها أحد : فقال فذهب فنظر إليها مث رجع : قال 

  إذهب فانظر إليها وإىل ماأعددت ألهلها فيها : مث أرسله إىل النار فقال 
  وعزتك اليدخلها أحد مسع هبا : فذهب فإذا هي يركب بعضها بعضا قال : قال 
  عد فانظر إليها وإىل ماأعددت ألهلها : فأمر هبا فحفت يالشهوات مث قال : قال 
  وعزتك لقد خشيت أن ال ينجو أحد إال دخلها : فنظر إليها فقال : قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد بن عبد اهللا عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال  - ٥٩٤١
كون أحلن حبجته من بعض من قطعت له من إمنا أنا بشر ولعل بعضكم أن ي: رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  مال أخيه شيئا فإمنا أقطع له قطعة من النار 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها فلم : أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : وعن أيب هريرة  - ٥٩٤٢
  رض تطعمها ومل تسقها ومل ترسلها تأكل من خشاش األ

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ال يصرب على ألوائها وجهدها إال : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وعن أيب هريرة قال  - ٥٩٤٣
  كنت له شفيعا ـ أو شهيدا ـ يوم القيامة 

  يعلمون وال خيرج منها أحد رغبة عنها إال أبدهلااهللا ما هو خري منه واملدينة خري هلم لو كانوا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ هنى أن ينتبذ يف املزفت والدباء واحلنتمة : وعن أيب هريرة  - ٥٩٤٤
  كل مسكر حرام : والنقري وقال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ال تقوم الساعة حىت خيرج ثالثون : لم ـ قال أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و س: وعن أيب هريرة  - ٥٩٤٥
  كذابا دجاال كلهم يكذب على اهللا وعلى رسوله 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



قلب الكبري شاب على حب اثنتني : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وعن أيب هريرة قال  - ٥٩٤٦
  حب احلياة و حب املال : 

  إسناده حسن  :قال حسني سليم أسد 

احلسنة : كل عمل ابن آدم له : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وعن أيب هريرة قال  - ٥٩٤٧
بعشر أمثاهلا إىل سبع مئة ضعف إال الصوم فهو يل وأنا أجزي به يترك الطعام والشهوة ويترك الشراب لشهوته من 

  أجلي هو يل وأنا أجزي به 
  ناده حسن إس: قال حسني سليم أسد 

من ترك ماال فألهله ومن ترك : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وعن أيب هريرة قال  - ٥٩٤٨
  ضياعا فإيل 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أنا أشبهكم صالة : أنه كان يصلي هبم فيكرب كلما وضع رأسه ورفع فإذا انصرف قال : وعن أيب هريرة  - ٥٩٤٩
  ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  برسول اهللا

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

فلما ]  ١: االنشقاق [ } إذا السماء انشقت { رأيت أبا هريرة يسجد يف : وعن أيب سلمة قال  - ٥٩٥٠
ـ سجد : فقال ! سجدت يف سورة ما يسجدفيها ؟ : انصرف قلت له  رأيت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم 

  فيها 
  إسناده حسن : ني سليم أسد قال حس

اعترض يل الشيطان يف مصالي هذا : عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : وعن أيب هريرة  - ٥٩٥١
  فأخذته فخنقته حىت إين ألجد برد لسانه على ظهر كفي ولوال دعوة أخي سليمان ألصبح مربوطا تنظرون إليه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حرم رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كل ذي ناب من السباع واجملثمة : ن أيب هريرة قال وع - ٥٩٥٢
  واحلمار اإلنسي 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أنا الرمحن وهي الرحم : قال اهللا : عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أنه قال : وعن أيب هريرة  - ٥٩٥٣
  ا أصله ومن قطعها أقطعه فأبته شققت هلا من امسي فمن وصله

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

واهللا : أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ وقف على احلجون عام الفتح فقال : وعن أيب هريرة  - ٥٩٥٤
مث هي إنك خلري أرض اهللا ولو مل أخرج منك ما خرجت وإهنا مل حتل ألحد كان قبلي وإمنا أحلت يل ساعة من هنار 



  من ساعيت هذه حرام ال يعضد شجرها وال حيتش خالها وال يلتقط إال ملنشد 
  يا رسول اهللا إال اإلذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا : فقال رجل يقال له شاه ـ وزعم الناس أنه العباس ـ فقال 

  إال اإلذخر : فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 
  ن إسناده حس: قال حسني سليم أسد 

  التسبيح للرجال والتصفيق للنساء : عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : وعن أيب هريرة  - ٥٩٥٥
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا ـ صلى اهللا : عن أيب هريرة : حدثنا زهري حدثنا أبن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة  - ٥٩٥٦
  خربهم أنه مات فاستغفروا له عليه و سلم ـ ملا مات النجاشي أ

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة و سليمان بن يسار عن أيب هريرة يبلغ به النيب  - ٥٩٥٧
  إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم : قال : ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة يبلغ : حدثنا أبو خيثمة و املقدمي قاال  - ٥٩٥٨
يأيت الشيطان أحدكم ـ وهو يف صالته فيلبس عليه حىت ال يدري كم صلى فمن وجد من ذلك شيئا : قال : به 

  فليسجد سجدتني وهو جالس 
  صحيح إسناده : قال حسني سليم أسد 

 -أن رسول اهللا : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة  - ٥٩٥٩
  ما أذن اهللا لشيء ما أذن لنيب يتغىن بالقرآن : قال  -صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إميانا : وعن أيب هريرة رواية  - ٥٩٦٠
  ومن قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف إنائه حىت يغسلها ثالثا فإنه ال : وعن أيب هريرة رواية  - ٥٩٦١
  يدري حيث باتت يد أحدكم 

  إسناده صحيح : ني سليم أسد قال حس

  من أدرك من صالة ركعة فقد أدرك : وعن أيب هريرة رواية  - ٥٩٦٢
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : وعن أيب هريرة  - ٥٩٦٣ عليكم باحلبة السوداء فإن قيها شفاء من : أن النيب 
  املوت : كل داء إال السام والسام 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

أخربين : حدثين أنس بن عياض عن يونس و عن الزهري أنه قال : حدثنا حممد بن إسحاق املسييب قال  - ٥٩٦٤
إن الشيطان يأيت على : أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة 
  فعل ذلك فليسجد سجدتني وهوجالس  أحدكم حىت ال يدري كم صلى فإذا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا وهب أخربنا خالد عن عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال  - ٥٩٦٥
 من ستكون فنت كرياح الصيف القاعد فيها خري من القائم والقائم خري: رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  املاشي من استشرف هلا استشرفته 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك : عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : وعن أيب هريرة  - ٥٩٦٦
  الصالة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

األودي عن عبيد اهللا بن عمر عن الزهري عن أيب حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا عبد اهللا بن إدريس  - ٥٩٦٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : سلمة عن أيب هريرة قال  من أدرك من الصالة ركعة فقد أدركها : قال رسول اهللا 

  كلها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

و أبا سلمة بن عبد حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا أبو اويس عن الزهري أن سعيد بن املسيب  - ٥٩٦٨
أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ نعى هلم النجاشي يف اليوم الذي : أن أبا هريرة حدثهما : الرمحن حدثاه 

  استغفروا ألخيكم : مات فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : عن أيب هريرة :  سلمة حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري عن أيب - ٥٩٦٩
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كان يرغب يف قيام رمضان من غري عزمية    النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ال تناجشوا : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وعن أيب هريرة قال  - ٥٩٧٠
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



: ج حدثنا إسحاق يعين الرازي حدثنا معاوية عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال حدثنا األش - ٥٩٧١
ما من مولود يولد إال مسه الشيطان فيستهل صارخا من مس : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

: آل عمران [ } رجيم أعيذها بك وذريتها من الشيطان ال{ : الشيطان إياه إال عيسى بن مرمي وأمه فإن اهللا يقول 
٣٦  [  

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أريتها مث : سئل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ عن ليلة القدر فقال : وعن أيب هريرة قال  - ٥٩٧٢
  أنسيتها وعسى أن يكون خريا هلم ولكن اطلبوها يف العشر األواخر من رمضان 

   إسناده ضعيف: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو مهام حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حممد بن عمرو الليثي حدثنا أبو سلمة بن عبد الرمحن  - ٥٩٧٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  إذا قام أحدكم من نومه فليفرغ على يديه من : قال رسول اهللا 

  إنائه فأنه ال يدري أين باتت يده 
  أعوذ باهللا من شرك يا قني : قال ! يف إذا جئنا مهراسكم هذا ؟ ك: فقال قني األشجعي 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثين : حدثين قرة قال : حدثنا سهل بن زجنلة الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا األوزاعي قال  - ٥٩٧٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال رسول اهللا: حدثين أبو هريرة قال : حدثين أبو سلمة قال : الزهري قال  من :  

  أحب عبادي إيل أعجلهم فطرا 

: حدثنا حممد بن جامع العطار حدثنا حممد بن عثمان حدثنا عبد السالم بن أيب اجلنوب عن أيب سلمة  - ٥٩٧٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قبل الفجر مث قرأ ست ركعات يلتفت يف كل : عن أيب هريرة قال  قرأ رسول اهللا 

  ني ميينا ومشاال فظننا أنه لكل سبوع ركعتني ومل يسلم ركعت
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكري حدثنا ابن إسحاق عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب  - ٥٩٧٦
مان يف مثانني ألفا ينتعلون الشعر يهبط الدجال خوز و كر: أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : هريرة 

  ويلبسون الطيالسة كأن وجوههم اجملان املطرقة 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه : حدثنا وهب أخربنا خالد عن حممد عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال  - ٥٩٧٧
  صارى غريوا الشيب وال تشبهوا باليهود وال بالن: و سلم ـ 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



تفرقت اليهود على إحدى وسبعني : عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أنه قال : وعن أيب هريرة  - ٥٩٧٨
إحدى وسبعني واألخرى : فرقة وتفرقت النصارى على إحدى ـ أو ثنتني ـ وسبعني فرقة ـ قال إحدى الطائفتني 

  يت على ثالث وسبعني فرقة ثنتني وسبعني ـ وتفترق أم: 
  حممد بن عمرو يشك 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مرت به جنازة فأثنوا عليها خريا يف : عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : وعن أيب هريرة  - ٥٩٧٩
أنتم شهداء : ال وجبت مث ق: وجبت مث مرت به أخرى فأثنوا عليها شرا يف مناقب الشر فقال : مناقب اخلري قال 

  اهللا يف األرض 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

غفار و أسلم و مزينة ومن كان من جهينة : عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : وعن أيب هريرة  - ٥٩٨٠
  غطفان و أسد و هوازن و متيم ودوهنم فإهنم أهل اخليل والوبر : خري من احلليفني 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

اختنت إبراهيم على رأس مثانني سنة : عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : وعن أيب هريرة  - ٥٩٨١
  واختنت بالقدوم 

حدثنا حممد بن جامع العطار حدثنا حممد بن عثمان حدثنا عبد السالم بن ايب اجلنوب عن أيب سلمة عن  - ٥٩٨٢
ـ : أيب هريرة قال  صلى اهللا عليه و سلم ـ حق اجلوار أربعون دارا هكذا هكذا وهكذا ميينا ومشاال قال رسول اهللا 
  وقداما وخلفا 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

دخل عيينة : عن أيب هريرة قال : حدثنا نوح بن حامت بغدادي حدثنا هشيم عن الزهري عن أيب سلمة  - ٥٩٨٣
! أتقبلهما يا رسول اهللا ؟ : و سلم ـ فرآه يقبل احلسن و احلسني فقال  بن حصن على رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه

  وإن يل عشرة فما قبلت أحدا منهم : قال عيينة 
  من ال يرحم ال يرحم : فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

عن حممد بن حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا أنس بن عياض حدثين يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد  - ٥٩٨٤
اضربوه فمنا : أيت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ بشارب فقال : إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

  الضارب بثوبه ومنا الضارب بنعله 
  ! أخزاك اهللا : فقال بعض القوم 

  ال تقولوا هكذا ال تعينوا الشيطان عليه : فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا عبد الغفاربن عبد اهللا بن الزبري حدثنا علي بن مسهر عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب  - ٥٩٨٥
ـ : هريرة قال  رأى رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ رجال يصلي ـ واملؤذن يقيم ـ فقال له رسول اهللا 

  تان معا ؟ أصال: صلى اهللا عليه و سلم ـ 

نشلت لرسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كتفا من قدر العباس فأكلها وقام : وعن أيب هريرة قال  - ٥٩٨٦
  يصلي ومل يتوضأ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ها من وقع على هبيمة فاقتلوه واقتلو: : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم : وعن أيب هريرة قال  - ٥٩٨٧
  معه 

  مث بلغين أنه رجع عنه : قال أبو يعلى 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا خالد بن مرداس حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر و يونس و مالك و األوزاعي عن الزهري  - ٥٩٨٨
الصالة ركعة فقد من أدرك من : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

  أدركها 
  فنرى أن اجلمعة من الصالة : قال الزهري : قال معمر 

: حدثنا احلسن بن عرفة حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال  - ٥٩٨٩
  املال  حب احلياة وحب: قلب الكبري شاب على حب اثنتني : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  فأنا واحد منهم : قال ابن عرفة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلسن بن عرفة حدثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب  - ٥٩٩٠
وأقلهم من جيوز أعمار أميت ما بني الستني إىل السبعني : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هريرة قال 

  ذلك 
  قال ابن عرفة وأنا من األقل 

  حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٥٩٩١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  من أراد أهل املدينة بشر أذابه اهللا كما يذوب : قال رسول اهللا 

  امللح يف املاء 
  ناده حسن إس: قال حسني سليم أسد 

حدثنا امحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر بن إمساعيل احلليب عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن  - ٥٩٩٢
  يا أبا هريرة ما هذا التكبري ؟ : رأيت أبا هريرة يكرب هذا التكبري الذي ترى فقال له : أيب سلمة قال 



ـ صلى اهللا عليه و سل: فقال    م ـ إهنا لصالة رسول اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا نادى املنادي أدبر : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وعن أيب سلمة عن أيب هريرة قال  - ٥٩٩٣
اذكر : الشيطان وله ضراط فإذا قضى أقبل فإذا ثوب أدبر وإذا قضى أقبل حىت خيطر بني الرجل وبني نفسه فيقول 

ذكر حىت ال يدري أثالثا صلى أم أربعا فإذا مل يدر أحدكم أ ثالثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتني كذا وكذا ما مل ي
  وهو جالس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

املعجل إىل اجلمعة كاملهدي بدنة : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وعن أيب هريرة قال  - ٥٩٩٤
  ذي يليه كاملهدي طريا والذي يليه كاملهدي شاة وال

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسع : أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قنت يف صالة العتمة ـ بعدما قال : وعن أيب هريرة  - ٥٩٩٥
بيعة اللهم نج الوليد بن الوليد اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج عياش بن أيب ر: اهللا ملن محده ـ شهرا يف قنوته 

  اللهم أنج املستضعفني من املؤمنني اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنني كسين يوسف 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا : فقلت ]  ١: اإلنشقاق [ } إذا السماء انشقت { رأيت أبا هريرة يسجد يف : وعن أيب سلمة قال  - ٥٩٩٦
لو مل أر رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يسجد : ؟ قال } السماء انشقت  إذا{ أبا هريرة أراك تسجد يف 

  فيها ما سجدت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وعن أيب هريرة قال  - ٥٩٩٧
  له ما تقدم من ذنبه 
  ر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القد

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن : أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : حدثين رجل عن أيب هريرة : وعن األوزاعي قال  - ٥٩٩٨
  اهللا يغار واملؤمن يغار وغرية اهللا أن يأيت العبد ما حرم عليه 

  اده ضعيف إسن: قال حسني سليم أسد 

  وعن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة  - ٥٩٩٩
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة  ال تقدموا بني يدي رمضان بيوم أو يومني إال رجل : قال رسول اهللا 



  كان يصوم صياما فليصمه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا ـ صلى : حدثين أبو سلمة حدثين أبو هريرة : ثري قال وعن األوزاعي عن حيىي بن أيب ك - ٦٠٠٠
بطانة تأمره باملعروف وتنهاه عن املنكر وبطانة ال : ما من نيب وال وال إال وله بطانتان : اهللا عليه و سلم ـ قال 

  تألوه خباال فمن وقي شرها فقد وقي وهومن اليت تغلب عليه منهما 
  ه صحيح إسناد: قال حسني سليم أسد 

: حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن و سليمان بن يسار عن أيب هريرة : وعن األوزاعي عن الزهري قال  - ٦٠٠١
  إن اليهود والنصارى ال تصبغ فخالفوهم : أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و : مسعت أبا هريرة يقول : ري قال حدثين أبو كث: وعن األوزاعي قال  - ٦٠٠٢ قال رسول اهللا 
  النخلة والعنبة : اخلمر من هاتني الشجرتني : سلم ـ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار و أيب سلمة عن أيب هريرة  - ٦٠٠٣
ـ صلى اهللا   إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم :  عليه و سلم ـ قال النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو الناقد حدثنا عبد اهللا بن سليم الرقي حدثنا رشدين بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري  - ٦٠٠٤
إن لكل شيء قمامة وقمامة : لم ـ قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و س: عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

  املسجد ال واهللا وبلى واهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو إبراهيم الترمجاين حدثنا عبيس بن ميمون حدثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة  - ٦٠٠٥
ة ماتت قبل أن تتوب ألبسها اهللا سرباال من أميا نائح: مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : قال 

  قطران و أقامها للناس يوم القيامة ا 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلسن بن عمر بن سقيق بن أمساء حدثنا عبيس بن ميمون حدثنا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة  - ٦٠٠٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال رسول اهللا: بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال  من حلف على ميني فهو كما قال :  

  إين جموسي فهو جموسي : إين نصراين فهو نصراين وإن قال : إين يهودي فهو يهودي وإن قال : إن قال : 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



بد الرزاق أخربنا بشر بن رافع حدثنا ع: حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل و أبو بكر بن زجنويه قاال  - ٦٠٠٧
املؤمن : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : احلارثي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

  غر كرمي والفاجر خب لئيم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بن فرافصة عن حيىي بن أيب كثري  حدثنا أمحد بن جناب حدثنا عيسى بن يونس عن سفيان عن احلجاج - ٦٠٠٨
  املؤمن غر كرمي والفاجر خب لئيم : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

األوزاعي و حدثين عبد الرمحن بن عمرو : حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا إمساعيل بن عياش قال  - ٦٠٠٩
ـ صلى اهللا عليه و سلم : سعيد بن يوسف عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال  كان رسول اهللا 

  اللهم اغفر حلينا و ميتنا وشاهدنا وصغرينا وكبرينا : ـ يقول يف الصالة على اجلنازة 
  ان اللهم من أحييته فأحيه على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه على اإلمي

  اللهم ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

حدثين صاحب يل عن حيىي بن أيب كثري عن أيب : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سويد يعين أباحامت قال  - ٦٠١٠
اللهم اغفر حلينا : عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أنه كان إذا صلى على امليت قال : سلمة عن ايب هريرة 

وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغرينا وكبرينا وذكرنا وأنثانا من أبقيته منا فأبقه على اإلسالم ومن توفيته فتوفه على 
  اإلميان 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كثري عن  مسعت أبا عامر حيدث عن حيىي بن أيب: حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا معتمر قال  - ٦٠١١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : أيب سلمة عن أيب هريرة قال  إن العزل هو املوؤودة : إن اليهود تقول : قيل للنيب 

كذبت يهود كذبت يهود لو أراد اهللا خلقها مل يستطع : الصغرى فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 
  عزهلا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: نا حممود بن خداش حدثنا عباد بن العوام حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال حدث - ٦٠١٢
يف جسده وماله وولده حىت يلقى اهللا : ال يزال البالء باملؤمن واملؤمنة : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  وما عليه من خطيئة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثين عبد الرمحن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري : ثنا داود بن رشيد حدثنا إمساعيل بن عياش قال حد - ٦٠١٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : عن أيب سلمة عن أيب هريرة  ال تنكح الثيب حىت تشتأذن وال : عن رسول اهللا 



  تنكح البكر حىت تستأمر وإذهنا السكوت 
  د إسناده جي: قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبد اهللا بن الرومي حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري أيب سلمة عن أيب هريرة قال  - ٦٠١٤
اخلري معقود بنواصي اخليل إىل يوم القيامة ومثل املنفق عليها : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  كاملتكفف بالصدقة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب هريرة قال : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا شريك عن عبد امللك بن عمري عن أيب سلمة  - ٦٠١٥
  أال كل شيء ما خال اهللا باطل : أصدق كلمة تكلمت هبا العرب قول لبيد 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن : ال أعلمه إال عن أيب هريرة : ل حدثنا زهري حدثنا أنس بن عياض عن أيب حازم عن أيب سلمة قا - ٦٠١٦
نزل القرآن على سبعة أحرف واملراء يف القرآن كفر ـ ثالثا ـ ما : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  عرفتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إىل عامله 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: اليمان أخربنا شعيب عن الزهري أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو  - ٦٠١٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : أنه مسع حسان بن ثابت األنصاري يستشهد أبا هريرة  : أنشدك اهللا مسعت النيب 

  نعم : يا حسان أجب عن رسول اهللا اللهم أيده بروح القدس قال أبو هريرة 
  ه صحيح إسناد: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو يوسف اجليزي حدثنا مؤمل بن إمساعيل حدثنا سفيان الثوري حدثنا حممد بن عمرو عن أيب  - ٦٠١٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : سلمة عن أيب هريرة قال  يدخل فقراء املسلمني اجلنة قبل أغنيائهم : قال رسول اهللا 

  خبمس مئة سنة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو يوسف اجليزي حدثنا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب  - ٦٠١٩
  تستأمر اليتيمة يف نفسها فإذا أمسكت فهو رضاها : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هريرة قال 

أيب سلمة عن أيب هريرة و ثابت عن أيب حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا محاد عن حممد بن عمرو عن  - ٦٠٢٠
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : رافع عن أيب هريرة  فرحة يف الدنيا عند إفطاره : للصائم فرحتان : أن رسول اهللا 

  وفرحة يف اآلخرة 
  الطريق األول حسن وأما الطريق الثاين فهو صحيح : قال حسني سليم أسد 



: حجاج حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال  حدثنا حممد بن املنهال أخو - ٦٠٢١
  غريوا الشيب وال تشبهوا باليهود : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ن حيىي بن أيب كثري حدثنا أبو عبد الرمحن األذرمي حدثنا زيد بن احلباب عن عمر بن أيب خثعم اليمامي ع - ٦٠٢٢
من صلى بعد املغرب ست ركعات : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب سلمة عن ايب هريرة قال 

  مل يتكلم بينهن بسوء عدلت له بعبادة اثنيت عشرة سنة 

ـ قال رسول : حدثنا أبو معمر حدثنا هشيم عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال  - ٦٠٢٣ اهللا 
: ـ إال كانت له بطانتان : ما بعث اهللا من نيب وما كان بعده من خليفة ـ أراه قال : صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  بطانة تأمره باملعروف وتنهاه عن الشر وبطانة ال تألوه خباال فمن وقي الشر فقد وقي 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  أيام مىن أيام أكل وشرب : اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  قال رسول: وعن أيب هريرة قال  - ٦٠٢٤
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري حدثنا  - ٦٠٢٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : أبو سلمة عن أيب هريرة  وم الناس لرب العاملني مقدار نصف يوم يق: عن النيب 

  من مخسني ألف سنة فيهون ذلك اليوم على املؤمن كتديل الشمس للغروب إىل أن تغرب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا أبو معمر حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال  - ٦٠٢٦
  نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه : ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ رسول اهللا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عباد بن موسى حدثنا عباد بن عباد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة و حممد بن إبراهيم عن أيب  - ٦٠٢٧
؟ ألن يأخذ حبال فيحتطب ويأكل منه  أ يعجز أحدكم: أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : هريرة 

  ويتصدق خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أخربين سعيد بن : حدثين أنس عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : حدثنا حممد بن إسحاق املسييب قال  - ٦٠٢٨
قرصت منلة نبيا من األنبياء : ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول مسع رسول اهللا : املسيب و أبو سلمة أن أبا هريرة 

  أ يف أن قرصتك منلة أهلكت أمة من األمم تسبح ؟ : فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى اهللا إليه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أيب هريرة أن النيب  عن: حدثنا كامل بن طلحة حدثنا محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٦٠٢٩
  ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كان إذا أراد أن يسجد كربمث يسجد وإذا قام من القعدة كرب مث قام 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبوموسى حممد بن املثىن حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة  - ٦٠٣٠
  هنى أن يتعجل قبل رمضان بيوم أو يومني : أيب هريرة قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا وهيب حدثنا خالد عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال  - ٦٠٣١
إال الفأر أمل تر  فقدت أمة من بين إسرائيل مل يدر ما فعلت وال أراها: قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  أهنا إذا قرب إليها ألبان اإل بل مل تشرب وإذا قرب إليها ألبان الشاة شربته ؟ 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ؟ : فحدثت هبذا احلديث كعبا فقال : قال أبو هريرة  أنت مسعت هذا من رسول اهللا 

  مرارا : فقال له 
  فنزلت علي التوراة ؟ : فقال أبو هريرة 

  إسناده صحيح : سليم أسد قال حسني 

قال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو خالد األمحر عن هشام عن أبن سريين عن أيب هريرة قال  - ٦٠٣٢
  ما تعدون الرقوب فيكم ؟ : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  الذي ال ولد له : قالوا 
  ال بل الذي ال فرط له : قال 

  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

عن أيب هريرة أن النيب ـ صلى اهللا : حدثنا أبو مهام حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سريين  - ٦٠٣٣
  بإحدامها باليمني : عليه و سلم ـ أبصر رجال يدعو بأصبعيه مجيعا فنهاه وقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ : عن أيب هريرة قال : ن هشام عن ابن سريين حدثنا أبو مهام حدثنا حيىي بن ميان ع - ٦٠٣٤ هنى رسول اهللا 
  الدرهم بالدرمهني و أبو بكر و عمر و عثمان : صلى اهللا عليه و سلم ـ عن الصرف 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

لى اهللا عن النيب ـ ص: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو خالد عن هشام عن حممد عن أيب هريرة  - ٦٠٣٥
  عليه و سلم ـ أن امرأة بغيا رأت كلبا يف يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فغفر هلا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ـ صلى اهللا : حدثنا أبو بكر حدثنا حفص عن هشام عن ابن سريين عن أيب هريرة قال  - ٦٠٣٦ قال رسول اهللا 
  إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم  :عليه و سلم ـ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : قال أبو هريرة : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سريين قال  - ٦٠٣٧
  سلم كل يهودي لو اتبعين وآمن يب عشرة من اليهود أل: رسول ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

ولقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل وبعثنا منهم اثين عشر نقيبا { اثنا عشر تصديق ذلك يف املائدة : قال كعب : قال 
  ]  ١٢: املائدة [ } 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ين عن أيب هريرة حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو خالد األمحر عن حجاج عن قتادة عن حممد بن سري - ٦٠٣٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : قال    من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإمنا هو رزق رزقه اهللا : قال رسول اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا مسلم بن أيب مسلم اجلرمي حدثنا خملد بن احلسني عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين  - ٦٠٣٩
مل يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات كلهن يف : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أاليب هريرة قال 

  ]  ٦٣: األنبياء [ } بل فعله كبريهم هذا { : وقوله ]  ٨٩: الصافات [ } فقال إين سقيم { : قوله : اهللا 
جبار من اجلبابرة ومعه  خرج إبراهيم ـ عليه السالم ـ يسري يف أرض: وقال النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

سارة وكانت من أمجل النساء ـ فبلغ ذلك اجلبار أن يف عملك رجال معه امرأة ما رأى الراؤون أمجل منها فأرسل 
  من املرأة اليت معك ؟ : إليه فأتاه فسأله عن املرأة 

  أخيت : قال 
عنك فأخربته أنك أخيت ـ وأنت أخيت يف إن هذا اجلبار سألين : فابعث هبا إيل فبعث معه رسوال فأتاها فقال : قال 

  اإلسالم ـ وسألين أن أرسلك إليه فاذهيب إليه فإن اهللا مسنعه منك 
ادعي إهلك الذي تعبدين أن : فذهبت إليه مع رسوله وملا أدخلها عليه وثب إليها فحبس عنها فقال هلا : قال 

أخرجها عين فإنك مل تأتين : ا مث قال للذي جاء هبا يطلقين وال أعود فيما تكرهني فدعت اهللا فأطلقه ففعل ذلك ثالث
  بإنسية إمنا أتيتين بشيطانة فأخدمها هاجر فرجعت إىل إبراهيم فاستوهبها منها فوهبتها له 

  فهي أمكم يا بين ماء السماء يعين العرب : قال حممد 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

يمون حدثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة حدثنا بشر بن سيحان حدثنا حرب بن م - ٦٠٤٠
  ما هذا يا بالل ؟ : عاد رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ بالال فأخرج إليه صربأ من متر فقال : قال 
  متر ادخرته يا رسول اهللا : قال 
  إقالال أما خفت أن تسمع له خبارا يف جهنم ؟ أنفق بالل وال ختافن من ذي العرش : قال 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كان يقسم الغنم بني أصحابه من الصدقة : وعن أيب هريرة  - ٦٠٤١
  دع يل نصيبك أتزوج به : تقع الشاة بني الرجلني فيقول أحدمها 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

نا حرب بن ميمون حدثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة حدثنا بشر بن سيحان حدث - ٦٠٤٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : قال  إذا كان أحدكم يف صالته فعرضت له حاجة فإن التسبيح : قال رسول اهللا 

  للرجال والتصفيق للنساء 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

ابن مبارك و عباد بن العوام عن هشام عن حممد عن أيب هريرة قال حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا  - ٦٠٤٣
  هنى رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أن يصلي الرجل خمتصرا : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة عن ابن إسحاق عن مغرية بن أيب لبيد عن ابن سريين عن أيب هريرة  - ٦٠٤٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول مسعت ر دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها فلم تطعمها ومل تسقها ومل : سول اهللا 

  ترسلها تأكل من خشاش األرض حىت ماتت يف رباطها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ ودخلت مومسة اجلنة مرت بكلب على طوى يريد املاء وال يقدر عليه ظمآن فن: مكرر  - ٦٠٤٤ زعت خفها 
  أو موزجها ـ فربطته يف نطاقها ـ أو مخارها ـ مث نزعت له فسقته حىت أروته 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو إبراهيم الترمجاين حدثنا صاحل املري عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة  - ٦٠٤٥
وحنن نتنازع يف القدر فغضب حىت امحر وجهه فكأمنا فقيء على  خرج رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ: قال 

أ هبذا أمرمت ؟ أهبذا أرسلت إليكم ؟ إمنا هلك من كان قبلكم ملا تنازعوا يف : وجهه حب الرمان مث أقبل علينا فقال 
  هذا األمر إين عزمت عليكم أال تنازعوا فيه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن النيب ـ صلى اهللا عليه : هشام الرفاعي حدثنا أبوخالد عن هشام عن حممد عن أيب هريرة  حدثنا أبو - ٦٠٤٦
  ما تعدون الرقوب فيكم ؟ : و سلم ـ قال 

  الذي ال ولد له : قالوا 
  بل هو الذي ال فرط له : قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



ـ صلى : قرة عن ابن سريين عن أيب هريرة  حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا أبو عامر حدثنا - ٦٠٤٧ عن النيب 
و أبو بكر و عمر ومن هو خري منهما : ! ] اإلنشقاق [ } إذا السماء انشقت { اهللا عليه و سلم ـ أنه سجد يف 

  و أبو بكر و عمر ومن هو خري منهما ]  ١: القلم [ } اقرأ باسم ربك { وسجد يف 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ العنربي حدثنا أيب حدثنا عوف حدثنا حممد بن سريين عن أيب هريرة  - ٦٠٤٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : قال  ال حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم وال باألنداد وال حتلفوا باهللا إال : قال رسول اهللا 

  وأنتم صادقون 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا هدبة حدثنا محاد بن اجلعد حدثنا قتادة أن حممد بن سريين حدثه  - ٦٠٤٩
قضى يف املصراة إذا اشتراها الرجل حلبها فهو باخليار إن شاء  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : أن أبا هريرة 

  أمسك وإن شاء ردها ومعها صاعا من متر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا هدبة حدثنا محاد بن اجلعد حدثنا قتادة أن حممد بن سريين حدثه  - ٦٠٥٠
قضى أن العجماء جبار واملعدن جبار والبئر جبار ويف  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : أن أبا هريرة حدثه 

  الركاز اخلمس 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  خالد عن هشام عن ابن سريين حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا أبو  - ٦٠٥١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : عن أيب هريرة    غفر لرجل أخر غصنا عن طريق : عن النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن احلسن األسدي حدثنا أبو هالل حدثنا حممد بن سرين  - ٦٠٥٢
  سباب املؤمن فسوق وقتاله كفر :  -صلى اهللا عليه و سلم  -ال رسول اهللا ق: عن أيب هريرة قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا زهري بن حرب حدثنا امساعيل ابن إبراهيم حدثنا أيوب عن حممد  - ٦٠٥٣
  ؟  نادى رجل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أيصلي أحدنا يف ثوب واحد: عن أيب هريرة قال 

إذا وسع اهللا عليكم فأوسعوا على أنفسكم مجع رجل عليه ثيابه صلى رجل يف إزار ورداء يف إزار وقميص يف : قال 
  وأحسبه يف تبان ورداء : سراويل وقباء يف سراويل ورداء يف تبان وقباء قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ألسلم وغفار وشيء من مزينة :  -اهللا عليه و سلم  صلى -قال رسول اهللا : وعن أيب هريرة قال  - ٦٠٥٤
يوم القيامة ـ من أسد وغطفان : أحسبه قال : ومزينة ـ خري عند اهللا ـ قال ] أو شيء من جهينة [ وجهينة ـ 

  وهوزان ومتيم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف اجلمعة ساعة ال يوافقها مسلم قائم  :قال أبو القاسم صلى اهللا عليه و سلم : وعن أيب هريرة قال  - ٦٠٥٥
  يصلي يسأل اهللا خريا إال أعطاه إياه وقال بيده يقللها ويزهدها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا زهري حدثنا امساعيل حدثنا أيوب عن حممد بن سريين قال  - ٦٠٥٦
  هذا اهللا خلقنا فمن خلق اهللا ؟ :  ال يزال الناس يسألون عن العلم حىت يقولوا: قال أبو هريرة : 

  صدق اهللا ورسوله قد سألين عنها رجل وهذا الثاين أو رجالن وهذا الثالث : فإذا هو آخذ بيد رجل قال : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا حيىي بن ميان عن هشام عن حممد بن سريين  - ٦٠٥٧
الدرهم بالدرمهني و أبو بكر و عمر : هنى رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ عن الصرف : هريرة قال عن أيب 

  و عثمان 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا محاد عن أيوب و حبيب و هشام عن حممد و قتادة  - ٦٠٥٨
إين كنت صائما فأكلت : ل اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال جاء رجل إىل رسو: عن أيب هريرة أنه قال 

  وشربت ناسيا 
  فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ اهللا أطعمك وسقاك مث صومك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا شبابة عن أيب بكر اهلذيل عن حممد بن سريين  - ٦٠٥٩
رخص رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يف شعر اجلاهلية إال قصيدة أمية بن أيب الصلت : رة قال عن أيب هري

  يف أهل بدر وقصيدة األعشى يف ذكر عامر و علقمة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد عن حبيب و هشام و أيوب عن حممد بن سريين  - ٦٠٦٠
ـ صلى اهللا عليه ةوسلم ـ : ة ـ أحسبه قال عن أيب هرير   الفأرة يهودية وإهنا ال تشرب ألبان اإلبل : ـ عن النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا سويد بن سعيد حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي عن هشام عن حممد بن سريين  - ٦٠٦١
الفأرة مسخ وعالمة ذلك أهنا تشرب ألبان الشاة وال تشرب  قال النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ: عن أيب هريرة 

  ألبان اإلبل 
  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا خليفة بن خياط حدثنا عون بن كهمس حدثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين  - ٦٠٦٢
  خري أهل املشرق عبد القيس : عن أيب هريرة قال : 

  إسناده حسن : سليم أسد  قال حسني

  حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن أيوب عن ابن سريين  - ٦٠٦٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال    تسموا بامسي وال تكتنوا بكنييت : قال رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : مسعت حممد بن سريين حيدث : ار املستملي حدثنا يوسف بن عطية قال حدثنا أبو ياسر عم - ٦٠٦٤
إن نبيا من األنبياء كان من غزاة فقال حتت شجرة فلدغته منلة فلما ارحتل أمر مبا حتت الشجرة أن : هريرة قال 

  أفال منلة واحدة ؟ : حيرق فأوحى اهللا إليه 
  يث صحيح إسناده ضعيف ولكن احلد: قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عمرو الناقد حدثنا ابن علية حدثنا أيوب و هشام بن حسان عن حممد بن سريين  - ٦٠٦٥
من اشترى مصراة فهو باخليار ثالثة أيام فإن : عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة ـ قال هشام 

  شاء ردها ومعها صاعا من متر ال مسراء 
  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عمرو الناقد حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين  - ٦٠٦٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ال تسبوا الدهر فإن اهللا هو الدهر : عن أيب هريرة قال    قال رسول اهللا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  الناجي حدثنا حممد بن سريين حدثنا صاحل بن مالك حدثنا أبو عبيدة  - ٦٠٦٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ بالبقيع على امرأة جامثة على قرب تبكي فقال هلا : عن أيب هريرة قال  : مر رسول اهللا 

  ياأمة اهللا اتقي اهللا واصربي 
  ياعبد اهللا إين احلرى الثكلى : فقالت 
  ياأمة اهللا اتقي اهللا واصربي : فقال 
  نت مصابا عذرتين ياعبد اهللا لو ك: قالت 
  ياأمة اهللا اتقي اهللا واصربي : فقال 
  ياعبد اهللا قد أمسعت فانصرف عين : قالت 



ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فاتبعه رجل من أصحابه فوقف على املرأة فقال هلا : قال  ما قال : فمضى رسول اهللا 
  لك الرجل الذاهب ؟ 

  كذا وكذا : قال يل : قالت 
   فهل تعرفينه ؟: قال 

  ال : قالت 
ـ : قال    ذاك رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم 
  أنا صرب يارسول اهللا ؟ ! أنا أصرب : فوثبت مسرعة وهي تقول : قال 

  الصرب عند الصدمة األوىل الصرب عند الصدمة األوىل : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: أن امرأة أتت النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ومعها ابن هلا مريض فقالت : أيب هريرة  وبه عن - ٦٠٦٨
  ادع اهللا أن يشفي ابين هذا : يارسول اهللا 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : قال    هل لك فرط ؟ : فقال هلا رسول اهللا 
  نعم يارسول اهللا : قالت 
  اإلسالم  يف اجلاهلية أو يف اإلسالم ؟ قالت بل يف: قال 
  جنة حصينة جنة حصينة جنة حصينة : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا قاسم بن أيب شيبة حدثنا حفص عن عبد الرمحن بن إسحاق عن يزيد بن احلكم  - ٦٠٦٩
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن عثمان بن أيب العاص قال  له لقد استجن جنة حصينة من سلف : قال رسول اهللا 

  ثالثة أوالد يف اإلسالم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حممد بن املثىن حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن حممد  - ٦٠٧٠
  : ال أعلمه إال عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : قال : عن أيب هريرة 

  إلسالم إذا فقهوا الناس معادن يف اخلري والشر خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف ا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا املعلى بن مهدي حدثنا عمران بن خالد عن حممد بن سريين  - ٦٠٧١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه : قال رسول اهللا 

  اهللا وسقاه 
  ضعيف  إسناده: قال حسني سليم أسد 



ـ : حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سريين عن أيب هريرة  - ٦٠٧٢ عن النيب 
  العجماء جرحها جبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس : صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول اهللا ـ صلى اهللا : عن أيب هريرة قال : هشام عن ابن سريين حدثنا زكريا حدثنا هشيم عن  - ٦٠٧٣
  عليه و سلم ـ أن يتلقى اجللب 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

إن شدة احلر من فيح جهنم ـ أو : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وعن أيب هريرة قال  - ٦٠٧٤
   من فيح ابواب جهنم ـ فأبردوا بالصالة

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا ـ : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا هشيم عن هشام عن ابن سريين عن أيب هريرة قال  - ٦٠٧٥
  العجماء جرحها جبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس : صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : نا جماهد بن موسى حدثنا عبد اهللا بن بكر حدثنا هشام عن حممد عن أيب هريرة قال حدث - ٦٠٧٦
  ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 بن عون عن حممد بن سريين عن أيب حدثنا امحد بن إبراهيم املوصلي حدثنا نوح بن قيس عن عبد اهللا - ٦٠٧٧
أهناكم عن النقري واحلنتم والدباء : عن نيب اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أنه قال لوفد عبد القيس : هريرة 

  واملزفت واملزادة اجملبوبة ولكن اشرب يف سقائك و أوكه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  



لكتاب  يعلى: ا   مسند أيب 
لتميمي : املؤلف  يعلى املوصلي ا و  أب ملثىن  بن ا بن علي   أمحد 

أن : عن أيب هريرة : حدثنا عيسى بن سامل حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن أيوب عن حممد بن سريين  - ٦٠٧٨
السلعة باخليار إذا ورد  رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ هنى أن يتلقى اجللب فإن تلقاه إنسان فابتاع فصاحب

  السوق 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب : حدثنا جماهد بن موسى حدثنا إسحاق األزرق حدثنا عوف عن حممد بن سريين عن أيب هريرة  - ٦٠٧٩
هللا اجلنة ما من مسلمني ميوت بينهما ثالثة أوالد مل يبلغوا احلنث إال أدخلهم ا: ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  بفضل رمحته إياهم 
  ادخلوا اجلنة أنتم و أبواكم : حىت جييء أبوانا فيقال هلم : ادخلوا اجلنة فيقولون : يقال هلم : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة  - ٦٠٨٠
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ رجل فقال أتى رسول اهللا: عن أيب هريرة قال :    أي الصدقة أعظم ؟ : يارسول اهللا :  

لفالن كذا : أن تصدق وأنت صحيح شحيح ختشى الفقر وتأمل العيش والمتهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت : قال 
  ولفالن كذا وقد 

  كان لفالن 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ إذا كرب يف الصالة سكت هنية قبل كا: وعن أيب هريرة قال  - ٦٠٨١
  يا رسول اهللا بأيب أنت و أمي أرأيت سكوتك بني التكبري والقراءة ما تقول ؟ : أن يقرأ القرآن فقلت 

األبيض  اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب اللهم نقين كما ينقى الثوب: أقول : قال 
  من الدنس اللهم اغسلين من خطاياي باملاء والثلج والربد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال : وعن أيب هريرة قال  - ٦٠٨٢ من أحق الناس مين : جاء رجل إىل رسول اهللا 
  أبوك : مث من ؟ قال : أمك قال : ل مث من ؟ قا: أمك قال : مث من ؟ قال : أمك قال : حبسن الصحبة ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وعن أيب هريرة قال  - ٦٠٨٣
  ال أملك لك من اهللا شيئا قد أبلغتك : أقول ! يا رسول اهللا : على رقبته بعري له رغاء يقول 

ال أملك لك من اهللا شيئا قد : أقول ! يا رسول اهللا : ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته شاة هلا يعار يقول ال 
  أبلغتك 



أقول لك ال أملك لك من اهللا ! يا رسول اهللا : ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته فرس هلا مححمة يقول 
  شيئا قد أبلغتك 

ال أملك لك من اهللا شيئا : أقول ! يا رسول اهللا : يوم القيامة على رقبته نفس هلا صياح يقول  ال ألفني أحدكم جييء
  قد أبلغتك 

ال أملك من اهللا شيئا قد : أقول ! يا رسول اهللا : وال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته صامت يقول 
  أبلغتك 

أقول ال أملك لك من اهللا شيئا قد ! يا رسول اهللا : ختفق يقول ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته رقاع 
  أبلغتك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أول زمرة يدخلون اجلنة على صورة : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وعن أيب هريرة قال  - ٦٠٨٤
سماء إضاءة ال يبولون وال يتعوطون وال القمر ليلة البدر والذين يلوهنم على صورة أشد كوكب دري يف ال

ميتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم املسك وجمامرهم األ لوة وأزواجهم احلور العني أخالقهم على خلق واحد 
  على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا يف السماء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس : و سلم ـ قال  أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه: وعن أيب هريرة  - ٦٠٨٥
رآها الناس قد آمن من عليها حني ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو ] طلعت و [ من مغرهبا فإذا 

  كسبت يف إمياهنا خريا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ أو ملروان ـ قال دخلت أنا و أبو هريرة د: وبإسناده عن أيب زرعة قال  - ٦٠٨٦ : ارا تبىن باملدينة لسعيد 
إنه : ما هذا يا أبا هريرة ؟ قال : فتوضأ أبو هريرة وغسل يديه حىت بلغ إبطيه وغسل رجليه حىت بلغ ركبتيه فقلت 

  منتهى احللية 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : ورأى مصورا يصور يف الدار فقال : قال  ومن أظلم : قال اهللا تعاىل : قال رسول اهللا 

  ! ! فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ! ممن ذهب خيلق كخلقي ؟ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال  - ٦٠٨٧
  م تكثرا فإمنا يسأل مجرا فليستقل منه أو ليكثر من سأل الناس أمواهل: قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: إياكم والوصال ثالث مرات قالوا : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وعن أيب هريرة قال  - ٦٠٨٨
  لفوا من األعمال ما تطيقون لستم يف ذلك مثلي إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين اك: يا رسول اهللا إنك تواصل ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : قال : وعن أيب هريرة قال  - ٦٠٨٩ يا رسول اهللا هذه : فقال : أتى جربيل النيب 
نة من قصب خدجية أتتك بإناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا أتتك فاقرأ عليها من رهبا السالم وبشرها ببيت يف اجل

  ال صخب فيه وال نصب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ : حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن عيسى بن املسيب عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال  - ٦٠٩٠ قال رسول اهللا 
  اهلر سبع : صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أتت امرأة بصيب هلا : عن أيب هريرة قال : ص عن طلق بن معاوية عن أيب زرعة حدثنا أبو بكر حدثنا حف - ٦٠٩١
قد احتظرت حبظار : نعم فقال : دفنت ثالثة ؟ فقالت : فقالت يا نيب اهللا ادع اهللا ادع اهللا فلقد دفنت ثالثة فقال 

  شديد من النار 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ك بن عبد اهللا عن عمارة بن القعقاع و ابن شربمة عن أيب زرعة عن أيب هريرة حدثنا أبو بكر حدثنا شري - ٦٠٩٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال : قال  يا رسول اهللا أنبئين من أحق الناس حبسن الصحبة ؟ : جاء رجل إىل النيب 
مث : مث من ؟ قال : قال مث أمك : مث من ؟ قال : مث أمك قال : مث من ؟ قال : أمك قال : نعم وأبيك لتنبأن : قال 

  أبوك 
نعم واهللا لتنبأن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وختاف : مال أتصدق به ؟ قال : قال تنبئين يا رسول اهللا 

  مايل لفالن ومايل لفالن وهو هلم وإن كرهت : الفقر وال متهل حىت إذا بلغت نفسك ها هنا وها هنا قلت 
  غري أن احلديث صحيح  إسناده ضعيف: قال حسني سليم أسد 

: مسعت أبا زرعة حيدث : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا شعبة عن أيب التياح قال  - ٦٠٩٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : عن أيب هريرة    هتلك أميت على يدي هذا احلي من قريش : عن النيب 

  فما تأ مرنا ؟ : قالوا 
  م لو أن الناس اعتزلوه: 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: قال رجل : أبيه عن عمارة عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال ’ حدثنا أبو كريب حدثنا حممد بن فضيل  - ٦٠٩٤
  أمك مث أباك مث أدناك أدناك : يا رسول اهللا من أحق الناس مين حبسن الصحبة ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : ا أبو كريب حدثنا يونس بن يكري حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو هريرة قال حدثن - ٦٠٩٥
إن الرجل ليكون له عند اهللا املنزلة فما يبلغها بعمل فما يزال اهللا يبتليه مبا : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 



  يكره حىت يبلغه إياها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : حدثنا حسني بن األسود حدثنا ابن فضيل حدثنا عمارة عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال  - ٦٠٩٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  سبحان اهللا : كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إىل الرمحن ثقيلتان يف امليزان : اهللا 

  وحبمده سبحان اهللا العظيم 
  ضعيف  إسناده: قال حسني سليم أسد 

حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن  - ٦٠٩٧
يقرأ فقلت ] أن [ كان رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ إذا كرب إىل الصالة مكث هنية قبل : أيب هريرة قال 

اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما : بني التكبري والقراءة ؟ فقال له بأيب وأمي يا رسول اهللا ما تقول يف سكتتك هذه 
  باعدت بني املشرق واملغرب 

  اللهم نقين من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس 
  اللهم اغسلين من خطاياي بالثلج واملاء والربد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نا حيىي بن سعيد أبو حيان التيمي عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير حدث - ٦٠٩٨
يا أيها : قام فينا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ذات يوم فذكر الغلول فعظم أمره مث قال : أيب هريرة قال 

ال أملك لك : فأقول  يا رسول اهللا أغثين: الناس ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته بعري له رغاء فيقول 
  من اهللا شيئا قد أبلغتك 

ال أملك لك من اهللا : با رسول اهللا أغثين أقول : ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته شاة هلا ثغاء فيقول 
  شيئا قد أبلغتك 

ال أملك لك من  :يا رسول اهللا أغثين أقول : ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته فرس له مححمة فيقول 
  اهللا شيئا قد أبلغتك 

ال أملك لك من اهللا : يا رسول اهللا أغثين أقول : ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته نفس هلا صياح يقول 
  شيئا قد أبلغتك 

ن اهللا شيئا ال أملك لك م: يا رسول اهللا أغثين أقول : ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته رقاع ختفق يقول 
  قد أبلغتك 

ال أملك لك من اهللا شيئا قد : يا رسول اهللا أغثين أقول : ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته صامت يقول 
  أبلغتك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ه حدثهم أن امرأة عن أيب هريرة أن: حدثنا عقبة حدثنا يونس بن بكري حدثنا حيىي بن أيوب عن أيب زرعة  - ٦٠٩٩
ـ صلى اهللا  جاءت إىل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ بابن هلا مريض ليدعو له بالشفاء فجعل رسول اهللا 



  قدمت ثالثة يف اإلسالم : إن مات آجرك اهللا فيه قالت : عليه و سلم ـ يقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: قال أبو هريرة : حيىي بن أيوب عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا عقبة حدثنا يونس حدثنا  - ٦١٠٠
إن العبد ليكون له عند اهللا املنزلة الرفيعة ما يناهلا بعمل فما يزال : إن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  اهللا يبتليه مبا يكره حىت يبلغه إياها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخلت : أمحد بن عمران األخنسي حدثنا ابن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة قال  حدثنا - ٦١٠١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : مع أيب هريرة دار مروان فإذا فيها متاثيل فقال أبو هريرة  : مسعت رسول اهللا 

  ا حبة أو ليخلقوا شعرية ومن أظلم ممن خلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقو: قال اهللا عز و جل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا شريك عن سامل عن أيب زرعة  - ٦١٠٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال    تسموا بامسي وال تكتنوا بكنييت : قال رسول اهللا 

  إسناده ضعيف : سني سليم أسد قال ح

أن : نبئت عن أيب زرعة عن أيب هريرة : حدثنا عبد اهللا بن عون حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش قال  - ٦١٠٣
  اللهم اجعل رزق آل حممد يف الدنيا قوتا : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا ـ صلى اهللا : أخربنا خالد عن أيب حيان عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال  حدثنا وهب - ٦١٠٤
  يا بالل ما أرجى عمل عملته عندك منفعة يف اإلسالم ؟ : عليه و سلم ـ 

ما عملت يف اإلسالم عمال أرجى عندي منفعة أين مل أتطهر بطهور من ليل أو هنار إال صليت بذلك : قال بالل 
  فإين مسعت الليلة خشف نعليك بني يدي يف اجلنة :  ما كتب يل أن أصلي قال الطهور لريب

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جلس : عن أيب هريرة قال : حدثنا أبو معمر حدثنا حممد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة  - ٦١٠٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فنظر يف السماء إن هذا امللك ما نزل مذ : فإذا ملك ينزل فقال جربيل  جربيل إىل النيب 

: أملكا أجعلك أم عبدا رسوال ؟ قال له جربيل : يا حممد أرسلين إليك ربك : خلق قبل الساعة فلما نزل قال 
  ال بل عبدا رسوال : تواضع لربك يا حممد ـ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا جريربن أيوب البجلي عن أيب زرعة بن عمرو : وكيع و أبو أسامة قاال حدثنا أبو كريب حدثنا  - ٦١٠٦
من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : بن جرير عن أيب هريرة قال 



  أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أيب زرعة حدثنا أبو معمر  - ٦١٠٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  التمر بالتمر واحلنطة باحلنطة وامللح بامللح مثال : قال رسول اهللا 

  مبثل فمن زاد أو ازداد فهو ربا إال ما اختلف ألوانه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رير عن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة و مغرية عن احلارث حدثنا أبو معمر حدثنا ج - ٦١٠٨
مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه : ال أزال أحب بين متيم بعد ثالث : عن أيب هريرة قال : العكلي عن أيب زرعة 

  هم أشد أميت على الدجال : و سلم ـ يقول 
ال فلما : يا رسول اهللا أال أبتاع منهم ؟ قال : فقالت عائشة وكانت عائشة نسمة من بين إمساعيل فقدم سيب خوالن 

  ابتاعي فإهنم ولد إمساعيل : قدم سيب بلعنرب قال 
  هذه صدقات قومنا : وجاءت صدقات بين متيم فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أيب زرعة عن أيب هريرة  حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا حممد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن - ٦١٠٩
  كان رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ إذا كرب يف الصالة يسكت بني التكبري والقراءة : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي حدثنا حممد بن فضيل عن عمارة عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال  - ٦١١٠
من هم لعلنا : إن من عباد اهللا عبادا يغبطهم األنبياء والشهداء قيل : ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  قال رسول اهللا
هم قوم حتابوا بنور اهللا من غري أرحام وال أنساب وجوههم نور على منابر من نور ال خيافون إن : حنبهم ؟ قال 

: يونس [ }  ال خوف عليهم وال هم حيزنون أال إن أولياء اهللا{ : خاف الناس وال حيزنون إن حزن الناس مث قرأ 
٦٢  [  

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي حدثنا عبد اهللا بن املبارك أخربنا عيسى بن يزيد عن جرير  - ٦١١١
حد يقام يف األرض خري : ـ قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم : بن يزيد عن أيب زرعة عن أيب هريره قال 

  من مطر أربعني صباحا 

ـ : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا هشام حدثنا ابن شربمة عن ابن زرعة عن أيب هريرة قال  - ٦١١٢ قال رسول اهللا 
يا رسول اهللا إن النقبة من : فقال رجل : ال عدوى وال طرية وال هامة وال سفرة قال : صلى اهللا عليه و سلم ـ 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : كون بعجز البعري أو بذنبه فيشمل ذلك كله جربا ؟ قال اجلرب ت : فقال رسول اهللا 



  من أعدى األول ؟ خلق اهللا كل دابة فكتب رزقها وموهتا وأجلها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا هشيم عن الزهري عن أيب سلمة  - ٦١١٣
دخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فرآه يقبل حسنا : ريرة قال عن أيب ه: 

ـ صلى اهللا عليه : يارسول اهللا لقد ولد يل عشرة ما قبلت أحدا منهم قال : فقال : أو حسينا قال  فقال رسول اهللا 
  من ال يرحم ال يرحم : و سلم ـ 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

: حدثين عبد الصمد بن معقل : حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة حدثنا إمساعيل بن عبد الكرمي قال  - ٦١١٤
إياكم وهوى متبعا وقرين سوء وإعجاب املرء : احفظوا مين ثالثا : أنه مسع وهبا خيطب الناس على املنرب فقال 

  بنفسه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه مسع وهبا يقول إن لكل شيء طرفني ووسطا فإذا : هيم حدثنا إمساعيل حدثنا عبد الصمد حدثنا إبرا - ٦١١٥
  عليك باألوساط من األشياء : أمسك بأحد الطرفني مال اآلخر وإذا أمسكت بالوسط اعتدل الطرفان وقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حرم : نا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال حدثنا حممد بن املثىن حدثنا عبد الوهاب حدث - ٦١١٦
  رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كل ذي ناب من السباع واجملثمة واحلمار اإلنسي يوم خيرب 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال : ة قال حدثنا حممد بن املثىن حدثنا ابن أيب عدي عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هرير - ٦١١٧
تفرقت اليهود على إحدى ـ أو ثنتني ـ وسبعني فرقة وتفرقت النصارى : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  على إحدى ـ أو ثنتني وسبعني فرقة وتفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى ا: وعن أيب هريرة قال  - ٦١١٨ من أكل من : هللا عليه و سلم ـ رحيا يف املسجد فقال وجد رسول اهللا 
  هذه الشجرة اخلبيثة فال يدخل مسجدنا يعين الثوم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

خرج : حدثنا حممد بن املثىن حدثنا ابن أيب عدي حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال  - ٦١١٩
ارموا بين إمساعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع : سلم ـ و أسلم يرمون فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و 

  ارموا وأنا معكم كلكم : من كنت معه غلب قال : أبن األدرع فأمسك القوم قسيهم وقالوا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



أن رسول اهللا : لمة عن أيب هريرة حدثنا أبو موسى حدثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن عمرو عن أيب س - ٦١٢٠
  اهللا أعلم مبا كانوا عاملني : ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ سئل عن أطفال املشركني فقال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو موسى حدثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة  - ٦١٢١
عرضت علي النار فرأيت فيها ابن قمعة بن خندف وهو جير : ل اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  قال رسو: قال 

أكثم : فقال : قصبه يف التار وهو أول من سيب السائبة وغري عهد إبراهيم وأشبه من رأيت به أكثم بن اجلون قال 
  ال إنك مسلم وهو كافر : يا رسول اهللا أ يضرين شبهه ؟ قال : 

  إسناده حسن : ليم أسد قال حسني س

عن النيب : حدثنا أبو موسى حدثنا عمرو بن أيب خليفة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة  - ٦١٢٢
الشيطان يف صاليت فأخذت حبلقه فخنقته فإين ألجد برد لسانه على ] يل [ اعترض : ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  ربوطا تنظرون إليه ظهر كفي ولوال دعوة أخي سليمان ألصبح م
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : حدثنا أبو موسى حدثنا ابن أيب عدي عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال  - ٦١٢٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ    من تقول علي ما مل أقل فليتبو أ مقعده من النار : اهللا 

  وهو حديث متواتر إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا : حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن ايب هريرة  - ٦١٢٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ هنى عن بيعتني يف بيعة وعن لبستتني وأن حيتيب الرجل ليس بينه وبني السماء شيء وأن 

  يشتمل أحدكم الصماء على أحد عاتقيه 
  إسناده حسن : حسني سليم أسد  قال

أن رسول : حدثنا أبو موسى حدثنا عمرو بن أيب خليفة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة  - ٦١٢٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كان إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه فأصاب عائشة القرع يف غزوة بين املصطلق    اهللا 

  ن إسناده حس: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن مفضل بن يونس عن األوزاعي عن أيب يسار القرشي عن أيب  - ٦١٢٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ رأى خمنثا قد خضب رجليه باحلناء فقال : هاشم عن أيب هريرة  ما بال : أن رسول اهللا 

إين هنيت : يا رسول اهللا نقتله ؟ قال : إىل النقيع قالوا فأمر به فنفي : يا رسول اهللا يتشبه بالنساء قال : هذا ؟ فقيل 
  ناحية من املدينة وليس بالبقيع : أن أقتل املصلني والنقيع 

حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا حجاج بن حممد عن إسرائيل عن أيب حيىي القتات عن جماهد عن أيب  - ٦١٢٧
: بلى يا رسول اهللا قال : أال أنبئك بأهل اجلنة ؟ قلت : لم ـ قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و س: هريرة قال 



  كل ضعيف متضعف ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم على اهللا ألبره 
  كل جظ جعظ مستكرب : بلى يا رسول اهللا قال : أال أنبئك بأهل النار ؟ قلت 

  العظيم يف نفسه : ال ما اجلعظ ؟ ق: قلت : الضخم قال : ما اجلظ ؟ قال : قلت أليب هريرة : قال 
  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا محيد الرؤاسي بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب إسحاق عن جماهد  - ٦١٢٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ عن النبيذ واملزفت والدباء    أيب هريرة قال هنى رسول اهللا 

  ثقات  رجاله: قال حسني سليم أسد 

: حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن عمر بن ذر عن جماهد عن أيب هريرة قال  - ٦١٢٩
  بعث إلينا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فجئنا فاستأذنا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن ليث عن جماهد عن أيب هريرة قال حدثنا عبد الوارث : حدثنا بشر بن هالل الصواف قال  - ٦١٣٠
لو أن رجال صام يوما تطوعا مث أعطي ملء األرض ذهبا مل يستوف ثوابه : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  دون يوم احلساب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

:  ميمونة عن أيب ميمونة حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هالل بن أيب - ٦١٣١
إن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ خري غالما بني أبيه : شهدت أبا هريرة خري غالما بني أبيه وأمه وقال 

  وأمه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لمة حدثنا سريج بن يونس حدثنا حجاج بن حممد عن أيوب بن خالد عن عبد اهللا بن رافع موىل أم س - ٦١٣٢
خلق اهللا التربة يوم السبت وخلق : أخذ رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ بيدي فقال : عن أيب هريرة قال 

فيها اجلبال يوم األحد وخلق الشجر يوم اإلثنني وخلق املكروه يوم الثالثاء وخلق النور يوم األربعاء وبث الدواب 
  خللق من آخر ساعة من ساعات اجلمعة يوم اخلميس وخلق آدم بعد العصر يوم اجلمعة آخر ا

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر عن األوزاعي عن حسان بن عطية عن حممد بن أيب عائشة  - ٦١٣٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : أنه مسع أبا هريرة يقول  هد إذا فرغ أحدكم من التش: مسعت رسول اهللا 

  من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات ومن شر فتنة املسيح الدجال : فليتعوذ باهللا من أربع 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا هاشم بن احلارث حدثنا عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن ليث بن أيب سليم عن زياد بن أيب املغرية أو  - ٦١٣٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : ة عن أيب هريرة قال زياد بن املغري قاتلوا الناس حىت يقولوا : مسعت رسول اهللا 

  ال إله إال اهللا فإذا فعلوها فقد حقنوا دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا 
يرحتل ال يؤمث  للضيف على من نزل به من احلق ثالث فما زاد فهو صدقة وعلى الضيف أن: ومسعته يقول : قال 

فإما أن يعطيه إياه وإما أن : ما من مسلم يدعو بشيء إال استجاب له فيه : يعين : ومسعته يقول : أهل منزله قال 
  يكفر عنه به مأمثا ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  بد السالم بن عجالن عن أيب يزيد املديين حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا علي ابن هاشم حدثنا ع - ٦١٣٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أنه قال : عن أيب هريرة    إن الشرود يرد يعين البعري الشرود : عن النيب 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  رة حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا أبو داود حدثنا أبان بن عبد اهللا البجلي عن موىل أليب هري - ٦١٣٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ دخل اخلالء فأتيته مباء فاستنجى ومسح يديه بالتراب مث : عن أيب هريرة  أن رسول اهللا 

  غسل يده 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن أيب مراية عن أيب هريرة  - ٦١٣٧
  ال تصلي املالئكة على نائحة وال مرنة : صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  النيب ـ

  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا وهيب عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أيب هريرة  - ٦١٣٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال    يف فرسه صدقة ليس يف عبد املسلم وال : النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا العباس بن الوليد حدثنا وهيب عن عبيد اهللا بن عمر عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك  - ٦١٣٩
  ليس يف اخليل والرقيق صدقة إال صدقة الفطر : عن أيب هريرة قال 

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن الضحاك حدثنا أيب حدثنا ابن جريج أخربين أبو الزبري عن ابن عم البن هريرة عن أيب  - ٦١٤٠
يا رسول اهللا إين زنيت فأعرض عنه : جاء إىل النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال : هريرة أن ماعز بن مالك 

نعم أتيت منها حراما : وتدري ما الزىن ؟ قال : قال نعم : زنيت ؟ قال : حىت قاهلا أربعا فلما كان يف اخلامسة قال 
فقال رسول اهللا ـ : أريد أن تطهرين قال : ما تريد إىل هذا القول ؟ قال : ما يأيت الرجل من امرأته حالال قال 

: أدخلت ذلك منك يف ذلك منها كما يغيب امليل يف املكحلة والعصا يف الشيء ؟ قال : صلى اهللا عليه و سلم ـ 
أمل : فأمر برمجه فرجم فسمع النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ رجلني يقول أحدمها لصاحبه : يا رسول اهللا قال  نعم



تر إىل هذا ستر اهللا عليه فلم تدعه نفسه حىت رجم رجم الكلب ؟ فسار النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ شيئا مث 
غفر اهللا لك يا رسول اهللا وهل يؤكل : جيفة هذا احلمار قاال أين فالن وفالن ؟ انزال فكال من : مر جبيفة محار فقال 

  فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكال منه والذي نفسي بيده إنه اآلن يف أهنار اجلنة يتقمص فيها : هذا قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ال كتب به إيل منصور وقرأته عليه حدثنا حممد بن بشار حدثنا ابن أيب عدي و عبد الرمحن عن شعبة ق - ٦١٤١
ـ صلى اهللا عليه و : حدثين أبو عثمان موىل املغرية بن شعبة قال مسعت أبا هريرة يقول : قال  مسعت رسول اهللا 

  ال تنزع الرمحة إال من شقي : سلم ـ صاحب هذه احلجرة الصادق املصدوق يقول 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثين ثابت الزرقي : حدثين الزهري قال : ن إبراهيم حدثنا مبشر عن األوزاعي قال حدثنا أمحد ب - ٦١٤٢
ما الريح ؟ فلم : أخذت الناس ريح بطريق مكة ـ و عمر حاج ـ فاشتدت عليهم فقال ملن حوله : أبا هريرة قال 

أمري املؤمنني أخربنا بأنك يا : يرجع إليه شيئا فبلغين الذي سأل عنه عمر فاستحثثت راحليت حىت أدركته فقلت 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول  الريح من روح اهللا تأيت بالرمحة وتأيت : سألت عن الريح وإين مسعت رسول اهللا 

  بالعذاب فال تسبوها وسلوا اهللا من خريها واستعيذوا به من شرها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ ٥ص( املوصلي وقداحتوى على تتمة مسند عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه آخر اجلزء العاشر من مسند أيب يعلى 
  وقسما من مسند أيب هريرة يليه بعده يف اجلزء احلادي عشر تتمة مسند أيب هريرة رضي اهللا عنه )  ٢١٢

  تابع حديث مسند أيب هريرة رضي اهللا عنه

: ألعمش عن أيب ظبيان عن أيب هريرة قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا احلسن ين السكن البصري عن ا - ٦١٤٣
  لكل شيء صفوة و صفوة الصالة التكبرية األوىل :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلارث بن سريج حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبيه عن أيب هريرة  - ٦١٤٤
يدعى أحدهم فيعطى كتابه : قال } يوم ندعو كل أناس بإمامهم { : يف قوله  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : 

  بيمينه و ميد له يف جسمه ستون ذراعا و يبيض وجهه و جيعل على رأسه تاج من لؤلؤ 
أبشروا : يف هذا حىت يأتيهم فيقول اللهم ائتنا هبذا و بارك لنا : فينطلق إىل أصحابه فيزونه من بعيد فيقولون : قال 

  إن لكل رجل منكم هذا 
و أما الكافر فيؤتى كتابه بشماله يسود وجهه و يزاد يف جسمه ستون ذراعا على صورة آدم ويلبس تاجا من النار 

أبعدكم : اللهم أخره فيقول : اللهم ال تأتنا هبذا فيأتيهم فيقولون ! نعوذ باهللا من شر هذا : فرياه أصحابه فيقولون 
  اهللا فإن لكل رجل منكم مثل هذا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



حدثنا حممد بن قدامة حدثنا حجاج بن حممد عن ابن جريج عن إبراهيم بن حممد بن أيب عطاء عن موسى  - ٦١٤٥
يدا و وقي من مات مريضا مات شه:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : بن وردان عن أيب هريرة قال 

  فتاين القرب و غدي و ريح عليه برزق من اجلنة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا ابن جريج عن موسى بن وردان : وحدثنيه ابن أيب رواد و حممد بن ربيعة الكاليب مجيعا قاال : قال  - ٦١٤٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ    مثله : عن أيب هريره عن النيب 

  رجاله ثقات : م أسد قال حسني سلي

  حدثنا سويد بن سعيد حدثنا ضمام عن موسى بن وردان  - ٦١٤٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  أكثروا من شهادة أن ال إله إال اهللا قبل أن حيال : قال رسول اهللا 

  بينكم و بينها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  دثنا ضمام عن موسى بن وردان حدثنا سويد بن سعيد ح - ٦١٤٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال    هتادوا حتابوا : قال رسول اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يا بين قصي يا بين هاشم يا بين : و به عن أيب هريرة عن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦١٤٩
  ملوت املغري و الساعة املوعد عبد مناف أنا النذير و ا
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : و عن أيب هريرة قال  - ٦١٥٠
ال تزال املليلة و الصداع بالعبد و األمة ـ وإن عليهما من اخلطايا مثل أحد ـ فما يدعهما و عليهما مثقال : 

  خردلة 
  إسناده ضعيف : د قال حسني سليم أس

: حدثنا عمرو الناقد حدثنا قران بن متام عن حممد بن أيب محيد عن موسى بن وردان عن أيب هريرة قال  - ٦١٥١
ـ : ما أعجز ـ أو قال : يا رسول اهللا : كنا عند النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقام رجل فقال  ما أضعف 

  : ـ فقال النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ! فالنا 
  اغتبتم صاحبكم و أكلتم حلمه : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



ـ صلى اهللا  - ٦١٥٢ حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب 
  عذبت امرأة يف هرة ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش األرض حىت ماتت : قال : عليه و سلم ـ 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

حدثنا سويد حدثنا عاصم بن هالل أبو النضر عن حممد بن جحادة عن أيب إسحاق اهلمداين عن األغر  - ٦١٥٣
ـ صلى اهللا ليه و سلم ـ يقول : قال  مخس من : أشهد على أيب هريرة و أيب سعيد أهنما شهدا على رسول اهللا 

  وحده ال شريك له ال إله إال اهللا و اهللا أكرب ال إله إال اهللا و ال حول وال قوة إال باهللا ال إله إال اهللا : قاهلن صدقه اهللا 
  من تكلم هبؤالء الكلمات يف مرضه حرمه اهللا على النار : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حسني بن علي عن محزة الزيات عن أيب إسحاق عن األغر أيب حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا  - ٦١٥٤
إذا : مسلم أنه شهد على أيب هريرة و أيب سعيد أهنما شهدا على رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أنه قال 

 اهللا له امللك ال إله إال: صدق عبدي ال إله إال أنا وحدي و إذا قال : ال إله إال اهللا و اهللا أكرب يقول اهللا : قال العبد 
ال إله إال اهللا و ال حول و ال قوة : و إذا قال : صدق عبدي ال إله إال أنا ويل امللك و احلمد قال : و له احلمد قال 

  يقول صدق عبدي ال إله إال أنا و ال قوة إال يب : إال باهللا قال 
فمن رزقهن عند موته مل ] : فقال [ ال ؟ مث قال األغر شيئا مل أفهمه فقلت أليب جعفر أي شىيء ق: قال أبو إسحاق 

  متسه النار 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو الربيع حدثنا فليح عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن و أيب عبد اهللا األغر صاحب أيب  - ٦١٥٥
ينزل اهللا حني يبقى ثلث الليل : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هريرة أ هنما مسعا أبا هريرة يقول 

  من يشكو أعطه ؟ و من يدعوين أستجب له ؟ من يستغفر أغفر له ؟ : اآلخر إىل السماء الدنيا كل ليلة فيقول 
  فلذلك كانوا يفضلون صالة آخر الليل على أوله 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  يد عن أيب بكر بن عمرو بن حزم عن سلمان األغر حدثنا عمرو الناقد حدثنا و كيع عن أفلح بن مح - ٦١٥٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  صالة اجلماعة تزيد على صالة الفذ مخسة : قال رسول اهللا 

  وعشرين درجة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ن أيب إسحاق عن األغر أيب مسلم حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حيىي ابن آدم عن عمار بن رزيق ع - ٦١٥٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة و أيب سعيد قاال  ما جلس قوم مسلمون يذكرون اهللا : قال رسول اهللا 

  إال حفتهم املالئكة و تغشتهم اللرمحة و تنزلت عليهم السكينة 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



 حدثنا أنس بن عياض عن يونس عن ابن شهاب أخربين أبو عبد اهللا حدثنا حممد بن إسحاق املسييب - ٦١٥٨
  األغر 

إذا كان يوم اجلمعة كان على كل باب من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ـ : أنه شهد أبا هريرة يقول 
  أبواب املسجد مالئكة يكتبون األول فاألول فإذا جلس اإلمام طووا الصحف و جاؤوا يستمعون الذكر 

و مثل املهجر كمثل الذي يهدي بدنة و كالذي يهدي البقرة و كالذي يهدي الكبش مث كالذي يهدي الدجاجة مث 
  كالذي يهدي البيضة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت أبا إسحاق حيدث عن األغر أيب : حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال  - ٦١٥٩
  مسلم 
ال يقعد قوم : هد على أيب هريرة و أيب سعيد أهنما شهدا على رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أنه قال أنه ش

  يذكرون اهللا إال حفتهم املالئكة و غشيتهم الرمحة و تنزلت عليهم السكينة وذكرهم اهللا فيمن عنده 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : بو األحوص عن أيب إسحاق عن األغر أيب مسلم قال حدثنا خلف بن هشام حدثنا أ - ٦١٦٠
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  ما جلس قوم : أشهد على أيب سعيد و أيب هريرة أهنما شهدا على رسول اهللا 

  يذكرون اهللا إال حفت هبم املالئكة و تنزلت عليهم السكينة و غشيتهم اللرمحة وذكرهم اهللا فيمن عنده 
  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

حدثنا عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ العنربي حدثنا أيب حدثنا شعبة عن أيب بكر بن حفص عن األغر أيب  - ٦١٦١
  توضؤوا مما أنضجت النار : مسلم عن أيب هريرة عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نا يوسف بن زياد حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن األغر بن مسلم و يكىن أبا حدثنا عباد بن موسى حدث - ٦١٦٢
  مسلم 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فجلس إىل البزارين فاشترى  عن أيب هريرة قال دخلت يوما السوق مع رسول اهللا 
اتزن و : ـ  سراويال بأربعة دراهم و كان ألهل السوق وزان يزن فقال له رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم

كفى بك من الرهق و اجلفاء يف : إن هذه لكلمة ما مسعتها من أحد فقال أبو هريرة فقلت له : أرجح فقال الوزان 
فطرح امليزان ووثب إىل يد رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم يريد أن يقبلها فحذف ! دينك أن ال تعرف نبيك 

ما هذا ؟ إمنا يفعل هذا األعاجم مبلوكها و لست مبلك و إمنا : فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يده منه 
  أنا رجل منكم فوزن و أرجح و أخذ رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ السراويل 

صاحب الشىيء أحق بشيئه أن حيمله إال أن يكون ضعيفا يعجز عنه : فذهبت ألمحله عنه فقال : قال أبو هريرة 
  فيعينه أخوه املسلم 

  يا رسول اهللا و إنك لتلبس السراويل ؟ : قلت : قال 



  أجل يف السفر و احلضر و بالليل و النهار فإين أمرت بالستر فلم أجد شيئا أستر منه : قال 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

مسعت األغر قال : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا النضر بن مشيل حدثنا شعبة عن أيب إسحاق قال  - ٦١٦٣
 :  

إن اهللا تبارك و تعاىل يصدق العبد يف مخس : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : مسعت أبا هريرة قال 
صدق : ال إله إال اهللا و اهللا أكرب قال : صدق عبدي و إذا قال : ال إله إال اهللا ال شريك له قال : إذا قال : يقوهلن 

  صدق عبدي :  اهللا له امللك و له احلمد قال ال إله إال: عبدي و إذا قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا قاهلن يف مرضه مث مات مل : قال أبو إسحاق و حدثين أبو جعفر عن األغر عن أيب هريرة أنه قال  - ٦١٦٤
  يدخل النار 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  أخربين حممد عن أيب سلمة عن ابن قاروظ : يل ابن جعفر قال حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساع - ٦١٦٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فبما : عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  سواه إال املسجد احلرام 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  أخربين سلمان األغر عن أيب هريرة: قال حممد  - ٦١٦٦   مثل هذا : عن رسول اهللا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثين جدي سلمان : حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا عبد الواحد املدين عن ابن أيب سلمان األغر قال  - ٦١٦٧
فإين مسعت رسول اهللا ـ الزم مسجدك هذا : أردت الكري إىل بيت املقدس فرأيت أبا هريرة قال : األغر قال 

صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام و ما : صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول 
  بني بييت و منربي روضة من رياض اجلنة 

  إسناده واه : قال حسني سليم أسد 

  أبو حازم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

  عن فضيل بن غزوان عن أيب حازم  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير - ٦١٦٨
إين جمهود فأرسل إىل بعض نسائه : جاء رجل إىل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال : عن أيب هريرة قال 

ال : و الذي بعثك باحلق ما عندي إال ماء مث أرسل إىل أخرى فقالت مثل ذلك حىت قلن كلهن مثل ذلك : فقالت 
أنا يا رسول اهللا : من يضيف هذا الليلة ؟ فقام رجل من األنصار فقال : ي إال ماء فقال و الذي بعثك باحلق ما عند

  هل عندك شىيء ؟ : فانطلق به إىل رحله فقال المرأته 



فعلليهم بشىيء فإذا دخل ضيفنا أصبحي السراج و أريه أنا نأكل فإذا أهوى : ال إال قوت صبياين قال : قالت 
ـ صلى اهللا عليه و :  تطفئيه قال ليأكل فقومي إىل السراج حىت فقعدوا و أكل الضيف فلما أصبح غدا على النيب 

  قد عجب اهللا من صنيعكما الليلة : سلم ـ فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبن فضيل عن أبيه عن أيب حازم  - ٦١٦٩
احلنطة باحنطة و الشعري بالشعري و التمر بالتمر : صلى اهللا عليه و سلم ـ  قال رسول اهللا ـ: عن أيب هريرة قال 

  و امللح بامللح يدا بيد وزنا بوزن فمن زاد أو ازداد فقد أىب إال ما اختلف ألوانه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا أيب عن  - ٦١٧٠
  أيب حازم 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : يب هريرة قال عن أ الدابة و : ثالثة إذا خرجن مل ينفع نفسا إمياهنا : قال رسول اهللا 
  الدجال وطلوع الشمس من مغرهبا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا واصل بن عبد األعلى حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أيب حازم  - ٦١٧١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال ر: عن أيب هريرة قال  تقىيء األرض أفالذ كبدها أمثال األسطوان من : سول اهللا 

  يف هذا : يف هذا قطعت يدي و جييء القاتل فيقول : فيجيء السارق فيقول : الفضة و الذهب قال 
  يف هذا قطعت رمحي و يدعونه ال يأخذون منه شيئا : قتلت و جييء القاطع فيقول 

  إسناده صحيح  :قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبد اهللا بن عامر بن زرارة حدثنا ابن فضيل عن أبيه فضيل بن غزوان عن أيب حازم  - ٦١٧٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  ثالثة إذا خرجن مل ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت : قال رسول اهللا 

  مغرهبا و خروج الدجال و خروج الدابة  طلوع الشمس من: من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أصابين : حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا حممد بن فضيل عن أبيه عن أيب حازم عن أيب هريرة قال  - ٦١٧٣
فمشيت غري بعيد : جهد شديد فلقيت عمر بن اخلطاب فاستقرأته آية من كتاب اهللا فدخل داره و فتحها علي قال 

؟ ) يا أبا هريرة : ( فخررت لوجهي من اجلهد فإذا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قائم على رأسي فقال 
فأقامين و عرف الذي يب فانطلق يب إىل رحلة فأمر يل : فأخذ بيدي قال : فقلت لبيك يا رسول اهللا و سعديك قال 

فعدت ) عد يا أبا هريرة : ( فعدت فشربت منه مث قال ) با هريرة عد يا أ: ( بعس من لنب فشربت منه مث قال 
  فشربت حىت استوى بطين فصار كالقدح 

توىل ذلك من كان أحق به منك يا عمر و اهللا : و رأيت عمر فذكرت له الذي كان من أمري قال فقلت له : قال 



  ن أدخلتك أحب إيل من أن يكون يل محر النعم و اهللا ألن أكو: لقد استقرأتك اآليات و ألنا أقرأ هلا منك قال عمر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا مروان عن يزيد عن أيب حازم  - ٦١٧٤
  إين مل أبعث لعانا إمنا بعثت رمحة : يارسول اله ادع على املشركني قال : قيل : عن أيب هريرة قال 

  له ثقات رجا: قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن يزيد بن كسيان عن أيب حازم  - ٦١٧٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أهله ثالثا تباعا من خبز الرب حىت فارق الدنيا : عن أيب هريرة قال  ما أشبع رسول اهللا 

ـ    ـ صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده حسن : سد قال حسني سليم أ

  حدثنا احلارث بن سريج حدثنا مروان عن يزيد بن كسيان عن أيب حازم  - ٦١٧٦
ـ صلى اهللا : عن أيب هريرة قال  كنا جلوسا عند النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فتذاكرنا ليلة القدر فقال النيب 

  و مثل شق جفنة أيكم يذكر ليالينا الصهباء حبنني حني طلع القمر و ه: عليه و سلم ـ 

  حدثنا احلارث بن سريج حدثنا مروان عن يزيد بن كسيان عن أيب حازم  - ٦١٧٧
أخذ رجل من األنصار الشفرة و النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يف بيت األنصاري فقال : عن أيب هريرة قال 

ـ صلى اهللا عليه و سلم    إياك و احللوب : النيب 
  سن إسناده ح: قال حسني سليم أسد 

ـ : حدثنا احلارث حدثنا مروان عن يزيد ابن كسيان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال  - ٦١٧٨ قال رسول اهللا 
  قل ال إله إال اهللا أشفع لك يوم القيامة ؟ : صلى اهللا عليه و سلم ـ أليب طالب حني حضره املوت 

 ٥٦: القصص [ } نك ال هتدي من أحببت إ{ : يا ابن أخي لوال أن تعريين قريش ألقررت عينك هبا فنزلت : قال 
 [  

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كنا جلوسا عند رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ إذ مسعنا وجبة فزعنا هلا : وعن أيب هريرة قال  - ٦١٧٩
ا حني سقط إن هذا حجر أقذف به يف جهنم منذ سبعني خريفا فهذ: فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  فيها فسمعتم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي حدثنا عبد الرحيم حدثنا يزيد بن كسيان عن أيب حازم عن أيب  - ٦١٨٠
احشدوا فإين سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشدوا : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هريرة قال 
  حىت ختمها مث دخل } قل هو اهللا أحد { : فقرأعلينا 



سأقرأ عليكم ثلث القرآن ومل يقرأ ما هذا إال خلرب : فقال بعضنا قد كان النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 
  إهنا ثلث القرآن : مث خرج إلينا فقال : جاءه من السماء قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا خلف بن خليفة حدثنا يزيد بن كسيان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال حدثنا داود بن رشيد  - ٦١٨١
ما أخرجكما هذه الساعة ؟ قاال : خرج رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يوما فإذا هو بأيب بكر و عمر فقال 

الذي أخرجكم قوموا  و أنا و الذي بعثين باحلق ما أخرجين إال: اجلوع قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم : 
ـ صلى اهللا عليه  قال فقاموا معه فأتى بيت رجل من األنصار فإذا هو ليس مث و إذا املرأة فلما نظرت إىل رسول اهللا 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : و سلم ـ وصاحبيه قالت  : أين أبو فالن ؟ قالت : مرحبا وأهال فقال هلا رسول اهللا 
ـ صلى اهللا : ل انطلق يستعذب لنا من املاء قا فبينما هم كذلك إذ جاء األنصاري وعليه قربة فلما نظر إىل نيب اهللا 

فانطلق فقطع هلم : قال ! احلمد هللا ما أجد من الناس اليوم أكرم أضيافا : عليه و سلم ـ وصاحبيه كرب مث قال 
: لوال اجتنيت ؟ فقال  :عذقا فيه بسر و متر فوضعه بني أيديهم فقال له النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

إياك : يارسول اهللا ختريوا على أعينكم وأخذ املدية فانطلق فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : األنصاري 
  واحللوب 

و الذي نفسي بيده : قال فذبح هلم فأكلوا من ذلك العذق ومن تيك الشاة وشربوا من املاء فقال هلم نيب اهللا 
  م يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم اجلوع مث مل ترجعوا حىت أصبتم هذا هذا من النعيم لتسألن عن هذا النعي

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

حدثنا داود بن رشيد حدثنا خلف بن خليفة حدثنا يزيد بن كسيان عن أيب حازم عن أيب هريرة أن ضيفا  - ٦١٨٢
هل عندكم من شىيء فقد نزل يب ضيف الليلة : سل إىل نسائه نزل برسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يوما فأر

ال والذي بعثك باحلق ما عندنا إال املاء قال فبينما هو كذلك إذ جاء رجل من األنصار فقال نيب اهللا : ؟ فأرسلن إليه 
أتى منزله قال  نعم يا نيب اهللا قال فنطلق بالضيف قال فلما: أعندك شىيء تذهب بضيفنا هذه الليلة ؟ قال األنصاري 

فكأتك تصلحني املصباح فأطفئيه وضعي اخلبز فجعل يدخل يده : أعندك شىيء ؟ قالت نعم خبزة لنا قال : للمرأة 
مع الضيف هو وامرأته ويرفعون أيديهم إىل أفواههم وال يأكلون شيئا وخلوا بني الضيف واخلبز فأكلها فلما أصبح 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال ب: انطلق الضيف إىل حاجته قال األنصاري  لغ ساعيت اليت آيت فيها رسول اهللا 
  ما صنعت بضيفك الليلة ؟ : فجئت إىل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فنظر إيل من بعيد قال 

أتاين جربيل عليه : يا رسول اهللا فقلت كذا و كذا قال : قال فظننت أن الضيف شكاين إىل رسول اهللا فقلت 
  ضحك : فأخربين أن ربك عجب مما صنعت بضيفك أو قال  السالم ـ

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

حدثنا داود بن رشيد حدثنا خلف بن خليفة حدثنا يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة عن  - ٦١٨٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  رجل إىل املرأة فيفترشها و الذي نفسي بيده ال تفىن هذه األمة حىت يقوم ال: النيب 

  لو واريتها وراء هذا احلائط : يف الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول 
  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 



قال : حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا أبو خالد عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال  - ٦١٨٤
  لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا  :رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ  - ٦١٨٥ حدثنا احلارث بن سريج حدثنا مروان عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة أن رسول اهللا 
  نام عن ركعيت الفجر فصالمها بعدما طلعت الشمس : صلى اله عليه وسلم ـ 

  ال الصحيح رجاله رج: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم حدثنا علي بن هاشم عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب  - ٦١٨٦
أال نظرت إليها فإن يف أعني : هريرة أن رجال تزوج امرأة من األنصار فقال له رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم 

  قد نظرت : األنصار شيئا ؟ قال 
  إسناده صحيح : سد قال حسني سليم أ

حدثنا هاشم بن احلارث حدثنا عبيد اهللا ابن عمرو عن يزيد بن أيب أنيسة عن عدي بن ثابت عن أيب  - ٦١٨٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ    حازم عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

رأة طالق أختها هنى أن يساوم الرجل على سوم أخيه وهنى عن التناجش وهنى أن يتلقى اجللب وهنى أن تسأل امل: 
وهنى أن مينع املاء خمافة أن يرعى الكأل وهنى أن يبيع حاضر لباد ومن منح منحة غدت بصدقة وراحت بصدقة 

  صبوحها وغبوقها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 حدثنا هاشم حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن عدي بن ثابت عن أيب حازم عن أيب - ٦١٨٨
من مشى مع جنازة حىت يفرغ منها فله قرياطان ومن رجع : هريرة أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  مثل أحد : وما القرياط يارسول اهللا ؟ قال : قبل أن يفرغ منها فله قرياط قلنا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

زة الزيات عن عدي بن ثابت عن أيب حازم عن أيب حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن مح - ٦١٨٩
اذكرين يف نفسك أذكرك يف نفسي واذكرين : قال اهللا : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هريرة قال 

  يف مأل من الناس أذكرك يف مأل ـ يعين ـ خري منهم 
  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

حدثنا مروان عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال : قالوا حدثنا سويد بن سعيد و عدة  - ٦١٩٠
  ! إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 



يب عبد اهللا موىل بين أمية عن أيب حازم و سعيد املقربي عن أيب حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن أ - ٦١٩١
  فاقض دينك : علي حجة اإلسالم وعلي دين قال : يارسول اهللا : قال رجل : هريرة قال 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا  قال رسول اهللا: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن يونس عن أيب حازم عن أيب هريرة قال  - ٦١٩٢
يا رب إن عبدك فالنا قد استجارك : ما استجار عبد من النار سبع مرات يف يوم إال قالت النار : عليه و سلم ـ 

  يا رب إن عبدك فالنا سألين فأدخله : مين فأجره وال يسأل اهللا عبد اجلنة يف يوم سبع مرات إال قالت اجلنة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : دثنا أمحد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال ح - ٦١٩٣
استأذنت ريب أن أستغفر ألمي فلم يأذن يل واستأذنته أن أزور قربها فأذن : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  يل 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

أتى : نا إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو أسامة حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا أبو حازم عن أيب هريرة قال حدث - ٦١٩٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال  يا رسول اله أصابين اجلهد فأرسل إىل نسائه فلم جيد عندهن : رجل رسول اهللا 

ـ صلى اهللا : ال ألهله أال رجل يضيف هذا الليلة ؟ فقام رجل فذهب إىل أهله فق: شيئا فقال  ضيف رسول اهللا 
فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم : واهللا ما عندي إال قوت الصبية قال : عليه و سلم ـ ال تدخريه شيئا فقالت 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال  وتعايل فأطفئي السراج فنطوي بطوننا الليلة ففعلت مث غدا الرجل على رسول اهللا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة { : ـ أو ضحك اهللا ـ من فالن وفالنة فأنزل اهللا  لقد عجب اهللا: 
  ]  ٩: احلشر [ } 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا زياد بن احلسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن جده عن أيب حازم عن أيب  - ٦١٩٥
  ما يف اجلنة شجرة إال ساقها من ذهب : سول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال هريرة أن ر

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو معمر حدثنا جرير عن األعمش عن أيب حازم  - ٦١٩٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  فباتت عاصية  إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فلم جتبه: قال النيب 

  لعنتها املالئكة حىت تصبح 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا : حدثنا أبو معمر حدثنا جرير عن األعمش عن أيب حازم عن أيب هريرة قال  - ٦١٩٧ قال رسول اهللا 
كذاب وعائل مستكرب إمام : ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وهلم عذاب أليم : عليه و سلم ـ 



  والشيخ الزاين 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حممد بن عباد حدثنا سفيان عن منصور عن أيب حازم  - ٦١٩٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم : عن أيب هريرة قال  من حج البيت مل يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته : قال رسول اهللا 

  أمه 
  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حممد بن عباد حدثنا سفيان عن منصور عن أيب حازم  - ٦١٩٩
  ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي : لعله ـ : رفعه ؟ قال : عن أيب هريرة ـ قيل لسفيان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : حازم عن أيب هريرة قال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد األمحر عن حممد بن عجالن عن أيب  - ٦٢٠٠
  من وقي شر ما بني حلييه وبني رجليه دخل اجلنة : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اجلبار بن عاصم حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن عدي بن ثابت عن أيب  - ٦٢٠١
من تطهر يف بيته مث مشى إىل بيت : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم : يب هريرة قال حازم األشجعي عن أ

  إحدامها حتط خطيئة واألخرى ترفع درجة : من بيوت اهللا ليقضي فرضا من فرائض اهللا كانت خطوتاه 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن أيب حازم عن أيب  حدثنا عبد الغفار بن عبد اهللا بن الزبري حدثنا - ٦٢٠٢
تبلغ حلية اجلنة مبلغ الوضوء وذلك أن أبا هريرة نوضأ : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هريرة قال 

  ذات يوم فبلغ الوضوء إىل إبطه 

ـ حدثنا عبد الغفار حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن أيب حازم عن أيب  - ٦٢٠٣ هريرة عن النيب 
ال تقوم الساعة حىت يبعث اهللا رحيا محراء من قبل اليمن فيكفت اهللا كل نفس تؤمن : صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  ! مات شيخ بين فالن ماتت عجوز بين فالن : باهللا واليوم اآلخر وما ينكر الناس من قلة من ميوت منها 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

دثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا أبو داود احلفري حدثنا ابن أيب زائدة عن سعد بن طارق عن أيب حازم ح - ٦٢٠٤
وكيف : قلت : إن هذه األمة أمة مرحومة ال عذاب عليها إال ما عذبت هي أنفسها قال : عن أيب هريرة قال 

  ؟ ] عذاب [ أما كان يوم صفني أما كان يوم النهر عذاب أما كان يوم اجلمل عذاب ؟ : تعذب أنفسها ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا أبو داود عن ابن أيب زائدة عن أيب مالك األشجعي عن أيب حازم عن أيب  - ٦٢٠٥
املار  أسرع قبائل العرب فناء قريش و أوشك أن مير: قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هريرة قال 

  هذا نعل قرشي : بالنعل فيقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو كريب معاوية بن هشام عن سفيان عن أيب مالك األشجعي عن أيب حازم عن أيب هريرة قال  - ٦٢٠٦
  ال إغرار يف تسبيح وال صالة : ـ أراه رفعه ـ قال 

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

حدثنا املعتمر بن سليمان : نا هرمي بن عبد األعلى بن الفرات األسدي و هارون بن معروف قاال حدث - ٦٢٠٧
هل يعفر حممد وجهه بني أظهركم ؟ قالوا : قال أبو جهل : مسعت أيب حيدث عن أيب حازم عن أيب هريرة قال : قال 

فأتاه زعم ليطأ على ! هو ذاك يصلي : فقيل له : فبالذي حتلف به لو رأيت ذاك ألطأن على رقبته قال : نعم قال 
مالك يا أبا احلكم ؟ : فما فجئه منه إال وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه فانتهى إليه الصحابة فقالوا : رقبته قال 

والذي نفسي بيده لو دنا : إن بيين وبينه خلندقا من نار و أجنحة فقال نيب اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : قال 
  تطفته املالئكة عضوا عضوا مين الخ

  } عبدا إذا صلى } { أرأيت الذي ينهى { : فأنزل اهللا : قال 
ـ قومه } فليدع ناديه { إىل آخر اآليات } أمل يعلم بأن اهللا يرى { ـ يعين أبا جهل ـ } أرأيت إن كذب وتوىل { 
قال : قال املعتمر : ره به قال هرمي وأمره بالذي أم} كال ال تطعه { : ـ قال املالئكة ـ } سندع الزبانية { ـ 

  } عبدا إذا صلى } { أرأيت الذي ينهى { هذا أيب ـ ذكره عن أيب هريرة أم ال ـ حني ذكر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو بكر بن أبو شيبة حدثنا حممد بن فضيل عن أيب إمساعيل عن أيب حازم عن أيب هريرة قال  - ٦٢٠٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ذات ليلة فلم نستيقظ حىت آذتنا الشمس فقال النيب ـ صلى اهللا  عرسنا مع رسول اهللا 

ليأخذ كل رجل برأس راحلته مث يتنحى عن هذه املنازل مث دعا باملاء فتوضأ فسجد سجدتني مث : عليه و سلم ـ 
  أقيمت الصالة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بكر بن أيب شيبة حدثنا حيىي ابن ذكريا عن أيب مالك األشجعي عن أيب حازم حدثنا أبو  - ٦٢٠٩
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة  تردون غرا حمجلني من الوضوء سيما أميت ليس ألحد : قال رسول اهللا 

  غريها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 عبيدة حدثنا أيب حدثنا األعمش عن أيب حازم عن أيب هريرة أن حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن أيب - ٦٢١٠
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ    هنى عن مثن الكلب ومهر البغي : النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا ابن إدريس عن حسن بن فرات عن أبيه عن أيب حازم : حدثنا أبو بكر و عثمان قاال  - ٦٢١١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : ل عن أيب هريرة قا إن بين إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم كلما : قال رسول اهللا 

  ذهب نيب خلف نيب وإنه ليس كائن فيكم يعين نبيا 
أوفوا ببيعة األول فاألول : كيف نصنع ؟ قال : تكون خلفاء وتكثر قالوا : فما يكون يا رسول اهللا ؟ قال : قالوا 

  سأهلم اهللا عن الذي عليهم وأدوا الذي عليكم وسي
  ) يسوسهم األنبياء ( ويف حديث عثمان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن أيب حازم  - ٦٢١٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال   ثالث ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم وال: قال رسول اهللا 

  ملك كذاب والعائل املستكرب والشيخ الزاين : ينظر إليهم وهلم عذاب أليم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن أيب حازم  - ٦٢١٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  أته فبات إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشة فلم ت: قال رسول اهللا 

  غضبان عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير حدثنا األعمش عن أيب حازم  - ٦٢١٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ طعاما قط كان إذا اشتهى أكله وإن كره تركه : عن أيب هريرة قال    ما عاب رسول اهللا 
  إسناده صحيح : أسد قال حسني سليم 

  حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا سامل بن أيب حفصة عن أيب حازم  - ٦٢١٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  من أحب احلسن واحلسني فقد أحبين ومن : قال رسول اهللا 

  أبغضهما فقد أبغضين 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

نا أبو هشام حدثنا ابن فضيل حدثنا أبو مالك األشجعي عن أيب حازم عن أيب هريرة وعن ربعي عن حدث - ٦٢١٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : حذيفة قاال  أضل اهللا عن اجلمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم : قال رسول اهللا 

ة والسبت واألحد وكذلك هم تبع لنا السبت وللنصارى يوم األحد فجاء اهللا بنا فهدانا ليوم اجلمعة فجعل اجلمع
  يوم القيامة حنن اآلخرون يف الدنيا األولون يوم القيامة املقضي هلم يوم القيامة على اخلالئق 

من يستفتح لنا اجلنة ؟ فيأتون آدم فيقولون : جيمع اهللا الناس يف صعيد واحد فيقول املؤمنون ـ حني تزلف اجلنة ـ 
وهل أخرجكم من اجلنة إال خطيئة أبيكم آدم ؟ لست بصاحب ذلك اعمدوا إىل : يقول يا آدم استفتح لنا اجلنة ف: 

لست بصاحب ذلك إمنا كنت خليال : يا إبراهيم استفتح لنا اجلنة فيقول : أبيكم إبراهيم خليل ربه فيأتونه فيقولون 
ست بصاحب ذلك اذهبوا ل: من وراء وراء اعمدوا إىل أخي موسى الذي كلمه اهللا تكليما فيأتون موسى فيقول 



ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : إىل كلمة اهللا وروحه عيسى فيأتونه فيقول  لست بصاحب ذلك اذهبوا إىل حممد 
فيأتون حممدا فيستأذن فيؤذن له فترسل معه األمانة والرحم فتقفان جبنبيت الصراط ميينه ومشاله فيمر أولكم كمر 

ـ الربق كيف مير مث يرجع يف طرفة مث مير  كمر الريح مث مير كمر الطري مث كشد الرجال جتري هبم أعماهلم ونبيكم 
سلم حىت تعجز أعمال الناس حىت جييء الرجل ال يستطيع أن : صلى اهللا عليه و سلم ـ قائم على الصراط يقول 

  نار فناج خمدوش ومكدوس يف ال: مير إال زحفا ويف حافيت الصراط كالليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به 
  والذي نفس أيب هريرة بيده إن قعر جهنم تسعني خريفا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا شجاع بن خملد حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام الدستوائي عن عباد بن أيب علي عن أيب حازم  - ٦٢١٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  ! ويل لألمناء ! ويل للعرفاء  !ويل لألمراء : قال رسول اهللا 

  ليتمنني أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بني السماء واألرض وأهنم مل يلوا عمال 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

 حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن ميسرة األشجعي عن أيب حازم عن - ٦٢١٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : أيب هريرة قال    من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال ي ذين جاره : قال رسول اهللا 

  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن قرى ضيفه 
  ثالث فما كان بعد فهو صدقة : قيل يارسول اهللا ما قرى الضيف ؟ قال 

ري أو ليسكت واستوصوا بالنساء خريا فإن الوأة خلقت من ضلع وإن من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليشهد خب
  واستوصوا بالنساء خريا ] مل يزل أعوج [ أعوج شيء يف الضلع أعاله فإن أقمته كسرته وإن تركته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مجيع عن أيب الطفيل حدثنا احلسن بن محاد حدثنا معاوية ابن هشام عن الوليد بن عبد اهللا بن  - ٦٢١٩
: افتح كساءك قال : قال : شكوت إىل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ سوء احلفظ : عن أيب هريرة قال 

  ضمه : ففتحته قال 
  فما نسيت بعد شيئا : قال 

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

فع عن أيب عبد اهللا ابن عم أيب حدثنا نصر بن علي اجلهضمي حدثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن را - ٦٢٢٠
  هريرة 

  : عن أيب هريرة قال 
غري املغضوب عليهم وال الضالني { إن كان رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ إذا قرأ } آمني { ترك الناس : 
  حىت يسمع الصف األول } آمني { : قال ]  ٧: الفاحتة [ } 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  نا حدث - ٦٢٢١
  نصر بن علي حدثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أيب عبد اهللا ابن عم أيب هريرة 

ـ : عن أيب هريرة  ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب { أن رسول اهللا 
  ]  ١: الفاحتة [ } احلمد هللا رب العاملني 
   إسناده ضعيف: قال حسني سليم أسد 

  حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا قزعة بن سويد عن عمرو بن دينار  - ٦٢٢٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال    ال إله إال اهللا موقنا دخل اجلنة : من قال : عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حلجاج عن سلمة بن جنادة عن حنش حدثنا بشر بن الوليد حدثنا قزعة عن احلجاج بن ا - ٦٢٢٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ جلوسا فجاء رجل فدخل جبذع من املعز مسني : عن أيب هريرة قال  كنا مع رسول اهللا 

يا رسول اهللا هذا جذع من الضأن مهزول خسيس وهذا من املعز : سيد وجذع من الضأن مهزول خسيس فقال 
  ضح به فإن هللا اخلري :  مسني سيد وهو خريمها أفأضحي به ؟ قال

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  احلسن عن أيب هريرة

  : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا حجاج بن حممد عن هشام بن زياد عن احلسن قال  - ٦٢٢٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : مسعت أبا هريرة يقول  له  يف ليلة أصبح مغفورا} يس { من قرأ : قال رسول اهللا 

  اليت يذكر فيها الدخان يف ليلة اجلمعة أصبح مغفورا له } حم { ومن قرأ 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا شيبان حدثنا أبو األشهب عن احلسن قال  - ٦٢٢٥
يث مسعته أال أحدثك حبد: أجل قال : كأنك لست من أهل هذا البلد ؟ قال : لقي أبو هريرة رجال باملدينة فقال له 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ عسى اهللا أن ينفعك به ؟ قال    بلى : من رسول اهللا 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : قال  أول ما حياسب به ابن آدم صالته يقول اهللا : فإين مسعت رسول اهللا 

انظروا : منها شيئا قال انظروا يف صالة عبدي فإن وجدوها كاملة كتبت له كاملة وإن وجدوها انتقص : ملالئكته 
  هل جتدون له من تطوع ؟ قال فتكمل صالته من تطوعه وتؤخذ األعمال على قدر ذلك 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا شيبان حدثنا جرير بن حازم حدثنا احلسن  - ٦٢٢٦
  :  أوصاين خليلي ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ بثالث ال أدعهن أبدا: عن أيب هريرة قال 

  الوتر قبل النوم وصوم ثالثة أيام من كل شهر والغسل يوم اجلمعة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  : حدثنا شيبان حدثنا جرير بن حازم حدثنا احلسن عن أيب هريرة قال  - ٦٢٢٧
الغسل وإن مل إذا قعد بني شعبها األربع مث أجهد فقد وجب عليهما : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  ينزل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد عن يونس عن احلسن  - ٦٢٢٨
رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و : كنت يف ضيعة يل فرأيت مجعا فقلت ماهذا ؟ قالوا : عن رجل من بين سليط قال 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول سلم ـ يعظ أصحابه فأدخلت رأسي بني الناس فإذ املسلم أخو املسلم : ا النيب 
  ـ ثالث مرات ـ ال يظلمه وال خيذله التقوى هاهنا وأومأ بيده إىل صدره 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن يونس عن احلسن  - ٦٢٢٩
ـ صلى اهللا عليه و : عن أيب هريرة  من يأخذ مما فرض اهللا ورسوله كلمة أو ثنتني أو : سلم ـ قال أن رسول اهللا 

  ثالثا أو أربعا أو مخسا فصرهن يف طرف ثوبه فيتعلمهن ؟ 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ حيدث مث ضممته فأرجو أن ال أكون نسيت حديثا مما : قال  فنشرت ثويب ورسول اهللا 

  قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 
  رجاله ثقات : سليم أسد قال حسني 

: حدثنا أبو يوسف اجليزي حدثنا عبد اهللا ابن الوليد حدثنا عباد بن كثري عن أيب أمية عبد الكرمي قال  - ٦٢٣٠
  حدث احلسن بن أيب احلسن 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال    ال يقبل اهللا صالة إال بطهور وال صدقة من غلول : عن أيب هريرة أن رسول اهللا 
  إسناده ضعيف : حسني سليم أسد قال 

  : حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس حدثنا عباد بن راشد عن احلسن قال  - ٦٢٣١
تعرض األعمال يوم : حدثنا أبو هريرة ـ وحنن إذ ذاك باملدينة ـ أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

إنك على خري مث جتيء الصدقة :  ـ عز و جل ـ أي رب إين الصالة فيقول اهللا: القيامة فتجيء الصالة فتقول 
أي رب وجييء : إنك على خري وجييء الصيام وجتيء األعمال كذلك فتقول : أي رب إين الصدقة فيقول : فتقول 

أي رب أنت السالم وأنا اإلسالم فيقول اهللا إنك على خري بك آخذ اليوم : اإلسالم ـ فيقول : ـ أحسبه قال 
  وبك أعطي 

ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه { ]  ١٩: آل عمران [ } إن الدين عند اهللا اإلسالم { : احلسن مث قال 
  ]  ٨٥: آل عمران [ } وهو يف اآلخرة من اخلاسرين 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا مصعب بن املقدام حدثنا أبو املقدم عن احلسن  - ٦٢٣٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال عن أ   ليلة اجلمعة أصبح مغفورا له } الدخان { من قرأ سورة : يب هريرة عن النيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت : حدثنا هشيم أخربنا عباد بن راشد املنقري قال : حدثنا حممد بن الصباح و زكريا بن حيىي قاال  - ٦٢٣٣
  ن احلسن أخربين احلسن منذ حنو من أربعني سنة سعيد بن أيب خرية حيدث ع

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  قيل : يأيت على الناس زمان يأكلون فيه الربا قال : قال رسول اهللا 
  يا رسول اهللا كلهم ؟ 

  من مل يأكله منهم ناله من غباره : قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  كريا بن حيىي حدثنا روح حدثنا حبيب بن الشهيد عن احلسن حدثنا ز - ٦٢٣٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  ليسلم الراكب على املاشي واملاشي على القاعد : قال رسول اهللا 

  والقليل على الكثري 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا شيبان حدثنا جرير عن احلسن  - ٦٢٣٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هريرة قال عن أيب  إن الرجل ليتكلم بالكلمة فما يرى أن تبلغ حيث : قال رسول اهللا 

  بلغت يهوي هبا يف النار سبعني خريفا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا شيبان حدثنا يزيد بن إبراهيم عن احلسن  - ٦٢٣٦
  احلديث )  ١( أوصاين خليلي بثالث : عن أيب هريرة قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عباس بن الوليد النرسي حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن احلسن  - ٦٢٣٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال    املختلعات واملنتزعات هن املنافقات : عن أيب هريرة عن النيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  ثنا إسحاق بن سليمان عن املغرية بن مسلم عن يونس عن احلسن حدثنا أبو كريب حد - ٦٢٣٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال    إن اهللا حيب مسح البيع مسح الشراء مسح القضاء : عن أيب هريرة عن النيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا الثقفي عن يونس عن احلسن  - ٦٢٣٩
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال عن أيب   أفطر احلاجم واحملجوم :  هريرة أن النيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا إسحاق حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا أبو طارق السعدي عن احلسن  - ٦٢٤٠
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  ات فيعمل هبن أو من يأخذ عين هؤالء الكلم: قال رسول اهللا 

  يعلمهن من يعمل هبن ؟ 
  أنا يا رسول اهللا : قلت : قال 
اتق احملارم تكن أعبد الناس وارض مبا قسم اهللا لك تكن أغىن الناس : فأخذ بيدي فعد فيها مخسا وقال : قال 

 وأحسن إىل جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مسلما وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك
  متيت القلب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت سعيد بن أيب خرية حيدث داود ابن أيب : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا هشيم عن عباد بن كثري قال  - ٦٢٤١
  هند حدثنا احلسن 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  : با قالوا يأيت على الناس زمان يأكلون فيه الر: قال رسول اهللا 

  كل الناس أو الناس كلهم ؟ 
  من مل يأكله ناله من غباره : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  أبو عبيد عن أيب هريرة

  حدثنا أبو الربيع حدثنا فليح عن الزهري عن أيب عبيد موىل عبد الرمحن ابن عوف  - ٦٢٤٢
ألن حيتزم أحدكم حزمة من حطب : و سلم ـ يقول  مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه: عن أيب هريرة قال 

  فيحملها على ظهره فيبيعها خري له من أن يسأل رجال فيعطيه أو مينعه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلسن بن إمساعيل بصري حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أيب عبيد موىل عبد الرمحن بن  - ٦٢٤٣
  عوف 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال عن أيب هريرة    ما من أحد يدخله عمله اجلنة : أن رسول اهللا 
  وال أنت يارسول اهللا ؟ : قالوا 
  وال أنا إال أن يتغمدين اهللا منه برمحة : قال 

  طاووس عن أيب هريرة



  حدثنا احلارث بن سريج حدثنا سفيان عن هشام بن حجري عن طاووس  - ٦٢٤٤
ـ عن أيب هريرة يرفعه إىل ا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ وذكر مرة ومل يرفعه ـ أن سليمان ـ عليه السالم  لنيب 

ـ أو صاحبه ـ  إن : قل : حلف بيمني ليطيفن الليلة بتسعني امرأة كلهن تلد غالما يقاتل يف سبيل اهللا فقال امللك 
ل النيب ـ صلى اهللا عليه و شاء اهللا فنسي فطاف هبن فلم جتيء امرأة بشيء إال واحدة منهن جاءت بشق غالم فقا

  : سلم ـ 
  لو أن سليمان استثىن مل حينث فكان دركا له حاجته : 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا عمرو بن حممد الناقد ن وحدثنا سفيان عن عمرو ومسع طاووسا قال  - ٦٢٤٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  يا آدم أنت : آدم و موسى فقال موسى احتج : مسعت أبا هريرة حيدث عن النيب 

  ! أبونا وأخرجتنا من اجلنة بذبنك ؟ 
يا موسى اصطفاك اهللا وخط لك التوراة بيده مل تلومين على أمر قدره اهللا علي قبل أن خيلقين بأربعني : قال له آدم 

  سنة ؟ فحج آدم موسى 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن ابن : سرائيل و أبو بكر ابن زجنويه قاال حدثنا إسحاق بن أيب إ - ٦٢٤٦
  طاووس عن 

  أبيه 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال    إن شاء اهللا مل حينث : من حلف فقال : قال رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  يث عن طاووس حدثنا بشر بن الوليد حدثنا شريك عن ل - ٦٢٤٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ    يبعث الناس على نياهتم : عن أيب هريرة يرفعه إىل النيب 

  إسناده فيه ضعيفان : قال حسني سليم أسد 

  األعرج عن أيب هريرة

  حدثنا زهري بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن األعرج  - ٦٢٤٨
هريرة يكثر احلديث عن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ واهللا إنكم تزعمون أن أبا : عن أيب هريرة يقول 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ على ملء بطين وكان املهاجرون يشغلهم  املوعد كنت رجال مسكينا أخدم رسول اهللا 
 من: الصفق باألسواق وكانت األنصار يشغلهم القيام على أمواهلم فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  يبسط ثوبه فلم ينس شيئا مسعه مين فبسطت ثويب حىت قضى حديثه مث ضممتها إيل فما نسيت شيئا مسعته منه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا زهري بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن األعرج  - ٦٢٤٩
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  أذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة يف جداره فال إذا است: عن أيب هريرة عن النيب 

  مينعه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا زهري حدثنا سفيان عن الزهري عن األعرج  - ٦٢٥٠
شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها األغنياء ويترك املساكني ومن مل يأت الدعوة فقد عصى اهللا : عن أيب هريرة 

  ورسوله 
  إسناده صحيح : م أسد قال حسني سلي

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن حممد بن حيىي بن حبان عن  - ٦٢٥١
املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من : قال رسول اهللا ـ صلى اله عليه وسلم ـ : األعرج عن أيب هريرة قال 

  املؤمن الضعيف وكل على خري 
قدر : لو أين فعلت كذا وكذا ولكن قل : ك واستعن باهللا وال تعجز وإن أصابك شيء فال تقل احرص على ما ينفع

  اهللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر حدثنا حممد بن بشر عن عبيد اهللا عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٢٥٢
إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه : ر لرسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ اهلالل فقال ذك: عن أيب هريرة قال 

  فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثالثني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر حدثنا أبو عبد الرمحن املقرىء عن سعيد بن أيب أيوب حدثنا عبيد اهللا بن أيب جعفر عن  - ٦٢٥٣
من عرض عليه رحيان فال : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : الرمحن األعرج عن أيب هريرة قال عبد 

  يرده فإنه خفيف احململ طيب الريح 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عرج أخربين جعفر بن ربيعة عن األ: حدثنا أبو بكر حدثنا أبو عبد الرمحن عن سعيد بن أيب أيوب قال  - ٦٢٥٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  إذا مسعتم صوت الديكة فإهنا رأت ملكا فسلوا وارغبوا : عن أيب هريرة عن النيب 

  وإذا مسعتم هناق احلمار فإهنا رأت شيطانا فاستعيذوا باهللا من شر ما رأت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  د عن األعرج حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزنا - ٦٢٥٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال    إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه مث ليستنثر : عن أيب هريرة عن النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  يف الكتاب األصلي : هنالك خطأ يف ترقيم األحاديث  - ٦٢٥٦

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٢٥٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : ن أيب هريرة قال ع   ال مينع فضل املاء ليمنع به الكأل : قال رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٢٥٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  حب العيش وحب : شاب على حب اثنتني  الشيخ: عن أيب هريرة يبلغ به النيب 

  املال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٢٥٩
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ    ليس الغىن عن كثرة العرض ولكن الغىن غىن النفس : عن أيب هريرة قال رسول اهللا 

  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة يبلغ به النيب ـ صلى اهللا عليه و  - ٦٢٦٠
ميني اهللا مألى سحاء ال يغيضها شىيء الليل : يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وقال : قال اهللا تبارك وتعاىل : سلم ـ 
  والنهار 

  صحيح إسناده : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة يبلغ به النيب ـ صلى اهللا عليه و  - ٦٢٦١
  إذا نظر أحدكم إىل من فضل عليه يف املال واجلسم فلينظر إىل من دونه يف املال واجلسم : سلم ـ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج حدثنا أبو خي - ٦٢٦٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقه : عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  منه شىي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٢٦٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال عن أيب هريرة  ال يكلم أحد يف سبيل اهللا ـ واهللا أعلم مبن يكلم يف : عن النيب 

  سبيله ـ إال جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون دم والريح ريح املسك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٢٦٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  الناس تبع لقريش يف هذا الشأن مسلمهم تبع : عن أيب هريرة يبلغ به النيب 



  ملسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٢٦٥
ـ صلى اهللا عليه جتدون من شر الناس ذا وجهني الذي يأيت هؤالء بوجه : و سلم ـ قال  عن أيب هريرة عن النيب 

  وهؤالء بوجه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٢٦٦
فليقل إين صائم  إذا أصبح أحدكم صائما فال يرفث وال جيهل فإن امرؤ شامته أو قاتله: عن أيب هريرة ـ رواية ـ 

  إين صائم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٢٦٧
: ال تلقوا الركبان للبيع وال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين : عن أيب هريرة رواية قال 

  يردها بصاع من متر ال مسراء  إن شاء أن ميسكها وإن شاء أن
  يعين احلنطة : قال أبو خيثمة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٢٦٨
  أال رجل مينح أهل بيت الناقة يغدو بعشاء ويروح بعشاء إن أجرها لعظيم : عن أيب هريرة يبلغ به 

  بعساس كان أجود : لو قال  :قال أبو خيثمة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٢٦٩
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال    حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة : عن أيب هريرة عن النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٢٧٠
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بتأخري العشاء وألمرهتم : عن أيب هريرة عن النيب 

  بالسواك عند كل صالة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  الزناد عن األعرج حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب  - ٦٢٧١
تقوم الساعة والرجل حيلب اللقحة فما يصل اإلناء إىل فيه حىت تقوم والرجالن يتبايعان : عن أيب هريرة يبلغ به قال 



  الثوب فما يتبايعانه حىت تقوم والرجل يلط يف حوضه فما يصدر حىت تقوم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  فيان عن أيب الزناد عن األعرج حدثنا أبو خيثمة حدثنا س - ٦٢٧٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن أطاع أمريي فقد : قال رسول اهللا 

  أطاعين 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٢٧٣ وما سوى رمضان ال تصم املرأة ي: وبإسناده عن أيب هريرة عن النيب 
  وزوجها شاهد إال بأذنه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٢٧٤
  إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه : عن أيب هريرة يبلغ به قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  أيب الزناد عن األعرج  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن - ٦٢٧٥
  طعام االثنني كايف الثالثة وطعام الثالثة كاف األربعة : عن أيب هريرة يبلغ به قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٢٧٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  عددت لعبادي الصاحلني ماال عني رأت وال أذن أ: قال اهللا : عن أيب هريرة عن النيب 

  مسعت وال خطر على قلب بشر 
 ١٧: السجدة [ } فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون { مصداق ذلك يف كتاب اهللا 

 [  
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  األعرج حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن  - ٦٢٧٧
  هللا تسعة وتسعون امسا مئة غري واحد من حفظها دخل اجلنة وهو وتر حيب الوتر : عن أيب هريرة رواية قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب ـ صلى اهللا عليه و  - ٦٢٧٨
شيطان على قافية رأس أحدكم ثالث عقد فإذا استيقظ فذكر اهللا احنلت عقدة فإذا توضأ يعقد ال: سلم ـ قال 

  احنلت عقدتان فإذا صلى احنلت العقد وإال أصبح خبيث النفس كسالن 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



صلى اهللا عليه و حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب ـ  - ٦٢٧٩
  عوذوا باهللا من عذاب القرب عوذوا باهللا من فتنة املسيح الدجال عوذوا باهللا من فتنة احمليا واملمات : سلم ـ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب ـ صلى اهللا عليه و  - ٦٢٨٠
  إين صائم : إذا دعي أحدكم إىل طعام وهو صائم فليقل : سلم ـ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم  - ٦٢٨١ حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب 
  سبقت رمحيت غضيب : قال اهللا : ـ قال 

  صحيح  إسناده: قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن الزناد عن األعرج  - ٦٢٨٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  إن هم عبدي حبسنة فاكتبوها له حسنة فإن : قال اهللا : عن أيب هريرة عن النيب 

  وها حسنة عملها فاكتبوها بعشر أمثاهلا فإن هم بسيئة فال تكتبوها فإن عملها فاكتبوها سيئة وإن تركها فاكتب
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن ألعرج  - ٦٢٨٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  املطل ظلم الغين وإذا أحيل أحدكم على مليء : قال رسول اهللا 

  فليتبع 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بشر بن الوليد حدثنا عبد الرمحن ابن أيب الزناد عن أبيه عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة حدثنا  - ٦٢٨٤
من أدرك سجدة من صالة العصر ومن صالة الصبح : مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : قال 

  قبل أن تطلع الشمس او قبل أن تغرب فقد أدرك الصالة 
  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

  حدثنا بشر حدثنا عبد الرمحن عن أبيه عن عبد الرمحن األعرج  - ٦٢٨٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال    ال مينع فضل املاء ليمنع به الكأل : قال رسول اهللا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  عرج حدثنا بشر حدثنا عبد الرمحن عن أبيه عن عبد الرمحن األ - ٦٢٨٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  خري يوم طلعت عليه الشمس يوم مجعة فيه خلق : قال رسول اهللا 

  آدم وفبه أخرج من اجلنة وفيه أعيد فيها 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



  ن األعرج حدثنا بشر بن الوليد حدثنا عبد الرمحن ابن أيب الزناد عن أبيه عن عبد الرمح - ٦٢٨٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم وبينا أنا : قال رسول اهللا 

  نائم أتيت مبفاتيح خزائن األرض فوضعت يف يدي 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  األعرج حدثنا بشر بن الوليد حدثنا عبد الرمحن ابن أيب الزناد عن أبيه عن  - ٦٢٨٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة أو الشاة : قال رسول اهللا 

  الصفي تغذو بإناء وتروح بأخرى 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا بشر حدثنا عبد الرمحن عن أبيه عن األعرج  - ٦٢٨٩
ـ ص: عن أيب هريرة قال  بينا امرأة ترضع ابنها إذ مر هبا راكب ـ وهي : لى اهللا عليه و سلم ـ قال رسول اهللا 
اللهم ال جتعلين مثله مث رجع يف الثدي : اللهم ال متت ابين حىت يكون مثل هذا الراكب فقال : ترضعه ـ فقالت 

   مثلها اللهم اجعلين: فقال ] اللهم ال جتعل ابين مثلها : فقالت [ فمر بامرأة جتر ويلعب هبا الصبيان 
: تزين وتقول : يقول رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أما الراكب فإنه كافر وأما املرأة فيقولون هلا : قال 

  ! حسيب اهللا : تسرق فتقول : فيقولون هلا ! حسيب اهللا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا بشر حدثنا عبد الرمحن عن أبيه عن األعرج  - ٦٢٩٠
: حتاجت اجلنة و النار فقالت النار : مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول :  هريرة قال عن أيب

  فما يل ال يدخلين إال ضعفاء الناس وسقاطهم وعجزهم ؟ : أوثرت باملتكربين واملتربجني وقالت اجلنة 
  ها إمنا أنت عذايب أعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤ: فقال اهللا للجنة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه : حدثنا بشر حدثنا عبد الرمحن عن أبيه عن األعرج عن أيب هريرة قال  - ٦٢٩١
  كل ابن آدم تأكل األرض إال عجب الذنب منه خلق وفيه يركب : و سلم ـ 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  ليد حدثنا أبو معشر املدين عن سعيد املقربي حدثنا بشربن الو - ٦٢٩٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  لتأخذن كما أخذت األمم قبلكم ذراعا بذراع : عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  وشربا بشرب وباعا بباع حىت لو أن أحد أولئك دخل حجر ضب لدخلتموه 
: التوبة [ إىل آخر اآلية } لكم كانوا أشد منكم قوة كالذين من قب{ : اقرؤوا إن شئتم القرآن : قال أبو هريرة 

٦٩  [  
  فما الناس إال هم : كما فعلت فارس و الروم ؟ قال : يارسول اهللا : قالوا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا بشر بن الوليد حدثنا أبو معشر املدين عن سعيد املقربي و موسى بن سعد  - ٦٢٩٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال    ال تقوم الساعة حىت يكثر اهلرج : قال رسول اهللا 

  القتل ثالث مرات : وما اهلرج يا رسول اهللا ؟ قال : قالوا 
  كل عام نقتل ألفا أو ألفني من املشركني : قالوا 
  ال أعين ذاك ولكن يقتل بعضكم بعضا : قال 

   قلوب أهل ذلك الزمان كما مييت أبداهنم مييت اهللا: وحنن أحياء ونفعل ؟ قال : قالوا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن حممد بن إسحاق عن حممد بن حيىي بن حبان عن عبد الرمحن األعرج  - ٦٢٩٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  ع تصفقها األرواح مثل املؤمن كاخلامة من الزر: قال رسول اهللا 

  حىت هتب هلا ريح فتصرعها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا بشر بن سيحان حدثنا حلبس بن غالب حدثنا سفيان الثوري عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٢٩٥
نيت و إين يا رسول اهللا إين زوجت اب: فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -جاء رجل إىل النيب : عن أيب هريرة قال 

ما عندي شيء و لكن إذا كان غدا فأتين بقارورة واسعة الرأس و عود شجرة و : ( أحب أن تعينين بشيء قال 
  ذكر احلديث يف الفوائد 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أيب حدثنا حممد بن عباد حدثنا أبو سعيد عن حيىي بن أيب سليمان عن سعد بن إبراهيم عن األعرج عن  - ٦٢٩٦
إذا مسعتم هنيق احلمار و نباح الكلب و صوت ديك بالليل : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -هريرة أن النيب 

  فتعوذوا باهللا من الشيطان فإهنم يرون ما ال ترون 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

رث أن جعفر بن ربيعة حدثنا أمحد بن عيسى املصري حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلا - ٦٢٩٧
  ال هام و ال هام : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -حدثه أن عبد الرمحن األعرج حدثه عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا عليه و سلم  -حدثنا سويد عن مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا  - ٦٢٩٨
  مطل الغين ظلم و إن أتبع أحدكم على ملئ فليتبع : قال  -

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ال : حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا عقبة عن هشام عروة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال  - ٦٢٩٩
  يزين الزاين حني يزين و هو مؤمن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن عبد الرمحن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا  - ٦٣٠٠
ال يسرق السارق وهو مؤمن و ال يشرب مخرا حني يشرب و هو ومؤمن و ال : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -

  يزين و هو مؤمن 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

و ال : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -و حدثين أبو سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا : زناد قال أبو ال - ٦٣٠١
  رؤسهم و هو مؤمن ] فيه [ ينبهب هنبة يرفع املسلمون إليه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا  :حدنا وهب أخربنا خالد عن عبد الرمحن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال  - ٦٣٠٢
من أدرك من الفجر ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر أو ركعتين من العصر :  -صلى اهللا عليه و سلم  -

  قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : ال حدثنا وهب أخربنا خالد عن عبد الرمحن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة ق - ٦٣٠٣
ال يزال أحدكم يف صالة ما دامت الصالة حتبسه و ال مينعه أن ينقلب إىل أهله إال :  -صلى اهللا عليه و سلم  -

  انتظاره الصالة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن عبد الرمحن عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٣٠٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  عن أيب هريرة إن نبيا من األنبياء نزل حتت شجرة فلدغته منلة فأمر : عن النيب 

  أال منلة واحدة ؟ : جبهازه فأخرج من حتتها مث أمر هبا فحرقت فأوحى إليه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  رج حدثنا وهب أخربنا خالد عن عبد الرمحن عن أيب الزناد عن األع - ٦٣٠٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم : عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه حدثنا وهب بن بقية أخربنا خا - ٦٣٠٦ لد عن عبد الرمحن عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج اإلبل من هبيمتة مجعاء هل حتسون : و سلم ـ قال 
  من جدعاء ؟ 

  ) اهللا أعلم مبا كانوا يعملون : ( أفرأيت من ميوت يا رسول اهللا ؟ قال : قالوا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



قال ) اركبها : ( وعن أيب هريرة أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ رأى رجال يسوق بدنه قال  - ٦٣٠٧
  ) وحيك اركبها : ( إهنا بدنة ؟ قال : قال ) اركبها : ( إهنا بدنة قال : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أبو القاسم زاهر بن طاهر بن حممد الشحامي أخربنا أبو بكر حممد بن حممد بن محدون وباإلسناد قال  - ٦٣٠٨
السلمي قراءة عليه أخربنا أبو عمرو حممد بن أمحد ابن محدان بن علي بن عبد اهللا بن سنان احلريي بقراءة أيب جعفر 

أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن العزائمي عليه يف مجادى اآلخرة سنة مخس وسبعني وثالث مئة وحنن نسمع أخربنا 
  التميمي املوصلي حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن عبد الرمحن عن أيب الزناد عن األعرج 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  العجماء جرحها جبار واملعدن جبار والبئر جبار : قال رسول اهللا 
  ويف الركاز اخلمس 

  إسناده حسن  :قال حسني سليم أسد 

  حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن عبد الرمحن عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٣٠٩
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  إذا سأل أحدكم أخاه أن يضع خشبة يف جداره : قال رسول اهللا 

  فليفعل 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

يا رسول اهللا اقسم بيننا وبني إخواننا من : أيب هريرة أن األنصار قالت حدثنا وهب بإسناده عن  - ٦٣١٠
  مسعنا وأطعنا : قالوا ) ال تكفون املؤونة وتقامسوا الثمر : ( املهاجرين األموال قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

إذا قاتل أحدكم فليجتنب  :قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده عن أيب هريرة قال  - ٦٣١١
  الوجه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٣١٢ والذي نفسي بيده إن على ظهر األرض : قال رسول اهللا 
لعصبته ما مؤمن وال مؤمنة إال وأنا أوىل به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فليدع إيل فأنا وليه وأيكم ما ترك ماال ف

  كان 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

اللهم إين أختذ عندك عهدا لن ختلفه فإمنا أنا ] : قال [ وبإسناده أن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  - ٦٣١٣
  بشر أي املؤمنني ضربت أو شتمت أو آذيت أو لعنت فاجعلها له رمحة وزكاة وقربة تقربه هبا يوم القيامة 

  إسناده حسن : ليم أسد قال حسني س



ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٣١٤   قال رسول اهللا 
  أبردوا بالصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم : 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٣١٥ جل الكرم فإمنا الكرم الر: ال يقل أحدكم : قال رسول اهللا 
  املسلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٣١٦ لقيد سوط أحدكم يف اجلنة خري مما بني : وبإسناده أن رسول اهللا 
  السماء واألرض 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٣١٧ على بيع أخيه وال خيطب على  ال يبع أحدكم: وبإسناده أن رسول اهللا 
  خطبة أخيه حىت ينكح أو يترك 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٣١٨ لوال اهلجرة لكنت امرءا من األنصار ولو : وبإسناده أن رسول اهللا 
ـ لسلكت وادي ا ألنصار ـ أوشعبة سلك الناس واديا ـ أو شعبة ـ وسلكت األنصار واديا ـ أو شعبة 

ـ    األنصار 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٣١٩ يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا : قال رسول اهللا 
  أنا كنزك حىت يلقمه إصبعه : أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه ويقول 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : سناده قال وبإ - ٦٣٢٠ إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه : قال رسول اهللا 
هكذا وهكذا فليضعها يف كفه فليقل : اجلس فكل أو ليأخذ له من الطعام ـ وأشار بيده أي : حره ومؤنته فليقل 

  كل هؤالء : 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  قال: وبإسناده قال  - ٦٣٢١ ال تلقوا الركبان للبيع وال تناجشوا وال : رسول اهللا 
يبع بعضكم على بيع بعض وال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها فإن 

  رضيها أمسكها وإن سخطها ردها ويرد معها صاع متر 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٣٢٢ ال تقوم الساعة حىت يكثر أحدكم املال : وبإسناده أن رسول اهللا 
  ال أرب يل فيه : فيفيض حىت يهم رب املال من يعطيه وحىت يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا ع: وبإسناده قال  - ٦٣٢٣ ال تقوم الساعة حىت يقبض العلم ويكثر : ليه و سلم ـ قال رسول اهللا 
  اجلهل وتظهر الفنت ويتقارب الزمان ويكثر اهلرج 

  ) هو القتل القتل : ( وما اهلرج يا رسول اهللا ؟ قال : قالوا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٣٢٤ ـ أو  ال ينظر: قال رسول اهللا  اهللا إىل الذي جير إزاره 
ـ بطرا    رداءه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٣٢٥ إمنا اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به : قال رسول اهللا 
  فإن أمر بتقوى اهللا وعدل فإن له بذلك أجرا وإن أمر بغري ذلك فإن عليه منه 

  إسناده حسن : ني سليم أسد قال حس

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٣٢٦ إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا : وبإسناده أن رسول اهللا 
  كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعني 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال وبإسن - ٦٣٢٧ يا ! يا بين عبد مناف اشتروا أنفسكم من اهللا : اده أن رسول اهللا 
يا أم الزبري عمة حممد يا فاطمة بنت حممد إين ال أملك لكم من اهللا شيئا ! بين عبد املطلب اشتروا أنفسكم من اهللا 

  اشتروا أنفسكم من اهللا سالين من مايل ما شئتما 
  إسناده حسن : م أسد قال حسني سلي

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٣٢٨   إذا إستجمر أحدكم فليوتر : قال رسول اهللا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٣٢٩   غفار غفر اهللا هلا وأسلم ساملها اهللا : قال رسول اهللا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٣٣٠ املالئكة يتعاقبون فيكم مالئكة الليل ومالئكة : وبإسناده أن رسول اهللا 
كيف : النهار مث جيتمعون يف صالة العصر وصالة الفجر مث يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم ـ وهو أعلم ـ فيقول 

  صلون وتركناهم وهم يصلون أتيناهم وهم ي: تركتم عبادي ؟ فيقولون 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



ـ صلى اله عليه وسلم ـ قال  - ٦٣٣١ من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم : وبإسناده أن رسول اهللا 
  والضعيف وذا احلاجة وإن صلى أحدكم وحده فليطل ما شاء 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : عمرو الضيب حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن األعرج عن أيب هريرة قال حدثنا داود بن  - ٦٣٣٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  من أدرك سجدة من صالة العصر قبل أن تغرب الشمس أو صالة الصبح قبل أن : اهللا 
  تطلع الشمس فقد أدرك الصالة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  :وبإسناده قال  - ٦٣٣٣ يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم : قال رسول اهللا 
ثالث عقد يف كل عقدة يضرب مكاهنا عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر ربه احنلت عقدة فإن توضأ احنلت 

   عقدة فإن صلى احنلت عقدة فأصبح نشيط النفس طيب النفس وإن مل يفعل أصبح خبيث النفس كسالن
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ال ينظر اهللا ـ عز و جل ـ يوم القيامة : قال أبو القاسم ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٣٣٤
  إىل رجل جير إزاره بطرا 

  قيامة وبينما رجل يتبختر ميشي يف بردية قد أعجبته نفسه فخسف اهللا به األرض فهو يتجلجل فيها إىل يوم ال: قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٣٣٥ هل ترون قبليت ها هنا ؟ واهللا ما خيفى : قال رسول اهللا 
  علي خشوعكم وال ركوعكم وإين ألراكم من وراء ظهري 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ : وبإسناده قال  - ٦٣٣٦   ال تقولوا الكرم إمنا الكرم الرجل املسلم : صلى اهللا عليه و سلم ـ قال رسول اهللا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٣٣٧ ليس املسكني هبذا الطواف الذي يطوف : قال رسول اهللا 
  رسول اهللا ؟  فما املسكني يا: على الناس ترده اللقمة و التمرة والتمرتان قالوا 

  الذي ال جيد غىن يغنيه وال يفطن له فيتصدق عليه وال يقوم فيسأل الناس : ( قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٣٣٨ والذي نفس حممد بيده لقد مهمت أن آمر : قال رسول اهللا 
مث آمر رجال فيصلي بالناس مث أخالف إىل رجال فأحرق عليهم بيوهتم  حبطب فيحتطب مث آمر بالصالة يف ذن هبا

  والذي نفس حممد بيده لو يعلم أحدكم أنه جيد عظما مسينا أو مرماتني حسنتني لشهد صالة العشاء 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٣٣٩ إذا أحب : عز و جل ـ قال إن اهللا ـ : قال رسول اهللا 
  العبد لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٣٤٠ رأس الكفر حنو املشرق والفخر واخليالء : قال رسول اهللا 
  يف أهل الغنم يف أهل اخليل والوبر واللفدادين أهل الوبر والسكينة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

إمنا اإلمام جنة يقاتل من ورائه فإن هو اتقى وعدل : وبإسناده عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٣٤١
  كان بذلك أجر وإن أمر بغريه فإن عليه منه وإمنا اإلمام ليؤمت به 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : اده قال وبإسن - ٦٣٤٢ املالئكة يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل : قال رسول اهللا 
ـ  ومالئكة بالنهار وجيتمعون يف صالة العصر وصالة الفجر مث يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسأهلم ـ وهو أعلم 

  يصلون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : فيقول 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٣٤٣   لوال أن أشق على أميت أمرهتم بالسواك : قال رسول اهللا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

منذ خلق ميني اهللا مألى ال يغيضها نفقة سح الليل وسح النهار أرأيتم ما أنفق : وقال  -مكرر  - ٦٣٤٣
  السماوات واألرض ؟ فإنه مل يغض ما يف ميينه وعرشه على املاء وبيده األخرى امليزان خيفض ويرفع 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا سويد بن سعيد عن مالك عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٣٤٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  ين ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء مطل الغ: قال رسول اهللا 

  فليحتل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٣٤٥ ال تلقوا الركبان للبيع وال يبع بعضكم على : وبإسناده أن رسول اهللا 
فهو خبري النظرين بعد  بيع بعض وال تناجشوا وال يبع حاضر لباد وال تصروا اإلبل وال الغنم فمن ابتاعها بعد ذلك

  ان حيلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من متر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا خالد بن مرداس أبو اهليثم حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن حممد بن عجالن عن ربيعة عن األعرج  - ٦٣٤٦
ـ صلى اهللا عل: عن أيب هريرة قال  املؤمن القوي خري وأفضل وأحب إىل اهللا من : يه و سلم ـ قال رسول اهللا 



  املؤمن الضعيف ويف كل خري 
قدر اهللا وما شاء صنع وإياك واللو فإن اللو تفتح عمل : احرص على ما ينفعك وال تعجز فإن غلبك أمر فقل 

  الشيطان 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

   الزناد عن األعرج عن أيب هريرة وعن هشام بن حجري عن أبيه حدثنا أبو معمر حدثنا سفيان عن أيب - ٦٣٤٧
ألطيفني الليلة على مئة امرأة كلهن تلد غالما : قال سليمان عليه السالم : عن أيب هريرة ـ أحدمها رواية ـ قال ’

مرأة جاءت بشق إن شاء اهللا فنسي فطاف عليهن فلم تأت منهن امرأة إال ا: قل : يقاتل يف سبيل اهللا فقال له امللك 
إن شاء اهللا جلاءت كل امرأة منهن بغالم : والذي نفسي بيده لو قال : غالم فقال النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 
  يقاتل يف سبيل اهللا وكان دركا له يف حاجته 

  إسناد األول صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ثنا األعرج حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا يزيد بن عياض بن جعدبة حد - ٦٣٤٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم قال  ال أحب أن يبيت املسلم جنبا أخشى أن ميوت فال : عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  حتضر املالئكة جنازته 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

روابن عثمان أخربين حممد بن عبد اهللا بن عم: حدثنا أبو كريب حدثنا يزيد بن احلباب عن منصور قال  - ٦٣٤٩
منزلنا غدا : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : بن عفان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال 

  إن شاء اهللا عند اخليف مسجد بين كنانة حيث تقامسوا على الكفر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين معاوية بن صاحل عن أيب مرمي عن : ن صاحل قال حدثنا حممد بن سهل بن عسكر حدثنا عبد اهللا ب - ٦٣٥٠
من رأى أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو حائط أو صخرة فلقيه فليسلم : أيب هريرة أنه مسعه يقول 

  عليه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ناد عن األعرج عن أيب هريرة عن وبإسناده حدثين معاوية بن صاحل عن عبد الوهاب بن خبت عن أيب الز - ٦٣٥١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ    مثله : النيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا داود بن رشيد حدثنا بقية عن معاوية بن حيىي عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال  - ٦٣٥٢
  عنده فهو حق  من حدث حديثا فعطس: رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج  - ٦٣٥٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  ال يصل الرجل يف ثوب واحد ليس على عاتقه منه : عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  شىيء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربين عمرو عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة أن النيب : دثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل قال ح - ٦٣٥٤
ما : أدرك شيخا ميشي بني ابنيه يتوكأ عليهما فقال النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  شأن هذا الشيخ ؟ 
  يا رسول اهللا كان عليه نذر : فقال ابناه 

  اركب أيها الشيخ فإن اهللا ـ عز و جل ـ غين عنك وعن نذرك : ال النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فق
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل أخربين عمرو عن عبد الرمحن األعرج  - ٦٣٥٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  النذر ال يقرب من ابن آدم شيئا مل يكن اهللا قدره إن : عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما مل يكن البخيل يريد أن خيرج 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا إبراهيم بن عرعرة حدثنا سلم بن قتيبة حدثنا احلسن بن علي اهلامشي عن األعرج  - ٦٣٥٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : ال عن أيب هريرة ق ـ بالنصح : قال رسول اهللا    أمرين جربيل ـ عليه السالم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن زياد سبالن حدثنا أبو معاوية حدثنا حممد بن إسحاق عن مجيل بن أيب ميمونة عن  - ٦٣٥٧
  عطاء بن يزيد الليثي عن أيب هريرة 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال ر: قال  من خرج حاجا فمات كتب اهللا له أجر احلاج إىل يوم القيامة : سول اهللا 
ومن خرج معتمرا فمات كتب اهللا له أجر املعتمر إىل يوم القيامة ومن خرج غازيا يف سبيل اهللا فمات كتب اهللا له 

  أجر الغازي إىل يوم القيامة 

اريري حدثنا مسلم بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب حدثنا عبيد اهللا بن عمر القو - ٦٣٥٨
إذا دخلت على أخيك املسلم فكل من طعامه وال تسأله : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هريرة قال 

  واشرب من شرابه وال تسأله 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال رسو : قال أبو هريرة : عن سهيل بن أيب صاحل عن عطاء بن يزيد قال حدثنا أبو الربيع حدثنا فليح  - ٦٣٥٩
ال إله إال : من سبح ثالثا وثالثني وكرب ثالث وثالثني ومحد ثالثا وثالثني وقال : ل اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

ه وإن كان أكثر من اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير خلف الصالة غفر له ذنب



  زبد البحر 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا احلسن بن إمساعيل أبو سعيد حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أيب هريرة قال  - ٦٣٦٠
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : يا رسول اهللا : قال الناس  هل : قال رسول اهللا 

كذلك ترونه : ( ال قال : تضارون يف رؤية الشمس ليس دوهنا سحاب ؟ هل تضارون يف القمر ليلة البدر ؟ قالوا 
من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد : جيمع اهللا الناس يوم القيامة فيقول 

تبقى هذه األمة فيها شفعاؤها ويضرب الصراط بني ظهراين القمر القمر ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت حىت 
جهنم مث أدعى فأكون أول من يتكلم وال يتكلم يومئذ إال الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم ويف اجلسر 

  ) كالليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان ؟ 
قدر عظمة إال اهللا ـ عز و جل ـ خيطف الناس  فإنه مثل شوك السعدان غري أنه ال يدري ما: ( نعم قال : قالوا 

منهم الؤمن ودي بعمله ومنهم اجملازي ـ او كلمة تشبهها مل حيفظها إبراهيم ـ حىت إذا فرغ اهللا من : بأعماهلم 
القضاء بني العباد أمر املالئكة أن خيرجوا من النار من كان ال يشرك باهللا شيئا ممن أراد اهللا أن يرمحه فيخرجوهنم 

عرفوهنم بآثار السجود وحرم اهللا ـ عز و جل ـ على النار أن تأكل آثار السجود فيصب عليهم ماء احلياة ـ أو في
  من ماء احلياة فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل : قال 

هل : يا رب اصرف وجهي سفعين رحيها وأحرقين دخاهنا فيقول : رجل مقبل بوجهه علر النار يقول ] يبقى [ و 
ال وعزتك فيعطي اهللا ما شاء من عهود ومواثيق فال يزال يدعو : أيت إن أعطيتك ذلك أن تسألين غريه ؟ فيقول ر

يا رب قدمين إىل : حىت يصرف وجهه عن النار فإذا أقبل بوجهه إىل اجلنة سكت ما شاء اهللا أن يسكت مث يقول 
ما أغدرك أمل تعطين عهودك ومواثيقك أن ال  وحيك ـ أو ويلك ـ ابن آدم: باب اجلنة فيقول اهللا ـ عز و جل 

  تسألين غري ما أعطيتك ؟ 
هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألين غريه ؟ فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق : فال يزال يدعو حىت بقول 

ربة و السرور أن ال يسأله غريه فيقدمه إىل باب اجلنة فإذا قام على باب اجلنة تفهقت له اجلنة فرأى ما فيها من احل
  يا رب أدخلين اجلنة : فسكت ما شاء اهللا أن يسكت مث يقول 

  يا ابن آدم ما أغدرك أمل تعطين عهودك ومواثيقك أن ال تسألين غري ما أعطيك : فيقول 
متن فيتمىن حىت إن : ادخل اجلنة فيقال له : فيقول يا رب ال أكون أشقى خلقك وال يزال يدعو ويسأله حىت قيل له 

  ) لك هذا ومثله :  يذكره من كذا وكذا حىت إذا انقضت به األماين قال اهللا

لك : ( وأبو سعيد مع أيب هريرة يسمع حديثه اليرد عليه منه شيئا حىت إذا قال : قال عطاء بن يزيد  - ٦٣٦١
  ) لك هذا وعشرة أمثاله : ( قال أبو سعيد ) هذا ومثله معه 
أشهد أين حفظت عن لرسول اهللا : قال أبو سعيد ) لك هذا ومثله معه : (  ما حفظت من قوله إال: قال أبو هريرة 

  ) هو لك وعشرة أمثاله : ( ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أنه قال 
  فذلك آخر رجل دخل اجلنة : قال أبو هريرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  عن عطاء بن يزيد الليثي  حدثنا وهب بنب بقية أخربنا خالد عن سهيل عن أيب عبيد - ٦٣٦٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  من سبح اهللا يف دبر كل صالة ثالثا وثالثني ومحد : قال رسول اهللا 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله : ثالثا وثالثني وكرب ثالثا وثالثني فتلك تسع وتسعون وقال متام املئة 
  كل شيء قدير غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر احلمد وهو على 

  إسناده صحيح وأخرجه مسلم : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض حدثنا مؤمل بن إمساعيل حدثنا محاد بن زيد عن معمر عن الزهري  - ٦٣٦٣
  عن عطاء بن يزيد الليثي 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  قال رسول: عن أيب سعيد و أيب هريرة قاال  على الصراط حسك سعدان هل : اهللا 
  رأيتم السعدان ؟ 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام حدثنا قتادة عن احلسن و عطاء بن أيب رباح  - ٦٣٦٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  زين وهو مؤمن وال يسرق السارق ال يزين الزاين حني ي: عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن 
  ) وال ينتهب هنبة ذات شرف وهو مؤمن ( ويف حديث عطاء 

  ينزع منه اإلميان فإن تاب تاب اهللا عليه : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ا داود العطار عن ابن جريج عن عطاء حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثن - ٦٣٦٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال    أفطر احلاجم واحملجوم : قال رسول اهللا 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا وكيع عن ابن أيب ليلى عن عطاء  - ٦٣٦٦
ـ صلى: عن أيب هريرة قال    تسحروا فإن قي السحور بركة : اهللا عليه و سلم ـ  قال رسول اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ  - ٦٣٦٧ حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن ابن أيب ليلى عن عطاء عن أيب هريرة أن رسول اهللا 
  دعا بالربكة يف السحور والثريد : صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلسن بن عمر بن شقيق حدثنا عبد الوارث عن ليث عن عطاء وجماهد عن أيب هريرة أن رجال  - ٦٣٦٨
  ) وما ذاك ؟ : ( قال ! هلكت : أتى رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال 

  غشيت امرأيت يف رمضان : قال 
  ال أجد : قال ) أعتق رقبة ( قال 



  فأعطاه رجل شيئا ) اجلس : ( ال أجد قال : قال )  أهد بدنة: ( قال 
  ) تصدق هبذا فإنه جيزىء عنك : ( فقال 
  ما أحد أحوج إليه ـ يارسول اهللا ـ من عيايل : قال 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ بتسعة عشر صاعا أو عشرين أو واحد و عشرين فأعطاه فقال : قال  : وأيت رسول اهللا 

  ) لك و لعيالك ( 
  إسناده ضعيف : ني سليم أسد قال حس

حدثنا حممد بن اخلطاب حدثنا مؤمل حدثنا محاد بن سلمة حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن أيب هريرة  - ٦٣٦٩
  الوتر قبل النوم و صوم ثالثة أيام من كل شهر و ركعيت الضحى : أوصاين خليلي بثالث : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

سن بن شبيب املؤدب حدثنا علي بن هاشم حدثنا إمساعيل بن مسلم عن عطاء عن أيب هريرة حدثنا احل - ٦٣٧٠
  إذا توضأ أحدكم فليتمضمض و ليستنثر و األذان من الرأس : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 -هنى رسول اهللا :  ليلى عن عطاء عن أيب هريرة قال حدثنا عثمان بن ايب شيبة حدثنا وكيع عن ابن أيب - ٦٣٧١
  عن عسب الفحل  -صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا  -حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا عبدة عن عبد امللك عن عطاء عن أيب هريرة عن النيب  - ٦٣٧٢
ل منها رمحة واحدة بني األنس و اجلن و الوحش و اهلوام فبها يتعاطفون و إن هللا مئة رمحة أنز: قال  -عليه و سلم 

  هبا يترامحون و هبا تعطف الوحوش على أوالدها أخر لنفسه تسعة و تسعني رمحة يرحم هبا عباده يوم القيامة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

الرمحن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة  حدثنا بشر بن الوليد حدثنا فليح عن عبد اهللا بن عبد - ٦٣٧٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : قال  من تعلم علما يبتغي به وجه اهللا ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا : قال رسول اهللا 

  من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

د اهللا ابن وهب أخربين عمرو أن حيىي بن سعيد حدثه أن سعيد ابن يسار حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا عب - ٦٣٧٤
  : حدثه أنه 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : مسع أبا هريرة يقول  يثرب وهي : أمرت بقرية تأكل القرى : إن رسول اهللا 
  املدينة تنفي الناس كما ينفي الكري خبث احلديد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا جماهد بن موسى حدثنا القعيب حدثنا سليمان بن بالل عن موسى بن أيب متيم عن سعيد بن يسار  - ٦٣٧٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال    الدينار بالدينار ال فضل بينهما : عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين موسى بن أيب متيم عن : مهدي عن زهري بن حممد قال  حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الرمحن بن - ٦٣٧٦
  سعيد بن يسار 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال    الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ال فضل بينهما : قال رسول اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ن سعد عن زيد بن سلم حدثنا أبو مهام حدثنا ابن وهب حدثين هشام ب - ٦٣٧٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  ملا خلق اهللا آدم مسح ظهره : عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

فسقط من ظهره كل نسمة تكون إىل يوم القيامة فعرضهم على آدم فرأى يف وجه كل رجل منهم وبيصا من نور 
وكم عمه يا رب : هذا من ولدك امسه داود قال : يا رب ؟ قال من هذا : فرأى رجال منهم له وبيص أعجبه فقال 

  ستون سنة : ؟ قال 
  إذا يكتب وخيتم وال يبدل : زده من عمري أربعني سنة قال : قال 
إنه قد بقي من عمري أربعون : فلما نفذ عمر آدم إال األربعني اليت وهبها لداود أتاه ملك املوت فقال آدم : قال 

فجحد فجحدت ذريته وخطىء آدم فخطئت ذريته ونسي فنسيت ذريته : ها ابنك داود ؟ قال أمل تعط: سنة قال 
  أردت أن أشكر : أال سويت بينهم ؟ قال : يا رب : فرأى فيهم القوي والضعيف والغين والفقري واملبتلى قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

يك عن عطاء بن يسار موىل ميمونة عن أيب هريرة أن حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل حدثنا شر - ٦٣٧٨
ليس املسكني الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إمنا : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  } ال يسألون الناس إحلافا { : املسكني املتعفف اقرؤوا إن شئتم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مد بن اخلطاب حدثنا مؤمل حدثنا محاد بن سلمة حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن حدثنا حم - ٦٣٧٩
  إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة : أيب هريرة أن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

الطائفي عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن حدثنا داود بن عمرو الضيب حدثنا حممد بن مسلم  - ٦٣٨٠
  إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة : أيب هريرة أن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



دنا مع سج: حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أيب هريرة قال  - ٦٣٨١
ـ يف    } اقرأ باسم ربك الذي خلق { و } إذا السماء انشقت { : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن حممد حدثنا يزيد بن هارون عن حممد بن عمرو عن إمساعيل بن أمية عن عطاء ابن يسار  - ٦٣٨٢
ـ  إذا السماء { و } اقرأ باسم ربك { كان يسجد يف : صلى اهللا عليه و سلم ـ عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  } انشقت 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا شيبان حدثنا عمارة بن زاذان الصيدالين حدثنا علي بن احلكم عن عطاء بن أيب رباح عن أيب  - ٦٣٨٣
رجل حفظ علما فسئل عنه فكتمه إال جيء به يوم القيامة  ما من: هريرة عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  ملجوما بلجام من نار 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبوالربيع حدثنا عبد اهللا بن يزيد حدثنا سعيد بن أيب أيوب حدثنا أبو هاىنء اخلوالين محيد بن  - ٦٣٨٤
سيكون يف : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هاىنء عن أيب عثمان مسلم بن يسار عن أيب هريرة قال 

  آخر الزمان ناس من أميت حيدثونكم مبا مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم فإياكم وإياهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يب أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر عن األوزاعي عن موسى بن يسار عن أ: حدثنا أبو عبد اهللا  - ٦٣٨٥
نعم : وله تطيبت ؟ قالت : نعم قال : هريرة أن امرأة مرت تعصف رحيها فقال يا أمة اجلبار آملسجد تريدين ؟ قالت 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : قال  ما من امرأة خترج إىل املسجد تعصف : فارجعي فإين مسعت رسول اهللا 
ـ صالة حىت ترجع فتغتسل    رحيها فيقبل اهللا ـ عز و جل 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سويد بن سعيد عن مالك عن داود بن احلصني عن أيب سفيان عن أيب هريرة أن رسول اهللا ـ  - ٦٣٨٦
  رخص يف بيع العرايا فيما دون مخسة أوسق أو يف مخسة شك داود يف مخسة أو دون : صلى اهللا عليه و سلم ـ 

قال سحيم موىل بين زهرة وكان يصاحب : حممد املوقري عن الزهري قال حدثنا سويد حدثنا الوليد بن  - ٦٣٨٧
  : أبا هريرة 

  يغزو هذا البيت جيش خيسف هبم بالبيداء : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : إنه مسع أبا هريرة يقول 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : ن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أيب هريرة قال حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد بن سلمة ع - ٦٣٨٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  يا : مثل الذي يسمع احلكمة فيحدث بشر ما مسع مثل رجل أتى راعيا فقال : النيب 



  اذهب فخذ بأذن خريها شاة فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم : راعي أجزرين شاة من غنمك فقال 
  ضعيف  إسناده: قال حسني سليم أسد 

  حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام عن قتادة عن زرارة بن أوىف  - ٦٣٨٩
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  إن اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تكلم : عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  به أو تعمل به 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملثىن حدثنا سامل بن نوح حدثنا يونس بن عبيد عن زرارة بن أوىف عن أيب حدثنا أبو موسى حممد بن ا - ٦٣٩٠
إن اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به نفسها ما مل تعمل به أو : هريرة أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  تكلم به 
  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

ن بن عيينة عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن نافع بن جبري ابن حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا سفيا - ٦٣٩١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ حىت أتى بيت فاطمة فخرجت معه فقال : مطعم عن أيب هريرة قال  أمث : خرج النيب 

ـ : لكع ؟ قال  ـ أو تغسله    فاحتبس فظننت أهنا تلبسه سخابا 
اللهم إين أحبه فأحبه وأحب : ( صلى اهللا عليه و سلم ـ وقال فجاء يعين احلسن يشتد فاعتنقه رسول اهللا ـ : قال 

  ) من حيبه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين شيبان بن عبد : حدثين حممد بن شعيب بن شابور قال : حدثنا أبو مهام الوليد بن شجاع قال  - ٦٣٩٢
مسعت : محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال الرمحن عن عبد امللك بن عمري أنه حدثه عن حممد بن املنتشر عن 

  أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا مبشر عن األوزاعي عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة  - ٦٣٩٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال : قال  قال ) وحيك وما ذاك ؟ : ( يا رسول اهللا هلكت قال : جاء رجل إىل النيب 

  وقعت على أهلي وأنا صائم : 
قال ) أطعم ستني مسكينا : ( ما أستطيع قال : قال ) صم شهرين متتابعني : ( قال ما أجد قال ) أعتق رقبة : ( قال 

اعلى غري : قال ) خذه فتصدق به : ( صلى اهللا عليه و سلم ـ بعرق فيه متر فقال  فأيت النيب ـ: ما أجد قال : 
ـ صلى اهللا عليه و سلم  أهلي يا رسول اهللا ؟ واهللا ما بني طنيب املدينة أهل بيت أحوج إليه مين فضحك رسول اهللا 

  فخذه وأطعمه أهلك واستغفر ربك : ـ حىت بدت أسنانه قال 
  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 



: حدثين محيد بن عبد الرمحن قال : حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا مبشر عن األوزاعي عن الزهري قال  - ٦٣٩٤
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه : حدثين أبو هريرة أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  وينصرانه وميجسانه 
  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

حدثين جرير بن عبد احلميد عن عبد امللك ابن عمري عن حممد بن : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل قال  - ٦٣٩٥
سئل أي الصالة أفضل بعد املكتوبة ؟ وأي الصيام : املنتشر عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة ـ يرفعه ـ قال 

توبة الصالة يف جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان أفضل الصالة بعد املك: فقال : أفضل بعد رمضان ؟ قال 
  شهر اهللا احملرم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  شهر بن حوشب عن أيب هريرة

حدثين عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا عبيد بن واقد الليثي حدثنا سعيد بن عطية عن شهر ابن  - ٦٣٩٦
من سره أن يستجيب اهللا له عند : ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  قال رسول اهللا: حوشب عن أيب هريرة قال 

  الشدائد والكرب فليكثر الدعاء يف الرخاء 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر يعين جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة  - ٦٣٩٧
ـ صلى اهللا : قال  من سره أن يستجيب اهللا له عند الشدائد والكرب فليكثر : عليه و سلم ـ قال رسول اهللا 

  الدعاء يف الرخاء 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٣٩٨ الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني : قال رسول اهللا 
  والعجوة من اجلنة وفيها شفاء من السم 

  إسناده حسن : سليم أسد  قال حسني

ـ صلى اهللا  - ٦٣٩٩ حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن خالد عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة عن النيب 
اشربوا ما بدا لكم كل امرىء حسيب : عليه و سلم ـ أنه تكلم بعدما قال لعبد القيس يف الظروف ما قال فقال 

  نفسه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  الكمأة بقية من املن وماؤها شفاء للعني : وبإسناده عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٤٠٠
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



حدثين أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصني عن سامل بن أيب اجلعد : حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان قال  - ٦٤٠١
ـ صلى   إن الصدقة ال حتل لغين وال لذي مرة سوي : اهللا عليه و سلم ـ قال  عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سريج بن يونس حدثنا إبراهيم ابن خيثم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أيب هريرة عن  - ٦٤٠٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  خشع وشيوخ ركع وأطفال رضع وهبائم رتع مهال عن اهللا مهال لوال شباب : النيب 

  لصب عليكم العذاب صبا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد الرحيم عن داود بن أيب هند عن شيخ من بين ربيعة بن كالب  - ٦٤٠٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : مسعت أبا هريرة يقول : قال  إنه يأيت على الناس زمان خيري الرجل : قال رسول اهللا 

  بني العجز والفجور فمن أدرك ذلك فليختر العجز على الفجور 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت أشرس حيدث عن سيف عن يزيد : حدثنا احلسن بن عمر بن شقيق حدثنا معنمر بن سليمان قال  - ٦٤٠٤
  الرقاشي عن صاحل بن سرح 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ :  عن أيب هريرة قال   من مل يؤمن بالقدر خريه وشره فأنا منه بريء : قال رسول اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرمحن بن صاحل حدثنا عبد الرحيم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن حممد بن  - ٦٤٠٥
  عمرو بن عطاء عن عمرو بن األزرق 

مر على رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ جبنازة معها نساء يبكني فنهاهن عمر بن : قال عن أيب هريرة 
دعهن يا ابن اخلطاب فإن النفس مصابة والعني دامعة والعهد : اخلطاب فقال النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  قريب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ء حدثنا خالد بن حيان عن سامل بن عبد اهللا أيب املهاجر عن ميمون ابن حدثنا أبو كريب حممد بن العال - ٦٤٠٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : مهران عن أيب هريرة و عائشة    توضأ ثالثا ثالثا : أن النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 أبو هريرة أن أصحاب حدثين: حدثنا شيبان حدثنا عقبة يعين األصم الرفاعي عن شهر بن حوشب قال  - ٦٤٠٧
رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ تدارؤوا يف الكمأة فقال بعضهم أراها الشجرة اليت اجتثت من فوق األرض 
ماهلا من قرار فأمسك عنه بعضهم فبلغ ذلك رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال النيب ـ صلى اهللا عليه و 

  شفاء للعني والعجوة من اجلنة وهي شفاء من السم إمنا الكمأة من املن وماؤها : سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو كريب حممد بن العالء حدثنا ابن أيب زائدة عن اسرائيل عن عيسى بن أيب عزة عن أيب ثور  - ٦٤٠٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : األزدي عن أيب هريرة قال  وكان : أن أنام قال عيسى  أن أوتر قبل: أمرين رسول اهللا 

  جابر يوتر أول الليل مث ينام 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أيب فديك عن حممد بن موسى بن أيب عبد اهللا عن يعقوب بن سلمة الليثي  - ٦٤٠٩
ة ملن ال وضوء له وال وضوء ملن ال صال: قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أبيه عن أيب هريرة قال 

  مل يذكر اسم اهللا عليه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن كعب عن أيب هريرة قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم  - ٦٤١٠
  غرته فليفعل  أنتم الغر احملجلون يوم القيامة من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل: ـ 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن كعب عن أيب هريرة قال  - ٦٤١١
آمني : فقال الذين خلفه ]  ٧: الفاحتة [ } غري املغضوب عليهم وال الضالني { : إذا قال اإلمام : و سلم ـ 

ومثل الذي ال يقول آمني كمثل ( ل السماء وأهل األرض آمني غفر اهللا للعبد ما تقدم من ذنبه قال فالتقت من أه
  آمني : إنك مل تقل : ما لسهمي مل خيرج ؟ قال : رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ومل خيرج سهمه فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : ل وبإسناده عن أيب هريرة قا - ٦٤١٢ اللهم إين أعوذ بك من : كان النيب 
  اجلوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من اخليانة فإهنا بئست البطانة أو بئست العالمة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده عن أيب هريرة قال  - ٦٤١٣ إذا السماء { د يف يسج: رأيت رسول اهللا 
  ]  ١: اإلنشقاق [ } انشقت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا احلسن بن عرفة حدثنا عمار بن حممد عن ليث بن أيب سليم عن كعب عن أيب هريرة قال  - ٦٤١٤
  يل الوسيلة أكثروا الصالة علي فإن صالتكم علي زكاة لكم وسلوا : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  يا رسول اهللا وما الوسيلة ؟ : فقيل 
  ) أعلى درجة يف اجلنة ليس يناهلا إال رجل واحد من الناس وأنا أرجو أن أكون أنا هو : ( قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



د عن عبد احلميد حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا سعيد ابن زكريا أبو عمرو املدائين عن الزبري بن سعي - ٦٤١٥
من لعق العسل يف كل شهر ثالث لعقات : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : بن سامل عن أيب هريرة قال 

  مل يصبه عظيم من البالء 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ري عن عمرو بن حدثين الزه: حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي حدثنا أيب حدثنا ابن جريج قال  - ٦٤١٦
: عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد اهللا بن قاروظ عن أيب هريرة وعن حديث سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول  أنصت يوم اجلمعة ـ واإلمام خيطب ـ فقد : إذا قلت لصاحبك : مسعت النيب 
  لغوت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دثنا أبو طالب عبد اجلبار بن عاصم حدثنا إمساعيل بن عياش احلمصي عن الوليد بن عباد عن عامر ح - ٦٤١٧
ال تزال عصابة من أميت : األحول عن أيب صاحل اخلوالين عن أيب هريرة عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

يضرهم خذالن من خذهلم ظاهرين يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت املقدس وما حوله ال 
  على احلق إىل أن تقوم الساعة 

حدثنا عمرو بن الضحاك بن خملد حدثنا أيب حدثنا عبد احلميد بن جعفر حدثنا عمران بن أيب أنس عن  - ٦٤١٨
ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا : عمر بن احلكم عن أيب هريرة أن النيب ـ صللى اهللا عليه وسلم ـ قال 

  ضي منها آخر ر
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربين عمر بن احلكم عن أيب : حدثنا عبد اهللا بن مطيع حدثنا هشيم عن عبد احلميد بن جعفر قال  - ٦٤١٩
  ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غريه : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هريرة قال 

  رجاله ثقات : يم أسد قال حسني سل

أخربين عمر بن هارون و : حدثنا حممد بن الفرج حدثنا حممد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة قال  - ٦٤٢٠
ـ صلى اله عليه وسلم ـ : موسى بن أيب عيسى عن أيب هريرة قال  كيف بكم أيها الناس إذا : قال رسول اهللا 

  ) نعم وأشد منه : ( ل اله إن هذا لكائن ؟ قال يا رسو: طغى نساؤكم وفسق فتيانكم ؟ قالوا 
نعم وأشد : ( يا رسول اهللا إن هذا لكائن ؟ قال : كيف بكم إذا تركتم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟ قالوا 

  ) منه كيف بكم إذا رأيتم املنكر معروفا واملعروف منكرا ؟ 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت أبا اجلهم القواس حيدث : بن الضحاك حدثنا أيب أخربنا عبد احلميد بن جعفر قال  حدثنا عمرو - ٦٤٢١
مسعت : مسعت أبا هريرة يقول : أيب ـ وكان رجال فارسيا ثقيل اللسان وكان من أصحاب أيب هريرة ـ قال 



و فرعان ـ وذلك يظهر معدن يف أرض بين سليم يقال له فرعون أ: رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول 
  بلسان أيب اجلهم قريب من السواء ـ خيرج إليه شرار الناس أو حيشر إليه شرار الناس 

كان أيب يصلي خلف أيب هريرة : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن إدريس عن إمساعيل عن أبيه قال  - ٦٤٢٢
د فقيل أليب هريرة هكذا كانت صالة رسول وكانت صالته حنوا من صالة قيس يتم الركوع والسجو: باملدينة قال 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ؟ قال    نعم وأجوز : اهللا 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا أبو بكر حدثنا شريك عن أيب يزيد األودي عن أبيه قال  - ٦٤٢٣
ـ صلى اهللا عليه أنشدك باهللا : دخل أبو هريرة املسجد فاجتمع إليه الناس فقام إليه شاب فقال  أمسعت رسول اهللا 

  من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه : و سلم ـ يقول 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا ـ : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أيب رافع عن أيب هريرة قال  - ٦٤٢٤
  كانت شجرة تضيق الطريق فقطعهارجل فعزهلا عن الطريق فغفر له : م ـ صلى اهللا عليه و سل

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا هدبة حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أيب رافع عن أيب هريرة عن النيب ـ صلى اهللا عليه و  - ٦٤٢٥
  رج يصدق ذلك أو يكذبه العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجالن تزنيان والف: سلم ـ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  كان زكريا جنارا : وبإسناده عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٤٢٦
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  إذا أطاع العبد سيده وأطاع ربه فله أجران : وبإسناده أن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٤٢٧
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من يدخل اجلنة ينعم ال : وبإسناده عن أيب هريرة أحسبه عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٤٢٨
  يبأس ال تبلى ثيابه وال يفىن شبابه 

  يف اجلنة ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

وبإسناده عن أيب هريرة أن رجال كان يلتقط األذى من املسجد فمات ففقده النيب ـ صلى اهللا عليه و  - ٦٤٢٩
: ( فكأهنم استخفوا بشأنه فقال ألصحابه ) أفال آذنتموين به ؟ : ( ما فعل فالن ؟ قالوا مات قال : سلم ـ قال 

  ) انطلقوا فدلوين على قربه 



  ) ه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن اهللا ينورها عليهم بصاليت إن هذ: ( فذهب فصلى عليه مث قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أيب رافع عن أيب هريرة أن : حدثنا هدبة و إيراهيم بن احلجاج قاال  - ٦٤٣٠
: يف صالة ما كان ينتظر الصالة تقول املالئكة ال يزال العبد العبد : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  اللهم اغفر له اللهم ارمحه حىت ينصرف أو حيدث 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

وبإسناده غري إبراهيم بن احلجاج عن أيب هريرة أن فرعون أوتد المرأته أربعة أوتاد يف يديها ورجليها  - ٦٤٣١
رب ابن يل عندك بيتا يف اجلنة وجنين من فرعون وعمله وجنين من { : ئكة فقلت فكان إذا تفرقوا عنها ظللتها املال

  فكشف هلا عن بيتها يف اجلنة } القوم الظاملني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا قتادة أن أبا : مسعت أيب يقول : حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة حدثنا معتمر بن سليمان قال  - ٦٤٣٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : أنه مسع أبا هريرة يقول : رافع حدث  إن اهللا كتب كتابا : مسعت رسول اهللا 

  إن رمحيت سبقت غضيب : قبل أن خيلق اخللق 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت : قال حدثين أيب : حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا القاسم بن سالم بن مسكني قال  - ٦٤٣٣
وحدثين أبو رافع عن أيب هريرة أن رسول اهللا : هنى عنه إال يف أيام متتابعة قال : احلسن عن صيام يوم اجلمعة فقال 

  ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ هنى عن صيام يوم اجلمعة إال يف أيام قبله أو بعده 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صليت خلف : ن إبراهيم حدثنا هشيم أخربنا علي بن زيد عن أيب رافع قال حدثنا أبو معمر إمساعيل ب - ٦٤٣٤
: فلما فرغ من صالته قلت ]  ١: اإلنشقاق } إذا السماء انشقت { : أيب هريرة العشاء اآلخرة فسجدنا يف 

أزال صلى بنا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فسجد فيها فال : ؟ قال } إذا السماء انشقت { أتسجد يف 
  أسجد فيها 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا هشيم عن القاسم بن مهران حدثنا أبو رافع عن أيب هريرة قال  - ٦٤٣٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  إذا كان أحدكم يف صالته فال يبزقن إىل القبلة وال عن ميينه ولكن حتت رجله : اهللا 

  ى فإن مل يستطع فليبزق يف ناحية ثوبه مث يرد بعضه على بعض اليسر
  كأين أنظر إىل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يرد ثوبه بعضا على بعض : قال أبو هريرة 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



دة أن أبا رافع حدث عن مسعت أيب حيدث عن قتا: حدثنا أمحد بن املقدام حدثنا املعتمر ابن سليمان قال  - ٦٤٣٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  حيفرون كل يوم حىت يكادوا يرون شعاع الشمس : أيب هريرة عن رسول اهللا 

نرجع إليه غدا فريجعون وهو أشد ما كان فإذا بلغت مدهتم وأراد اهللا ـ عز و جل ـ أن يبعثهم على : فيقولون 
  فريجعون إليه كهيئة ما تركوه فيحفرونه أو كما قال نرجع إليه إن شاء اهللا غدا : الناس قالوا 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : قال    أو كما قال ) فيفر الناس منهم يف حصوهنم : ( فقال رسول اهللا 
ظهرنا على : إهنم يرمون يف السماء سهاما فترجع إليهم فيها دم فيقولون : ( عن قتادة : وقال أيب : قال املعتمر 

  ) فيبعث اهللا عليهم النغف يف أقفائهم فيقتلوهنم : ( أو كما قال قال ) أهل السماء األرض وقهرنا 
  أو كما قال ) حىت إن دواهبم تسمن وتبطر مما تأكل حلومهم : ( فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن :  أيب عن قتادة عن خالس عن أيب رافع عن أيب هريرة حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاذ بن هشام حدثين - ٦٤٣٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال    للمؤمن زوجتان يرى مخ سوقهما من بني ثياهبما : النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

فع حدثنا أبو عبد الرمحن األذرمي حدثنا إسحاق بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن خالس عن أيب را - ٦٤٣٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  أن رجلني تدارءا يف البيع وليس بينهما بينة فأمرمها رسول اهللا : عن أيب هريرة عن النيب 

  ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أن يتسامها على اليمني أحبا أو كرها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ : وف عن خالس عن أيب هريرة قال حدثنا حممد بن املثىن حدثنا عبد الوهاب حدثنا ع - ٦٤٣٩ قال رسول اهللا 
  كفارهم أتباع لكفارهم ومسلمهم أتباع ملسلمهم : إن الناس أتباع لقريش : صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ة أخربه أن النيب حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا موسى عن ابن هليعة عن أيب الزبري عن جابر أن أبا هرير - ٦٤٤٠
إذا قام أحدكم من منامه فليفرغ على ميينه ثالث مرات قبل أن يدخلها فإنه ال : ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  يدري فيم باتت يده 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن نافع بن جبري  حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا عبد اهللا بن أيب احلسني - ٦٤٤١
بينا أنا نائم رأيت يف يدي : أخربين أبو هريرة أن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : عن ابن عباس قال 

أن أنفخهما : سوارين من ذهب فهمين شأهنما فنفختهما فطارا لفأولتهما كذابني خيرجان بعدي وأوحى إيل 
  ان أحدمها العنسي صاحب صنعاء واآلخر مسيلمة فنفختهما فطارا فأولتهما كذابني خيرجان بعدي فك

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا إبراهيم بن عرعرة حدثنا معن بن عيسى حدثنا ابن أيب ذئب عن عتبة ابن عمرو عن ابن عباس  - ٦٤٤٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : عن أيب هريرة    إن امليت ليعذب ببكاء احلي : أن رسول اهللا 

قال رسول اهللا : حدثنا هدبة حدثنا مهام عن قتادة عن احلسن و عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة قال  - ٦٤٤٣
ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب : ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 
  اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربين حيىي بن أيوب عن ابن اهلاد عن حممد بن : حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا عبد اهللا ابن وهب قال  - ٦٤٤٤
  عمرو عن عطاء بن يسار 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : عن أيب هريرة    ال تقبل شهادة البدوي على القروي : أن رسول اهللا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

سحاق بن أيب إسرائيل أخربنا عبدة عن عبد امللك عن عطاء أن أيب هريرة عن النيب ـ صلى اهللا حدثنا إ - ٦٤٤٥
واحدة بني اإلنس واجلن والوحوش واهلوام فيها يتعاطفون وهبا يترامحون وهبا : إن هللا مئة رمحة : عليه و سلم ـ قال 

  يامة تعطف الوحش على أوالدها وأخر تسعة وتسعني يرحم هبا عباده يوم الق
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : حدثنا أبو مهام حدثنا كلثوم بن حممد ابن أيب سدرة أن عطاء اخلراساين حدثهم عن أيب هريرة  - ٦٤٤٦
  من حسن الصالة طول القنوت : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ كان يقول 

  داود بن أيب هند عن الشعيب حدثنا أبو ياسر حدثنا مسلمة بن علقمة حدثنا  - ٦٤٤٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : عن أيب هريرة    السحور بركة والثريد بركة واجلماعة بركة : أن النيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا داود بن عمرو الضيب حدثنا عيسى بن يونس األوزاعي عن الزهري عن سعيد بن املسيب قال  - ٦٤٤٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ حدثين أب : و هريرة أن عمر دخل املسجد واحلبشة يلعبون فزجرهم فقال رسول اهللا 

  دعهم فإهنم بنو أرفدة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو يكر بن زجنويه حدثنا عمرو ابن الربيع حدثنا حيىي بن أيوب عن عمارة بن غزية عن عبد اهللا  - ٦٤٤٩
: عقيل بن أيب طالب عن أيب مرة موىل عقيل عن أيب هريرة عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال بن حممد بن 

ما ذئبان ضاريان جائعان يف غنم افترقت أحدمها يف أوهلا واآلخر يف آخرها بأسرع فسادا من امرىء يف دينه حيب 
  شرف الدنيا وماهلا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



حممد بن املثىن حدثنا معدي ابن سليمان أبو سليمان صاحب الطعام عن ابن عجالن عن أبيه عن حدثنا  - ٦٤٥٠
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : أيب هريرة قال  هل عسى أحدكم أن يتخذ من الغنم فيقيم على رأس : قال رسول اهللا 

  جيمع فيطبع على قلبه فيكون من الغافلني  ميل أو ميلني من املدينة ؟ فتأيت اجلمعة فال جيمع مث تأيت اجلمعة فال: جبل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٤٥١ كرم املؤمن تقواه ن ومروءته عقله وحسبه : قال رسول اهللا 
ـ حيث شاء فاجلبان يفر من أبيه وأمه و اجلريء يقاتل عما ال دينه واجلنب واجلرأة غرائز يضعها اهللا ـ عز و جل 

  يبايل أن ال يؤوب به إىل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٤٥٢ من صلى الغداة فهو يف ذمة اهللا ـ عز و : قال رسول اهللا 
  جل ـ فال يتبعنكم اهللا من ذمته 

ـ عز و جل ـ ال يريح ريح اجلنة وإن رحيها لتوجد من  أال ومن قتل معاهدا له ذمة رسوله فقد خفر ذمة اهللا
  مسرية سبعني خريفا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

من أذن جبنازة فانصرف : حدثنا حممد بن املثىن حدثنا معدي عن ابن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة قال  - ٦٤٥٣
ا صلى عليها كان له قرياط فإذا جلس حىت يقضى قضاؤها عنها إىل أهله كان له قرياط فإذا شيعها كان له قرياط فإذ

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ    القرياط عند اهللا مثل جبل أحد أو أعظم من جبل أحد : كان له قرياط فقال رسول اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

محن عن أبيه عن أيب هريرة أن حدثنا أبو خيثمة حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن العالء بن عبد الر - ٦٤٥٤
كل صالة ال يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  اقرأ يف نفسك يا فارسي : إذا كنت خلف اإلمام ؟ قال : يا أبا هريرة : غري متام قالوا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ىي بن أيوب حدثنا إمساعيل ابن جعفر عن العالء عن أبيه أنه شهد جنازة فصلى عليها مروان بن حدثنا حي - ٦٤٥٥
  احلكم 

فقام مث : قم قال : أرين يدك فأعطاه يده فقال : فذهب أبو هريرة حىت جلسنا باملقربة فجاء أبو سعيد فقال ملروان 
ـ صلى اهللا ع: مل أقمتين ؟ قال : قال مروان  : إذا رأى جنازة قام حىت مير هبا وقال : ليه و سلم ـ كان رسول اهللا 

كنت إماما : فما منعك أن ختربين قال ] : قال [ نعم : أصدق أبا هريرة ؟ قال : فقال مروان ) إن املوت فزع ( 
  فجلست فجلست 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ـ صلى : ء عن أبيه عن أيب هريرة حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل ابن جعفر عن العال - ٦٤٥٦ أن رسول اهللا 
  التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكتم ما استطاع : اهللا عليه و سلم ـ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى : حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل ابن جعفر عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة  - ٦٤٥٧ أن رسول اهللا 
إال من صدقة جارية أوعلم ينتفع به أو : إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالث : اهللا عليه و سلم ـ قال 

  ولد صاحل يدعو له 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل عن العالء عن أبيه  - ٦٤٥٨
ـ صلى اهللا عل: عن أيب هريرة  مانقصت صدقة من مال وال زاد اهللا عبدا بعفو إال : يه و سلم ـ قال أن رسول اهللا 

  عزا وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : وبإسناده  - ٦٤٥٩ يأيت املسيح من قبل املشرق ـ ومهته املدينة : أن رسول اهللا 
   تصرف املالئكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك ـ حىت ينزل دبر أحد مث

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : وبإسناده  - ٦٤٦٠   اليمني الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب : أن رسول اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ حدثين اب: حدثنا مصعب بن عبد اهللا قال  - ٦٤٦١ ن أيب حازم عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا 
مايل رأيت : صلى اهللا عليه و سلم ـ رأى يف املنام كأن بين احلكم ينزون على منربه وينزلون فأصبح كاملتغيط وقال 

  بين احلكم ينزون على منربي نزو القردة ؟ 
عا ضاحكا بعد ذلك حىت مات ـ صلى اهللا عليه و فما رئي رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ مستجم: قال 
  سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو مهام الوليد بن شجاع حدثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن مسلم عن العالء بن عبد الرمحن  - ٦٤٦٢
  أتى النساء يف أدبارهن ملعون من : عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن حممد بن إسحاق عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن  - ٦٤٦٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أنه كان يقول   إذا صلى مث جلس يف جملسه الذي صلى فيه مل تزل املالئكة تصلي: النيب 



  اللهم اغفر له اللهم ارمحه ما مل حيدث أو يقم : عليه 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

ـ حدثنا  - ٦٤٦٤ حدثنا أمحد بن املقدام حدثنا عبد اهللا ابن جعفر املديين ـ وكان خريا من أبيه إن شاء اهللا 
  : ـ قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم : العالء عن أبيه عن أيب هريرة قال 

  رأيت جعفر ابن أيب طالب ملكا يطري مع املالئكة جبناحني يف اجلنة : 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبد الرمحن بن حممد عن العالء عن أبيه : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل وعدة قالوا  - ٦٤٦٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال    سجن املؤمن وجنة الكافر  الدنيا: عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

حدثنا عمرو الناقد حدثنا حممد بن يزيد الواسطي عن حممد بن إسحاق عن العالء ابن عبد الرمحن عن  - ٦٤٦٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يعين يقول اهللا ـ عز و جل ـ : أبيه عن أيب هريرة قال  استقرضت : قال رسول اهللا 

  وادهراه وادهراه وأنا الدهر : يدري يقول عبدي فلم يقرضين وشتمين عبدي وهو ال 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا هاشم بن احلارث حدثنا حممد ابن ربيعة الكويف عن حيىي بن العالء الرازي عن العالء بن عبد  - ٦٤٦٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال  فسلة فأما املسوفة املسوفة وامل: لعن رسول اهللا 

  إين حائض وليست حبائض : سوف اآلن وأما املفسلة فاليت إذا أرادها زوجها قالت : فاليت إذا أرادها زوجها قالت 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

قال  مسعت العالء حيدث عن أبيه عن أيب هريرة: حدثنا حممد بن املثىن حدثنا حيىي بن حممد بن قيس قال  - ٦٤٦٨
ماطلعت الشمس وال غربت على يوم أفضل من يوم اجلمعة وما من : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : 

دابة إال تفزع ليوم اجلمعة إال هذين الثقلني من اجلن واإلنس على كل باب من أبواب املسجد ملكان يكتبان من 
قرب دجاجة أو طائرا إذا خرج اإلمام جلست جاء األول فاألول كرجل قرب بدنة وكرجل قرب بقرة وكرجل 

  املالئكة فاستمعوا الذكر وطويت الصحف 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن عمر الوكيعي حدثنا مؤمل حدثنا محاد بن سلمة حدثنا علي بن زيد عن عبد الرمحن بن  - ٦٤٦٩
ـ صلى اهللا: أيب عمرة عن أيب هريرة قال  اطلبوا ـ األمانة : التمسوا ـ أو قال :  عليه و سلم ـ قال رسول اهللا 

  يف قريش فإن أمني قريش له فضل على أمني من سواهم وإن قوي قريش له فضل على قوي من سواهم 
  إسناده فيه ضعيفان : قال حسني سليم أسد 

د بن عمرو ابن حزم حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا هشيم عن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حمم - ٦٤٧٠
ـ : عن عمر بن عبد العزيز عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال  ـ صلى اهللا عليه و سلم  قال رسول اهللا 



  من وجد عني ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من سواه من الغرماء : 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ثنا حيىي بن سعيد حدثنا عبيد اهللا بن عمرو حدثنا حممد بن حيىي بن حدثنا عباس بن الوليد النرسي حد - ٦٤٧١
! يا رسول اهللا : قيل : سعيد حدثنا أيب حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن سعيد ابن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة قال 

  ليس عن هذا نسألك احلديث : أتقاهم هللا قالوا : من أكرم الناس ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حامت ابن إمساعيل عن محيد بن صخر عن املقربي عن أيب هريرة قال  - ٦٤٧٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول  ـ : مسعت رسول اهللا  من جاء مسجدي هذا مل يأته إال خلري يتعلمه ـ أو يعلمه 

  ري ذلك فهو مبنزلة الرجل الذي ينظر إىل متاع غريه فهو مبنزلة اجملاهد يف سبيل اهللا ومن جاء لغ
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بعث رسول اهللا ـ صلى : حدثنا أبو بكر حدثنا حامت عن محيد ابن صخر عن املقربي عن أيب هريرة قال  - ٦٤٧٣
  احلديث : بعثا فأعظمو الغنيمة وأسرعوا الكرة فقال الرجل : اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده صحيح : ال حسني سليم أسد ق

حدثنا عبد األعلى حدثنا خالد بن عبد اهللا عن سهيل بن أيب صاحل عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد  - ٦٤٧٤
  ) ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب أو متاثيل : ( عن أيب طلحة أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

ال أدري وسأحدثكم مبا رأيته فعل خرج : إىل عائشة فأخربناها مبا قال أبو طلحة فقالت انطلقوا بنا : فقلنا : قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض غزواته وكنت أحتني قفوله فأخذت منطا كان لنا فسترت به العرس فلما 

فرفع رأسه فنظر إىل : لت السالم عليك يا رسول اهللا احلمد هللا الذي أعزك ونصرك وأكرمك قا: أقبل قمت فقلت 
إن اهللا مل يأمرنا ! يا عائشة : ( النمط فلم يرد علي شيئا وعرفت الكراهية يف وجهه فانطلق حىت هتك النمط مث قال 

  قالت فأخذته فجعلته وسادة وحشوهتا ليفا فلم يعب ذلك علي ) فيما رزقنا أن نكسو احلجارة و اللنب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن دينار حدثنا أبو قطن عن شعبة عن قتادة عن خالس عن أيب رافع عن أيب هريرة عن  - ٦٤٧٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال    لو يعلم الناس ما يف الصف األول كانت قرعة : النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ونس بن أيب إسحاق السبيعي حدثنا سليمان التيمي عن حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا عيسى بن ي - ٦٤٧٦
[ } إذا السماء انشقت { صليت مع أيب هريرة صالة العشاء فقرأ : بكر بن عبد اهللا املزين عن أيب رافع قال 

سجدت : أو قال : سجد هبا أبو القاسم ـ عليه السالم ـ وأنا معه فقال التيمي : فقلت له فقال : ! ] اإلنشقاق 
ـ صلى اهللا عليه و سلم هبا مع    أيب القاسم ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فال أزال أسجد هبا حىت ألقى أبا القاسم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



زار أبو هريرة قومه فأتوه برقاق من الرقاق : حدثنا أبو مهام حدثنا ضمرة عن ابن عطاء عن أبيه قال  - ٦٤٧٧
ما رأى رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ هذا : ما يبكيك يا أبا هريرة ؟ فقال : األول فلما رآه بكى فقيل له 

  بعينه قط 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ األهلة ما يسرج : وبإسناده عن أيب هريرة قال  - ٦٤٧٨ إن كان لتمر بآل رسول اهللا 
  يه نار وإن وجدوا زيتا ادهنوا به وإن وجدوا ودكا أكلوه يف بيت أحد منهم سراج وال يوقد ف

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زكريا بن حيىي زمحوية حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبيد بن أيب عبيد موىل أيب رهم  - ٦٤٧٩
أين تذهبني ياأمة اجلبار ؟ : ها فقال هلا كنت أمشي مع أيب هريرة إىل املسجد فمرت به امرأة عاطرة تنفح رحي: قال 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : نعم قال : وله تطيبت ؟ قالت : إىل املسجد قال : قالت  فإين مسعت رسول اهللا 
  أميا تطيبت هلذا املسجد لتخرج إليه مل تقبل هلا صالة حىت تغتسل منه غسلها من اجلنابة ( 

  يه ضعيفان إسناده ف: قال حسني سليم أسد 

ـ  - ٦٤٨٠ حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب 
  اليمني الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للربح : صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن القاسم عن العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عن أبيه عن  حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل عن روح - ٦٤٨١
  املستبان ما قاال فعلى البادىء ما مل يعتد املظلوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ـ : أيب هريرة قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عالء عن أبيه عن أيب هريرة قال أخربين ال: حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل ابن جعفر قال  - ٦٤٨٢
والذي نفسي بيدمها أنزل اهللا يف : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ وقرأ عليه أيب بن كعب أم القرآن فقال 

  التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها إهنا هلي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته 
  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

ما : ( قالوا ) اتقوا الالعنني : ( وبإسناده عن أيب هريرة أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٤٨٣
  ) الذي يتخلىفي طريق الناس أو يف ظلهم : ( يارسول اهللا ؟ قال ) الالعنني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  وبإسناده أن رسول - ٦٤٨٤ بينا رجل ميشي يف طريق يف حلة له إذ أعجبته : اهللا 
  نفسه وبرده فخسف به فهو يتجلجل يف األرض إىل يوم القيامة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٤٨٥ بغصن  بينما رجل ميشي يف طريق إذ أبصر: وبإسناده أن رسول اهللا 
  واهللا ألرفعن هذا ال يصيب أحدا من املسلمني فرفعه فغفر اهللا له : شوك فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٤٨٦ الصالة اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة كفارة ملا : وبإسناده أن رسول اهللا 
  بينهن ما مل تغش الكبائر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٤٨٧ ال يبصر على ألواء املدينة وشدهتا أحد من : وبإسناده أن رسول اهللا 
  أميت إال كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٤٨٨  يف املنام فقد رآين فإن الشيطان ال من رآين: وبإسناده أن رسول اهللا 
  يتمثل مكاين 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٤٨٩ من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل : وبإسناده أن رسول اهللا 
من تبعه الينقص ذلك أجور من تبعه ال ينقص من أجورهم شيء ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام 

  من آثارهم شيئا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٤٩٠   ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه : وبإسناده أن رسول اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٤٩١ أعطيت جوامع : فضلت على األنبياء بست  :وبإسناده أن رسول اهللا 
الكلم ونصرت بالرعب وأحلت يل الغنائم وجعلت يل األرض طهورا ومسجدا وأرسلت إىل اخللق كافة وختم يب 

  النبيون 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حنوه : حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا إمساعيل بإسناده  - ٦٤٩٢
  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

ـ صلى : حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل قال  - ٦٤٩٣ أخربين العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا 
فإن : قيل ) ذكرك أخاك مبا يكره : ( اهللا ورسوله أعلم قال : قالوا ) تدرون ما الغيبة ؟ : ( اهللا عليه و سلم ـ قال 
  كان يف أخي ما أقول ؟ 



  ) ان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن فيه فقد هبته إن ك: ( قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  - ٦٤٩٤ إن أيب مات وترك ماال ومل : وبإسناده عن أيب هريرة أن رجال قال للنيب 
  ) نعم : ( يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ فقال 

  إسناده صحيح : ال حسني سليم أسد ق

من صلى علي واحدة صلى اهللا : وبإسناده عن أيب هريرة أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٤٩٥
  عليه عشرا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٤٩٦ ] اغفر يل [ اللهم  :إذا دعا أحدكم فال يقل : وبإسناده أن رسول اهللا 
ـ ال يتعاظمه شيء أعطاه    إن شئت ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن اهللا ـ عز و جل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٤٩٧ إذا ثوب بالصالة فال تأتوها وأنتم تسعون : وبإسناده أن رسول اهللا 
  م فصلوا وما فاتكم فأمتوا فإن أحدكم إذا كان يعمد إىل الصالة فهو يف صالة ائتوها وعليكم السكينة فما أدركت

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٤٩٨ ال تطلع الشمس وال تغرب على يوم أفضل : وبإسناده أن رسول اهللا 
  هذين الثقلني من اجلن واإلنس  من يوم اجلمعة وما من دابة إال وهي تفزع من يوم اجلمعة إال

على كل باب من أبواب املسجد ملكان يكتبان األول فاألول فكرجل قدم بدنة وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم 
  شاة وكرجل قدم طائرا وكرجل قدم بيضة فإذا قعد اإلمام طويت الصحف 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا - ٦٤٩٩ املفلس فينا : قالوا ) أتدرون من املفلس ؟ : (  عليه و سلم ـ قال وبإسناده أن رسول اهللا 
  من ال درهم له وال متاع 

إن املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأيت قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا : ( فقال 
ت حسناته قبل أن يقضي ما عليه وسفك دم هذا وضرب هذا فيقضى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فني

  ) أخذت من خطاياهم فطرحت عليه مث طرح يف النار 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٥٠٠ إذا هم عبدي حبسنة : قال اهللا عز و جل ـ : وبإسناده أن رسول اهللا 
  حسنات إىل سبع مئة ضعف ومل يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له عشر 



  وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها مل أكتبها عليه فإن عملها كتبتها عليه سيئة واحدة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٥٠١ العينان تزنيان واللسان يزين والرجالن تزنيان : وبإسناده ان رسول اهللا 
  يكذبه حيقق ذلك الفرج أو 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أتى املقربة فقال  - ٦٥٠٢ السالم عليكم دار قوم مؤمنني : ( وبإسناده أن رسول اهللا 
  ) وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا ؟ 

كيف تعرف : فقالوا ) حايب وإخواننا الذين مل يأتوا بعد بل أنتم أص: ( أولسنا إخوانك يا رسول اهللا ؟ قال : قالوا 
أرأيت لو أن رجال له خيل غر حمجلة بني ظهري خيل دهم هبم أال : ( من مل يأت بعد من أمتك يا رسول اهللا ؟ فقال 

ض أال فإهنم يأتون غرا حمجلني من الوضوء وأنا فرطهم على احلو: ( بلى يا رسول اهللا قال : قالوا ) يعرف خيلة ؟ 
  ) سحقا سحقا : إهنم قد بدلوا بعدك فأقول : أال هلم فيقال : ليذادن عن حوضي كما يذاد البعري الضال فأناديهم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٥٠٣ أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع : وبإسناده أن رسول اهللا 
  ؟  به الدرجات

إسباغ الوضوء على املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة : بلى يا رسول اهللا قال : قالوا 
  فذلكم الرباط 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٥٠٤ ماهن : قال ) حق املسلم على املسلم ست : ( وبإسناده أن رسول اهللا 
إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد اهللا ـ : ( ا رسول اهللا ؟ قال ي

  ) عز و جل ـ فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فأتبعه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٥٠٥   وقاتله يف النار أبدا ال جيتمع كافر : وبإسناده أن رسول اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٥٠٦ ال يقل أحدكم عبدي وأميت كلكم عبيد اهللا : وبإسناده أن رسول اهللا 
  وكل نسائكم إماء اهللا 

  ولكن ليقل غالمي جارييت وفتاي وفتايت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال وبإس - ٦٥٠٧ ـ : ناده أن رسول اهللا  لو يعلم املؤمن ما عند اهللا ـ عز و جل 
  من العقوبة ما طمع جبنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند اهللا من الرمحة ما قنط من جنته أحد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم - ٦٥٠٨   ال عدوى وال هامة وال نوء وال صفر : ـ قال  وبإسناده أن رسول اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٥٠٩ خلق اهللا مئة رمحة فوضع واحدة بني خلقه : وبإسناده أن رسول اهللا 
  وخبأ عنده مئة إال واحدة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال وبإسناده أن رسول ا - ٦٥١٠ اإلميان ميان والكفر قبل املشرق والسكينة يف : هللا 
  أهل الغنم والفخر والرياء يف الفدادين أهل اخليل والوبر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٥١١ دجالون  ال تقوم الساعة حىت خيرج ثالثون: ( وبإسناده أن رسول اهللا 
: ( يا رسول اهللا وما اهلرج ؟ قال : قالوا ) كلهم يزعم أنه رسول اهللا وحىت يقبض العلم وتظهر الفنت ويكثر اهلرج 

  ) القتل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٥١٢ إال  وما من داء إال يف احلبة السوداء منه شفاء: وبإسناده أن رسول اهللا 
  السام 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٥١٣ لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حىت يقاد : وبإسناده أن رسول اهللا 
  اجللحاء من القرناء ] للشاة [ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه  - ٦٥١٤ ال يسم املسلم على سوم أخيه وال خيطب : و سلم ـ قال وبإسناده أن رسول اهللا 
  على خطبته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٥١٥ بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم : وبإسناده أن رسول اهللا 
  عرض من الدنيا يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه ب

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٥١٦ طلوع الشمس من : بادروا باألعمال ستا : وبإسناده أن رسول اهللا 
  مغرهبا أو الدجال أو الدخان 

  أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا فإذا طلعت من مغرهبا : ده عن أيب هريرة قال وبإسنا - ٦٥١٧
: األنعام [ } ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا { آمن الناس كلهم أمجعون فيومئذ 

١٥٨  [  
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال وبإسناده أن رسول  - ٦٥١٨ املستبان ما قاال فعلى البادىء ما مل يعتد : اهللا 
  املظلوم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٥١٩   اجلرس مزامري الشيطان : وبإسناده أن رسول اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ مر على صربة من طعام فأدخل يده فيها فنالت وبإسناده أن رسول  - ٦٥٢٠ اهللا 
  : أصابته السماء يا رسول اهللا قال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابعه بلال فقال 

  أفال جعلته فوق الطعام حىت يراه الناس من غشين فليس مين 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إمنا يرفع اهللا وخيفض إين ألرجو أن ألقى : سعر يا رسول اهللا قال : عن أيب هريرة أن رجال قال  وبإسناده - ٦٥٢١
  أدعو اهللا عز و جل : سعر فقال : اهللا وليس ألحد عندي مظلمة وقال له آخر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٥٢٢ لى صالة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فهي من ص: وبإسناده أن رسول اهللا 
  خداج فهي خداج غري متام 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا بلغ بنو أيب العاص ثالثني كان دين اهللا دخال ومال اهللا دوال وعباد : وبإسناده عن أيب هريرة أنه قال  - ٦٥٢٣
  اهللا خوال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب : ا أمحد بن املقدام حدثنا عبد اهللا ابن جعفر قال حدثن - ٦٥٢٤
يبين املسجد فإذا نقل الناس حجرا نقل عمار حجرين : كان رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هريرة قال 



  ) ويح ابن مسية تقتله الفئة الباغية (  :وإذا نقلوا لبنة نقل لبنتني فقال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن املنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن  - ٦٥٢٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : أيب هريرة قال  ألف صالة فيما  صالة يف مسجدي هذا أفضل من: قال رسول اهللا 

  سواه حشا البيت احلرام 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبد األعلى حدثنا عبد العزيز بن حممد عن العالء عن أبيه  - ٦٥٢٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال    الدنيا سجن املؤمنت وجنة الكافر : عن أيب هريرة أن النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن عبد الرمحن عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا ـ  - ٦٥٢٧
  من صلى علي مرة كتب له هبا عشر حسنات : صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ سئل عن ا - ٦٥٢٨ أن تقول ألخيك ما يكره : لغيبة فقال وبإسناده أن رسول اهللا 
  وإن كنت صادقا فقد اغتبته وإن كنت كاذبا فقد هبته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال يقولن أحدكم عبدي وأميت كلكم عبيد اهللا : وبإسناده أن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٥٢٩
  جارييت وكل نسائكم إماء اهللا ولكن ليقل فتاي وغالمي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٥٣٠ من رآين فقد رآين فإن الشيطان ال يتكون : قال رسول اهللا 
  يف صوريت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا أم القرآن من السبع املثاين اليت أعطيت: وبإسناده عن أيب هريرة قال  - ٦٥٣١ ها ـ كأنه يعين النيب 
  عليه و سلم ـ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي قال  - ٦٥٣٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ عن الغيبة: أخربين العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال   سئل رسول اهللا 

إن كان فيه فقد اغتبته وإن مل : يا رسول اهللا وإن كان يف أخي ما أقول ؟ قال : ذكرك أخاك مبا يكره قال : قال 



  يكن فيه ما تقول فقد هبته 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن حيدث مسعت العالء بن عبد الرمح: حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا حيىي بن حممد بن قيس قال  - ٦٥٣٣
آية املنافق ثالث وإن صام وصلى وزعم : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أبيه عن أيب هريرة قال 

  إذا حدث كذب وإذا اؤمتن خان وإذا وعد أخلف : أنه مسلم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مي أخربنا أبو سعد حممد بن عبد الرمحن بن وباإلسناد أخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر بن حممد الشحا - ٦٥٣٤
اجلنزروذي أخربنا أبو عمرو حممد بن أمحد ابن محدان ابن علي بن عبد اهللا بن سنان الفقيه قراءة عليه يف مجادى 
[ اآلخرة سنة مخس وسبعني وثالث مئة أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا عبد األعلى بن محاد 

عن إسحاق بن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن أيب هريرة عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ] اد بن سلمة حدثنا مح
ـ تبارك وتعاىل : أذنب عبدي ذنبا فقال : ـ فيما حيكي عن ربه ـ عز و جل ـ قال  أي رب اغفر يل ذنيب فقال 

أي رب اغفر يل ذنيب فقال : نب ذنبا فقال عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب مث عاد فأذ: 
  عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك : ـ تبارك وتعاىل ـ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو خالد عن ابن عجالن عن سعيد عن أيب هريرة قال  - ٦٥٣٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  الغازي يف سبيل اهللا واملكاتب الذي يريد األداء : ثالث كلهن حق على اهللا عونه : اهللا 

  والناكح الذي يريد التعفف 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٥٣٦ ن جار السوء يف دار اللهم إين أعوذ بك م: قال رسول اهللا 
  املقامة فإن جار البادية يتحول 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو خالد عن ابن عجالن عن سعيد  - ٦٥٣٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ومن : كان من دعاء النيب 

  ال يسمع ومن قلب ال خيشع ومن نفس ال تشبع  دعاء
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  سأله رجل كم أحثو على رأسي وأنا جنب ؟ : وبإسناده عن أيب هريرة قال  - ٦٥٣٨
فقال ] إن شعري طويل ؟ : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ حيثو على رأسه ثالث حيثلت قال الرجل [ 
   ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أكثر شعرا منك وأطيب رسول اهللا: 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو بكر حدثنا عبد احملاريب عن أيب خالد الداالين عن زيد بن أيب أنيسة عن سعيد املقربي عن أيب  - ٦٥٣٩
خيه عنده مظلمة يف عرض أو رحم اهللا عبدا كانت أل: قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هريرة قال 

مال فاستحلها منه قبل أن تؤخذ منه وليس مث دينار وال درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن مل يكن له 
  حسناته وإن مل يكن له حسنات جعلوا عليه من سيئاهتم 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا  حدثنا أبو بكر حدثنا ابن فضيل عن عبد اهللا - ٦٥٤٠ بن سعيد عن جده عن أيب هريرة عن النيب 
  إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه وال يربك بروك الفحل : عليه و سلم ـ قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

عن  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة - ٦٥٤١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  إذا زنت أمة أحدكم فبني زناها فليجلدها احلد وال يثرب مث إن زنت : النيب 

  فليجلدها احلد وال يثرب فإن زنت فليجلدها احلد واليثرب مث إن زنت فليبيعها ولو بضفري 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

األنطاكي حدثنا عبد اهللا بن املبارك حدثنا معمر عن سعيد ابن أيب  حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم - ٦٥٤٢
ما ينتظر أحدكم إال غىن : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة قال 

فالساعة أدهى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفندا أو موتا جمهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة 
  وأمر 

  إسناده رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى بن عبد اهللا بن موسى بن يزيد األنصاري حدثنا حممد بن إمساعيل بن  - ٦٥٤٣
سول قال ر: حدثين إبراهيم بن الفضل بن سليمان موىل بين املخزوم عن املقربي عن أيب هريرة قال : أيب فديك قال 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ    معترك املنايا بني الستني إىل السبعني : اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  - ٦٥٤٤   أقل أميت أبناء سبعني سنة : وبإسناده أن رسول اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى ا - ٦٥٤٥   ياحي يا قيوم : كان إذا اجتهد قال : هللا عليه و سلم ـ وبإسناده أن رسول اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  - ٦٥٤٦ : ( كان إذا مهه األمر نظر إىل السماء فقال : وبإسناده أن رسول اهللا 
  ) سبحان اهللا العظيم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  فما رأيت مثله بعيين قط : سيحان حدثنا عمرو بن حممد الرزيين قال  حدثنا بشر بن - ٦٥٤٧
ملا أسلم مثامة أمره : حدثنا سفيان الثوري عن رجل عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة قال 

  رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم أ أن يغتسل ويصلي ركعتني 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا حممد بن بكار حدثنا أبو مشعر عن سعيد عن أيب هريرة قال  - ٦٥٤٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ إىل جممع السيول فقال  : أال أنبئكم مبنزل الدجال من املدينة ؟ فقال : ركب رسول اهللا 

  دجال هذا منزله يريد املدينة فال يستطيعها علىكل نقب من نقاهبا ملك شاهر سالحه ال يدخلها ال
  وهو يف موضع آخر عندي أمت من هذا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد اهللا بن رجاء عن عبيد اهللا بن عمر عن املقربي عن أيب هريرة قال  - ٦٥٤٩
يأيت فامسع من اغتسل يوم اجلمعة ولبس من أحسن ثيابه وغدا وابتكر حىت : قال ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  وأنصت غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى 
  ) وزيادة أربعة أيام : ( قال فحدثت أبا بكر عمرو بن حزم هبذا فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن عمران األخنسي حدثنا حممد بن فضيل حدثنا عبد اهللا بن سعيد عن جده عن أيب هريرة  - ٦٥٥٠
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  قال: قال  إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط : رسول اهللا 

  الوجه 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : أخربين عمرو عن أيب سعيد عن أيب هريرة قال : حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل قال  - ٦٥٥١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ   رب صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر :  اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٥٥٢ أنا أغىن الشركاء عن : إن اهللا يقول : وبإسناده عن أيب هريرة أن النيب 
  الشرك فمن عمل عمال فأشرك فيه غريي فأنا منه بريء 

  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

بعثت من خري قرون بين آدم قرنا فقرنا حىت بعثت : وبإسناده أن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  - ٦٥٥٣
  من القرن الذي كنت منه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و قال : حدثنا حممد بن بكار حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أيب هريرة قال  - ٦٥٥٤
  صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام : سلم ـ 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن بكار حدثنا أبو معشر عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن األغر عن أيب سعيد  - ٦٥٥٥
ـ صلى اهللا ع   مبثل ذلك : ليه و سلم ـ اخلدري عن النيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : حدثنا حممد حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أيب هريرة قال  - ٦٥٥٦ : جاء إىل النيب 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ    مىت أحسست أم ملدم ؟ : أعرايب فأعجبه صحته وجلده فقال له رسول اهللا 

ـ صلى اهللا : قال ) احلمى : ( وأي شيء أم ملدم ؟ قال : رايب فقال األع وأي شيء احلمى ؟ فقال له رسول اهللا 
فمىت أحسست : ( مايل بذلك عهد قال له : فقال األعرايب ) سخنة تكون بني اجللد والعظم : ( عليه و سلم ـ 

مايل بذلك عهد : فقال ) ني والرأس ضربان يكون يف الصدغ: ( وأي شيء الصداع ؟ فقال له : قال ) بالصداع ؟ 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : قال  من سره أن ينظر إىل رجل من أهل النار : ( فلما وىل األعرايب قال رسول اهللا 

ـ يعين األعرايب    ) فلينظر إليه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و : ريرة قال حدثنا حممد بن بكار حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أيب ه - ٦٥٥٧
إن هلذا القرآن شره وللناس عنه فترة فمن كانت فترته إىل القصد فنعما هي ومن كانت فترته إىل : سلم ـ 

  اإلعراض فأولئك هم بور 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

زيد بن أسلم عن سعيد بن أيب سعيد املقربي حدثنا حممد بن املنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن  - ٦٥٥٨
  أن أبا بصرة محيل بن بصرة 

ـ صلى اهللا : لقي أبا هريرة ـ وهو مقبل من الطور ـ فقال  لو لقيتك قبل أن تأتيه مل تأته إين مسعت رسول اهللا 
  األقصى  املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد: تضرب أكباد املطي إىل ثالثة مساجد : عليه و سلم ـ يقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر حدثنا حامت عن محيد ابن صخر عن املقربي  - ٦٥٥٩
: بعث رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ بعثا فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرة فقال رجل : عن أيب هريرة قال 

أال أخربكم بأسرع كرة منه : ( غنيمة من هذا البعث فقال  يا رسول اهللا ما رأينا بعثا قط أسرع كرة وال أعظم منه
وأعظم غنيمة ؟ رجل توضأ يف بيته فأحسن وضوءه مث حتمل إىل املسجد فصلى فيه الغداة مث عقب بصالة الضحوة 

  فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ـ صلى اهللا : ملقربي عن جده عن أيب هريرة قال حدثنا أبو بكر حدثنا ابن إدريس عن ا - ٦٥٦٠ قال رسول اهللا 
  أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه : عليه و سلم ـ 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر حدثنا زيد بن حباب حدثنا حممد بن صاحل التمار املدين  - ٦٥٦١
كنا مع أيب هريرة إذ جاء احلسن بن علي فسلم : املقربي قال  حدثنا مسلم بن أيب مرمي عن سعيد بن أيب سعيد

: يا أبا هريرة هذا احلسن بن علي سلم علينا قال فتبعه فلحقه قال : فرددنا عليه ومل يعلم أبو هريرة فمضى فقلنا 
  ) إنه سيد : ( مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول : وعليك السالم يا سيدي قال 

  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

سئل رسول : حدثنا أبو كريب حدثتا عبدة عن عبيد اهللا بن عمر عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة  - ٦٥٦٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أي الناس أكرم ؟ قال  فغري هذا : أكرمهم عند اهللا ـ عز و جل ـ أتقاهم قالوا : اهللا 

فإن خيارهم يف : نعم قال : رم الناس يوسف ابن نيب اهللا ابن خليل اهللا قالوا فأك: نسألك يا رسول اهللا ؟ قال 
  اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين سعيد بن أيب سعيد : حدثنا أسامة بن زيد قال : حدثنا األشج حدثنا عقبة و أبو أسامة قاال  - ٦٥٦٣
  املقربي 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هريرة قال  عن أيب   ليس على الرجل يف فرسه وال عبده صدقة : قال رسول اهللا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثين مكحول عن عراك بن مالك عن أيب : حدثين أسامة قال : حدثنا أبو سعيد حدثنا عقبة قال  - ٦٥٦٤
  وه حن: هريرة عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا مسروق بن املرزبان حدثنا عبد السالم بن حرب عن عبد اهللا بن سعيد عن جده عن أيب هريرة  - ٦٥٦٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : قال  السالم عليكم فإن اهللا هو : إذا أراد أحدكم السالم فليقل : قال رسول اهللا 

  هللا بشيء السالم وال تبدؤوا قبل ا
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سهل بن زجنلة حدثنا الوليد مسعت ابن عجالن يذكر عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة أن  - ٦٥٦٦
إذا جاء أحدكم إىل اجمللس فليسلم فإن قام فليسلم فإن األوىل ليست : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  اآلخرة أحق من 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



  مثله ومل يذكر أباه : حدثنا سهل حدثنا القطان عن ابن عجالن عن سعيد عن أيب هريرة  - ٦٥٦٧
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا عبد اهللا ابن وهب أخربين طلحة بن أيب سعيد أن سعيدا املقربي حدثه عن  - ٦٥٦٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  من احتبس فرسا يف سبيل اهللا إميانا وتصديقا مبوعد اهللا : أيب هريرة عن رسول اهللا 
  كان شعبه وريه وبوله وروثه حسنات يف ميزانه يوم القيامة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عبد اهللا بن عمر عن املقربي عن أيب هريرة حدثنا حممد ابن إسحاق املسييب حدثنا عبد اهللا بن نافع عن  - ٦٥٦٩
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : أن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ    : مر على جنازة فأثنوا عليها خريا فقال النيب 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ) وجبت (  : مث قال ) وجبت : ( مث مر عليه جبنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النيب 
  هداء اهللا يف األرض أنتم ش( 

  إسناده فيه ضعيفان : قال حسني سليم أسد 

  حد ثنا سويد حد ثنا عبد اهللا بن رجاء عن ابن عجالن عن املقربي  - ٦٥٧٠
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  ما من وايل عشرة إال يؤتى به يوم القيامة مغلولة يده إىل : عن أيب هريرة عن النيب 

  أو يوبقه اجلور  عنقه حىت يفك عنه العدل
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا سويد حدثنا حيىي بن سليم عن إمساعيل بن أمية عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال  - ٦٥٧١
ثالثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه خصمته : قال ربكم ـ عز و جل ـ : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  مث غدر ورجل باع حرا فأكل مثنه ورجل استأجر أجريا فأستوىف منه ومل يوفه أجره  رجل أعطى يب: 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبد الرمحن بن صاحل حدثنا عبد الرحيم حدثنا عبد اهللا بن سعيد عن أبيه عن جده  - ٦٥٧٢
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  إمنا جعل اإلمام ليؤم به فإذا كرب فكربوا وإذا : قال رسول اهللا 

  ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قعد فاقعدوا وإذا قام فقوموا 
كان له أجره ومثل أجورهم ال : واإلمام جنة ضامن لصالة القوم فإذا صالها لوقتها وأقام حدودها ـ أظن أنه قال 

  لها لوقتها ويقم حدودها كان عليه وزرها وأوزارهم وليس عليهم شيء ينقص من أجورهم شيء ومن مل يص
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد اهللا بن سعيد بن أيب سعيد عن جده عن أيب هريرة  - ٦٥٧٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : قال  ن آدم واديان من ذهب البتغى ثالثا وال ميأل جوف لو كان الب: قال رسول اهللا 

  ابن آدم إال التراب 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد اهللا بن سعيد بن أيب  - ٦٥٧٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  سالم فال تبدؤوا بشيء قبله إن اهللا هو ال: سعيد عن جده عن أيب هريرة عن النيب 

  السالم عليكم : السالم عليكم فقولوا : فإذا قيل 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا : أيب هريرة قال : حدثنا جبارة حدثنا أبو بكر النهشلي عن عبد اهللا بن سعيد عن جده  - ٦٥٧٥
ـ خ: ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  لقا يبثهم حتت الليل كيف شاء فأوكوا يكشف غطاء وال إن هللا ـ عز و جل 

  حيل وكاء 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس عن حممد بن إسحاق عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة وعن عمه  - ٦٥٧٦
لوال أن : اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  قال رسول: عبد الرمحن بن يسار عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي قال 

أشق على أميت ألخرت العشاء اآلخرة إىل ثلث الليل فإنه إذا مضى ثلث الليل األول هبط اهللا ـ عز و جل ـ إىل 
أال تائب ؟ أال سائل يعطى ؟ أال داع جياب ؟ أال مذنب يستغفر : السماء الدنيا فلم يزل هبا حىت يطلع الفجر يقول 

  ؟ أال سقيم يستشفي فيشفى فيغفر له 
  إسناده صحيح بفرعيه : قال حسني سليم أسد 

حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن عمر عن سعيد بد أيب سعيد عن  - ٦٥٧٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  جاء  دخل املسجد فدخل رجل فصلى كما صلى مث: أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال  ارجع فصل : ( إىل النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فسلم فرد عليه رسول اهللا 
  حىت فعل ذلك ثالث مرات ) فإنك مل تصل 
  والذي بعثك باحلق ما أحسن غري هذا فعلمين : فقال الرجل 

ن مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل إذا قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآ: ( قال 
  ) قائما مث افعل ذلك يف صالتك كلها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب : حدثنا العباس بن الوليد حدثنا حيىي حدثنا عبيد اهللا قال  - ٦٥٧٨
اماهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها فاظفر : تنكح النساء ألربع : قال  هريرة أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ

  بذات الدين تربت يداك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب  - ٦٥٧٩
إن رجال من أهل البادية أهدى إيل ناقة من إبل فعوضته : م ـ قال هريرة أن رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سل

منها بست بكرات فظل يومه يسخط وامي اهللا ال أقبل بعد يومي هذا هدية إال من قرشي أوثقفي أو دوسي أو 



  أنصاري 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

ـ حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا عمرو بن حممد عن إمساعيل بن ر - ٦٥٨٠ افع عن املقربي عن أيب هريرة عن النيب 
إن اهللا خلق آدم من تراب مث جعله طينا مث تركه حىت إذا كان محأ مسنونا خلقه : صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  وصورة مث تركه حىت إذا كان صلصاال كالفخار 
ان أول شيء جرى فيه الروح لقد خلقت ألمر عظيم مث نفخ اهللا فيه روحه فك: فكان إبليس مير به فيقول : قال 

يا آدم اذهب إىل أولئك النفر : يرمحك ربك مث قال اهللا : بصره وخياشيمه فعطس فلقاه اهللا محد ربه فقال الرب 
ماذا قالوا لك : وعليك السالم ورمحة اهللا فجاء إىل ربه فقال : فقل هلم وانظر ما يقولون فجاء فسلم عليهم فقالوا 

: وعليك السالم ورمحة اهللا فجاء إىل ربه فقال : يا رب ملا سلمت عليهم قالوا : له ـ قال  ؟ ـ وهو أعلم مبا قالوا
  وعليك السالم ورمحة اهللا : يا رب ملا سلمت عليهم قالوا : ماذا قالوا لك ؟ ـ وهو أعلم مبا قالوا له ـ قال 

  يا رب وما ذرييت ؟ : يا آدم هذا حتيتك وحتية ذريتك قال : قال 
أختار ميني ريب ـ وكلتا يدي ريب ميني ـ فبسط اهللا كفه فإذا كل ما هو كائن من : ر يدي يا آدم قال اخت: قال 

  ذريته يف كف الرمحن ـ عز و جل ـ فإذا رجال منهم على أفواههم النور وإذا رجل يعجب آدم من نوره 
  جعلت له ستني : قال يا رب فكم جعلت له من العمر ؟ : ابنك داود قال : يا رب من هذا ؟ قال : قال 
يا رب فأمت له من عمري حىت يكون عمره مئة سنة ففعل اهللا وأشهد علىذلك فلما نفد عمر آدم بعث اهللا : قال 

  أمل تعطها ابنك داود ؟ فجحد ذلك : أو مل يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال امللك : إليه ملك املوت فقال آدم 
  فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته 

  إسناده ضعيف : ني سليم أسد قال حس

حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا عبد اهللا ابن وهب عن عياض بن عبد اهللا القرسي عن سعيد بن أيب سعيد  - ٦٥٨١
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال  يا رسول اهللا أمن ساعات الليل والنهار : عن أيب هريرة أن رجال أتى رسول اهللا 

  ساعة تأمرين أن ال أصلي فيها ؟ 
إذا صلي الصبح فأقصر عن الصالة حىت ترتفع الشمس فإهنا تطلع بني : فقال رسول اهللا ـ صلىاهللا عليه وسلم ـ 

قرين شيطان مث الصالة مشهودة حمضورة متقبلة حىت ينتصف النهار فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصالة حىت متيل 
ا زالت الشمس فالصالة حمضورة مشهودة متقبلة حينئذ تسعر جهنم وشدة احلر من فيح جهنم فإذ: الشمس قال 

  حىت تغيب الشمس مث الصالة مشهودة حمضورة متقبلة حىت تصلي الصبح 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين أيب عن سعيد ابن أيب سعيد عن أيب : حدثين حممد بن معن قال : حدثنا أبو موسى األنصاري قال  - ٦٥٨٢
  الطاعم الشاكر مبنزلة الصائم الصابر : اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ  قال رسول: هريرة قال 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا عبد اهللا ابن وهب عن أسامة عن عبيد بن نسطاس موىل كثري بن الصلت  - ٦٥٨٣
ـ صلى اهللا عليه يا أيها الناس إن الغىن ليس : و سلم ـ قال  حدثه عن سعيد املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهللا 



عن كثرة العرض ولكن الغىن غىن النفس وإن اهللا ـ عز و جل ـ يويف عبده ما كتب له من الرزق فأمجعوا يف 
  الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: عيدا املقربي أخربه أنه مسع أبا ه ريرة يقول حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن أيب صخر أن س - ٦٥٨٤
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول  والذي نفس أيب القاسم بيده لينزلن عيسى بن مرمي إماما : مسعت رسول اهللا 

مقسطا وحكما عدال فليكسرن الصليب وليقتلن اخلنزير وليصلحن ذات البني وليذهنب الشحناء وليعرضن عليه 
  يا حممد ألجيبنه : لئن قام على قربي فقال  املال فال يقبله مث

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و  - ٦٥٨٥ حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل أخربين عمرو عن سعيد عن أيب هريرة أن النيب 
ما رأيت من نواقص  يامعشر النساء: ( سلم ـ انصرف من الصبح يوما فأتى النساء يف املسجد فوقف عليهن فقال 

ـ  عقول ودين أذهب بقلوب ذوي األلباب منكن وإين قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إىل اهللا 
  ) عز و جل ـ مبا استطعن 

ـ  وكانت يف النساء امرأة عبد اهللا بن مسعود فانطلقت إىل عبد اهللا بن مسعود فأخربته مبا مسعت من رسول اهللا 
  أين تذهبني هبذا احللي ؟ : يه و سلم ـ وأخذت حليا هلا فقال ابن مسعود صلى اهللا عل

  أتقرب به إىل اهللا ـ عز و جل ـ ورسوله ـ عليه السالم ـ لعل اهللا أن ال جيعلين من أهل النار : قالت 
  هلمي ويلك تصدقي به علي وعلى ولدي فإنا له موضع : فقال 

ـ صلى ال واهللا حىت أذهب به إىل رسول : فقالت  اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فذهبت تستأذن على رسول اهللا 
امرأة عبد اهللا : قال ) أي الزيانب هي ؟ : ( هذه ز ينب تستأذن يا رسول اهللا ؟ فقال : اهللا عليه و سلم ـ فقالوا 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقالت ) ائذنوا هلا : ( بن مسعود قال  هللا إ ي مسعت يا رسول ا: فدخلت على النيب 
منك مقالة فرجعت إىل اب ن مسعود فحدثته وأخذت حليا أتقرب به إىل اهللا ـ عز و جل ـ وإليك رجاء أن ال 

أستأذن رسول اهللا : تصدقي به علي وعلى بين فإنا له موضع فقلت : جيعلين اهللا من أهل النار فقال يل ابن مسعود 
يا رسول اهللا أرأيت ما مسعت : مث قالت ) وعليه فإهنم له موضع تصدقي على بنية : ( ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

يا رسول ) ما رأيت من نواقص عقول قط وال دين أذهب بقلوب ذوي األلباب منكن : ( منك حني وقفت علينا 
  اهللا فما نقصان ديننا وعقولنا ؟ 

اهللا أن متكث ال تصلي وال أما ذكرت من نقصان دينكن فاحليضة اليت تصيبكن متكث إحداكن ما شاء : ( قال 
  تصوم فذلك نقصان دينكن 

  وأما ما ذكرت من نقصان عقولكن إمنا شهادة املرأة نصف شهادة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و : حدثنا حممد بن بكار حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أيب هريرة قال  - ٦٥٨٦
: من كان يف قلبه مثقال دينار مث يقال : وم القيامة استشفع املالئكة والنبيون حىت يقال ألحدهم إذا كان ي: سلم ـ 

شعرية مث يقال حبة من خردل فإذا دخل أهل اجلنة اجلنة : نصف قرياط مث يقال : نصف دينار مث يقال قرياط مث يقال 



  اخلالق  استشفع اخللق للخلق ويقيت رمحة: وأهل النار النار يقول اجلبار 
فينبتون كما ينبت الزرع أمل تر إىل احلبة يف محيل : فيأخذ قبضة من نار جهنم فيطرحها يف هنر احلياة قال : قال 

  السيل ؟ ما كان منه ضاحيا كان أخضر وما كان منه يف الظل كان أبيض ؟ 
هؤالء : فيقال : ( قال ) اجلنة مث يدخلون : ( يا رسول اهللا كأمنا كنت تنظر إىل احلبة حني تنبت ؟ قال : فقالوا 

  ) حمررو الرمحن 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حممد بن بكار حدثنا أبو معشر عن سعيد  - ٦٥٨٧
يا رسول اهللا ذهب : جاء ناس من الفقراء إىل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقالوا : عن أيب هريرة قال 

  واآلخرة  أهل الدثور والغىن بالدنيا
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : قال    ) وما ذاك ؟ : ( ففزع رسول اهللا 

هلم أموال يتصدقون منها وليست لنا أموال وهلم أموال يغزون منها وليست لنا أموال وهلم أموال حيجون : قالوا 
  منها وليست لنا أموال 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : قال  تسبحون اهللا يف : كم بشيء تدركون به أعمالكم ؟ أال أخرب: ( فقال رسول اهللا 
  ) دبر كل صالة ثالثا وثالثني وحتمدونه ثالثا وثالثني وتكربونه أربعا وثالثني تدركون به أعماهلم 

  يا رسول اهللا قد قالوا مثل ما قلنا : ففعلوا ذلك فسمع األغنياء بذلك ففعلوا مثل أعماهلم فقالوا : قال 
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال رسول اهللا: قال    ) ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء : (  

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حممد بن بكار حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أيب هريرة  - ٦٥٨٨
  أن نأخذ من الشوارب ونعفي اللحى : أمرنا رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وعن نافع عن ابن عمر قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حممد بن بكار حدثنا أبو معشر عن سعيد  - ٦٥٨٩
ما إسباغ الوضوء ؟ قال فسكت : جاء رجل إىل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال : عن أيب هريرة قال 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ حىت حضرت الصالة قال  ـ صلى اهللا عليه و سلم فدعا رسول اهللا: عنه رسول اهللا   
ـ مباء فغسل يديه مث استنثر ومضمض وغسل وجهه ثالثا ويديه ثالثا ثالثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثالثا ثالثا مث 

  ) هكذا إسباغ الوضوء : ( نضح حتت ثوبه فقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ن إسحاق املديين عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن عبد الرمحن ب - ٦٥٩٠
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هريرة قال 

  ثالث فما بعد ذلك فهو صدقة وال حيل له أن يثوي عنده حىت خيرجه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : ال وبإسناده ق - ٦٥٩١ ال حيب اهللا إضاعة املال وال كثرة السؤال : قال رسول اهللا 
  وال قيل وقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جلس رجالن عند رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا وهب بن بقية بإسناده عن أيب هريرة قال  - ٦٥٩٢
س أحدمها فحمد اهللا فشمته رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ مث عطس ـ أحدمها أشرف من اآلخر فعط

عطس هذا فشمته وعطست أنا : اآلخر فلم حيمد اهللا ومل يشمته النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ فقال الشريف 
عين اهللا ـ إن هذا ذكر اهللا فذكرته وأنت نسيت ـ ي: فقال النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : فلم تشمتين ؟ قال 

  فنسيتك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كل ابن آدم يولد على : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده عن أيب هريرة قال  - ٦٥٩٣
  الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا: وبإسناده قال  - ٦٥٩٤ واستعينوا ب [ سددوا وقاربوا وأبشروا :  عليه و سلم ـ قال رسول اهللا 
  : الغدو والرواح وشيء من الدجلة وعليكم بالقصد تبلغوا واعلموا أنه ليس أحد منكم ينجيه عمله قلنا ] 

  وال أنا إال أن يتغمدين اهللا ـ عز و جل ـ منه برمحة وفضل : وال أنت يا رسول اهللا ؟ قال 
  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٥٩٥ اخلتان وحلق العانة : مخس من الفطرة : قال رسول اهللا 
  ونتف اإلبط وقص الشارب وتقليم األظافر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٥٩٦ ن فليقضه إياه أو ليتحلل من كان عليه دي: قال رسول اهللا 
  فماذا يقضيه يا رسول اهللا ؟ : منه قبل أن يقضيه يف يوم ال ذهب وال ورق قالوا 

  يؤخذ من حسناته فإن وفت وإال طرح عليه من سيئات اآلخر : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٥٩٧ : ثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة ثال: قال رسول اهللا 
  الشيخ الزاين واإلمام الكذاب والعائل املزهو 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اللهم عبدك وابن : وبإسناده عن النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أنه كان إذا صلى على اجلنازة قال  - ٦٥٩٨
دك ورسولك وأنت أعلم به إن كان حمسنا فزد يف إحسانه وإن عبدك كان يشهد أن ال إله إال أنت وأن حممدا عب



  كان مسيئا فاغفر له ال حترمنا أجره وال تفتنا بعده 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٥٩٩ ليس الغىن عن كثرة العرض إمنا الغىن غىن : قال رسول اهللا 
  النفس 

  إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٦٠٠ والذي نفسي بيده هللا أفرح بتوبة عبده من : قال رسول اهللا 
  أحدكم بضالته إذا وجدها يف الفالة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٦٠١ ـ اهللا عز و جل ـ  يعين: قال رسول اهللا  إذا تقرب : قال 
  عبدي سربا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إيل ذراعا تقربت إليه باعا وإذا تقرب إيل باعا جئته هرولة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ت فقال : وبإسناده عن أيب هريرة قال  - ٦٦٠٢ يا رسول : جاء رجل إىل رسول اهللا 
  ) أين السائل آنفا ؟ : ( نعم فمكث هنية كأنه مسع شيئا فقال : اهللا من قاتل يف سبيل اهللا أيدخل اجلنة ؟ قال 

) نعم ( أرأيت من جاهد يف سبيل اهللا فقتل أيدخل اجلنة ؟ قلت : قلت : قال ) ماذا قلت ؟ : ( فقام الرجل فقال 
  ) ه دين إن جربيل نبأين ذلك إال أن يكون علي: ( فقال : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده قال  - ٦٦٠٣   ال جتلسوا يف الصعدات وال يف األفنية : قال رسول اهللا 
  يا نيب اهللا وما حقها ؟ : إما ال فأعطوها حقها قالوا : يا رسول اهللا ال نستطيع ذلك قال : قالوا 
  بصر وتشميت العاطس وإرشاد السبيل رد التحية وغض ال: قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم حدثنا حفص بن غياث عن عبد اهللا بن سعيد عن جده عن أيب  - ٦٦٠٤
  القضاء من ذرعه القيء فال قضاء عليه ومن استقاء فعليه : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هريرة قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا حممد بن بكار حدثنا أبو معشر عن سعيد املقربي قال  - ٦٦٠٥
  : رأينا أبا هريرة يتوضأ على ظهر املسجد فقلت يا أبا هريرة مم تتوضأ ؟ قال 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يقول    غريت النار توضؤوا مما : أكلت ثورا من أقط مسعت رسول اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا عبد األعلى حدثنا داود العطار عن إمساعيل بن أمية عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة  - ٦٦٠٦
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : قال  ذكر شيئا : إن هذا املال خضرة حلوة فمن أخذه ـ قال حيىي : قال رسول اهللا 

  ا هو ـ بورك له فيه ورب متخوض يف مال اهللا ورسوله فيما اشتهت نفسه له النار يوم القيامة ال أدري م
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلسن بن عرفة العبدي حدثنا عبد اهللا بن إبراهيم الغفاري عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن  - ٦٦٠٧
عرج يب إىل السماء الدنيا فما : ال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ق: سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال 
  حممد رسول اهللا وأبو بكر الصديق من خلفي : مررت بسماء إال وجدت فيها إمسي 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن أيب سعيد  - ٦٦٠٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  عن أيب هريرة إذا زنت أمة أحدكم فتبني زناها فليجلدها وال يثرب مث : عن النيب 

  إن زنت فليجلدها احلد وال يثرب مث إن زنت فليبيعها ولو بضفري 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن أيب هريرة قال حدثنا داود بن عمرو حدثنا حبان بن علي عن عبد اهللا بن سعيد عن أبيه  - ٦٦٠٩
  الذهب الذي ينبت من األرض : الركاز : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا داود بن عمرو حدثنا حبان بن علي العنزي عن حممد بن عجالن عن سعيد املقربي عن أيب هريرة  - ٦٦١٠
ـ صلى اهللا: قال  اللهم إين : إذا اشترى أحدكم خادما فليأخذ بناصيتها وليقل :  عليه و سلم ـ قال رسول اهللا 

  أسألك من خريها وخري ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعريا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

هللا بن سعيد عن جده عن أيب هريرة قال حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد ا - ٦٦١١
لو أن البن آدم واديني من ذهب لتمىن إليهما واديا ثالثا وال ميأل : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : 

  جوف ابن آدم إال التراب 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

يم بن الفضل عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو معاوية عن إبراه - ٦٦١٢
  إين أكره موت الفوات : مر رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ حبائط مائل فأسرع وقال : قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



د بن عثمان حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا صفوان عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند عن حمم - ٦٦١٣
  األخنسي عن سعيد املقربي 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال    من جعل قاضيا بني الناس فقد ذبح بغري سكني : قال رسول اهللا 

مسعت أيب وسعيدا حيدثان عن أيب : حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن عجالن قال  - ٦٦١٤
ما من أمري عشرة إال يؤتى به يوم القيامة مغلوال يفكه العدل أو : هللا عليه و سلم ـ قال هريرة عن النيب ـ صلى ا

  يوبقه اجلور 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  : مسعت سعيدا املقربي يقول : حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أيب حدثنا حيىي بن عمري املديين قال  - ٦٦١٥
ـ صلى اهللا عليه و : كلما رفع وسجد فلما انصرف قال صلى بنا أبو هريرة فكان يكرب :  هكذا كان لرسول اهللا 

  سلم ـ يصلي بنا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا سفيان وحيىي بن سعيد عن حممد بن عجالن عن سعيد بن أيب  - ٦٦١٦
عندي : قال ) أنفقه على نفسك : ( يارسول اهللا ـ عندي دينار قال : سعيد املقربي عن أيب هريرة أن رجال قال 

  ) أنفقه على امرأتك : ( دينار آخر قال 
  ) أنفقه على ولدك : ( قال عندي دينار آخر قال 

  ) أنفقه على خادمك : ( عندي دينار آخر قال : قال 
  ) أنت أعلم : ( عندي دينار آخر قال : قال 

  اده حسن إسن: قال حسني سليم أسد 

أخربين سعيد بن أيب سعيد عن أيب : حدثنا القواريري حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن عمر قال  - ٦٦١٧
لقد مهمت أن آمر بالسواك مع الوضوء وأؤخر الصالة : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : هريرة قال 

ـ أو إىل ثلث الليل    إىل شطر الليل 
  إسناده صحيح : سد قال حسني سليم أ

  حدثين إبراهيم بن الفضل املخزومي عن سعيد املقربي : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا وكيع قال  - ٦٦١٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال    ادرؤوا احلدود ما استطعتم : قال رسول اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  ناقد حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن سعيد املقربي حدثنا عمرو ال - ٦٦١٩
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  أذن يل أن أحدث عن ملك قد مرقت رجاله : قال رسول اهللا 

  سبحانك أين كنت ؟ وأين تكون ؟ : األرض السابعة والعرش على منكبه وهو يقول 
  إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم



قال : حدثنا إبراهيم بن عرعرة حدثنا حممد ابن معن حدثنا أيب عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال  - ٦٦٢٠
  من سره أن ينسأ له يف أثره ويبسط له يف رزقه فليصل رمحه : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: نا أمحد بن عمران األخنسي حدثنا حممد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة قال حدث - ٦٦٢١
ذاك ومن أظلم ممن : مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال : دخلت مع أيب هريرة دار مروان فقال 

  خلق خلقا احلديث 

حدثين سعيد بن أيب سعيد : بيد اهللا بن عمر قال حدثنا عبيد اهللا القواريري حدثنا حيىي ابن سعيد عن ع - ٦٦٢٢
  عن أبيه 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يف املسجد فصلى مث جاء إىل رسول اهللا ـ  عن أيب هريرة أن رجال دخل املسجد والنيب 
) إرجع فصل فإنك مل تصل : ( صلى اهللا عليه و سلم ـ فسلم فقال له رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

ـ صلى اهللا عليه و سلم : ذلك ثالث مرات فقال فعاد  يا رسول اهللا ما أحسن غري هذا فعلمين فقال له رسول اهللا 
إذا أردت أن تصلي فكرب مث اقرأ مبا تيسر من القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث : ( ـ 

  ) يف صالتك كلها هكذا اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تستوي جالسا مث اصنع 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين علي بن حيىي : حدثين حممد بن عجالن قال : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا حيىي بن سعيد قال  - ٦٦٢٣
  بن خالد عن أبيه 

خل رجل كنا مع رسول اهللا ـ صلىاهللا عليه وسلم ـ يف املسجد فد: عن عمه ـ وكان قد شهد بدرا ـ قال 
ـ صلى اهللا عليه و سلم  فصلى فجعل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يرمقه فصلى مث جاء إىل رسول اهللا 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ مث قال  ارجع فصل فإنك مل تصل فرجع فصلى مث جاء إىل : ـ فسلم فرد رسول اهللا 
تصل ففعل ذلك مرتني أو ثالثا فقال له يف الثانية ـ ارجع فصل فإنك مل : رسول اهللا فسلم فرد رسول اهللا مث قال 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : أو يف الثالثة ـ  : ( يا رسول اهللا قد أجهدت نفسي فعلمين وأرين فقال له رسول اهللا 
إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك مث استقبل القبلة فكرب مث اقرأ مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت 

توي قائما مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن جالسا مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تس
  تطمئن جالسا فإن أمتمت صالتك على هذا فقد أمتمتها وما انتقصت من ذلك من شيء فإمنا تنقصه من صالتك 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

نا حيىي عن عبيد اهللا بن عمر حدثنا سعيد املقربي عن عمر ابن أيب بكر حدثنا أبو سعيد القواريري حدث - ٦٦٢٤
يا أبا اليقظان : بن عبد الرمحن عن أبيه أن عمار بن ياسر صلى ركعتني فخففهما فقال له عبد الرمحن بن احلارث 

إن : م ـ يقول إين بادرت هبما الوسواس وإين مسعت رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سل: أراك قد خففتهما ؟ قال 
الرجل ليصلي الصالة ولعله أن ال يكون له منها إال عشرها أو تسعها او مثنها او سبعها أو سدسها حىت أتى على 

  العدد 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



أخربين سعيد املقربي عن أيب : حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا مؤمل حدثنا عكرمة بن عمار قال  - ٦٦٢٥
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ يف غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فرأى رسول اهللا : هريرة قال  خرجنا مع رسول اهللا 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ مصابيح ورأى نساء يبكني فقال  حرم ـ أو : رسول اهللا 
  هدم املتعة النكاح والطالق والعدة واملرياث : قال 

  إسناده ضعيف : ني سليم أسد قال حس

حدثنا عبيد اهللا بن عمر اجلشمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن سعيد املقربي  - ٦٦٢٦
عن األفنية والصعدات أن جيلس هبا فقال له : هنى رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال 

رد التحية وتشميت : ( وماحقها ؟ قال : قالوا ) إما ال فأعطوها حقها  : (ال نستطيع ذلك قال : املسلمون 
  العاطس إذا محد اهللا ـ عز و جل ـ وغض البصر وإرشاد السبيل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن اهللا حيب العطاس ويكره : قال رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده عن أيب هريرة قال  - ٦٦٢٧
  آه آه فإن الشيطان يضحك منه ويلعب به : التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فال يقل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أحدمها : جلس رجالن عند رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : وبإسناده عن أيب هريرة قال  - ٦٦٢٨
  س اآلخر فحمد اهللا فشمته أشرف من اآلخر فعطس الشريف منهما فلم حيمد اهللا فلم يشمته وعط

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا عمرو بن الضحاك بن خملد حدثنا أيب حدثنا حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة قال  - ٦٦٢٩
أو ما من أمري عشرة إال يؤتى به يوم القيامة مغلوال حىت يفك عنه العدل : رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  يوبقه اجلور 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ـ صلى : حدثنا األشج حدثنا أبو خالد عن ابن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة قال  - ٦٦٣٠ جاء رجل إىل النيب 
مث قال له ) اصرب ( ثالث مرات : فشكا إليه جارا له فقال النيب ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : اهللا عليه و سلم ـ 

  ) اطرح متاعك يف الطريق : ( ابعة أو الثالثة يف الر
: فجاء جاره فقال ! آذاه جاره فجعلوا يقولون لعنه اهللا : مالك ؟ قال : فجعل الناس ميرون عليه فيقولون : قال 

  ترد متاعك وال أوذيك أبدا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كيف أنتم إذا مل جتتبوا : سعيد عن أيب هريرة قال حدثنا بشر بن الوليد حدثنا إسحاق بن سعيد عن  - ٦٦٣١
  وترى ذلك كائنا ؟ : دينارا وال درمها ؟ قالوا 

تنتهك ذمة اهللا : وعم يكون هذا ؟ قال : إي والذي نفس أيب هريرة بيده عن قول الصادق املصدق قالوا : قال 



  وذمة رسوله فيشد اهللا قلوب أهل الذمة فيمنعون ما يف أيديهم 
  إسناده حسن :  سليم أسد قال حسني

  حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن اجلريري عن مضارب عن أيب هريرة ـ  - ٦٦٣٢
ال عدوى وال طرية وخري الطرية : نعم مسعته بقول : هل مسعت من خليلك حديثا حتدثه ؟ ـ قال : قلت : قال 

  ية الفأل والعني حق ويوشك الصليب أن يكسر ويقتل اخلنزير وتوضع اجلز
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سريج بن يونس حدثنا إبراهيم ابن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أيب هريرة عن  - ٦٦٣٣
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ قال  مهال عن اهللا مهال فإنه لوال شيوخ ركع وشباب خشع وأطفال رضع وهبائم : النيب 

  با رتع لصب عليكم العذاب ص
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا املخرمي حدثنا يونس بن حممد حدثنا أشعث بن براز حدثنا قتادة عن عبد اهللا بن  - ٦٦٣٤
  شقيق 

ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : عن أيب هريرة قال  أول ما يرفع من هذه األمة احلياء واألمانة وآخر : قال رسول اهللا 
  وقد يصلي قوم ال أخالق هلم : قى منها الصالة ـ خييل إيل أن قال ـ ما يب

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

لتسألن { ملا نزلت هذه اآلية : حدثنا عبد اهللا بن سلمة البصري حدثنا أشعث بن براز عن احلسن قال  - ٦٦٣٥
  يم نسأل عنه سيوفنا على عواتقنا ؟ وذكر احلديث يا رسول اهللا أي نع: قالوا ]  ٨: التكاثر [ } يومئذ عن النعيم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن سلمة حدثنا أشعث ابن براز عن قتادة عن عبد اهللا بن شقيق عن أيب هريرة عن النيب  - ٦٦٣٦
  مبثل هذا : ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا صاحل بن مالك حدثنا عبد األعلى بن أيب املسامر حدثنا حممد بن عمرو بن عطاء عن أيب هريرة  - ٦٦٣٧
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : قال  ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء مث ميشي إىل بيت من : قال رسول اهللا 

خرى سيئة وترفع له باألخرى بيوت اهللا يصلي فيه صالة مكتوبة إال كتب له بكل خطوة حسنة ومتحى عنه باأل
  درجة 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا صاحل بن مالك حدثنا عبد األعلى بن أيب املساور حدثنا حممد بن عمرو بن عطاء عن أيب هريرة  - ٦٦٣٨
ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ : قال  ا عمل من سيئة ما من عبد ميرض مرضا إال أمر اهللا حافظه أن م: قال رسول اهللا 



فال يكتبها وما عمل من حسنة أن يكتبها له عشر حسنات وأن يكتب له من العمل الصاحل كما كان يعمل وهو 
  صحيح وإن مل يعمل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا هشيم عن زكريا عن الشعيب عن أيب هريرة ـ يرفع احلديث قال  - ٦٦٣٩
  الرهن يركب ويعلف ولنب الدر يشرب وعلى الذي يشربه النفقة والعلف 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

ـ  - ٦٦٤٠ حدثنا زكريا حدثنا داود بن الزبرقان حدثنا داود بن أيب هند عن الشعيب عن أيب هريرة أن رسول اهللا 
  ن انتظر حىت تدفن فله قرياطان القرياط مثل أحد من صلى على جنازة فله قرياط وم: صلى اهللا عليه و سلم ـ قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ـ : حدثنا عبد األعلى حدثنا وهيب عن داود بن أيب هند عن عامر عن أيب هريرة قال  - ٦٦٤١ هنى رسول اهللا 
صغرى على الكربى وال صلى اهللا عليه و سلم ـ أن تنكح الرأة على عمتها واخلالة على ابنة أختها وال تنكح ال

  الكربى على الصغرى 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا طلحة بن سنان اإليامي حدثنا داود بن أيب هند عن عامر عن أيب  - ٦٦٤٢
ي أخرجت الناس من أنت آدم الذ: إن آدم لقيه موسى فقال له : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -هريرة عن النيب 

  اجلنة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال : حدثنا أبو مهام حدثنا عبد الرحيم بن سليمان أن زكريا أخربهم عن عامر عن أيب هريرة قال  - ٦٦٤٣
إين أول من يرفع رأسه بعد النفخة اآلخرة فإذا موسى متعلق بالعرش فال :  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  ري أكذلك كان أم بعد النفخة أد
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا ابن وهب حدثنا عمروبن احلارث أن أبا السمع حدثه عن ابن حجرية عن  - ٦٦٤٤
املؤمن يف قربه يف روضة ويرحب له قربه سبعني : أنه قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أبن هريرة عن رسول اهللا 

) [ فإن له معيشة ضنكا و حنشره يوم القيامة أعمى ( اعا و ينور له كالقرب ليلة البدر أترون فيما أنزلت هذه اآلية ذر
  ]  ١٢٤: طه 
عذاب الكافر يف قربه و الذي نفسي بيده : ( اهللا و رسوله أعلم قال : قالوا ) أتدرون ما املعيشة الضنك ؟ : قال 

  ) يتا سبعة رؤوس ينفخون يف جسمه ويلسعونه و خيدشونه إىل يوم القيامة إنه ليسلط عليهم تسعة و تسعون تب
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



حدثنا حممد بن بكار حدثنا الوليد بن أيب ثور عن عاصم بن هبدلة عن زياد بن قيس عن أيب هريرة عن  - ٦٦٤٥
قلت : ينقص العلم و يكثر اهلرج قال : اقترب ويل للعرب من شر قد : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  ) القتل القتل : ( ما يكثر اهلرج يا رسول اهللا ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قتل رجل : حدثنا حممد بن بكار حدثنا عصام بن طليق البصري عن شعيب بن العالء عن أيب هريرة قال  - ٦٦٤٦
 -قال النيب : فال ! واشهيداه : فبكت عليه باكية فقالت : قال  -ه و سلم صلى اهللا علي -على عهد رسول اهللا 

  ) مه ما يدريك أنه شهيد و لعله كان يتكلم مبا ال يعنيه و يبخل مبا ال ينقصه (  -صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 -أن رسول اهللا :  بن رباح عن أيب هريرة حدثنا هدبة حدثنا سالم بن مسكني عن ثابت عن عبد اهللا - ٦٦٤٧
يا معشر : فقال ) اهتف باألنصار : ( صار إىل مكة ليفتحها قال أليب هريرة يا أبا هريرة  -صلى اهللا عليه و سلم 

خذوا هذا الطريق فال يشرف لكم أحد إال أمنتموه : ( األنصار أجيبوا رسول اهللا فجاؤوا كأمنا كانوا على ميعاد قال 
صلى اهللا عليه  -فطاف رسول اهللا : ففتح اهللا عليه قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فسار رسول اهللا ) تلتموه أي ق

بالبيت وصلى ركعتني مث خرج من الباب الذي يلي الصفا فصعد الصفا فخطب الناس ـ واألنصار أسفل  -و سلم 
ومه والرغبة يف قريته فأنزل اهللا تعاىل عليه أما الرجل فقد أخذته رأفة بق: منه ـ فقالت األنصار بعضهم لبعض 

أما الرجل فقد أدركته الرأفة بقومه والرغبة يف قريته ؟ : تقولون ! يامعشر األنصار : الوحي مبا قالت األنصار فقال 
  ) فمن أنا إذا ؟ كال و اهللا إين عبد اهللا و رسوله وإن احمليا حمياكم و املمات مماتكم 

  ما قلنا ذلك إال خمافة أن تفارقنا يا رسول اهللا : قالوا 
  فواهللا ما منهم أحد إال بل حنره بدموع من عينه ) أنتم صادقون عند اهللا و عند رسوله : ( قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 حدثين حممد عن عبد الرمحن بن يعقوب موىل احلرقة: حدثنا حيىي بن أيوب املقابري حدثنا إمساعيل قال  - ٦٦٤٨
إزرة املؤمن إىل أنصاف الساقني و أسفل ذلك إىل ما : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  فوق الكعبني فما كان أسفل من الكفبني ففي النار 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: ثمان عن أيب هريرة قال حدثنا حممد بن بكار حدثنا إمساعيل بن زكريا عن عاصم األحول عن أيب ع - ٦٦٤٩
فرأيت احلشفة أشدهم : مترا فأصابين مخس مترات و حشفة قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -قسم رسول اهللا 

  لضرسي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ]  



  تابع مسند أيب هريرة

 [  

  م وأعجز الناس من عجز عن الدعاء إن أخبل الناس من خبل بالسال: وقال أبو هريرة  - ٦٦٤٩
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن أبا هريرة كان يف سفر فلما نزلوا ووضعت : حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد عن ثابت عن أيب عثمان  - ٦٦٥٠
م إىل رسوهلم إين صائم فلما كادوا أن يفرغوا جاء فجعل يأكل فنظر القو: فقال  -وهو يصلي  -السفرة بعثوا إليه 

  ما تنظرون ؟ قد واهللا أخربين أنه صائم : فقال 
من صام ثالثة أيام من كل شهر فقد : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -صدق مسعت رسول اهللا : فقال أبو هريرة 

عز و  -صام الدهر كله وقد صمت ثالثة أيام من كل شهر فلي الشهر كله ووجدت تصديق ذلك يف كتاب اهللا 
وقد صمت ثالثة أيام من أول الشهر وأنا : وقرأه مرة أخرى فقال ) من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا  ( -جل 

   -عز و جل  -مفطر يف ختفيف اهللا صائم يف تضعيف اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

السالم بن عجالن حدثنا سليمان بن عبد اجلبار أبو أيوب حدثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي عن عبد  - ٦٦٥١
  اهلجيمي حدثنا أبو عثمان النهدي 

أنا أول من يفتح له باب اجلنة إال أنه تأيت امرأة :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 
  أنا امرأة قعدت على أيتام يل : ما لك ؟ من أنت ؟ فتقول : تبادرين فاقول هلا 

  جيد إسناده : قال حسني سليم أسد 

قال صفي : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا جرير عن منصور عن أيب عثمان عن أيب هريرة قال  - ٦٦٥٢
  ما نزعت الرمحة إال من شقي : صاحب هذه احلجرة  -صلى اهللا عليه و سلم  -وخليلي أبو القاسم 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

: يب حدثنا شعبة عن عباس اجلريري عن أيب عثمان عن أيب هريرة قال حدثنا عبيد اهللا بن معاذ حدثنا أ - ٦٦٥٣
  بيننا سبع مترات كنا سبعة وأعطانا مترة مترة  -صلى اهللا عليه و سلم  -قسم رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن خيربنا عن ذكوان كا: حدثنا عبد اهللا بن عبد الصمد حدثنا القاسم عن هشام عن زيد بن أسلم قال  - ٦٦٥٤
آدم مسح  -عز و جل  -ملا خلق اهللا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إىل يوم القيامة وجعل بني عيين كل إنسان منهم وبيضا من نور 
  ؟  من هؤالء! أي رب : مث عرضهم على آدم فقال 

  أي رب ؟ من هذا ؟ : هؤالء ذريتك فرأى رجال منهم فأعجبه وبيض ما بني عينيه فقال : قال 



  داود : رجل من ذريتك يف آخر األمم يقال له : قال 
إذا يكتب وخيتم وال : زده من عمري أربعني سنة قال : ستني سنة قال : يا رب كم جعلت عمره ؟ قال : قال 

  يبدل 
  أومل يبق من عمري أربعون سنة : جاءه ملك املوت فقال  -عليه السالم  -فلما انقضى عمر آدم 

  أومل تعطها ابنك داود ؟ فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته وخطئ فخطئت ذريته : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : يب هريرة قال حدثنا شجاع بن خملد حدثنا مروان عن أيب املليح املدين عن أيب صاحل عن أ - ٦٦٥٥
  من ال يسأل اهللا يغضب عليه :  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا حممد بن ربيعة عن كامل أيب العالء عن أيب صاحل عن أيب هريرة  - ٦٦٥٦
  عمر أميت ما بني الستني سنة إىل السبعني :  - صلى اهللا عليه و سلم -قال رسول اهللا : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا  -حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي عن مالك عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن النيب  - ٦٦٥٧
  إال اجلنة  العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء: قال  -عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن عيسى املصري حدثنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن عمارة بن غزية عن مسي أنه  - ٦٦٥٨
إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسع أبا صاحل عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  الدعاء  ساجد فأكثروا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا  -حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة يبلغ به النيب  - ٦٦٥٩
أو أحدمها  -من صلى على جنازة فله قرياط ومن تبعها حىت يفرغ منها فله قرياطان أصغرمها : قال  -عليه و سلم 

  مثل أحد  -
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 -صلى اهللا عليه و سلم  -حدثنا زهري حدثنا سفيان أخربين مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب  - ٦٦٦٠
  تكفر ما بينهما  -أو العمرتان  -احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة والعمرة إىل العمرة : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



صلى اهللا عليه و  -حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا سفيان عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة يبلغ به النيب  - ٦٦٦١
  حنوه :  -سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سفيان : قاال  -نسخته من نسخة أيب خيثمة : قال أبو يعلى  -حدثنا أبو خيثمة و داود بن عمرو  - ٦٦٦٢
كان يتعوذ من جهد البالء ودرك :  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن النيب حدثنا 

  الشقاء وسوء القضاء ومشاتة األعداء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن احلارث عن حممد بن عجالن عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال  - ٦٦٦٣
  إذا عطس غض هبا صوته وأمسك على وجهه  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن الزبرقان حدثنا حممد بن عجالن عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن بعض أصحاب  - ٦٦٦٤
  دي يشق علينا يف الصالة فأمرهم أن يستعينوا بالركب إن تفريج األي: قالوا  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثين املرجى بن رجاء اليشكري حدثنا عيسى بن : حدثنا أبو بكر بن أيب النضر حدثنا أبو النضر قال  - ٦٦٦٥
: قال  -لى اهللا عليه و سلم ص -حدثين خليلي أبو القاسم : مسعت أبا هريرة يقول : هالل عن بشري بن هنيك قال 

  ال تقوم الساعة حىت خيرج عليهم رجل من أهل بييت فيضرهبم حىت يرجعوا إىل احلق 
  وكم يكون ؟ : قلت : قال 
  مخس واثنني : قال 
  ال أدري : ما مخس واثنني ؟ قال : قلت : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن أبا هريرة كان يف سفر فلما نزلوا وضعت : ن ثابت عن أيب عثمان حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد ع - ٦٦٦٦
  السفرة فقعدوا إليه وذكروا احلديث من صام ثالثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب هريرة أن حدثنا جعفر بن محيد حدثنا ابن املبارك عن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة  - ٦٦٦٧
  اركبها : مر برجل يسوق بدنة قال :  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  اركبها : إهنا بدنة قال : قال 
  ويف عنقها نعل  -صلى اهللا عليه و سلم  -فلقد رأيته يساير النيب : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثين : دثين موسى بن عبد العزيز يعين عن احلكم بن أبان قال ح: حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل قال  - ٦٦٦٨
  : عكرمة قال 

على املنرب وهو يذكر الساعة اليت يف اجلمعة  -صلى اهللا عليه و سلم  -رأيت رسول اهللا : حدثين ابو هريرة قال 
  فرأيته يقبض أصابعه ويقللها 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  نا هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن احلكم بن أبان عن عكرمة حدثنا إسحاق حدث - ٦٦٦٩
موسى عليه السالم على املنرب قال ] عن [ حيكي  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

ل يد قارورة ؟ فأرسل اهللا إليه ملكا فأرقه ثالثا مث أعطاه قارورتني يف ك -عز و جل  -وقع يف نفسه هل ينام اهللا : 
  وأمره أن حيتفظ هبا 

فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان مث استيقظ فيحبس إحدامها عن األخرى حىت نام نومة فاصطفقت يداه : قال 
  فانكسرت القارورتان 

  لو كان ينام مل تستمسك السماء واألرض  -عز و جل  -ضرب اهللا له مثال أن اهللا : قال 
  ت رجاله ثقا: قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق حدثنا أبو عبيدة حدثنا هشام بن حسان عن حممد هو ابن شبيب عن جعفر بن أيب وحشية  - ٦٦٧٠
  عن سعيد بن جبري 

لو كان يف هذا املسجد مئة أو يزيدون وفيه رجل من : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أيب هريرة عن النيب 
  فيه النار فتنفس فأصاب نفسه ال حترق املسجد ومن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا بشر بن سيحان حدثنا حرب بن ميمون حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن حممد بن كعب  - ٦٦٧١
  القرظي 

ويده يف يدي فأتى على رجل رث اهليئة  -صلى اهللا عليه و سلم  -خرجت أنا ورسول اهللا : عن أيب هريرة قال 
أال أعلمك كلمات يذهب اهللا عنك : السقم والضر يارسول اهللا قال : ك ما أرى ؟ قال أبو فالن ؟ ما بلغ ب: قال 

  السقم والضر ؟ 
: مث قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فضحك رسول اهللا : ال ما يسرين هبا أين شهدت معك بدرا وأحدا قال : قال 

قل : يا رسول اهللا أنا فعلمين قال : هريرة  فقال أبو: وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقري القانع ؟ قال 
توكلت على احلي الذي ال ميوت احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له : يا أبا هريرة 

  ويل من الذل وكربه تكبريا 
يا رسول اهللا : قلت : مهيم ؟ قال : وقد حسنت حايل فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فأتى علي رسول اهللا : قال 

  مل أزل أقول الكلمات اليت علمتين 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا شريك عن عبد امللك بن عمري عن زياد احلارثي  - ٦٦٧٢
أو هذه  -ية ال ورب هذه البن: أنت الذي تنهى عن صوم يوم اجلمعة ؟ قال : قال له رجل : عن أيب هريرة قال 

   -صلى اهللا عليه و سلم  -ما أنا هنيت عنه هنى عنه حممد  -احلرمة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا سعيد بن عبد الرمحن عن موسى بن علي عن أبيه  - ٦٦٧٣
  : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  أحناه على ولد يف صغره وأرعاه على زوج يف ذات يده : نساء ركبنا اإلبل نساء قريش خري : 
  أن ابنة عمران مل تركب اإلبل  -صلى اهللا عليه و سلم  -قد علم رسول اهللا : نقول : قال أبو هريرة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت أبا هريرة يقول : ل عن قيس قال حدثنا إمساعي: مسعت سفيان يقول : حدثنا حممد بن قدامة قال  - ٦٦٧٤
واهللا ألن يأخذ أحدكم حبال فيحتطب حيمله على ظهره : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : 

  فيأكل ويتصدق خري له من أن يأيت رجال قد أغناه اهللا من فضله يسأله أعطاه أو منعه 
  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

  مد بن قدامة حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن األعرج حدثنا حم - ٦٦٧٥
  مثله :  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أيب هريرة عن النيب 
  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا حامت عن احلارث عن عمه  - ٦٦٧٦
ذروين ما تركتم وال تسألوين عن شيء فإمنا أهلك :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال أبو القاسم : عن أيب هريرة قال 

من كان قبلكم كثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتبعوا منه ما 
  استطعتم 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا حامت عن احلارث عن  - ٦٦٧٧
  عمه 
ال يتنفس أحدكم يف اإلناء إذا كان شرب منه :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : أيب هريرة قال عن 

  ولك إذا أراد أن يشرب منه فليؤخر عنه مث ليتنفس 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا حامت عن احلارث عن عمه  - ٦٦٧٨
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 



  مرات 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا كامل بن طلحة حدثنا عبد اهللا بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه  - ٦٦٧٩
  ءب أحدكم فليضع يده على فيه ال يدخل إذا تثا: قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا سريج بن يونس حدثنا عبيدة حدثنا سهيل عن أبيه  - ٦٦٨٠
ال تقوم الساعة حىت يقترب الزمان وتكون السنة :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

  معة كاليوم واليوم كاحتراق اخلوصة يعين السعفة كالشهر والشهر كاجلمعة واجل
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا سفيان عن محزة بن املغرية عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه  - ٦٦٨١
هللا قوما اختذوا قبور ال جتعلن قربي وثنا لعن ا:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

  أنبيائهم مساجد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا إسحاق حدثنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا سهيل عن أبيه  - ٦٦٨٢
  أعطوا األجري أجره قبل أن جيف رشحه :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

  ف إسناده ضعي: قال حسني سليم أسد 

  حدثنا الصلت بن مسعود اجلحدري حدثنا عبد العزيز بن حممد أخربين ربيعة عن سهيل عن أبيه  - ٦٦٨٣
  قضى باليمني مع الشاهد  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن أيب هريرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  أخربنا معمر عن سهيل عن أبيه  حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة حدثنا عبد الرزاق - ٦٦٨٤
قال سهيل  -تفتح أبواب اجلنة كل اثنني ومخيس :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

دعومها حىت : ملالئكته  -عز و جل  -فيغفر اهللا لكل عبد ال يشرك باهللا شيئا إال املتشاحنني يقول اهللا : يف حديثه 
  وتعرض األعمال يف كل اثنني ومخيس : وقال غري سهيل : يصطلحا قال معمر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن سهيل عن أبيه  - ٦٦٨٥
يل إين أحب فالنا يا جرب: إذا اهللا أحب عبدا قال :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

  فأحبه 
ويوضع له القبول يف : إن ربكم حيب فالنا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال : فيقول جربيل ألهل السماء : قال 



  األرض 
  وإذا أبغض فمثل ذلك : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عمرو بن حصني حدثنا حيىي بن العالء عن سهيل عن أبيه  - ٦٦٨٦
إذا أراد أحدكم سفرا فليسلم على إخوانه فإهنم :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : أيب هريرة قال  عن

  يزيدونه بدعائهم إىل دعائه خريا 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  عن أبيه حدثنا حممد بن إسحاق املسييب حدثنا عبد اهللا بن نافع عن عاصم عن سهيل بن أيب صاحل  - ٦٦٨٧
الذي يعمل عمل قوم لوط فارمجوا األعلى واألسفل : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أيب هريرة أن النيب 

  ارمجومها مجيعا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو موسى حممد بن املثىت حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد اهللا عن سهيل عن أبيه  - ٦٦٨٨
: ما يل مل أرك ؟ قال : فقد رجال من أصحابه مث إنه لقيه فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب  :عن أيب هريرة 

أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل : أما إنك لو قلت حني أمسيت : ما بت البارحة لدغتين عقرب قال 
  تضرك 

  اهلا حني ميسي وحني يصبح مل تضره فمن ق: وال أعلمه إال قال يف احلديث يرفعه : قال عبيد اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل عن أبيه  - ٦٦٨٩
  يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ : قالوا : عن أيب هريرة قال 

  ال : سحاب ؟ قالوا  هل تضارون يف القمر ليلة البدر ليس دونه: فقال : قال 
  ال : فهل تضارون يف الشمس يف الظهرية ليس دوهنا سحاب ؟ قالوا : قال 
  والذي نفس حممد بيده لترونه كما تروهنما احلديث : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا بشر بن الوليد حدثنا شريك عن سهيل عن أبيه  - ٦٦٩٠
نساء كاسيات : صنفان من أميت مل أرمها بعد :  -صلى اهللا عليه و سلم  -هللا قال رسول ا: عن أيب هريرة قال 

  عاريات ماءالت مميالت على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها 
  ورجال بأيديهم أسياط كأذناب البقر يضربون هبا الناس 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  بشر بن الوليد حدثنا حممد بن عبد الرمحن عن العال عن أبيه  حدثنا - ٦٦٩١
  عن أيب هريرة 

ال يفتح أحدكم على نفسه باب :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : و سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال 
  مسألة إال فتح اهللا عليه باب فقر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  د املطلب رضي اهللا عنهمسند العباس بن عب

أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي يف شهر ربيع اآلخر من سنة ست وثالث مئة حدثنا  - ٦٦٩٢
حدثين عبد العزيز بن حممد و ابن أيب حازم عن يزيد بن اهلاد عن حممد بن : مصعب بن عبد اهللا الزبريي قال 

  إبراهيم عن عامر بن سعد 
ذاق طعم اإلميان من رضي باهللا : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -بد املطلب أنه مسع رسول اهللا عن العباس بن ع

  ربا وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين ابن الدراوردي و ابن أيب حازم عن يزيد ابن اهلاد عن حممد بن : حدثنا مصعب بن عبد اهللا قال  - ٦٦٩٣
  اهيم عن عامر بن سعد إبر

إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن العباس بن عبد املطلب أنه مسع النيب 
  وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

   عن عبد اهللا بن احلارث حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد امللك بن عمري - ٦٦٩٤
فقال رسول : عمك أبو طالب كان حيوطك ويفعل بك قال :  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن العباس أنه قال للنيب 

  إنه لفي ضحضاح من النار ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل :  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : بو بكر حدثنا ابن عيينة عن عبد امللك بن عمري عن عبد اهللا بن احلارث قال حدثنا أ - ٦٦٩٥
  إن أبا طالب كان حيوطك ومينعك فهل نفعته بشيء ؟ :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال العباس لرسول اهللا 

  وجدته يف الغمرات من النار فأخرجته إىل الضحضاح : فقال : فال 
  حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أيب زياد عن عبد اهللا ابن احلارث قال  - ٦٦٩٦
  سل ربك العافية : يا رسول اهللا علمين شيئا أسأله ريب قال : قال العباس 

  افية يف الدنيا واآلخرة سل ربك الع: يا رسول اهللا علمين شيئا أسأله ريب قال : مث لبث ما شاء اهللا مث قال : قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا أبو بكر بن أيب شبية حدثنا حسني ابن علي عن زائدة عن يزيد عبد اهللا بن احلارث  - ٦٦٩٧
  مثله :  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن العباس عن النيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 شيبة حدثنا عبد اهللا ابن منري عن موسى بن عبيدة عن حممد بن إبراهيم عن ابن حدثنا أبو بكر بن أيب - ٦٦٩٨
  اهلاد 

يظهر الدين حىت جياوز البحار :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن العباس بن عبد املطلب قال 
! من أقرأ منا ؟ ! أنا القرآن قد قر: وختاض البحار يف سبيل اهللا مث يأيت من بعدكم أقوام يقرؤون القرآن يقولون 

أولئك : ال قال : هل يف أولئك من خري ؟ قالوا : مث التفت إىل أصحابه فقال ! أو من أعلم منا ؟ ! ومن أفقه منا ؟ 
  منكم من هذه األمة وأولئك هم وقود النار 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

كنت : الرمحن بن حممد احملاريب عن ابن كريب عن أبيه قال  حدثنا احلسن بن محاد الكويف حدثنا عبد - ٦٦٩٩
  : أنت عنده اآلن فقال : يا كريب بلغنا مكان كذا وكذا ؟ قال : أقود ابن عباس يف زقاق أيب هلب فقال 

يف هذا املوضع إذ أقبل رجل  -صلى اهللا عليه و سلم  -بينا أنا مع النيب : حدثين العباس بن عبد املطلب قال 
ر بني برديه وينظر إىل عطفيه قد أعجبته نفسه إذ خسف اهللا به األرض يف هذا املوطن فهو يتجلجل فيها إىل يتبخت

  يوم القيامة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو كريب حممد بن العالء حدثنا رشدين بن سعد عن معاوية عن معاذ بن حممد األنصاري عن ابن  - ٦٧٠٠
  صهبان 
  ال قود يف املأمومة وال اجلائفة يعين وال املنقلة :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : اس قال عن العب

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا سليمان بن داود عن ابن أيب ذئب عن جعفر بن متام  - ٦٧٠١
ال : هنى عن الوسم يف الوجه فقال العباس :  -صلى اهللا عليه و سلم  -يب عن جده العباس بن عبد املطلب أن الن

  أسم إال يف اجلاعرتني 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا موسى بن حممد حدثنا عيسى بن إبراهيم أبو عمرو حدثنا عفيف بن سامل حدثنا ابن هليعة عن معاذ  - ٦٧٠٢
  بن عبد الرمحن عن ابن صهبان 

ليس يف اجلائفة وال املنقلة : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : عباس بن عبد املطلب قال عن ال
  وال املأمومة قود إمنا فيهن العقل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



رفاعة عن حدثين جابر بن يزيد بن : حدثنا موسى بن حممد حدثنا حممد بن عمر بن عبد اهللا الرومي قال  - ٦٧٠٣
  هارون بن أيب اجلوزاء 

حتت شجرة فهاجت الريح فوقع ما كان  -صلى اهللا عليه و سلم  -كنا جلوسا مع رسول اهللا : عن العباس قال 
ما مثل هذه :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فيها من ورق خنر وبقي فيها ما كان من ورق أخضر فقال رسول اهللا 

مثلها مثل املؤمن إذا اقشعر من خشبة اهللا وقعت عنه ذنوبه وبقيت : أعلم قال  اهللا ورسوله: الشجرة ؟ قال القوم 
  له حسناته 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا موسى بن حممد حدثنا عبد اهللا بن رجاء حدثنا قيس بن الربيع عن ابن أيب السفر عن ابن شرحبيل  - ٦٧٠٤
  عن ابن عباس 

وعنده نساؤه فاستترن مين إال ميمونة فدق له  -صلى اهللا عليه و سلم  -سول اهللا دخلت على ر: عن العباس قال 
مروا أبا بكر يصلي بالناس : ال يبقني يف البيت أحد إال لد إال العباس فإنه مل تصبه مييين مث قال : سعطة فلد فقال 

مروا أبا بكر يصلي بالناس : فقال  إن أبا بكر إذا قام ذلك املقام بكى فقالت له: قويل له : فقالت عائشة حلفصة 
: خفة فخرج فلما رآه أبو بكر تأخر فأومأ إليه بيده  -صلى اهللا عليه و سلم  -فصلى أبو بكر مث وجد رسول اهللا 

  من حيث انتهى أبو بكر  -صلى اهللا عليه و سلم  -أي مكانك فجاء فجلس إىل جنبه فقرأ رسول اهللا 
   إسناده ضعيف: قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أمحد بن عيسى حدثنا عبد اهللا بن وهب حدثنا ابن هليعة عن معاذ بن حممد األنصاري قال  - ٦٧٠٥
  أصاب رجال من بين كنانة مأمومة فأراد عمر بن اخلطاب أن يقيد منه : أخربين عمرو بن معدي كرب 

يف مأمومة وال جائفة وال منقلة ال قود : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : فقال له العباس 
  فأغرمه العقل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا اخلضر بن حممد احلراين حدثنا حممد بن سلمة عن حممد ابن إسحاق  - ٦٧٠٦
  : عن أيب الزناد عن األعرج عن سليمان بن عريب قال 

رؤيا املسلم جزء من أربعني جزءا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : مسعت أبا هريرة يقول البن عباس 
  من النبوة 

وتقول من  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : تسمعين أقول : من ستني فقال أبو هريرة : قال ابن عباس 
  ستني ؟ 

أنا : قلت : أبو عثمان عمرو الناقد قال العباس ابن عبد املطلب قال : وأنا أقول : فقال ابن عباس  - ٦٧٠٧
   -صلى اهللا عليه و سلم  -وأصحابنا فهو عندنا إن شاء اهللا يعين العباس عن النيب 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي حدثنا حممد بن كثري الصنعاين عن معمر عن الزهري عن  - ٦٧٠٨
  : ال كثري بن العباس ق

فلما هزم  -صلى اهللا عليه و سلم  -شهدت حنينا مع رسول اهللا : حدثين أيب العباس بن عبد املطلب قال 
 -على بغلة أهداها له فروة بن نفاثة اجلذامي فجعل رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -املسلمون ورسول اهللا 
لجامها خمافة أن تسرع و أبو سفيان بن احلارث بن يركضها يف وجوه الكفار وأنا آخذ ب -صلى اهللا عليه و سلم 

   -صلى اهللا عليه و سلم  -عبد املطلب آخذ بغرز رسول اهللا 
يا أصحاب : ناد يف أصحاب السمرة فناديت بأعلى صويت :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال رسول اهللا : قال 

  ! يا معشر األنصار : وداعون يف األنصار  -السمرة 
فواهللا ما شبهت ! يا لبيك يا لبيك : عوة على بين احلارث بن اخلزرج وكانوا أصرب على املوت فقالوا مث قصرت الد

  إال كعطف بقر على أوالدها  -صلى اهللا عليه و سلم  -عطفهم على رول اهللا 
حصباء  تناول قبضة من -صلى اهللا عليه و سلم  -فتقدموا فاقتتلوا قتال شديدا فلما رأى ذلك رسول اهللا : قال 

  فواهللا ما زلت أرى حدهم كليال وأمرهم مدبرا حىت هزمهم اهللا : شاهت الوجوه قال : فرمى هبا وجوه القوم وقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو كريب حدثنا احلسن بن عطية حدثنا قيس عن يونس بن عبيد عن احلسن عن األحنف بن  - ٦٧٠٩
  قيس 

  : ملطلب قال عن العباس بن عبد ا
إن اهللا قد برأ هذه اجلزيرة من : من املدينة فالتفت إليها فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -خرجت مع رسول اهللا : 

  الشرك ولكن أخاف أن تضلهم النجوم 
  مطرنا بنوء كذا وكذا : ينزل الغيث فيقولون : كيف تضلهم النجوم ؟ قال ! يا رسول اهللا : قالوا 

  إسناده ضعيف : سد قال حسني سليم أ

حدثنا أبو حفص األبار عن منصور بن املعتمر عن أيب علي عن جعفر بن : حدثنا سريح بن يونس قال  - ٦٧١٠
  متام عن أبيه 

تدخلون علي قلحا : وال يستاكون فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -كانوا يدخلون على النيب : عن العباس قال 
  شق على أميت لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء وال تستاكون ؟ استاكوا لوال أن أ

  يذكر السواك حىت خشينا أن ينزل فيه قرآن  -صلى اهللا عليه و سلم  -ما زال النيب : وقالت عائشة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  : ع قال أخربين ناف: حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال  - ٦٧١١
أن تركز الراية يعين  -صلى اهللا عليه و سلم  -ها هنا أمرك رسول اهللا ! يا أبا عبد اهللا : مسعت العباس يقول للزبري 

  يوم فتح مكة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا إسحاق حدثنا شريك بن عبد اهللا عن مساك بن حرب عن عبد اهللا عن األحنف بن قيس  - ٦٧١٢
مثانية : قال ]  ١٧: احلاقة [ } وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية { : يف قوله : لعباس بن عبد املطلب عن ا

  أمالك يف صورة األعوال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

شعيب بن خالد عن : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا عبد الرزاق عن حيىي بن العالء عن خاله  - ٦٧١٣
  حرب عن عبد اهللا بن عمرية  مساك بن

بالبطحاء فقال رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -كنا جلوسا مع رسول اهللا : عن العباس بن عبد املطلب قال 
: والعنان قال : واملزن قال : واملزن قلنا : السحاب قال : قلنا : تدرون ما هذا ؟ قال :  -صلى اهللا عليه و سلم  -

بينهما مسرية مخس مئة سنة : اهللا ورسوله أعلم قال : ون كم بني السماء واألرض ؟ قلنا هل تدر: فسكتنا فقال 
وبني كل مساء إىل مساء مسرية مخس مئة سنة وكثف كل مساء مسرية مخس مئة سنة والسماء السابعة بني ركبهم 

   آدم وأظالفهم كما بني السماء واألرض مث فوق ذلك العرش وليس خيفى عليه شيء من أعمال بين
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن احلسن  - ٦٧١٤
إن اهللا قد طهر هذه القرية من الشرك : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن العباس بن عبد املطلب أن رسول اهللا 

  إن مل تضلهم النجوم 
  إسناده ضعيف : حسني سليم أسد قال 

حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا أبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن عبد اهللا بن احلارث ابن  - ٦٧١٥
  نوفل 

هو : هل نفعت أبا طالب ؟ فإنه كان حيوطك ويغضب لك قال ! يا رسول اهللا : قال : عن العباس بن عبد املطلب 
  ي لفي الدرك األسفل يف ضحضاح من النار ولوال

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مسند الفضل بن العباس رمحه اهللا

 -أفاض رسول اهللا : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا هشيم عن عبد امللك عن عطاء عن ابن عباس قال  - ٦٧١٦
  عباس من عرفة وردفه أسامة بن زيد وأفاض من مجع وردفه الفضل بن  -صلى اهللا عليه و سلم 

  يليب حىت رمى مجرة العقبة  -صلى اهللا عليه و سلم  -مل يزل رسول اهللا : قال الفضل 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا هشيم عن حيىي بن أيب إسحاق حدثنا سليمان بن يسار عن عبد اهللا بن عباس  - ٦٧١٧
اهللا إن أيب أدركه اإلسالم وهو شيخ كبري إن شددته على الرحل  يا رسول: عن الفضل بن عباس أن رجال قال 

أرأيت لو كان على أبيك دين قضيته أكان جيزيه ؟ : خفت عليه أن ميوت وإن مل أشده مل يثبت أفأحج عنه ؟ قال 



  فحج عن أبيك : نعم قال : فقال 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  يم عن حيىي بن أيب إسحاق عن سليمان بن يسار حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا هش - ٦٧١٨
جاءت تشكو زوجها إىل رسول اهللا إين ألفعل  -أو الرميصاء  -أن الغميصاء : عن عبيد اهللا و الفضل بن عباس 

ال حتل له حىت تذوق  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال رسول اهللا : ولكنها تريد أن ترجع إىل زوجها األول قال 
  عسيلتها 
  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

  حدثنا سليمان بن داود الشاذكوين أبو أيوب حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن عباس  - ٦٧١٩
  أفطر بعرفة  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عن الفضل بن عباس 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  بن أيب اهليثم حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبن عباس حدثنا سليمان الشاذكوين حدثنا حيىي  - ٦٧٢٠
  يف ثوبني أبيضني سحوليني  -صلى اهللا عليه و سلم  -كفن رسول اهللا : عن الفضل بن عباس قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام حدثنا قتادة عن عزرة عن الشعيب  - ٦٧٢١
من مجع فلم ترفع راحلته رجلها  -صلى اهللا عليه و سلم  -كنت ردف رسول اهللا : ن عباس قال عن الفضل ب

  غادية حىت أتى مجعا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل بن جعفر حدثنا حممد بن أيب حرملة عن كريب موىل ابن عباس  - ٦٧٢٢
  شعب األيسر الذي دون املزدلفة أناخ  -صلى اهللا عليه و سلم  -ن ردف رسول اهللا أنه كا: عن أسامة بن زيد 

 -الصالة أمامك فركب رسول اهللا : الصالة يا رسول اهللا قال : مث جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ قلت : قال 
  غداة مجع  -و سلم  صلى اهللا عليه -حىت أتى املزدلفة فصلى مث ردف الفضل رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  فأخربين عبد اهللا بن عباس : قال كريب  - ٦٧٢٣
  مل يزل يليب حىت بلغ اجلمرة  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن الفضل 

  إسناده صحيح وأخرجه مسلم : قال حسني سليم أسد 

  الزبري عن أيب معبد موىل ابن عباس عن عبد اهللا بن عباس  حدثنا كامل حدثنا الليث حدثنا أبو - ٦٧٢٤
أيها : قال يف عشية عرفة وغداة مجع  -صلى اهللا عليه و سلم  -وكان ردف رسول اهللا :  -عن الفضل بن عباس 

عليكم : قال  -وهو من مىن  -عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حىت إذا دخل حمسرا  -حني دفعوا  -الناس 



  يليب حىت رمى اجلمرة  -صلى اهللا عليه و سلم  -ف الذي يرمى به اجلمرة ومل يزل رسول اهللا حبصى اخلذ
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عمرو بن الضاحك حدثنا أيب عن شعبة عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس  - ٦٧٢٥
  ة بين هاشم أن ينفروا من مجع بليل أمر ضعف -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن الفضل بن عباس 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن الضاحك حدثنا أيب حدثنا ابن جريج حدثنا حممد بن عمر بن علي عن العباس ابن عبيد  - ٦٧٢٦
  اهللا بن عباس 

إذا كلب ومحار لنا يرعى العباس يف بادية لنا ف -صلى اهللا عليه و سلم  -زار النيب : عن الفضل بن عباس قال 
  العصر ومها بني يديه مل يزجرا ومل يؤخرا  -صلى اهللا عليه و سلم  -فصلى النيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  : قال ابن عباس : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو األحوص عن خصيف عن جماهد قال  - ٦٧٢٧
فما زلت أمسعه يليب حىت رمى مجرة  -صلى اهللا عليه و سلم  - كنت رديف رسول اهللا: قال الفضل بن عباس 
  العقبة فلما رمى قطع 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي بن حسني عن ابن عباس  - ٦٧٢٨
مى مجرة العقبة فرماها بسبع حصيات مل يزل يليب حىت ر -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عن الفضل بن عباس 
  يكرب مع كل حصاة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس  - ٦٧٢٩
  شرب يوم عرفة  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عن الفضل بن عباس 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  ا أبو بكر حدثنا أبوخالد عن ابن جريج عن أيب الزبري عن أيب معبد عن ابن عباس حدثن - ٦٧٣٠
من عرفة ومن مجع وعليه السكينة حىت  -صلى اهللا عليه و سلم  -أفاض رسول اهللا : عن الفضل بن عباس قال 

  حصى اخلذف يا أيها الناس عليكم حصى اخلذف يعين حصى اجلمار يشري بيده : أتى مىن فلما هبط حمسرا قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد حدثنا قبيصة بن عقبة عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن  - ٦٧٣١
  سعيد بن جبري عن ابن عباس 

جعل وأعرايب معه بنة له حسناء ف -صلى اهللا عليه و سلم  -كنت ردف رسول اهللا : عن الفضل بن عباس قال 



 -صلى اهللا عليه و سلم  -يأخذ برأسي فيلويه وكان رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -يعرضها لرسول اهللا 
  يليب حىت رمى مجرة العقبة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن ابن عباس  - ٦٧٣٢
منم عرفات و أسامة ردفه فجالت به الناقة  -صلى اهللا عليه و سلم  -أفاض رسول اهللا : ضل بن عباس قال عن الف

وهو واقف فضرهبا قبل أن يفيض وهو رافع يديه ال جتاوزان رأسه فلما أفاض سار على هينته حىت أتى مجعا مث أفاض 
  يليب حىت رمى مجرة العقبة  -ليه و سلم صلى اهللا ع -ما زال النيب : من مجع و الفضل ردفه فقال الفضل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر حدثنا احلسن بن موسى عن محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس  - ٦٧٣٣
  قام يف الكعبة ومل يركع ومل يسجد  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن الفضل بن عباس 

  إسناده صحيح : سليم أسد قال حسني 

  حدثنا أبو بكر حدثنا عفان حدثنا شعبة عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس  - ٦٧٣٤
  ضعفة بين هاشم أن يتعجلوا من مجع بليل  -صلى اهللا عليه و سلم  -أمر رسول اهللا : عن الفضل بن عباس قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

   بن منري حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي بن حسني عن ابن عباس حدثنا حممد بن عبد اهللا - ٦٧٣٥
فرمى مجرة العقبة بسبع حصيات فكرب مع  -صلى اهللا عليه و سلم  -كنت ردف النيب : عن الفضل بن عباس قال 

  كل حصاة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس حدثنا مسروق بن املزربان حدثنا حفص ابن غياث عن  - ٦٧٣٦
  شرب يوم عرفة  -صلى اهللا عليه و سلم  -رأيت رسول اهللا : عن الفضل بن عباس قال 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن  - ٦٧٣٧
  عباس 

يا رسول اهللا إن : فقالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -أتت امرأة من خثعم رسول اهللا : عباس قال حدثنا الفضل بن 
  أيب أدركته فريضة اهللا يف احلج وهو شيخ كبري ال يستطيع أن يثبت على دابته 

  فحجي عن أبيك : قال 
  ن أمها قال معمر وكان حيىي بن أيب إسحاق حيدث أنه مسع سليمان بن يسار أهنا امرأة سألت ع

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أخربين الليث عن عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أيب أنس : حدثنا هارون حدثنا عبد اهللا بن وهب قال  - ٦٧٣٨
  عن عبد اهللا عن ربيعة بن احلارث 

هد مستقبال يف كل الصالة مثىن مثىن وتش: أنه قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن الفضل بن عباس عن رسول اهللا 
يا رب يا : ترفعهما إىل ربك مستقبال ببطوهنا وجهك وتقول : ركعتني وتضرع وختشع وتساكن مث تقنع يديك يقول 

  من مل يفعل ذلك فهي خداج ! رب 

  مسند فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليهما

  حممد عن أبيه  حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن - ٦٧٣٩
تسعا باملدينة مل حيج مث أذن يف الناس باخلروج فلما جاء  -صلى اهللا عليه و سلم  -أقام رسول اهللا : عن جابر قال 

صلى اهللا عليه  -ذا احلليفة صلى بذي احلليفة فولدت أمساء بنت عميس حممد بن أيب بكر وأرسلت إىل رسول اهللا 
صلى اهللا  -ففعلت فلما اطمأن صدر راحلة رسول اهللا : لثوب وأهلي قال اغتسلي واستثفري با: فقال  -و سلم 

صلى اهللا عليه و  -على ظهر البيداء أهل وأهللنا معه ال نعرف إال احلج وله خرجنا ورسول اهللا  -عليه و سلم 
  بني أظهرنا والقرآن ينزل عليه وهو يعرف تأويله وإمنا يفعل ما أمر به  -سلم 

بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل مد بصري والناس مشاة والركبان فجعل رسول اهللا فنظرت : قال جابر 
لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك فلما قدمنا مكة بدأ فاستلم الركن : يليب يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -

واختذوا من مقام { : ل اهللا قا: فقال  -فسعى ثالثة أطواف ومشى أربعا فلما فرغ من طوافه وانطلق إىل املقام 
  صلى خلف مقام إبراهيم ركعتني ]  ١٢٥: البقرة [ } إبراهيم مصلى 

قل هو { و ]  ١: الكافرون [ } قل يا أيها الكافرون { : كان يقرأ فيهما بالتوحيد : قال أيب : قال جعفر بن حممد 
  ومل يذكر ذلك عن جابر : قال ]  ١: اإلخالص [ } اهللا أحد 
إن الصفا واملروة من { : نبدأ مبا بدأ اهللا به : مث انطلق إىل الركن فاستلمه مث انطلق إىل الصفا فقال : ر قال جاب

ال إله إال اهللا وحده ال : فرقي على الصفا حىت بدا له البيت وكرب ثالثا وقال ]  ١٥٨: البقرة [ } شعائر اهللا 
هو على كل شيء قدير ثالثا ودعا يف ذلك مث هبط من الصفا شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت بيده اخلري و

فمشى حىت إذا تصوبت قدماه يف بطن املسيل سعى حىت إذا صعدت قدماه يف بطن املسيل مشى إىل املروة فرقي 
من مل يكن معه اهلدي فليحلل ومن : على املروة حىت بدا له البيت فقال مثل ما قال على الصفا فطاف سبعا فقال 

عه اهلدي فليقم على إحرامه فإين لوال أن معي هديا ألحللت ولو أين استقبلت من أمري ما استدبرت ألهللت كان م
  بعمرة 

  بأي شيء أهللت يا علي ؟ :  -صلى اهللا عليه و سلم  -وقدم علي من اليمن فقال له النيب : قال 
  اللهم إين أهل مبا أهل به رسولك : قلت : قال 
  ال حتل فإن معي هديا ف: قال 

  من أمرك هبذا ؟ : فدخلت على فاطمة وقد اكتحلت ولبست ثيابا صبيغا فقلت : قال علي 
حمرشا على  -صلى اهللا عليه و سلم  -فانطلقت إىل رسول اهللا : فكان علي يقول بالعراق : أيب أمرين قال : قالت 

  صدقت أنا أمرهتا : فاطمة مستثبا يف الذي قالت فقال 
مئة بدنة من ذلك بيده ثالثا وستني بدنة وحنر علي ما غرب مث أخذ  -صلى اهللا عليه و سلم  -هللا وحنر رسول ا: قال 



  من كل بدنة قطعة فطبخوا مجيعا فأكال من اللحم وشربا من املرق 
بل لألبد دخلت العمرة يف احلج وشبك : يا رسول اهللا ألعامنا هذا أم لألبد ؟ قال : قال سراقة بن مالك بن جعشم 

  أصابعه  بني
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد عن حممد بن إسحاق عن أبيه عن احلسن بن أيب احلسن  - ٦٧٤٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكل يف بيتها عرقا فجاءه بالل فآذنه بالصالة فقام : عن فاطمة بنت رسول اهللا 

  مم أتوضأ ؟ أي بنية : يا أبة أال توضأ ؟ قال : بثوبه فقلت ليصلي فأخذت 
  أوليس أطهر طعامكم ما مسته النار :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقلت مما مست النار فقال رسول اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حلسني حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن شيبة بن نعامة عن فاطمة بنت ا - ٦٧٤١
لكل بين أم عصبة ينتمون إليه إال ولد :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن فاطمة الكربى قالت 

  فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ار عن حيىي بن حدثنا احلسني بن األسود حدثنا عمرو بن حممد العنقزي حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دين - ٦٧٤٢
  : جعدة قال 

إن عيسى بن :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال يل رسول اهللا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قالت فاطمة بنت النيب 
  مرمي مكث يف بين إسرائيل أربعني سنة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بن خالد احلنفي حدثنا موسى بن يعقوب حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة البصري حدثنا حممد  - ٦٧٤٣
صلى اهللا عليه و  -جاءت فاطمة إىل النيب : الزمعي عن هاشم بن هاشم عن عبد اهللا بن وهب عن أم سلمة قالت 

أخربين أنه مقبوض يف هذه السنة : فسارها بشيء فبكت مث سارها بشيء فضحكت فسألتها عنه فقالت  -سلم 
  سيدة نساء أهل اجلنة إال فالنة ؟ فضحكت  ما يسرك أن تكوين: فبكيت فقال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا ابن إمساعيل بن أيب مسينة حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن فراس عن الشعيب عن مسروق  - ٦٧٤٤
  حنوه : عن عائشة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

   حدثنا زكريا بن أيب زائدة عن فراس عن الشعيب عن مسروق حدثنا أبو خثيمة حدثنا الفضل بن دكني - ٦٧٤٥
مرحبا بابنيت : فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أقبلت فاطمة متشي كأن مشيها مشية رسول اهللا : عن عائشة قالت 

ما رأيت : وأسر إليها حديثا فبكت مث أسر إليها حديثا فضحكت فقلت  -أو عن يساره  -وأجلسها عن ميينه 



ما كنت ألفشي : ؟ قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -أي شيء أسر إليك رسول اهللا ! وم حزنا أقرب من فرح كالي
إن جربيل كان يأتيين فيعارضين القرآن : قال : فلما قبض سألتها فقالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -سر رسول اهللا 

ضر ونعم السلف أنا لك وإنك أول أهل بييت حلوقا مرة وإنه أتاين العام فعارضين به مرتني وال أرى أجلي إال قد ح
  فضحكت : ؟ قالت  -أو نساء هذه األمة  -أما ترضني أن تكوين سيدة نساء املؤمنني : يب فبكيت لذلك فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب عبد الرمحن  حدثين ربيعة املعافري: حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا املفضل ابن فضالة قال  - ٦٧٤٦
  احلبلي 

يوما فلما فرغ انصرف ووقف وسط  -صلى اهللا عليه و سلم  -قربنا مع رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عمرو قال 
صلى اهللا عليه و  -الطريق فإذا حنن بامراة مقبلة ال نظن أنه عرفها فلما دنت إذا هي فاطمة فقال هلا رسول اهللا 

أو  -أتيت يا رسول اهللا اهل هذا البيت فرمحت إليهم ميتهم : من بيتك ؟ قالت يا فاطمة ما أخرجك :  -سلم 
  ال أحفظ أي ذلك قالت  -عزيتهم 

معاذ اهللا وقد مسعتك : لعلك بلغت معهم الكدى ؟ قالت :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال رسول اهللا : قال ربيعة 
شك أبو حيىي  -أو أبو أبيك  -حىت يراها جدك أبو أمك  لو بلغت الكدى ما رأيت اجلنة: تذكر فيها ما تذكر قال 

  أحسبها املقابر : فسألت ربيعة عن الكدى فقال 
  هي املقابر : فلما رأيت ربيعة شك لقيت يزيد بن أيب حبيب فأخربته حبديث ربيعة وسألته الكدى فقال : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

جنازة رجل فلما وضعت  -صلى اهللا عليه و سلم  -وحضر رسول اهللا  :قال يزيد بن أيب حبيب  - ٦٧٤٧
ارجعي ومل يصل عليها حىت : ليصلي عليها أبصر امرأة فسأل عنها فقيل له هي أخت امليت يا رسول اهللا فقال هلا 

  توارت 
  وقد حضرت أم سلمة أبا سلمة : قال يزيد 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

فاطمة بنت : رة بن مغلس حدثنا عبيد بن وسيم اجلمال أخربنا احلسن بن احلسن عن أمه حدثنا جبا - ٦٧٤٨
  احلسني أبيها حسني بن علي 

ال يلومن امرؤ إال نفسه بات ويف يده ريح :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال النيب : عن أمه فاطمة بنت حممد قالت 
  غمر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

نا أبو سعيد األشج حدثنا ابن إدريس عن أيب اجلحاف داود بن أيب عوف عن حممد بن عمرو اهلامشي حدث - ٦٧٤٩
  عن زينب بنت علي 

[ هذا يف اجلنة وإن من شيعته : إىل علي فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -نظر النيب : عن فاطمة بنت حممد قالت 
  ن الرافضة من لقيهم فليقتلهم فإهنم مشركون يرفضونه هلم نبز يسمو] مث [ يعلمون اإلسالم ] قوما 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا عيسى بن سامل حدثنا وهب بن عبد الرمحن القرشي عن جعفر بن حممد عن أبيه  - ٦٧٥٠
يف جمرى الغائط و البول فأخذها فأماط  -كسرة : أو قال  -أنه دخل املتوضأ فأصاب لقمة : عن احلسن بن علي 

يا : يا غالم ذكرين هبا إذا توضأت فلما توضأ قال للغالم : عنها األذى فغسلها غسال نعما مث دفعها إىل غالمه فقال 
فقال له : فاذهب فأنت حر لوجه اهللا قال : يا موالي أكلتها قال : فقال  -الكسرة : أو قال  -غالم ناولين اللقمة 

ألين مسعت من فاطمة بنت رسول اهللا تذكر عن أبيها رسول اهللا صلى : يا موالي ألي شيء أعتقتين ؟ قال : الغالم 
من جمرى الغائط والبول فأخذها فأماط عنها األذى وغسلها  -أو كسرة  -من أخذ لقمة :  -اهللا عليه و سلم 

  غسال نعما مث أكلها مل تستقر يف بطنه حىت يغفر له فما كنت ألستخدم رجال من أهل اجلنة 

أتينا جابر بن عبد اهللا : ري بن حرب حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا جعفر بن حممد حدثين أيب قال حدثنا زه - ٦٧٥١
وذكر احلديث بطوله وهو عندنا  -صلى اهللا عليه و سلم  -فسألناه عن حجة رسول اهللا  -وهو يف بين سلمة  -

  مكتوب يف مسند جابر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاءت : رمحن بن صاحل حدثنا حممد بن فضيل عن الوليد بن مجيع عن أيب الطفيل قال حدثنا عبد ال - ٦٧٥٢
: أم أهله ؟ قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -يا خليفة رسول اهللا أنت ورثت رسول اهللا : فاطمة إىل أيب بكر فقالت 

إذا أطعم : يقول  -و سلم  صلى اهللا عليه -إين مسعت رسول اهللا : بل أهله قالت فما بال سهم رسول اهللا ؟ قال 
  أنت ورسول اهللا أعلم : اهللا نبيا طعمة مث قبضه جعله للذي يقوم بعده فرأيت أن أرده على املسلمني فقالت 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

بن  حدثين زياد بن سعد عن الزهري عن علي: حدثنا حممد بن عباد املكي حدثنا سفيان بن عيينة قال  - ٦٧٥٣
صلى اهللا عليه  -ائيت رسول اهللا : اجتمعن إىل فاطمة فقلن هلا  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن أزواج النيب : حسني 
أما حتبينمن أحب : إن أزواجك ينشدنك العدل يف بنت أيب قحافة فأتته فذكرت ذلك له فقال : وقويل له  -و سلم 
  فإين أحب هذه : بلى قال : ؟ قالت 

  رجاله ثقات : أسد  قال حسني سليم

  حدثنا احلسن بن عرفة حدثنا حممد بن خازم عن ليث بن أيب سليم عن عبد اهللا بن احلسن  - ٦٧٥٤
بسم اهللا : إذا دخل املسجد قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : عن فاطمة بنت رسول اهللا قالت 

بسم اهللا والسالم على : بواب رمحتك وإذا خرج قال والسالم على رسول اهللا اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أ
  رسول اهللا اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن عائشة حدثته أن رسول اهللا : حدثنا زهري حدثنا يعقوب حدثنا أيب عن أبيه أن عروة بن الزبري حدثه  - ٦٧٥٥
ما هذا : دعا بنته فاطمة فسارها فبكت مث سارها فضحكت قالت عائشة فقلت لفاطمة  -صلى اهللا عليه و سلم  -

  الذي سارك به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبكيت مث سارك فضحكت ؟ 



  سارين فأخربين مبوته فبكيت مث سارين فأخربين أين أول من يتبعه من أهله فضحكت : قالت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا زهري حدثنا جرير بن عبد احلميد عن سهيل عن أبيه  - ٦٧٥٦
أال أدلك على ما هو خري من : خادما فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -سألت فاطمة النيب : عن أيب هريرة قال 

  ذلك ؟ تسبحني اهللا وتكبربين وحتمدين اهللا إذا أويت إىل فراشك مئة مرة 
  ح إسناده صحي: قال حسني سليم أسد 

  مسند احلسن بن علي بن أيب طالب

ملا قتل علي قام حسن : حدثنا السامي حدثنا سكني بن عبد العزيز حدثنا جعفر عن أبيه عن جده قال  - ٦٧٥٧
أما بعد واهللا لقد قتلتم الليلة رجال يف ليلة نزل فيها القرآن وفيها رفع : بن علي خطيبا فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال 

  وفيها قتل يوشع ابن نون فىت موسى عليه السالم عيسى بن مرمي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن احلسن بن : وحدثين أيب عن خالد بن جابر عن أبيه : حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا سكني قال  - ٦٧٥٨
  علي مثل هذا وزاد فيه تيب على بين إسرائيل 

ليبعثه يف  -صلى اهللا عليه و سلم  -قه أحد كان بعده وإن كان النيب واهللا ما سبقه أحد كان قبله وال حل: وقال 
السرية وجربيل عن ميينه وميكائيل عن يساره واهللا ما ترك صفراء وال بيضاء إال مثان مئة أو سبع مئة درهم أرصدها 

  خلادم يشتريها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قلت : ل حدثنا شعبة حدثنا ابن أيب مرمي قال ك مسعت السعدي يقول حدثنا حممد بن اخلطاب حدثنا مؤم - ٦٧٥٩
   -صلى اهللا عليه و سلم  -ما حتفظ من رسول اهللا : للحسن 

اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما : مسعته يدعو هذا الدعاء : قال 
  ى عليك وإنه ال يذل من واليت تباركت وتعاليت أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي وال يقض

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين حسني األشقر حدثنا عبد اهللا بن بكري عن حكيم بن جبري عن : حدثنا حممد بن مرزوق قال  - ٦٧٦٠
  : سوار أبو إدريس عن املسيب بن جنبة قال 

  احلرب خدعة :  -لى اهللا عليه و سلم ص -قال رسول اهللا : دخلت على احلسن بن علي فقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا أبو بكر احلنفي حدثنا عبد اهللا بن نافع أخربين العالء بن عبد  - ٦٧٦١
صلوا يف :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : مسعت احلسن بن علي بن أيب طالب قال : الرمحن قال 



  بيوتكم ال تتخذوها قبورا وال تتخذوا بييت عيدا صلوا علي وسلموا فإن صالتكم وسالمكم يبلغين أينما كنتم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت أبا : حدثنا موسى بن حممد حدثنا عبد امللك ابن عمرو حدثنا شعبة عن بريد بن أيب مرمي قال  - ٦٧٦٢
  : احلوراء السعدي قال 
وجدت مترة من متر الصدقة : ؟ قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت من رسول اهللا : سألت احلسن بن علي 

يارسول اهللا مل : من يف بلعاهبا فألقاها يف التمر فقيل  -صلى اهللا عليه و سلم  -فألقيتها يف يف فأخذها رسول اهللا 
  ألن الصدقة ال حتل آلل حممد : أخذهتا ؟ قال 

  دع ما يريبك إىل ما ال يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة : ول وكان يق
اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل فيما : وكان يعلمنا هذا الدعاء : قال 

  أعطيت واكفين شر ما قضيت فإنك تقضي وال يقضى عليك وإنه ال يذل من واليت تباركت وتعاليت 
  إسناده حسن : ال حسني سليم أسد ق

  حدثنا أبو ربيع حدثنا حممد بن خازم حدثنا سعد بن طريف عن عمري بن مأمون بن زرارة  - ٦٧٦٣
  حتفة الصائم الدهن واجملمر :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن احلسن بن علي قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  : هيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أيب حيىي قال حدثنا إبرا - ٦٧٦٤
أهل بيت ملعونون : كنت بني احلسني و احلسن و مروان يتشامتان فجعل احلسن يكف احلسني فقال مروان : 

 - عليه و سلم صلى اهللا -أهل بيت ملعونون ؟ فواهللا لقد لعنك اهللا على لسان نبيه : أقلت : فغضب احلسن فقال 
  وأنت يف صلب أبيك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء  - ٦٧٦٥
: كلمات أقوهلن يف قنوت الوتر  -صلى اهللا عليه و سلم  -علمين جدي رسول اهللا : عن احلسن بن علي قال 

للهم عافين فيمن عافيت وتولين فيمن توليت واهدين فيمن هديت وقين شر ما قضيت فإنك تقضي وال يقضى ا
  عليك وإنه ال يذل من واليت سبحانك تباركت وتعاليت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو معمر حدثنا جرير عن عطاء ابن السائب عن أيب حيىي النخعي  - ٦٧٦٦
 -واهللا مث واهللا لقد لعنك اهللا : و احلسني مر هبما مروان فقال هلما قوال قبيحا فقال احلسن أو احلسني  أن احلسن: 

  فسكت مروان : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -على لسان نبيه  -احلكم  -وأنت يف صلب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



مد بن عباد اهلنائي حدثنا الرباء بن أيب فضالة أخربنا حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة حدثنا حم - ٦٧٦٧
  : احلضرمي عن أيب مرمي رضيع اجلارود قال 

رأيت الرب تعاىل ! أيها الناس رأيت البارحة يف منامي عجبا : كنت بالكوفة فقام احلسن بن علي خطيبا فقال : 
مة من قوائم العرش فجاء أبو بكر فوضع حىت قام عند قائ -صلى اهللا عليه و سلم  -فوق عرشه فجاء رسول اهللا 

رب سل : يده على منكب رسول اهللا مث جاء عمر فوضع يده على منكب أيب بكر مث جاء عثمان فكان نبذة فقال 
فقيل لعلي أال ترى ما حيدث به : فانثعب من السماء ميزابان من دم يف األرض قال : عبادك فيم قتلوين ؟ قال 

  أى حيدث مبا ر: احلسن ؟ قال 
  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا مجيع بن عمر بن عبد الرمحن العجلي عن جماهد أو جمالد عن طحرب  - ٦٧٦٨
  العجلي 

واضعا يده على  -صلى اهللا عليه و سلم  -ال أقاتل بعد رؤيا رأيتها رأيت رسول اهللا : عن احلسن بن علي قال 
ورأيت عمر واضعا يده على أيب بكر  -صلى اهللا عليه و سلم  -واضعا يده على النيب  العرش ورأيت أبا بكر

  دماء عثمان يطلب اهللا به : ما هذه الدماء ؟ قيل : ورأيت عثمان واضعا يده على عمر ورأيت دماء دوهنم فقلت 
  إسناده مسلسل بالضعفاء : قال حسني سليم أسد 

  سليمان عن حريز بن عثمان عن عبد الرمحن بن أيب عوف  حدثنا أبو بكر حدثنا إسحاق بن - ٦٧٦٩
رعال و ذكوان و  -صلى اهللا عليه و سلم  -أمل يلعن رسول اهللا ! وحيك : عن احلسن بن علي أنه قال أليب األعور 

  عمرو بن سفيان 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  دثنا حممد بن إسحاق عن أبيه حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا ابن فضيل ح - ٦٧٧٠
  بيت فاطمة وذكر احلديث  -صلى اهللا عليه و سلم  -دخل رسول اهللا : عن احلسن بن علي قال 

  وكتبناه يف أحاديث ابن منري يف اإلمالء 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

د بن يسار اهلمداين عن علي حدثنا إمساعيل بن موسى بن بنت السدي حدثنا سعيد خثيم اهلاليل عن الولي - ٦٧٧١
  : طلحة موىل بين أمية قال ] أيب [ بن 
فمر يف املدينة و حسن : حج معاوية بن أيب سفيان وحج معه معاوية بن حديج وكان من أسب الناس لعلي قال : 

  هذا معاوية ابن حديج الساب لعلي : بن علي ونفر من أصحابه جالس فقيل له 
  أجبه : ه رسول فقال فأتا: علي الرجل قال : قال 
نعم قال : أنت معاوية بن حديج ؟ قال : احلسن بن علي يدعوك فأتاه فسلم عليه فقال له احلسن : من ؟ قال : قال 

  فرد ذلك عليه : 
وما أراك  -أما واهللا لئن وردت عليه احلوض : فكأنه استحيا فقال له احلسن : فأنت الساب لعلي ؟ قال : قال 



وقد { را اإلزار على ساق يذود عنه رايات املنافقني ذود غريبة اإلبل قول الصادق املصدوق لتجدنه مشم -ترده 
  ]  ٦١: طه [ } خاب من افترى 

  مسند احلسني بن علي بن أيب طالب

حدثنا احلسن بن عمر بن شقيق اجلرمي حدثنا جعفر بن سليمان عن النضر بن محيد الكندي عن سعد  - ٦٧٧٢
  حممد بن علي عن أبيه اإلسكاف عن أيب جعفر 

إن اهللا حيب من أصحابك ثالثة ! يا حممد : فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أتى جربيل النيب : عن جده قال 
  علي بن أيب طالب و أبو ذر و املقداد بن األسود : فأحبهم 

بن مالك فرجا أن يكون وعنده أنس  -يا حممد إن اجلنة لتشتاق إىل ثالثة من أصحابك : قال فأتاه جربيل فقال له 
  لبعض األنصار 

يا أبا بكر إين : عنهم فهابه فخرج فلقي أبا بكر فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فأراد أن يسأل رسول اهللا : قال 
إن اجلنة تشتاق إىل ثالثة من أصحابك : آنفا فأتاه جربيل فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -كنت عند رسول اهللا 
فتسأله  -صلى اهللا عليه و سلم  -بعض األنصار فهبته أن أسأله فهل لك أن تدخل على نيب اهللا فرجوت أن يكون ل

  إين أخاف أن أسأله فال أكون منهم ويشمت يب قومي : ؟ فقال 
  مث لقيين عمر بن اخلطاب فقال له مثل قول أيب بكر 

 -ن منهم فحمدت اهللا فدخل على نيب اهللا نعم إن كنت منهم فأمحد اهللا وإن مل أك: فلقي عليا فقال له علي : قال 
يا حممد إن اجلنة : إن أنسا حدثين أنه كان عندك آنفا وإن جربيل أتاك فقال : فقال  -صلى اهللا عليه و سلم 

أنت منهم يا علي و عمار بن ياسر وسيشهد معك : فمن هم يل نيب اهللا ؟ قال : لتشتاق إىل ثالثة من أصحابك قال 
  عظيم خريها وسلمان وهو منا أهل البيت وهو ناصح فاختذه لنفسك مشاهد بني فضلها 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  قلت لعبيد اهللا بن أيب يزيد رأيت حسني بن علي ؟ : حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا سفيان قال  - ٦٧٧٣
ري أخضب وترك ذلك املكان تشبها برسول اهللا أسود الرأس واللحية إال شعريات هاهنا يف مقدم حليته فال أد: قال 

  أو مل يكن شاب منه غري ذلك  -صلى اهللا عليه و سلم  -
قد قامت : إجلس فقال : سجد بني اإلمام وبني بعض الناس فقيل له  -وقد أقيمت الصالة  -ورأيت حسنا : قال 

  الصالة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لزهراين حدثنا فرح بن فضالة عن عبد اهللا بن عامر عن حممد بن عبد اهللا بن عمرو ابن حدثنا أبو الربيع ا - ٦٧٧٤
  عثمان عن أمه فاطمة بنت احلسني 
ال تدميوا النظر إىل اجملذمني وإذا كلمتموهم : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أبيها حسني بن علي عن النيب 

  فليكن بينكم وبينهم قيد رمح 
  إسناده ضعيف : سد قال حسني سليم أ



حدثنا يعقوب بن عيسى جار أمحد بن حنبل حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن املطلب عن عبد  - ٦٧٧٥
  الرمحن بن احلارث بن عبد اهللا عن زيد بن علي بن حسني عن أيب 

  من قتل دون حقه فهو شهيد :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن جده قال 
  إسناده حسن : سني سليم أسد قال ح

حدثين عمارة بن غزية : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا خالد بن خملد حدثنا سليمان بن بالل قال  - ٦٧٧٦
  مسعت عبد اهللا بن علي بن حسني حيدث عن أبيه : األنصاري قال 
  نده فلم يصل علي إن البخيل من ذكرت ع:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن جده قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الرمحن بن سالم اجلمحي حدثنا هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت احلسني أهنا مسعت  - ٦٧٧٧
  : أباها 

ما من مسلم وال مسلمة تصيبه مصيبة : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : احلسني بن علي يقول 
  ن قدم عهدها فيحدث هلا استرجاعا إال أحدث اهللا له عند ذلك وأعطاه ثواب ما وعده عليها يوم أصيب هبا وإ

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  بإسناده حنوه : حدثنا حوثرة حدثنا هشام أبو املقدام  - ٦٧٧٨

  عبيد اهللا العقيلي  حدثنا جبارة حدثنا حيىي بن العالء عن زيد بن أسلم عن طلحة بن - ٦٧٧٩
إن يف اجلمعة لساعة ال حيتجم فيها أحد إال :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن احلسني بن علي قال 

  مات 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا جبارة حدثنا حيىي بن العالء عن مروان بن سامل عن طلحة بن عبيد اهللا  - ٦٧٨٠
من ولد له فأذن يف أذنه اليمىن وأقام يف أذنه اليسرى :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا :  عن حسني قال

  مل تضره أم الصبيان 
  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا جبارة حدثنا حيىي بن العالء عن مروان بن سامل عن طلحة بن عبيد اهللا  - ٦٧٨١
: أمان أميت من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -ل اهللا قال رسو: عن احلسني بن علي قال 

  ]  ٦٧: الزمر [ } وما قدروا اهللا حق قدره { ]  ٤١: هود [ } بسم اهللا جمريها ومرساها إن ريب لغفور رحيم { 
  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

   بن زيد عن احلسن بن زيد عن أبيه حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سامل حدثنا حسني - ٦٧٨٢
كان يتوضأ فغسل موضع سجوده باملاء حىت يسيله على :  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن احلسني بن علي أن النيب 



  موضع السجود 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا كامل بن طلحة حدثنا أبو هشام القناد  - ٦٧٨٣
  املغبون ال حممود وال مأجور : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -لنيب عن احلسني بن علي يرفعه إىل ا

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

دحثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن مصعب بن حممد عن يعلى بن أيب حيىي عن فاطمة بنت  - ٦٧٨٤
  حسني 

  ئل حق وإن جاء على فرس للسا:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أبيها قال 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا عمر ابن شبيب عن يوسف الصباغ  - ٦٧٨٥
من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -وال أعلمه إال عن النيب : عن احلسني 

   ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شهده
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن يزيد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء قال  - ٦٧٨٦
رب اهدين : كلمات أقوهلن يف قنوت الوتر  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال احلسني بن علي علمين رسول اهللا : 

عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل فيما أعطيت وقين شر ما قضيت فإنك تقضي وال فيمن هديت وعافين فيمن 
  يقضى عليك وإنك ال تذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مسند عبد اهللا بن جعفر اهلامشي

مد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب عن حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا حم - ٦٧٨٧
  احلسن بن سعد موىل احلسن بن علي 

ذات يوم خلفه فأسر إيل حديثا ال أحدث  -صلى اهللا عليه و سلم  -أردفين رسول اهللا : عن عبد اهللا بن جعفر قال 
: ل يعين حلاجته هدف أو حائش خن -صلى اهللا عليه و سلم  -به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر رسول اهللا 

جزع وذرفت عيناه  -صلى اهللا عليه و سلم  -حائطا فدخل حائطا لرجل من األنصار فإذا فيه مجل فلما رأى النيب 
من رب هذا اجلمل ملن : فمسح رأسه إىل سنامه وذفراه فسكن ففقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فأتاه النيب : قال 

أفال تتقي اهللا يف هذه البهيمة ؟ ملكك اهللا : يا رسول اهللا قال  هو يل: هذا اجلمل ؟ فجاء فىت من األنصار فقال 
  إياها فإنه شكا إيل أنك جتيعه وتدئبه ؟ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا شيبان حدثنا مهدي حدثنا حممد ابن عبد اهللا بن أيب يعقوب عن احلسن بن سعد موىل احلسن ابن  - ٦٧٨٨
  علي 

ذات يوم خلفه فأسر إيل حديثا ال أحدث  -صلى اهللا عليه و سلم  -أردفين رسول اهللا : قال  عن عبد اهللا بن جعفر
  به أحدا من الناس 

حلاجة هدف أو حائش فذكر حنو حديث عبد  -صلى اهللا عليه و سلم  -وكان أحب ما أستتر به رسول اهللا : قال 
  اهللا بن حممد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  نا مصعب بن عبد اهللا الزبريي حدثنا أيب عن إمساعيل بن عبد اهللا جعفر حدث - ٦٧٨٩
  رداء وعمامة : وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران  -صلى اهللا عليه و سلم  -رأيت رسول اهللا : عن أبيه قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

بد اهللا بن اهلاد عن معاوية بن عبد اهللا بن حدثنا مصعب حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن يزيد بن ع - ٦٧٩٠
  جعفر 

ال متثلوا : مر بأناس يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أبيه ألن رسول اهللا 
  بالبهائم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مسعت مورقا : حول قال حدثنا موسى بن حممد حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا عاصم األ - ٦٧٩١
قدم من سفر فاستقبلته أنا وغالم من بين هشام  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن عبد اهللا بن جعفر 

  فحملنا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أن  :حدثين عبد اهللا بن مسافع : حدثنا موسى بن حممد حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال  - ٦٧٩٢
  مصعب بن شيبة أخربه عن عقبة بن حممد بن احلارث 

من شك يف صالة فليسجد سجدتني وهو : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن عبد اهللا بن جعفر أن رسول اهللا 
  جالس 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اعيل بن أيب حكيم عن القاسم حدثنا حممد بن عبد اهللا حدثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق عن إمس - ٦٧٩٣
  بن حممد 

  ال يقولن أحد إين خري بن يونس بن مىت :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن جعفر قال 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



  مد بن عقيل حدثين عبد اهللا بن حم: حدثنا حممد بن عبد اهللا حدثنا أيب عن إبراهيم بن الفضل قال  - ٦٧٩٤
  كان يتختم بيمينه  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن عبد اهللا بن جعفر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا القاسم بن أيب شيبة حدثنا وهب ابن جرير عن أبيه عن حممد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن  - ٦٧٩٥
  أبيه 

  بشر خدجية ببيت يف اجلنة من قصب :  -اهللا عليه و سلم  عن عبد اهللا بن جعفر أن النيب صلى
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حممد بن عبد اهللا حدثنا احلارث ابن النعمان حدثنا شيبان عن جابر عن حممد بن علي  - ٦٧٩٦
  ا سم على قرنه بعدم -صلى اهللا عليه و سلم  -احتجم رسول اهللا : عن عبد اهللا بن جعفر قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين هشام بن عروة عن : حدثنا خليفة بن خياط حدثنا بكر بن سليمان حدثنا حممد بن إسحاق قال  - ٦٧٩٧
  أبيه 

خدجية ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب  -صلى اهللا عليه و سلم  -بشر رسول اهللا : عن عبد اهللا بن جعفر قال 
  فيه وال نصب 

  إسناده جيد : سني سليم أسد قال ح

  حدثنا حمرز بن عون بن أيب عون حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه  - ٦٧٩٨
  يأكل القثاء بالرطب  -صلى اهللا عليه و سلم  -رأيت النيب : عن عبد اهللا بن جعفر قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ن إبراهيم بن الفضل عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن منري ع - ٦٧٩٩
  يف ميينه  -صلى اهللا عليه و سلم  -رأيت خامت النيب : عن عبد اهللا بن جعفر قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة حدثنا روح حدثنا ابن جريج عن عبد اهللا بن مسافع عن مصعب بن  - ٦٨٠٠
  شيبة عن عقبة بن حممد بن احلارث 

إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن جعفر قال 
  صلى فليسجد سجدتني إذا فرغ من صالته 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

و إسحاق الفزاري عن سفيان بن عيينة عن جعفر حدثنا جماهد بن موسى حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أب - ٦٨٠١
  بن خالد عن أبيه 



اصنعوا آلل جعفر طعاما فقد :  -صلى اهللا عليه و سلم  -نعي جعفر قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن جعفر قال 
  أتاهم أمر يشغلهم أو يشغلون به 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا خملد عن عبد اهللا بن مسافع عن عقبة بن حممد بن احلارث  حدثنا أبو سلمة ابن السباك - ٦٨٠٢
من شك يف صالته فليسجد سجدتني بعدما : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن عبد اهللا بن جعفر أن رسول اهللا 

  يسلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

خي عن سفيان عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن حدثنا إمساعيل بن يوسف البصري حدثنا عمر بن هارون البل - ٦٨٠٣
  جعفر 

  إذا رأيتم من يزهد يف الدنيا فادنوا منه فإنه يلقى احلكمة :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أبيه قال 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  طلحة بن حيىي عن موسى بن طلحة حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا يونس بن بكري حدثنا  - ٦٨٠٤
إن ابن أخيك يؤذينا يف نادينا ويف مسجدنا : جاءت قريش إىل أيب طالب فقالوا : حدثنا عقيل بن أيب طالب قال 

يا ابن أخي إن بين عمك يزعمون أنك تؤذيهم : ائتين مبحمد فذهبت فأتيته به فقال : يا عقيل : فاهنه عن أذانا فقال 
  هم فانته عن ذلك يف ناديهم ويف مسجد

نعم قال : أترون هذه الشمس ؟ قالوا : بصره إىل السماء فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فخلق رسول اهللا : قال 
ما كذبنا ابن أخي : أبو طالب : فقال : ما أنا بأقدر أن أدع لكم ذلك على أن تستشعلوا يل منها شعلة قال : 

  فارجعوا 
  وي إسناده ق: قال حسني سليم أسد 

  مسند عبد اهللا بن الزبري رمحه اهللا

كنت : حدثنا داودبن رشيد حدثنا معمر عن حجاج عن الفرات أيب عبد اهللا عن سعيد بن جبري قال  - ٦٨٠٥
  جالسا عند عبد اهللا بن عتبة بن مسعود وكان ابن الزبري جعله على قضاء الكوفة 

صلى اهللا عليه و  -ت تسألين عن اجلد وإن رسول اهللا سالم عليك أما بعد فإنك كن: إذ جاءه كتاب ابن الزبري 
لو كنت متخذا من هذه األمة خليال من دون ريب الختذت ابن أيب قحافة ولكنه أخي يف الدين : قال  -سلم 

  وصاحيب يف الغار 
  وجعل اجلد أبا فأحق من أخذنا به قول أيب بكر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  يثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن حممد بن عجالن عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري حدثنا أبو خ - ٦٨٠٦
  وأشار بالسباحة  -يدعوا هكذا  -صلى اهللا عليه و سلم  -رأيت رسول اهللا : عن أبيه قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  د اهللا بن الزبري حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن عجالن عن عامر بن عب - ٦٨٠٧
ووضع حيىي يده اليمىن  -هكذا : إذا قعد يف التشهد قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : عن أبيه قال 

  على فخذه اليمىن واليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسباحة ومل جياوز بصره إشارته 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  : دثنا إمساعيل بن إبراهيم عن حبيب بن الشهيد عن عبد اهللا بن أيب مليكة قال حدثنا أبو خيثمة ح - ٦٨٠٨
صلى اهللا عليه و  -أتذكر يوم تلقينا رسول اهللا :  -أو ابن الزبري البن جعفر  -قال عبد اهللا بن جعفر البن الزبري 

  أنا وأنت و ابن العباس فحملنا وتركك ؟  -سلم 
  ح إسناده صحي: قال حسني سليم أسد 

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد حدثنا عبد : حدثنا زهري و أمحد بن إبراهيم الدورقي قاال  - ٦٨٠٩
  : العزيز بن أسيد قال 

  عن نبيذ اجلر  -صلى اهللا عليه و سلم  -هنى رسول اهللا : أفتنا يف نبيذ اجلر قال : مسعت رجال قال البن الزبري : 
  ناده جيد إس: قال حسني سليم أسد 

  : حدثين أبو الزبري قال : حدثنا زهري حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا احلجاج بن أيب عثمان قال  - ٦٨١٠
يف الصالة  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : مسعت عبد اهللا بن الزبري خيطب على هذا املنرب وهو يقول 

 وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهللا: يقول  -يف الصلوات : أو قال  -
وال حول وال قوة إال باهللا ال إله إال اهللا وال نعبد إال اهللا أهل النعمة والفضل والثناء احلسن ال إله إال اهللا خملصني له 

  الدين ولو كره الكافرون 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن موىل هلم كىن أبا الزبري حدثنا أبو خيثمة  - ٦٨١١
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو : أن عبد اهللا بن الزبري كان يهلل دبر كل صالة مث يقول 

مة وله الفضل وله الثناء احلسن على كل شيء قدير وال حول وال قوة إال باهللا ال إله إال اهللا وال نعبد إال اهللا له النع
  ال إله إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون 

  يهلل هبن دبر كل صالة  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : ويقول عبد اهللا الزبري 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بن الزبري موىل آلل الزبري  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن جماهد عن يوسف - ٦٨١٢
يا رسول اهللا إن : فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -جاء رجل من خثعم إىل رسول اهللا : عن عبد اهللا بن الزبري قال 



؟ أنت أكرب : أيب أدركه اإلسالم وهو شيخ كبري ال يستطيع ركوب الرحل واحلج مكتوب عليه أفأحج عنه ؟ قال 
  فحج عنه : نعم قال : ت لو كان على أبيك دين قضيته أكان ذلك جيزى ؟ قال نعم قال أرأي: ولده ؟ قال 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن جماهد عن يوسف بن الزبري  - ٦٨١٣
زمعة وهي حبلى  كانت لزمعة جارية يطؤها وكانت يظن برجل آخر يقع عليها فمات: عن عبد اهللا بن الزبري قال 

أما : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فولدت غالما يشبه الرجل الذي كانت تظن به فذكرته سودة لرسول اهللا 
  املرياث فله وأما أنت فاحتجيب منه فإنه ليس لك بأخ 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  بن شهاب عن عروة بن الزبري حدثنا زهري حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الليث بن سعد عن ا - ٦٨١٤
يف شراج احلرة اليت  -صلى اهللا عليه و سلم  -خاصم رجل من األنصار إىل رسول اهللا : عن عبد اهللا بن الزبري قال 

صلى اهللا عليه و  -سرح املاء فأىب فكلم به رسول اهللا قال رسول اهللا : يسقون هبا النخل فقال األنصاري للزبري 
يا رسول اهللا أن كان ابن عمتك ؟ فتلون : فغضب األنصاري فقال : مث أرسل إىل جارك قال إسق يا زبري :  -سلم 

  يا زبري إسقي واحبس املاء حىت يرجع إىل اجلدر : مث قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -وجه رسول اهللا 
إىل } ما شجر بينهم فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك في{ واهللا إين ألحسب اآلية نزلت يف أولئك : قال الزبري 

  ]  ٦٥: النساء [ } ويسلموا تسليما { : قوله 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا محاد بن زيد عن ثابت قال  - ٦٨١٥
  يف اآلخرة  من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه: قال حممد عليه السالم : مسعت عبد اهللا بن الزبري وهو خيطب قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا إسحاق حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة  - ٦٨١٦
: فقال أبو بكر  -صلى اهللا عليه و سلم  -قدم ركب من بين متيم على النيب : أن عبد اهللا بن الزبري أخربهم قال 

  أمر القعقاع بن معبد بن زرارة 
  أمر األقرع بن حابس : وقال عمر 

يا أيها { ما أردت خالفك فتماريا حىت ارتفعت أصواهتما فنزلت : ما أردت إال خاليف فقال عمر : فقال أبو بكر 
  ]  ١: احلجرات [ } الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : ن هشام عن حفصة بنت سريين عن أيب ذبيان قال حدثنا إسحاق حدثنا محاد بن زيد ع - ٦٨١٧
  من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة :  -عليه السالم  -قال حممد : مسعت ابن الزبري وهو خيطب قال 

  ]  ٣٤: فاطر [ } ولباسهم فيها حرير { : إذا واهللا ال يدخل اجلنة يقول اهللا : وإىل جنبه ابن عمر فقال : قال 
  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح



  حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور عن جماهد عن موىل آلل الزبري  - ٦٨١٨
إن أيب : فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -دخل رجل على النيب : عن عبد اهللا بن الزبري عن سودة بنت زمعة قالت 

فاهللا أحق : نعم قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منه ؟ قال : شيخ كبري ال يستطيع أن حيج قال 
  فحج عن أبيك 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

   -صلى اهللا عليه و سلم  -ورواه جرير عن ابن الزبري عن النيب  - ٦٨١٩
  روي هذا عن ابن الزبري عن سودة : قال أبو يعلى : 

  اده ضعيف إسن: قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا حممد ابن احلسن األسدي حدثنا شريك عن أيب إسحاق  - ٦٨٢٠
: ال تقوم الساعة حىت خيرج ثالثون كذابا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن الزبري قال 

  بنو حنيفة وثقيف منهم مسيلمة والعنسي واملختار وشر قبائل العرب بنو أمية و
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثين أيب : حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض حدثنا مالك بن سعري حدثنا فرات بن األحنف قال  - ٦٨٢١
إن هؤالء : مسجد مىن فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال : أنه قام يف باب داخل فيه إىل املسجد : عن عبد اهللا بن الزبري 

  ألعبد الكفار والفساق قد عمدوا علي وذكر احلديث ا
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن ليث بن أيب سليم عن عبد اهللا بن حسن بن حسن عن  - ٦٨٢٢
  أمه فاطمة بنت حسني 

:  -صلى اهللا عليه و سلم  -ان رسول اهللا ك: قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن جدهتا فاطمة بنت رسول اهللا 
اللهم اغفر يل ذنيب وافتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج صلى على حممد : إذا دخل املسجد صلى على حممد مث قال 

  اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك : مث قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اللهم افتح : كان إذا دخل قال :  بن حسن فسألته عن هذا احلديث فقال فلقيت عبد اهللا: قال إمساعيل  - ٦٨٢٣
  رب افتح يل أبواب فضلك : يل أبواب رمحتك وإذا خرج قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبيد بن جناد حدثنا عطاء بن مسلم عن جعفر بن برقان عن عطاء  - ٦٨٢٤
أو  -يف مرضه وعند رأسه عصابة محراء  -صلى اهللا عليه و سلم  -لنيب دخلت على ا: عن الفضل بن عباس قال 

مث توكأ علي حىت : ابن عمي خذ هذه العصابة فاشدد هبا رأسي فشددت هبا رأسه قال : فقال  -صفراء : قال 
فمن  يا أيها الناس إمنا أنا بشر مثلكم ولعله أن يكون قد قرب مين خفوف من بني أظهركم: دخلنا املسجد فقال 



كنت أصبت من عرضه أو من شعره أومن بشره أو من ماله شيئا هذا عرض حممد وشعره وبشره وماله فليقم 
  فليقتص وال يقولن أحد منكم إين أختوف من حممد العداوة والشحناء أال وإهنما ليسا من طبيعيت وليسا من خلقي 

سب أن مقامي باألمس أجزى عين خذ هذه ابن عمي ال أح: مث انصرف فلما كان من الغد أتيته فقال : قال 
  العصابة فاشدد هبا رأسي 

فإن أحبكم إلينا : مث توكأ علي حىت دخل املسجد فقال مثل مقالته باألمس مث قال : فشددت هبا رأسه قال : قال 
  من اقتص 

ا ؟ فأقرضتك من معه شيء يقرضن: يا رسول اهللا أرأيت يوم أتاك السائل فسألك فقلت : فقام رجل فقال : قال 
  فأعطيته : يا فضل أعطه قال : فقال : ثالثة دراهم قال 

يا رسول اهللا إين رجل جبان كثري النوم : فقام رجل فقال : مث قال ومن غلب عليه شيء فليسألنا ندع له قال : قال 
  فدعا له : قال 

  فلقد رأيته أشجعنا وأقلنا نوما : قال الفضل 
: ومن غلب عليه شيء فليسألنا ندع له قال : لنساء مثل ما قال للرجال مث قال مث أتى بيت عائشة فقال ل: قال 

  يا عائشة أحسين صالتك : فلرمبا قالت يل : فدعا هلا قال : فأومأت امرأة إىل لساهنا قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  صلى اهللا عليه و سلم  -حديث فريوز عن النيب 

حدثين حيىي بن أيب عمرو السيباين : سى حدثنا هقل بن زياد حدثنا األوزاعي قال حدثنا احلكم بن مو - ٦٨٢٥
  : حدثين ابن الديلمي قال : قال 

يا رسول اهللا إنا من قد علمت وجئنا من بني : فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -حدثين أيب فريوز أنه أتى النيب 
  حسبنا : ال اهللا ورسوله ق: ظهراين من قد علمت فمن ولينا ؟ قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  صلى اهللا عليه و سلم  -حديث احلكم بن حزن الكلفي عن النيب 

كنت جالسا إىل : حدثنا احلكم بن موسى حدثنا شهاب بن خراش عن شعيب بن رزيق الطائفي قال  - ٦٨٢٦
  : فأنشأ حيدثنا قال  -ه و سلم صلى اهللا علي -رجل يقال له احلكم بن حزن الكلفي وله صحبة من النيب 

يا : فأذن لنا فدخلنا فقلنا  -أو تاسع تسعة  -سابع سبعة  -صلى اهللا عليه و سلم  -قدمت على رسول اهللا : 
فلبثنا  -والشأن إذ ذاك دون  -رسول اهللا أتيناك لتدعو لنا خبري فدعا لنا خبري وأمر بنا فأنزلنا فأمر لنا بشيء من متر 

 -صلى اهللا عليه و سلم  -أياما فشهدنا هبا اجلمعة فقام رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -عند رسول اهللا 
أيها : فحمد اهللا وأثىن عليه كلمات طيبات خفيفات مباركات مث قال  -على عصا : أو قال  -متوكئا على قوس 

  الناس إنكم لن تطيقوا كل ما أمرمت به ولكن سددوا وقاربوا 
  إسناده صحيح : سد قال حسني سليم أ

  صلى اهللا عليه و سلم  -حديث عياض بن غنم عن النيب 



  حدثنا احلكم بن موسى حدثنا هقل عن املثىن عن أيب الزبري عن شهر بن حوشب  - ٦٨٢٧
من شرب اخلمر مل تقبل صالة أربعني : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : عن عياض بن غنم قال 

فإىل النار فإن تاب قبل اهللا منه وإن شرهبا الثانية مل تقبل له صالة أربعني يوما فإن مات فإىل النار فإن  يوما فإن مات
  تاب قبل اهللا منه وإن شرهبا الثالثة والرابعة كان حقا على اهللا أن يسقيه من ردغه اخلبال 

  عصارة أهل النار : يا رسول اهللا وما ردغة اخلبال ؟ قال : فقيل 
  إسناده ضعيف :  سليم أسد قال حسني

  صلى اهللا عليه و سلم  -حديث عروة بن أيب اجلعد البارقي عن النيب 

  حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن حصني عن عامر  - ٦٨٢٨
  اإلبل عز ألهلها والغنم بركة واخلري معقود يف نواصي اخليل : عن عروة البارقي رفعه قال 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

  حديث عقبة بن مالك الليثي

وصاحب  -أتاين أبو العالية : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن املغرية حدثنا محيد بن هالل قال  - ٦٨٢٩
لية هلما فإنكما أشب شبابا وأوعى للحديث مين فانطلقا حىت أتينا بشر بن عاصم الليثي قال أبو العا: فقال  -يل 

  : حدث هذين حديثا قال بشر 
سرية فغارت على  -صلى اهللا عليه و سلم  -بعث رسول اهللا : حدثنا عقبة بن مالك الليثي وكان من رهطه قال 

إين مسلم إين مسلم : قوم فشد من القوم رجل واتبعه رجل من السرية ومعه السيف شاهره فقال إنسان من القوم 
صلى اهللا عليه و سلم فقال فيه قوال شديدا  -فنمي احلديث إىل رسول اهللا : له قال فضربه فقت: فلم ينظر فيها قال 

يا رسول اهللا واهللا ما قال : خيطب إذ قال القاتل  -صلى اهللا عليه و سلم  -فبينما رسول اهللا : فبلغ القاتل قال 
وعمن قبله من الناس وأخذ يف  -صلى اهللا عليه و سلم  -الذي قاله إال تعوذا من القتل فأعرض عنه رسول اهللا 

  خطبته 
صلى اهللا عليه و  -يا رسول اهللا ما قال الذي قال إال تعوذا من القتل فأعرض عنه رسول اهللا : مث عاد فقال : قال 
عز و  -إن اهللا : وعمن قبله من الناس فلم يصرب أن قال يف الثالثة فأقبل عليه تعرف املساءة يف وجهه فقال  -سلم 
  لي أن أقتل مؤمنا ثالث مرات أىب ع -جل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حديث رجل غري مسمى عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حدثين رجل من : حدثنا يعقوب بن إبراهيم النكري حدثنا عثمان بن عمر حدثنا حرب بن سريج قال  - ٦٨٣٠
  : بلعدوية قال 

نة فنزلت عند الوادي فإذا رجالن بينهما عنز واحدة وإذا املشتري يقول للبائع انطلقت إىل املدي: حدثين جدي قال 
  فقلت يف نفسي هذا اهلامشي الذي أضل الناس أهو هو : أحسن مبايعيت قال : 



فنظرت فإذا رجل حسن اجلسم عظيم اجلبهة دقيق األنف دقيق احلاجبني وإذا من ثغرة حنره إىل سرته مثل : قال 
 -أموالكم متلكون إين أرجو أن ألقى اهللا : يارسول اهللا قل له حيسن مبايعيت فمد وقال : شتري فقال ألبت أن دعا امل

يوم القيامة ال يطلبين أحد منكم بشيء ظلمته يف مال وال دم وال عرض إال حبقه رحم اهللا امرءا سهل  -عز و جل 
واهللا ألقصن هذا فإنه : مث مضى فقلت  البيع سهل الشراء سهل األخذ سهل اإلعطاء سهل القضاء سهل التقاضي

أنت الذي أضللت الناس : ما تشاء ؟ فقلت : فالتفت إيل جبميعه فقال ! يا حممد : حسن القول فتبعته فقلت 
  ذاك اهللا : وأهلكتهم وصددهتم عما كان يعبد آباؤهم ؟ قال 

أشهد أن ال إله إال اهللا وأين حممد رسول اهللا :  ما تقول ؟ قال: أدعو عباد اهللا إىل اهللا قال : ما تدعو إليه قال : قلت 
  وتؤمن مبا أنزل اهللا علي وتكفر بالالت والعزى وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة 

  يرد غنينا على فقرينا : وما الزكاة ؟ قال : قلت : قال 
ا برح حىت كان فلقد كان وما يف األرض أحد يتنفس أبغض إيل منه فم: نعم الشيء تدعو إليه قال : قلت : قال 

  أحب إيل من ولدي ووالدي ومن الناس أمجعني 
تشهد أن ال إله إال اهللا وأين حممد رسول اهللا وتؤمن : نعم قال : قد عرفت ؟ قلت : قد عرفت قال : فقلت : قال 

  مبا أنزل علي ؟ 
إليه فإين أرجو أن يتبعوك نعم يا رسول اهللا إين أرد ماء عليه كثري من الناس فأدعوهم إىل ما دعوتين : قلت : قال 
  نعم فادعهم : قال 

  رأسه  -صلى اهللا عليه و سلم  -فأسلم أهل ذلك املاء رجاهلم ونساؤهم فمسح رسول اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حديث مالك بن هبرية

بيب عن مرثد بن حدثنا داود بن عمرو حدثنا أبو شهاب احلناط عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب ح - ٦٨٣١
  عبد اهللا 

صلى اهللا  -أنه كان إذا تبع جنازة فاستقبل أهلها جزأهم ثالثة مث عليها وأخرب أن رسول اهللا : عن مالك بن هبرية 
  ما صلى على ميت ثالثة صفوف إال وجبت : قال  -عليه و سلم 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  عليه و سلم صلى اهللا  -حديث رجل غري مسمى عن النيب 

حدثنا عمرو بن الضحاك بن خملد بن الضحاك حدثنا أيب حدثنا طالب بن سلمى بن عاصم بن احلكم  - ٦٨٣٢
  حدثين بعض أهلي 

أال إن أموالكم : يف حجته يف خطبته فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن جدي حدثهم أنه شهد رسول اهللا 
ترجعون بعدي كفارا يضرب رقاب بعض : اليوم أال فال يعرفنكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد يف هذا 

  أال ليبلغ الشاهد الغائب فإين ال أدري هل ألقاكم هذا أبدا بعد اليوم اللهم اشهد عليهم اللهم بلغت 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  حدثين بعض أهلنا : م قال حدثنا عمرو بن الضحاك حدثنا أيب حدثنا طالب بن سلمى بن عاصم بن احلك - ٦٨٣٣
أال إن اهللا نظر إىل هذا اجلمع فقبل من : يومئذ  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : أنه مسع جدي قال 

  حمسنهم وشفع حمسنهم يف مسئهم عنهم مجيعا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حديث صحار

عبد األعلى بن عبد األعلى حدثنا سعيد بن إياس اجلريري عن حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا  - ٦٨٣٤
  وكان عبد القيس : أيب العالء عن عبد الرمحن بن صحار قال 

ال تقوم الساعة حىت خيسف بقبائل من بين فالن فعلمت :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أبيه قال 
  ا أن بين فالن من العرب وأن العجم نسب إىل قراه

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  حديث والد حجاج

حدثنا سريج بن يونس أبو احلارث حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن  - ٦٨٣٥
  حجاج 

  عبد أو أمة : غرة : قلت يا رسول اهللا ما يذهب عين مذمة الرضاع ؟ قال : عن أبيه قال 
  صحيح إسناده : قال حسني سليم أسد 

  حديث عاصم بن عدي

حدثنا القواريري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك بن أنس عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه عن  - ٦٨٣٦
  أيب البداح بن عاصم بن عدي 

رخص للرعاء يف البيتوتة عن مىن يرمون يوم النحر ويرمون  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن أبيه 
  يومي الغد  الغد وبعد

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حديث أيب سعيد بن املعلى

حدثين خبيب بن عبد الرمحن : حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا شعبة قال  - ٦٨٣٧
  عن حفص بن عاصم 

: فلم أجبه قال  -اهللا عليه و سلم صلى  -كنت أصلي يف املسجد فدعاين رسول اهللا : عن أيب سعيد بن املعلى قال 
مث قال ]  ٢٤: األنفال [ } استجيبوا هللا وللرسول { : أومل يقل اهللا : يا رسول اهللا إين كنت أصلي قال : قلت له 

من السبع املثاين والقرآن } احلمد هللا رب العاملني { : أال أعلمك سورة هي أعظم سورة يف القرآن ؟ قال : يل 



  ييته العظيم الذي أوت
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حديث عم جارية بن قدامة

  حدثنا سريج بن يونس حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن األحنف بن قيس  - ٦٨٣٨
يا رسول اهللا علمين شيئا ينفعين اهللا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن جارية بن قدامى أخربين عم أيب أنه قال للنيب 

  ال تغضب فأعاد عليه مرارا ويقول ال تغضب : ه وأقلل لعلي أعي ما تقول قال له ب

  حديث رجل من خثعم مل يسم

  حدثنا نافع بن خالد الطاحي حدثنا نوح بن قيس حدثنا خالد بن قيس عن قتادة  - ٦٨٣٩
قلت أنت الذي : وهويف نفر من أصحابه قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أتيت النيب : عن رجل من خثعم قال 

  نعم : تزعم أنك رسول اهللا ؟ قال 
  إميان باهللا : يا رسول اهللا أي األعمال أحب إىل اهللا ؟ قال : قلت : قال 
  مث صلة الرحم : يا رسول اهللا مث مه ؟ قال : قلت : قال 
  اإلشراك باهللا : يا رسول اهللا أي األعمال أبغض إىل اهللا ؟ قال : قلت : قال 
  مث قطيعة الرحم : ا رسول اهللا مث مه ؟ قال ي: قلت : قال 
  مث األمر باملنكر والنهي عن املعروف : قلت يا رسول اهللا مث مه ؟ قال : قال 

  حديث مسلم جد بن أبزى

  حدثتين أمي : حدثنا حممد بن عباد حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد اهللا بن احلارث بن أبزى قال  - ٦٨٤٠
صلى  -وامسه غراب فسماه رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  - مع رسول اهللا أنه شهد مغامن حنني: عن أبيها 

  مسلما  -اهللا عليه و سلم 

  حديث قطبة

  حدثنا هارون بن معروف حدثنا سفيان عن زياد بن عالقة أنه  - ٦٨٤١
ل باسقات هلا والنخ{ يقرأ يف صالة الصبح  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : مسع عمه قطبة يقول : 

  ]  ١٠: ق [ } طلع نضيد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  أو ابن مالك  -حديث مالك 



حدثنا عبيد اهللا بن عمر اجلشمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عوف حدثنا أبو املنهال حدثنا شهر بن  - ٦٨٤٢
  : حوشب قال 

وشهد معه مشاهده  -لى اهللا عليه و سلم ص -قد صحب رسول اهللا  -معشر األشعريني  -كان منا رجل : 
أتيتكم ألعلمكم وأصلي بكم كما كان : فأتانا يوما فقال  -أو ابن مالك شك عوف  -احلسنة اجلميلة مالك 

يصلي بنا فدعا جبفنة عظيمة فجعل فيها من املاء مث دعا بإناء صغري فجعل  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 
إسبغوا اآلن الوضوء فتوضأ القوم مث قام فصلى بنا صالة تامة وجيزة فلما : على أيدينا مث قال يفرغ يف اإلناء الصغري 

قد علمت أن أقواما ليسوا بأنبياء وال شهداء يغبطهم  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال لنا رسول اهللا : انصرف قال 
  األنبياء والشهداء مبكاهنم من اهللا 

أن  -صلى اهللا عليه و سلم  -وكان يعجبنا إذا شهدنا رسول اهللا : قال  -فقال رجل من حجرة القوم أعرايب 
يا رسول اهللا : وال جنترئ فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -يكون فينا األعرايب ألهنم جيترئون أن يسألوا رسول اهللا 

ن قبائل شىت يتحابون يف هم ناس م: يتهلل قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فرأينا وجه رسول اهللا : مسهم لنا ؟ قال 
  اهللا واهللا إن وجوههم لنور وإهنم لعلى نور ما خيافون إذا خاف الناس وال حيزنون إذا حزنوا 

  حديث عمرو بن مالك الرؤاسي

  حدثنا عثمان حدثنا وكيع حدثنا أيب عن شيخ يقال له طارق  - ٦٨٤٣
إرض عين : يا رسول اهللا : فقلت  -لم صلى اهللا عليه و س -أتيت النيب : عن عمرو بن مالك األوسي قال 

  فرضي عين : يا رسول اهللا واهللا إن الرب ليترضى قال : فأعرض عين ثالثا قال 

  حديث عبد الرمحن بن خبشي

  : حدثنا أبو سعيد القواريري حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي حدثنا أبو التياح قال  - ٦٨٤٤
صلى اهللا  -يا ابن بشي كيف صنع رسول اهللا : قال  -كبريا وكان شيخا  -سأل رجل عبد الرمحن بن حبشي : 

صلى  -احندرت الشياطني من األدوية والشعاب يريدون رسول اهللا : حني كادته الشياطني ؟ قال  -عليه و سلم 
فلما  -صلى اهللا عليه و سلم  -فيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن حيرق هبا رسول اهللا  -اهللا عليه و سلم 

قل : ما أقول ؟ قال ] : قال [ يا حممد قل : فزع فجاءه جربيل فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -م رسول اهللا رآه
أعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما نزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن : 

ومن شر كل طارق إال طارق يطرق خبري يا رمحان  شر ما يف األرض ومن شر ما خيرج منها ومن شر الليل والنهار
  فطفئت نار الشيطان وهزمهم اهللا عز و جل : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حديث أيب زيد عمرو بن أخطب

  حدثنا عمرو بن الضحاك بن خملد حدثنا أيب حدثنا عزرة بن ثابت حدثنا علباء بن أمحر اليشكري  - ٦٨٤٥
  : قال حدثنا أبو زيد 



الصبح مث صعد املنرب فخطب حىت حضرت الظهر مث نزل فصلى مث  -صلى اهللا عليه و سلم  -صلى بنا رسول اهللا : 
صعد املنرب فخطبنا حىت حضرت العصر مث نزل فصلى مث صعد املنرب فخطبنا حىت غابت الشمس فحدثنا مبا كان ومبا 

  هو كائن فأعلمنا أحفظنا 

  اك حدثنا أيب حدثنا عزرة بن ثابت حدثنا علباء بن أمحر حدثنا عمرو بن الضح - ٦٨٤٦
فكشف عن ظهره : ادن مين فامسح ظهري قال :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : حدثنا أبو زيد قال 

  شعر جمتمع على كتفه : وما اخلامت ؟ قال : قيل : فجعلت اخلامت بني أصابعي فغمزهتا قال : فمسحت ظهره قال 
  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

  حدثنا عمرو بن الضحاك حدثنا أيب حدثنا عروة بن ثابت حدثنا علباء بن أمحر  - ٦٨٤٧
  مسح وجهه ودعا له باجلمال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن أيب زيد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حديث أشج عبد القيس

  لصباح حدثنا هشيم أخربنا يونس بن عبيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة حدثنا حممد بن ا - ٦٨٤٨
أو احللم واألناة قلت أقدميا كانا يف  -احللم واحلياء : قال يل النيب اهللا ؟ قال : أشج عبد القيس قال : عن األشج 

  احلمد هللا الذي جبلين على على خلقني حيبهما : بل قدمي قلت : أو حديثا ؟ قال 
  إسناده صحيح : سليم أسد قال حسني 

حدثنا املثىن العبدي : حدثنا حممد بن مرزوق حدثنا روح بن عبادة حدثنا احلجاج بن حسان التيمي قال  - ٦٨٤٩
  أبو منازل أحد بين غنم 

يف رفقة من عبد القيس يزوره فأقبلوا فلما قدموا  -صلى اهللا عليه و سلم  -أنه أتى النيب : عن األشج العصري 
فأناخوا ركاهبم وابتدره القوم ومل يلبسوا إال ثياب سفرهم وأقام العصري  -صلى اهللا عليه و سلم  -النيب  رفع هلم

مث أقبل إىل  -صلى اهللا عليه و سلم  -يعقل ركاب أصحابه وبعريه مث أخرج ثيابه من عيبته وذلك بعني رسول اهللا 
إن فيك خللقني حيبهما اهللا :  -لى اهللا عليه و سلم ص -فسلم عليه فقال النيب  -صلى اهللا عليه و سلم  -النيب 

  شيء جبلت عليه أو شيء أختلقه ؟ : األناه واحللم قال : ما مها يا رسول اهللا ؟ قال : ورسوله قال 
  احلمد هللا : ال بل جبلت عليه قال : قال 
ض ومخة وكنا نتخذ من هذه يا نيب اهللا حنن بأر: معشر عبد القيس ما يل أرى وجوهكم قد تغريت ؟ قالوا : قال 

  األنبذة ما يقطع اللحمان يف بطوننا فلما هنينا عن الظروف فذلك الذي ترى يف وجوهنا 
إن الظروف ال حتل وال حترم ولكن كل مسكر حرام وليس أن جتلسوا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال النيب 

  مه فضربه بالسيف فتركه أعرج فتشربوا حىت إذا مثلت العروق تفاخرمت فوثب الرجل على ابن ع
  وهو يومئذ يف القوم األعرج الذي أصابه ذلك : قال 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



  صلى اهللا عليه و سلم  -حديث جد هود عن النيب 

  حدثنا حممد بن صدران أبو جعفر حدثنا طالب بن حجري العبدي حدثتا هود العصري  - ٦٨٥٠
يطلع عليكم من هذا الوجه : حيدث أصحابه إذ قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا بينما رسول : عن جده قال 

ركب من خري أهل املشرق فقام عمر بن اخلطاب فتوجه يف ذلك الوجه فلقي ثالثة عشر راكبا فرحب وقرب وقال 
فتبيعون : ال قال : فما أقدمكم هذه البالد ؟ التجارة ؟ قالوا : قوم من عبد القيس قال : من القوم ؟ قالوا : 

أجل فمشى معهم حيدثهم حىت : فلعلكم إمنا قدمتم يف طلب هذا الرجل ؟ قالوا : ال قال : سيوفكم هذه ؟ قالوا 
هذا صاحبكم الذي تطلبون فرمى القوم بأنفسهم عن رحاهلم : فقال هلم  -صلى اهللا عليه و سلم  -نظر إىل النيب 

فأخذوا بيده  -صلى اهللا عليه و سلم  -مشى حىت أتوا رسول اهللا فمنهم من سعى سعيا ومنهم من هرول ومنهم 
فأناخ اإلبل وعقلها ومجع متاع القوم مث أقبل ميشي على  -وهو أصغر القوم  -يقبلوهنا وقعدوا إليه وبقي األشج 

:  -لم صلى اهللا عليه و س -فأخذ بيده فقبلها فقال النيب  -صلى اهللا عليه و سلم  -تؤدة حىت أتى رسول اهللا 
  فيك خصلتان حيبهما اهللا ورسوله 

  وما مها يا نيب اهللا ؟ : قال 
احلمد هللا الذي جبلين على ما : بل جبل فقال : أجبال جبلت عليه أو ختلقا مين ؟ قال : األناة والتؤدة قال : قال 

  حيب اهللا ورسوله 
: يسمي هلم هذا كذا وهذا كذا قالوا  -م صلى اهللا عليه و سل -وأقبل القوم قبل مترات هلم يأكلوهنا فجعل النيب 

أطعمنا من بقية الذي بقي من نوطك : أجل فقالوا لرجل منهم : أجل يا رسول اهللا ما حنن بأعلم بأمسائها منك قال 
  هذا الربين أما إنه من خري متراتكم إمناهو دواء وال داء فيه :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقام فأتاه بالربين فقال النيب 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حديث عمري العبدي

  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ابن فضيل عن عطاء السائب عن األشعث بن عمري العبدي  - ٦٨٥١
وفد عبد القيس فلما أرادوا االنصراف قالوا قد حفظتم عن  -صلى اهللا عليه و سلم  -أتى النيب : عن أبيه قال 

يا رسول اهللا إنا يف أرض ومخة : كل شيء مسعتموه فاسألوه عن النبيذ فأتوه فقالوا  -عليه و سلم  صلى اهللا -النيب 
  ال يصلحنا فيها إال الشراب 

  النبيذ : وما شرابكم ؟ قالوا : قال 
  يف النقري : يف أي شيء شربتموه ؟ قالوا : قال 

  ال تشربوا يف النقري : فقال 
ال تشربوا يف :  يصاحلنا قومنا على هذا فرجعوا فسألوأ فقال هلم مثل ذلك فقال واهللا ال: فخرجوا من عنده قالوا 

  النقري فيضرب الرجل منكم ابن عمه ضربة ال يزال منها أعرج إىل يوم القيامة 
يا رسول اهللا والذي بعثك باحلق لقد شربنا يف نقري لنا فقام : أي شيء تضحكون ؟ قالوا : فضحكوا فقال : قال 

   بعض فضربه ضربة هو أعرج منها إىل يوم القيامة بعضنا إىل
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  حديث فروة بن مسيك

حدثين احلسن بن احلكم النخعي حدثنا أبو سربة : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أبو أسامة قال  - ٦٨٥٢
  النخعي 

يا رسول اهللا أال أقاتل مبن : فقلت  -صلى اهللا عليه و سلم  -أتيت رسول اهللا : عن فروة بن مسيك الغطيفي قال 
  أقبل من قومي وذكر احلديث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حديث الضحاك بن أيب جبرية

حدثنا محاد بن : قاال  -ونسخته من حديث إبراهيم  -حدثنا هدبة بن خالد و إبراهيم بن احلجاج  - ٦٨٥٣
  د عن الشعيب سلمى عن داود بن أيب هن

رجال  -صلى اهللا عليه و سلم  -كانت هلم ألقاب يف اجلاهلية فدعا رسول اهللا : عن الضحاك بن أيب جبرية قال 
  ]  ١١: احلجرات [ إىل آخر األية } وال تنابزوا باأللقاب { : يا رسول اهللا إنه يكرهه فأنزل اهللا : بلقبه فقيل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
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لكتاب  يعلى: ا   مسند أيب 
لتميمي : املؤلف  يعلى املوصلي ا و  أب ملثىن  بن ا بن علي   أمحد 

  حديث خرشة

حدثنا أبو طالب عبد اجلبار بن عاصم حدثنا إمساعيل بن عياش عن ثابت ابن العجالن األنصاري أن أبا  - ٦٨٥٤
  كثري احملاريب حدثه 

إهنا ستكون بعدي فنت النائم فيها خري من اليقظان : قال  - صلى اهللا عليه و سلم -إن خرشة حدثه أن رسول اهللا 
والقاعد فيها خري من القائم والقائم فيها خري من املاشي فمن أتت عليه فليأخذ بسيفه مث ليمش إىل صفاة فيضرهبا به 

  حىت ينكسر مث ليضطجع هلا حىت جتلى على ما اجنلت عليه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  م بن مهار الغطفاينحديث نعي

  حدثنا داود بن رشيد حدثنا إمساعيل بن عياش عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن كثري بن مرة  - ٦٨٥٥
الذين : أي الشهداء أفضل ؟ قال : وجاءه رجل فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أنه مسع النيب : عن نعيم بن مهار 

تلوا أولئك يتلبطون يف الغرف العليا من اجلنة يضحك إليهم ربك وإذا يلقون يف الصف فال يقلبون وجوههم حىت يق
  ضحك يف موطن فال حساب عليه 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  حديث عطية بن بسر

حدثنا أبو طالب عبد اجلبار بن عاصم حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن حيىي عن سليمان بن موسى  - ٦٨٥٦
  ن احلارث عن مكحول عن غضيف ب

فقال له  -صلى اهللا عليه و سلم  -جاء عكاف بن وداعة اهلاليل إىل رسول اهللا : عن عطية بن بسر املازين قال 
  ال : يا عكاف ألك زوجة ؟ قال :  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  ال : وال جارية ؟ قال : قال 
  نعم واحلمد هللا : وأنت صحيح موسر ؟ قال : قال 
إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم وإما أن تكون منا فاصنع كما : أنت إذا من إخوان الشياطني ف: قال 

  نصنع فإن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل أمواتكم 
عزابكم آباء للشياطني مترسون ما هلم يف نفسي سالح أبلغ يف الصاحلني من الرجال والنساء إال املتزوجون أولئك 

إهنن صواحب داود وصواحب أيوب وصواحب يوسف وصواحب ! وحيك يا عكاف ! هرون املربؤون من اخلنا املط
  كرسف 

رجل كان يف بين إسرائيل على ساحل من سواحل البحر يصوم : وما الكرسف يا رسول اهللا ؟ قال : فقال : قال 
لعظيم يف سبب امرأة عشقها فترك ما كان النهار ويقوم الليل ال يفتر من صالة وال صيام مث كفر بعد ذلك باهللا ا



  عليه من عبادة ربه فتداركه اهللا مبا سلف منه فتاب عليه وحيك يا عكاف تزوج فإنك من املذبذبني 
  يا رسول اهللا ال أبرح حىت تزوجين من شئت : فقال عكاف : قال 
  ربكة كرمية بنت كلثوم احلمريي فقد زوجتك غلى اسم اهللا وال -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال رسول اهللا : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حديث املستورد بن شداد

  : حدثنا كامل بن طلحة اجلحدري حدثنا ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن حديج بن أيب عمرو قال  - ٦٨٥٧
وإن أجل أميت  -أمة أجل لكل :  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : مسعت املستورد بن شداد يقول 

  مئة سنة فإذا مر على أميت مئة سنة أتاها ما وعدها اهللا عز و جل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا وقاص بن ربيعة : حدثنا عمرو بن الضحاك حدثين أيب حدثنا ابن جريج قال سليمان بن موسى  - ٦٨٥٨
من أكل برجل أكلة فإن اهللا يطعمه مثلها من جهنم : قال  -و سلم صلى اهللا عليه  -أن املستورد حدثهم أن النيب 

يكسوه مثله من جهنم ومن قام برجل مقام مسعة فإن اهللا يقوم به مقام مسعة ورياء ] فإن اهللا [ فإن كسي برجل ثوبا 
  يوم القيامة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  عدي : حديث رجل من جذام يقال له 

حدثنا : قاال  -ونسخته من حديث عبد األعلى  -عبد األعلى بن محاد و العباس بن الوليد حدثنا  - ٦٨٥٩
  : وهيب حدثنا عبد الرمحن بن حرملة قال 

 -كان بينه وبني امرأتني جوار فرمى إحدامها حبجر فقتلها فركب إىل رسول اهللا : حدثين رجل منهم يقال له عدي 
  تعقلها وال ترثها : له عن شأن املرأة املقتولة فقال وهو بتبوك فسأ -صلى اهللا عليه و سلم 

أيها الناس إمنا : على ناقة محراء جدعاء فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فكأين أنظر إىل رسول اهللا : قال عدي 
قال يد اهللا هي العليا ويد املعطي الوسطى ويد املعطى السفلى فتعففوا ولو حبزم حطب مث رفع يديه ف: األيدي ثالث 

  اللهم بلغت : 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  حديث معقل بن أيب معقل األسدي

  حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن حيىي عن أيب زيد  - ٦٨٦٠
عمر يف فلت: يا رسول اهللا إن أم معقل حزنت حني فاهتا احلج معك قال : قيل : عن معقل بن أيب معقل األسدي قال 
  رمضان فإن عمرة يف رمضان كحجة 

  حديث سلمة بن نفيل



  : مسعت ضمرة بن حبيب يقول : حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مبشر عن أرطأة قال  - ٦٨٦١
فجاء رجل من  -صلى اهللا عليه و سلم  -بينا حنن جلوس عند نيب اهللا : مسعت سلمة بن نفيل السكوين يقول 

فهل كان فيها فضل عنك : أتيت بطعام مبسخنة قال : هل أتيت بطعام من السماء ؟ قال ! يا نيب اهللا : الناس فقال 
  رفع إىل السماء : فما فعل به ؟ قال : نعم قال : ؟ قال 

وهو يوحي إيل أين غري البث فيكم إال قليال ولستم آلبثني بعدي إال قليال مث تأتون أفنادا ويفين بعضكم بعضا وبني 
  يد وبعده سنوات الزالزل يدي الساعة موتان شد
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حديث أوس

  حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا أبو عوانة عن مساك عن النعمان بن سامل  - ٦٨٦٢
وأنا أمسع فقال رسول  -أو فساره  -فشاوره  -صلى اهللا عليه و سلم  -جاء رجل إىل رسول اهللا : عن أوس قال 

لعله : مث دعاه فرجع إليه بعدما ذهب فقال له : اقتلوه قال : اذهب إليهم فقل هلم :  -اهللا عليه و سلم  صلى -اهللا 
ال إله إال : قل هلم يرسلوه فإنه أوحي إيل أن أقاتل الناس فإذا قالوا : أجل واهللا قال : ال إله إال اهللا ؟ قال : يقول 

  ى اهللا اهللا حرمت علي دماؤهم إل باحلق وكان حساهبم عل
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حديث عروة الفقيمي

  : حدثنا وهب بن بقية أخربنا عاصم بن هالل عن غاضرة بن عروة الفقيمي قال  - ٦٨٦٣
أتيت املدينة فدخلت املسجد والناس ينتظرون الصالة فخرج علينا رجل يقطر رأسه من وضوء : أخربين أيب قال 

أرأيت كذا ؟ ! يا رسول اهللا : فصلى بنا فلما صلينا جعل الناس يقومون إليه يقولون  -أو غسل اغتسله  -توضأ 
  أرأيت كذا ؟ يرددها مرات 

  ! يا أيها الناس إن دين اهللا يف يسر ! يا أيها الناس إن دين اهللا يف يسر :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال رسول اهللا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  بن شهر حديث عامر

  حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا أبو أسامة عن جمالد عن عامر الشعيب  - ٦٨٦٤
من احلبش قد منعهم اهللا به حىت  -يقال له احلقل  -كانت مهدان قد حتصنت يف جبل : عن عامر بن شهر قال 

صلى اهللا  -وخرج رسول اهللا  جاءت مهدان أهل فارس فلم يزالوا حماربني حىت هم القوم احلرب وطال عليهم األمر
يا عامر بن شهر إنك قد كنت ندميا للملوك مذ كنت فهل أنت آت هذا الرجل : فقالت يل مهدان  -عليه و سلم 

صلى  -ومرتاد لنا ؟ فإن رضيت لنا شيئا فعلناه وإن كرهت شيئا كرهناه ؟ قلت نعم حىت قدمت على رسول اهللا 
  يا رسول اهللا أوصنا : ده فجاء رهط فقالوا املدينة فجلست عن -اهللا عليه و سلم 

من مسألته  -واهللا  -فاجتزأت بذلك : أوصيكم بتقوى اهللا وأن تسمعوا من قول قربش وتدعوا فعلهم قال : قال 



فمررت به فبينا أنا عنده  -وكان يل صديقا  -ورضيت أمره مث بدا يل أن أرجع إىل قومي حىت أمر بالنجاشي 
مم ضحكت ؟ فواهللا هلكذا : غري فاستقرأه لوحا معه فقرأه الغالم فضحكت فقال النجاشي جالس إذ مر ابن له ص

: إن اللعنة تنزل يف األرض إذا كان أمراؤها صبيانا قلت مما قرأ هذا الغالم قال : أنزلت على لسان عيسى بن مرمي 
  وهذا من النجاشي  -صلى اهللا عليه و سلم  -فرجعت وقد مسعت هذا من النيب 

  هذا الكتاب إىل عمري ذي مران  -صلى اهللا عليه و سلم  -سلم قومي ونزلوا إىل السهل وكتب رسول اهللا وأ
مالك ابن مرارة الرهاوي إىل اليمن مجيعا فأسلم عك ذي  -صلى اهللا عليه و سلم  -وبعث رسول اهللا : قال 

فخذ منه األمان على قومك ومالك قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -انطلق إىل رسول اهللا : فقيل لعك : خيوان قال 
يا رسول اهللا إن مالك : فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -وكانت له قرية فيها رقيق ومال فقدم على رسول اهللا : 

بن مرارة الرهاوي قدم علينا يدعونا إىل اإلسالم فأسلمنا ويل أرض فيها رقيق ومال فاكتب يل كتابا فكتب له 
بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا لعك ذي خيوان إن كان :  - عليه و سلم صلى اهللا -رسول اهللا 

وكتب خالد بن  -صلى اهللا عليه و سلم  -صادقا يف أرضه ورقيقه وماله فله األمان وذمة اهللا وذمة حممد رسول 
  سعيد 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حديث عقبة بن رافع

طلحة اجلحدري حدثنا ابن هليعة عن عمارة بن غزية أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه حدثنا كامل بن  - ٦٨٦٥
  عن حممود بن لبيد 

إن اهللا إذا أحب عبدا محاه الدنيا كما : كان يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن عقبة بن رافع أن رسول اهللا 
  حيمي أحدكم مريضه املاء ليشفى 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حديث رجل

حدثين خالد احلذاء عن عبد اهللا بن شقيق : حدثنا صاحل بن حامت بن وردان حدثنا يزيد بن زريع قال  - ٦٨٦٦
  جلست إىل رهط أنا رابعهم : العقيلي قال 

ليدخلن اجلنة بشفاعة رجل من أميت : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : فإذا رجل حيدث قال 
  هذا ابن أيب اجلدعان : سواي فسألت عنه بعدما قام فقال : سواك يا رسول اهللا ؟ قال : متيم قلنا  أكثر من بين

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حديث عبد اهللا بن حوالة

حدثين زغب بن فالن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صاحل قال  - ٦٨٦٧
  : األزدي قال 

  بلغين أنه فرض لك يف مئتني كل عام فلم تقبل : نزل علينا عبد اهللا ابن حوالة األزدي فقلت له  :



حول املدينة لنغنم فرجعنا ومل نغنم شيئا وعرف فينا اجلهد  -صلى اهللا عليه و سلم  -بعثنا رسول اهللا : فقال : قال 
فيعجزوا عنها وال تكلهم إىل الناس فيستأثروا اللهم ال تكلهم إيل فأضعف عنهم وال تكلهم إىل أنفسهم : فقال 

  عليهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حديث خالد بن عرفطة

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا حممد بن بشر حدثنا زكريا بن أيب زائدة حدثنا خالد بن سلمة أن  - ٦٨٦٨
  مسلما موىل خالد بن عرفطة حدثه 

من كذب علي متعمدا فليتبوأ : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا :  أن خالد بن عرفطة قال
  مقعده من النار 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  حديث رجل

هشم رجل فم رجل : حدثنا حممد بن عباد حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان عن عدي بن ثابت قال  - ٦٨٦٩
  ن يقبل حىت أعطي ثالثا على عهد معاوية فأعطي ديته فأىب أ

من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -إين مسعت رسول اهللا : فقال رجل 
  يوم ولد إىل يوم تصدق 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حديث أيب احلجاج الثمايل

حدثنا بقية بن الوليد عن أيب بكر بن  -زهراين ليس بال -حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود البغدادي  - ٦٨٧٠
  عبد اهللا ابن أيب مرمي عن اهليثم بن مالك الطائي عن عبد الرمحن بن عائذ األزدي 

: يقول القرب للميت حني يوضع فيه :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب احلجاج الثمايل قال 
فإذا كان ! ما غرك إذ كنت متر يب فدادا ؟ ! م أين بيت الفتنة وبيت الظلمة وحيك يا ابن آدم ما غرك يب ؟ أمل تعل

  أرأيت إن كان يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ؟ : مصلحا أجاب عنه جميب للقرب 
  إين إذا أعود عليه خضرا ويعود جسده نورا وتصعد روحه إىل رب العاملني : فيقول القرب : قال 

الذي يقدم رجال ويؤخر أخرى كمشيتك يا ابن أخي أحيانا : احلجاج وما الفداد ؟ قال  يا أبا: قال له ابن عائذ 
  وهو يومئذ يلبس ويتهيأ : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حديث األعشى املازين



حدثين صدقة بن طيسلة حدثين : حدنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا أبو معشر يوسف بن يزيد قال  - ٦٨٧١
  : قال  -واحلي بعد  -معن بن ثعلبة املازين 

  : فأنشدته :  -صلى اهللا عليه و سلم  -أتيت النيب : حدثين األعشى املازين قال 
  ) يا مالك الناس وديان العرب إين لقيت ذربة من الذرب ( 
  ) غدوت أبغيها الطعام يف رجب فخلفتين بنزاع وحرب ( 
  ) لب ملن غلب أخلفت العهد ولطت بالذنب وهن شر غا( 

  وهن شر غالب ملن غلب : يتمثلها ويقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -فجعل النيب 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  حديث قيس بن احلارث

  حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا هشيم عن ابن أيب ليلى عن محيضة بن الشمردل  - ٦٨٧٢
فقلت ذلك له فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -وة فأتيت النيب أسلمت وعندي مثان نس: عن قيس بن احلارث قال 

  اختر منهن أربعا : 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين يوسف بن هبلول حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن حممد بن : حدثنا أبو عبد اهللا أمحد بن إبراهيم قال  - ٦٨٧٣
  : إسحاق قال 

  فيهم قيس بن احلارث  -صلى اهللا عليه و سلم  - قدم وفد بين متيم على رسول اهللا: 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  وحدثت عن الثوري عن حممد بن السائب عن محيضة بن الشمردل : قال أبو عبد اهللا  - ٦٨٧٤
  بنحوه :  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن قيس بن احلارث عن النيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  ملطلب بن أيب وداعةحديث ا

  عن كثري بن كثري بن املطلب بن أيب وداعة عن أبيه [ حدثنا ابن منري حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج  - ٦٨٧٥
إذا فرغ من سبعه جاء حىت حياذي بينه وبني  -صلى اهللا عليه و سلم  -رأيت رسول اهللا : عن أبيه املطلب قال 

  وليس بينه وبني الطواف أحد السقيفة فيصلي ركعتني يف حاشية املطاف 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  حديث أيب رهم الغفاري وآخر

حدثنا داود بن راشيد حدثنا إمساعيل بن عياش عن إسحاق بن أيب فروة أن أبا حازم موىل أيب رهم  - ٦٨٧٦
  الغفاري أخربه 



أربعة لفرسيهما وسهمني هلما فباعا السهمني : عن أيب رهم وآخر أهنما كانا فارسني يوم حنني فأعطيا ستة أسهم : 
  ببكرين 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  حديث عمرو بن أمية الضمري

: حدثنا حممد بن عباد حدثنا حامت حدثنا يعقوب بن عمرو بن عبد اهللا بن عمرو بن أمية الضمري قال  - ٦٨٧٧
  أبيه  حدثين الزبرقان بن عبد اهللا بن عمرو بن أمية عن

مبرط فاستغاله فمر به على عمرو بن  -أو عبد الرمحن بن عوف  -مر عثمان بن عفان : عن عمرو بن أمية قال 
ما فعل : فقال  -أو عبد الرمحن  -أمية فاشتراه فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة بن احلارث بن املطلب فمر عثمان 

  إن كل ما صنعت إىل أهلك صدقة : بنت عبيدة فقال  تصدقت به على سخيلة: املرط الذي ابتعت ؟ قال عمرو 
صلى اهللا  -يقول ذاك فذكر ما قال عمرو لرسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : قال عمرو 

  صدق عمرو كل ما صنعت إىل أهلك فهو صدقة عليهم : فقال  -عليه و سلم 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

: حدثناه عن جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري : محويه حدثنا إبراهيم بن سعد قال ابن شهاب حدثنا ز - ٦٨٧٨
يأكل من كتف ينهس منها وجييء إىل الصالة فيصلي ومل  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أبيه أنه أبصر رسول اهللا 

  يتوضأ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عليه و سلم  صلى اهللا -مسند أم سلمة زوج النيب 

أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا داود بن عمرو بن زهري الضيب حدثنا أبو معاوية  - ٦٨٧٩
  الضرير حدثنا حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة 

ا هذا ؟ قالوا م: وعندنا صيب يشتكي فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -دخل علينا رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 
  أفال تسترقون له من العني ؟ : نتهم به العني قال : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سريج بن يونس أبو احلارث حدثنا حيىي بن سعيد األموي عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب  - ٦٨٨٠
  بنت أيب سلمة 

إمنا أنا بشر وأنتم ختتصمون إيل ولعل : يقول  -سلم  صلى اهللا عليه و -مسعت رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 
أحدكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي حنو ما أمسع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال يأخذن منه 

  شيئا فإمنا أقطع له قطعة من النار 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة  حدثنا غسان بن الربيع عن محاد بن سلمة - ٦٨٨١
إنكم ختتصمون إيل وإمنا أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة أ رسول اهللا 

  أحلن حبجته من بعض فمن قضيت له من حق أخيه فال يأخذه فإمنا أقطع له قطعة من النار 
  حسن إسناده : قال حسني سليم أسد 

حدثين زيد بن عبد اهللا بن عمر عن عبد : حدثنا علي بن اجلعد أخربين صخر بن جوبرية عن نافع قال  - ٦٨٨٢
  اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر 

إن الذي يشرب يف إناء من فضة فإمنا جيرجر يف بطنه : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن أم سلمة 
  نار جهنم 

  إسناده صحيح : سليم أسد قال حسني 

حدثنا داود بن عمرو حدثنا حسان بن إبراهيم عن حممد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن املنهال عن  - ٦٨٨٣
  عامر بن سعد عن أبيه 
أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى ؟ : قال لعلي  -صلى اهللا عليه و سلم  -وعن أم سلمة أن النيب 

  دي ؟ غري أنه ال نيب بع
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا العباس بن الوليد حدثنا وهيب عن خالد عن أيب قالبة عن زينب بنت أم سلمة  - ٦٨٨٤
  كان يصلي على اخلمرة  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عن أمها أم سلمة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن أيب مسينة البصري حدثنا حممد بن خالد احلنفي حدثنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا حممد بن إمساعيل  - ٦٨٨٥
  املخرمي عن عثمان األخنسي عن عبد الرمحن بن سعد بن يربوع 

إمنا هي هذه احلجة مث اجللوس : يف حجة الوداع  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال لنا رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 
  على ظهور احلصر يف البيوت 

  إمنا هو سعيد ولكن هكذا قال : ال ابن أيب مسينة ق
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن إمساعيل حدثنا حممد بن خالد احلنفي حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن هاشم بن  - ٦٨٨٦
  هاشم عن عبد اهللا بن وهب 

سارها بشيء فبكت مث سارها بشيء فضحكت ف -صلى اهللا عليه و سلم  -جاءت فاطمة إىل النيب : عن أم سلمة 
ما يسرك أن تكوين سيدة نساء أهل اجلنة : أخربين أنه مقبوض يف هذه السنة فبكيت فقال يل : فسألتها عنه فقالت 

  إال فالنة ؟ فضحكت 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



  الشعيب عن مسروق  حدثنا حممد بن إمساعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن فراس عن - ٦٨٨٧
  بنحوه : عن عائشة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة حدثنا عبد اهللا بن داود عن فضيل عن عطية عن أيب سعيد  - ٦٨٨٨
: غطى على علي و فاطمة و حسن و حسني كساء مث قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عن أم سلمة 

  هؤالء أهل بييت إليك ال إىل النار 
  ال وأنت على خري : يا رسول اهللا وأنا منهم ؟ قال : فقلت : قالت أم سلمة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا ابن فضيل حدثنا احلسن بن عبيد اهللا عن هنيدة بن خالد اخلزاعي  - ٦٨٨٩
  : عن أمه قالت 

يأمر بالصيام ثالثة  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : خلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام فقالت د
  االثنني واخلميس ويوما ال أحفظه : أيام من كل شهر من أوهلا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ن سليمان بن يسار حدثين نافع ع: حدثنا ابن منري حدثنا أيب حدثنا عبيد اهللا قال  - ٦٨٩٠
يا رسول اهللا إذا : قلت : يرخني شربا قالت : يا رسول اهللا كيف بالنساء ؟ قال : قلت : عن أم سلمة قالت 
  فذراع ال يزدن عليه : ينكشف عنهن قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  أيب عبيد حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت  - ٦٨٩١
يا رسول اهللا : قلت : ملا قال يف جر الذيل ما قال قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن أم سلمة 

  فجريه ذراعا : إذا تتكشف القدمان ؟ قال : فكيف بنا ؟ جريه شربا فقالت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  زيد عن احلسن حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن علي بن  - ٦٨٩٢
  شرب لفاطمة من نطاقها شربا  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : أن أم سلمة حدثتهم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا إبراهيم حدثنا محاد عن علي بن زيد عن احلسن  - ٦٨٩٣
  وارمحين واهدين السبيل األقوم  رب اغفر يل: كان يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة أن رسول اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء حدثنا جويرية عن نافع أنه أخربه سليمان بن يسار أن رجال أخربه  - ٦٨٩٤
ى اهللا صل -أن امرأة كانت هتراق الدم على عهد رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة زوج النيب 

 -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -فاستفتت هلا أم سلمة النيب  -عليه و سلم 
لتنظر عدد األيام اليت كانت حتيضهن قبل أن يكون هبا الذي كان وقدرهن من األشهر فتترك الصالة قدر ذلك : 

  وتصلي  فإذا خلفت ذلك وحضرت الصالة فلتغتسل ولتستثفر بثوب
  إسناده فيه جهالة : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أيب حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة قالت  - ٦٨٩٥
إن اهللا ال يستحيي من احلق هل على املرأة : فقالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -دخلت أم سليم إىل رسول اهللا : 

  ؟  غسل إذا احتملت
  نعم إذا رأت املاء : قال 

  تربت ميينك فمم يشبهها ولدها ؟ : وهل حتتلم املرأة ؟ فقال : قالت أم سلمة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حسني بن األسود حدثنا حممد بن فضيل حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن حفصة بنت أيب كثري  - ٦٨٩٦
قويل يا أم : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -علمين رسول اهللا : ين أم سلمة قالت علمت: عن أبيها أيب كثري قال 

اللهم عند استقبال ليلك وإدبار هنارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك أسألك أن : سلمة عند أذان املغرب 
  تغفر يل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

وان بن عيسى حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن عبد اهللا بن حدثنا حممد بن عبد اهللا األزدي حدثنا صف - ٦٨٩٧
  رافع موىل أم سلمة 
خيتصمان يف مواريث وأشياء قد درست فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -جاء رجالن إىل النيب : عن أم سلمة قالت 

ه حبجة أراها فاقتطع إمنا أقضي بينكما برأيي ما مل ينزل علي فمن قضيت ل:  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 
  هبا قطعة ظلما فإمنا يقتطع هبا قطعة من النار إسطاما يأيت به يف عنقه يوم القيامة 

 -يا رسول اهللا حقي هذا الذي أطلب لصاحيب فقال رسول اهللا : بكى الرجالن وقال كل واحد منهما : قالت 
  لل كل واحد منكا صاحبة ال ولكن اذهبا فتوخيا مث استهما مث ليح:  -صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد الرحيم عن احلسن بن عبيد اهللا عن احلر بن الصياح عن هنيدة  - ٦٨٩٨
  اخلزاعي عن امرأته 
االثنني : ام من أوله صم من كل شهر ثالثة أي:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال لنا رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

  واخلميس اخلميس الذي يليه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حيىي ابن آدم عن حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب بنت  - ٦٨٩٩
  أم سلمة 

يا رسول اهللا أجيزي من : عبد اهللا بالصدقة فقالت امرأة  -صلى اهللا عليه و سلم  -أمر النيب : عن أم سلمة قالت 
  الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقري وعلى بين أخ يل أيتام وإهنا منفقة هكذا وهكذا وعلى كل حال ؟ 

  نعم وكانت صناع اليدين : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين سليمان بن سحيم : قال  حدثنا أبو بكر حدثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن حممد بن إسحاق - ٦٩٠٠
  عن أم حكيم بنت أمية 

  من أهل بعمرة من بيت املقدس غفر له : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة أن رسول اهللا 
  هذا حديث مضطرب اإلسناد منكر املنت : قال حسني سليم أسد 

أو عن  -اهللا عن ابن جدعان عمن حدثه حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن داود بن أيب عبد  - ٦٩٠١
  جدته 

لوال خمافة القصاص ألوجعتك : بعث وصيفة له فأبطأت فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عن أم سلمة 
  هبذا السوط 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  جدته  حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن داود بن أيب عبد اهللا عن ابن جدعان عن - ٦٩٠٢
ال حلف يف اإلسالم وأميا حلف كان يف اجلاهلية :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

  فلم يزد يف اإلسالم إال شده 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ساور احلمريي حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا أبو نصر عبد اهللا بن عبد الرمحن عن م - ٦٩٠٣
  عن أمه 

دخلت  -وزوجها عنها راض  -أميا امرأة ماتت :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 
  اجلنة 

  حدثنا أبو هشام حدثنا ابن فضيل حدثنا أبو نصر عن مساور عن أمه  - ٦٩٠٤
  ال حيبك منافق وال يبغضك مؤمن : لعلي  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا حممد بن فضيل عن األعمش عن أيب صاحل قال  - ٦٩٠٥
  ما دام عليه صاحبه : ؟ قالتا  -صلى اهللا عليه و سلم  -أي العمل أحب إىل رسول اهللا : سئلت عائشة و أم سلمة 

  إسناده صحيح : ل حسني سليم أسد قا



حدثنا احلسن بن محاد الكويف الوراق حدثنا وكيع بن اجلراح عن داود بن أيب عبد اهللا عن ابن جدعان  - ٦٩٠٦
  يعين عن جدته 

  املستشار مؤمتن :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن ثابت البناين عن ابن عمر بن أيب سلمة عن أبيه  - ٦٩٠٧
إنا هللا وإنا إليه : إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

  راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبيت فأجرين فيها وأبدلنا خريا منها 
إنا هللا وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبيت فأجرين فيها فكنت إذا : قلت : ا قبض أبو سلمة قالت فلم

  ومن خري من أيب سلمة ؟ : وأبدلين هبا خريا قلت : أردت أن أقول 
  فلم أزل حىت قلتها : قالت 

 -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا  فلما انقضت عدهتا خطبها أبو بكر فردته وخطبها عمر فردته مث بعث إليها رسول
وأخربه أين امرأة غريى  -صلى اهللا عليه و سلم  -مرحبا برسول اهللا وبرسوله أقرئ رسول اهللا : فخطبها فقالت 

  وأين مصبية وأنه ليس يل أحد من أوليائي شاهد 
فيذهب  -عز و جل  -إين غريى فإين أدعو اهللا : أما قولك :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال هلا رسول اهللا 
سيكفيك صبيانك وأما أوليائك فليس أحد منهم شاهد وال  -عز و جل  -أين مصبية فأن اهللا : غريتك وأما قولك 
  غائب إال سريضاين 

  فزوجها إياه  -صلى اهللا عليه و سلم  -قم يا عمر فزوج رسول اهللا : فقالت ال بنها 
 -جرتني ووجاءين ووسادة من أدم حشوها ليف فكان رسول اهللا أما ال أنصك مما أعطيت أختك فالنة : وقال هلا 

أخذهتا  -صلى اهللا عليه و سلم  -يأتيها وهي ترضع زينب فكانت إذا جاء رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم 
وكان أخاها  -حييا كرميا ففطن هلا عمار بن ياسر  -صلى اهللا عليه و سلم  -فوضعتها يف حجرها فكان رسول اهللا 

أن يأتيها ذات يوم فجاء عمار فدخل عليها فانتشط  -صلى اهللا عليه و سلم  -فأراد رسول اهللا  -ن الرضاعة م
 -صلى اهللا عليه و سلم  -دعي هذه املقبوحة املشقوحة اليت قد آذيت هبا رسول اهللا : زينب من حجرها وقال 

أين زناب ؟ ما فعلت :  البيت ويقول فدخل فجعل يقلب بصره يف -صلى اهللا عليه و سلم  -فجاء رسول اهللا 
بأهله فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -جاء عمار فذهب هبا فبىن رسول اهللا : زناب ؟ ما يل ال أالرى زناب ؟ قالت 

  إن شئت أن أسبع لك كما سبعت للنساء ؟ : هلا 

أن أبا سلمة جاء : أم سلمة حدثين ابن : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت قال  - ٦٩٠٨
وال  -أحب إيل من كذا وكذا  -صلى اهللا عليه و سلم  -لقد مسعت حديثا من رسول اهللا : إىل أم سلمة فقال 
إنه ال تصيب أحدا مصيبة فيسترجع عند : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا  -أدري ما عدل به 

يت هذه اللهم عندك أحتسب مصيبيت هذه اللهم أخلفين منها خبري منها اللهم عندك أحتسب مصيب: ذلك مث يقول 
   -عز و جل  -إال أعطاه اهللا 

اللهم عندك أحتسب مصيبيت هذه اللهم عندك أحتسب مصيبيت : قلت : فلما أصيب أبو سلمة : قالت أم سلمة 
قالت ذلك فلما انقضت عدهتا  هذه اللهم أخلفين منها خبري منها قلت من خري من أيب سلمة ؟ أليس وليس ؟ مث



أنا امرأة : مرحبا برسول اهللا إن يف خالال ثالثا : خيطبها فقالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -أرسل إليها رسول اهللا 
  مصبية وأنا امرأة شديدة الغرية وأنا امرأة ليس ها هنا من أوليائي أحد شاهد فيزوجين 

أنت اليت : أشد مما غضب لنفسه حني ردته فأتاها عمر فقال  - صلى اهللا عليه و سلم -فغضب عمر لرسول اهللا 
  يا ابن اخلطاب يف كذا وكذا : فقالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -تردين رسول اهللا 
أما ما ذكرت من غريتك فإين أدعو اهللا أن يذهبها وأما ما : فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أتاها رسول اهللا 

سيكفيهم وأما ما ذكرت أنه ليس من أوليائك أحد شاهدا فإنه ليس من أوليائك أحد ذكرت من صبيتك فإن اهللا 
  شاهد وال غائب يكرهين 

  فزوجه  -صلى اهللا عليه و سلم  -زوج رسول اهللا : فقالت البنها 
  أما إين مل أنقصك مما أعطيت فالنة : فقال 

  هما حاجتها ورحى ووسادة من أدم حشوها ليف جرتني تضع في: وما أعطى فالنة ؟ قال : قال ثابت البن أم سلمة 
يأتيها فلما رأته  -صلى اهللا عليه و سلم  -مث أقبل رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -مث انصرف رسول اهللا 

فلما رآها انصرف وكان  -صلى اهللا عليه و سلم  -يف حجرها فجاء رسول اهللا  -أصغر ولدها  -وضعت زينب 
 -يأتيها فلمارأته وضعتها يف حجرها فانصرف رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا حييا كرميا مث أقبل 

يأتيها فوضعتها يف حجرها فأقبل عمار  -صلى اهللا عليه و سلم  -مث أقبل رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم 
هات هذه املقشوحة اليت منعت  :فانتزعها من حجرها وقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسرعا بني يدي رسول اهللا 

أين : فلم يرها قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -حاجته فجاء رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 
على أهله فكانت يف النساء كاهنا ليست  -صلى اهللا عليه و سلم  -أخذها عمار فدخل رسول اهللا : زناب ؟ قالت 

  منهن ال جتد ما جيدن من الغرية 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثين يونس عن ابن شهاب قال : حدثنا جعفر بن حممد الراسي حدثنا أبو صاحل حدثنا الليث قال  - ٦٩٠٩
  أخربتين هند بنت احلارث 

صلى اهللا  -فإذا سلم النيب  -صلى اهللا عليه و سلم  -كن نساء يصلني على عهد رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 
  ومن صلى معه ما شاء اهللا مث يقوم  -صلى اهللا عليه و سلم  -انصرفن وثبت النيب  -ه و سلم علي

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا نصر بن علي حدثنا حممد بن أيب عدي حدثنا حممد بن عمرو عن عمرو بن مسلم عن سعيد ابن  - ٦٩١٠
  املسيب 

من أهل هالل ذي احلجة وله ذبح يريد أن يذحبه فليمسك : قال  -سلم  صلى اهللا عليه و -عن أم سلمة عن النيب 
  عن شعره وأظفاره 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

وجدت يف كتاب أيب عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن : حدثنا نصر بن علي قال  - ٦٩١١
  سعيد بن املسيب 



  بنحوه :  -لم صلى اهللا عليه و س -عن أم سلمة عن النيب 
  إسناده صحيح وجادة : قال حسني سليم أسد 

  أخربين عقبة عن شهر بن حوشب : حدثنا حوثرة بن أشرس أبو عامر قال  - ٦٩١٢
ائتين : قال لفاطمة  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة زوج النيب 

كساء كان حتيت خيربيا أصبناه من  -صلى اهللا عليه و سلم  -ليهم رسول اهللا بزوجك وابنيك فجاءت هبم فألقى ع
فاجعل صالتك وبركاتك على آل حممد كما جعلتها على  -عليه السالم  -اللهم هؤالء آل حممد : خيرب مث قال 

  آل إبراهيم إنك محيد جميد 
إنك : من يدي وقال  - عليه و سلم صلى اهللا -فرفعت الكساء ألدخل معهم فجذبه رسول اهللا : قالت أم سلمة 

  على خري 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير حدثنا نافع قال  - ٦٩١٣
من شرب يف إناء من فضة فإمنا جيرجر يف : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : قالت أم سلمة 
  بطنه نار جهنم 
  إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

نعم حدثه عن : أتدري عمن حيدثه ؟ قال : سألت عبد الرمحن السراج فقلت : حدثنا شيبان قال جرير  - ٦٩١٤
وكانت أم سلمة خالة عبد اهللا بن : زيد بن عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن عبد الرمحن ابن أيب بكر الصديق قال 

  عبد الرمحن 

  : إمساعيل بن أيب مسينة حدثنا معتمر عن أبيه عن أيب عثمان قال حدثنا حممد بن  - ٦٩١٥
: يا أم سلمة من هذا ؟ قلت : حيدث رجال فلما قام قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -قالت أم سلمة كان النيب : 

حيدث  -صلى اهللا عليه و سلم  -حىت مسعت رسول اهللا  -عليه السالم  -دحية الكليب فلم أعلم أنه جربيل 
  أصحابه ما كان بيننا 

  حدثين أسامة بن زيد : من حدثك هذا ؟ قال : قلت أليب عثمان : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : كانت أم سلمة تقول : حدثنا شيبان حدثنا القاسم بن الفضل احلداين حدثنا حممد بن علي قال  - ٦٩١٦
  هاد كل ضعيف احلج ج:  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن معاذ بن معاذ حدثنا أيب حدثنا حممد بن عمرو الليثي عن عمرو بن مسلم بن عمار بن  - ٦٩١٧
  : مسعت بن املسيب يقول : أكيمة قال 

من كان :  -صلى اهللا عليه و سلم  - قال رسول اهللا: تقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت أم سلمة زوج النيب 



  له ذبح يذحبه فإذا أهل هالل ذي احلجة فال يأخذ من شعره وال من أظافره حىت يضحي 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثين حممد بن الوليد الزبيدي : حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود البغدادي حدثنا حممد بن حرب قال  - ٦٩١٨
  عروة عن زينب بنت أم سلمة  عن الزهري عن

قال جلارية كانت :  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة زوج النيب 
  هبا نظرة فاسترقوا هلا : فرأى بوجهها سفعة فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -يف بيت أم سلمة زوج النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا سليمان بن عبد اجلبار حدثنا أبو عاصم حدثنا أبو كعب يعين صاحب احلرير عن شهر بن حوشب  - ٦٩١٩
يا مقلب القلوب : إذا كان يف بييت  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان من أكثر دعاء رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

إنه ليس من قلب إال بني : أكثر دعائك ؟ قال يا رسول اهللا ما بال هذا من : قلت : ثبت قليب على دينك قالت 
  إصبعني من أصابع الرب ما شاء أقام وما شاء أزاغ 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حفص عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة  - ٦٩٢٠
احلمد هللا رب * بسم اهللا الرمحن الرحيم {  :يقرأ  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

  يعين حرفا حرفا } العاملني 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا إمساعيل يعين ابن عياش حدثنا إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن أمه  - ٦٩٢١
  يصب على بول الغالم املاء ويغسل بول اجلارية :  -سلم  صلى اهللا عليه و -قال رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا ابن مبارك عن يونس عن الزهراين عن نبهان  - ٦٩٢٢
ابن أم مكتوم يستأذن فجاء  -صلى اهللا عليه و سلم  -كنت أنا و ميمونة عند رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

  أفعمياوان أنتما ال تبصرانه ؟ : إنه مكفوف ال يبصرنا قال : قوما فقالتا : وذلك بعد أن ضرب احلجاب قال 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا حوثرة حدثنا مبارك بن فضالة عن احلسن  - ٦٩٢٣
بول الغالم :  -صلى اهللا عليه و سلم  -النيب  قال: قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة زوج النيب 

  يصب عليه املاء صبا ما مل يطعم وبول اجلارية يغسل غسال طعمت أو مل تطعم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا خالد بن مرداس حدثنا إمساعيل ابن عياش عن أيب عبد اهللا عن عطاء بن يسار  - ٦٩٢٤
إذا ابتلي :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : قالت  -اهللا عليه و سلم  صلى -عن أم سلمة زوج النيب 

أحدكم بالقضاء بني املسلمني فال يقض وهو غضبان وليسو بينهم يف النظر واجمللس واإلشارة وال يرفع صوته على 
  أحد اخلصمني فوق اآلخر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ذيل حدثنا عبد اهللا بن إدريس حدثنا حممد بن عمارة عن حممد بن إبراهيم عن أم ولد حدثنا بو معمر اهل - ٦٩٢٥
  : إلبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف قالت 

صلى  -مسعت رسول اهللا : كنت أطيل ذيلي فأمر باملكان الطيب فدخلت على أم سلمة فسألتها عن ذلك فقالت : 
  يطهره ما بعده : يقول  -اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : حسني سليم أسد  قال

  حدثنا هارون بن عبد اهللا احلمال حدثنا سفيان عن ابن سوقة عن نافع بن جبري  - ٦٩٢٦
لعل فيهم : اجليش الذي خيسف هبم قالت أم سلمة  -صلى اهللا عليه و سلم  -ذكر النيب : مسع أم سلمة تقول 

  إهنم يبعثون على نياهتم : املكره ؟ قال 
  إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

حدثين حيىي بن أيب : حدثنا هارون حدثنا ابن أيب فديك حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن خينس قال  - ٦٩٢٧
  سفيان بن سعيد األخنسي عن جدته حكيمة 

 من أهل حبجة أو عمرة من املسجد األقصى: يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة أهنا مسعت رسول اهللا 
  شك عبد اهللا أيهما قال  -أو وجبت له اجلنة  -إىل املسجد احلرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

  رجاله وثقوا : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا احلسن بن محاد الكويف حدثنا وكيع عن داود بن أيب عبد اهللا عن ابن جدعان  - ٦٩٢٨
لوال القصاص : دعا خادما فأبطأت ويف يده سواك فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عن أم سلمة 

  لضربتك هبذا السواك 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثين موسى بن يعقوب عن يزيد بن عبد اهللا : حدثنا عمر بن شبة أبو زيد حدثنا حممد ابن عثمة قال  - ٦٩٢٩
  ابن وهب أن أباه أخربه 

كان يدخل على أزواجه كل غداة فيسلم عليهن فكانت منهن  -لى اهللا عليه و سلم ص -عن أم سلمة أن نيب اهللا : 
امرأة عندها عسل فكان إذا دخل عليها أحضرت له منه شيئا فيمكث عندها وإن عائشة و حفصة وجدتا من ذلك 

  فترك ذلك لعسل : يا رسول اهللا إنا جند منك ريح مغافر قال : فلما دخل عليهما قالتا 
  إسناده حسن : سليم أسد قال حسني 



  حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد حدثنا شعبة عن موسى بن أيب عائشة عن موالة ألم سلمة  - ٦٩٣٠
اللهم إين أسألك علما : كان إذا صلى الصبح مث سلم قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة أن رسول اهللا 

  نافعا ورزقا طيبا وعمال متقبال 
  إسناده ضعيف فيه جهالة : أسد قال حسني سليم 

  حدثنا احلسن بن محاد حدثنا حممد بن فضيل عن أيب نصر عن مساور احلمريي عن أمه  - ٦٩٣١
  ال حيب عليا منافق وال يبغضه مؤمن : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  قبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكري حدثنا طلحة بن حيىي عن أم كلثوم بنت عبد اهللا بن زمعة حدثنا ع - ٦٩٣٢
 -كان رسول اهللا : دفعت إليها خمضبا من صفر قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن جدهتا أم سلمة زوج النيب : 

  يغتسل يف هذا  -صلى اهللا عليه و سلم 
  الصاع أو أكرب قليال فأرتنيه أم كلثوم كان حنو : قال طلحة 

  مسعت أبا إسحاق أنه مسع أبا سلمة حيدث : حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد يعين غندر حدثنا شعبة قال  - ٦٩٣٣
حىت كانت أكثر صالته قاعدا غري الفريضة  -صلى اهللا عليه و سلم  -ما مات رسول اهللا : عن أم سلمة أهنا قالت 

  ل وكان أحب العمل إليه أدومه وإن ق
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا جرير عن مغرية عن أم موسى  - ٦٩٣٤
   -صلى اهللا عليه و سلم  -والذي حيلف به إن كان علي ألقرب الناس عهدا برسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

صلى اهللا عليه و  -عائشة فجعل رسول اهللا  يوم قبض يف بيت -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : قالت 
وأظنه مان بعثه يف حاجة قال فجاء بعد فظننا أن له إليه : جاء علي ؟ مرارا قالت : غداة بعد غداة يقول  -سلم 

حاجة فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب فكنت من أدناهم فأكب عليه علي فجعل يساره ويناجيه مث قبض من 
  يومه ذلك 
  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

حدثنا حممد بن إمساعيل بن البختري الواسطي حدثنا ابن منري عن حيىي بن سعيد األنصاري عن سليمان  - ٦٩٣٥
  بن يسار عن عروة بن الزبري 

: ما له ؟ فقلنا : وعندي صيب يشتكي فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -دخل علينا رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 
  أال تسترقون له من العني ؟ : نا له العني فقال اهتم

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سفينة موىل أم سلمة  - ٦٩٣٦
الصالة وما ملكت : يف مرضه  -صلى اهللا عليه و سلم  -كانت عامة وصية رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 



  نكم حىت جيعل يلجلجها يف صدره وما يفيض هبا لسانه أميا
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبد اهللا بن معاوية حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن احلسن  - ٦٩٣٧
مضطجع يف بييت احتفز جالسا وهو يسترجع  -صلى اهللا عليه و سلم  -بينما رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

جليش من أميت جييئون من قبل الشام يؤمون البيت لرجل مينعهم : بأيب أنت وأمي ما شأنك تسترجع ؟ قال :  فقلت
  اهللا منه حىت إذا كانوا بالبيداء من ذي احلليفة خسف هبم ومصادرهم شىت 

م من إن منهم من جرب إن منهم من جرب إن منه: بأيب أنت كيف خيسف هبم مجيعا ومصادرهم شىت ؟ قال : قلت 
  جرب 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عبد اهللا بن معاوية حدثنا محاد بن سلمة عن أيب عمران اجلوين عن يوسف بن سعد  - ٦٩٣٨
  مبثله :  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن عائشة عن النيب 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

  بار حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن مرة عن عبد اهللا بن عبد الرمحن حدثنا سليمان بن عبد اجل - ٦٩٣٩
الذي يشرب يف إناء من فضة إمنا جيرجر يف بطنه : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن خالته أم سلمة أن رسول اهللا 

  نار جهنم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ر حدثنا هشام بن أيب عبد اهللا عن قتادة عن صاحل أيب حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا وهب بن جري - ٦٩٤٠
   -عن جماهد : ورمبا قال صاحل  -اخلليل عن صاحب له 

يكون :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة زوج النيب 
ة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو اختالف عند موت خليفة فيخرج رجل من قريش من أهل املدينة إىل مك

كاره فيبايعهم بني املقام والركن فيبعثون إليه جيشا من الشام فإذا كانوا بالبيداء خسف هبم فإذا بلغ الناس ذلك أتاه 
أو  -أبدال أهل الشام وعصائب من أهل العراق فيبايعونه وينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا 

ويظهرون عليهم فيقسم بني الناس فيئهم ويعمل فيهم سنة نبيهم ويلقي األسالم جبرانه  -فيهم مؤمنهم  جيشا: قال 
  إىل األرض ميكث سبع سنني 

  إسناده من طريق جماهد حسن : قال حسني سليم أسد 

  سلمة حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد الوهاب الثقفي يعين عن خالد عن أيب قالبة عن زينب بنت أم  - ٦٩٤١
  كان مفرشي حيال مصلى رسول اهللا وكان يصلي وأنا حياله : عن أم سلمة قالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أيب عن داود عن حممد بن عبد الرمحن بن جدعان عن جدته  - ٦٩٤٢
  أتاه أبو  -عن أم سلمة أ ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 
يا أبا اهليثم : إن أصاب سبيا فلقي عمر فقال له  -صلى اهللا عليه و سلم  -يثم األنصاري فاستخدمه فوعده النيب اهل

 -قد أصاب سبيا فأته فتنجز عدتك فمضى أبو اهليثم و عمر إىل رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -إن النيب 
:  -صلى اهللا عليه و سلم  -أتاك يتنجز عدته فقال له النيب  يا رسول اهللا أبو اهليثم: فقال  -صلى اهللا عليه و سلم 

  قد أصبنا غالمني أسودين اختر أيهما شئت 
  املستشار مؤمتن خذ هذا فقد صلى عندنا وال تضربه فإنا هنينا عن ضرب املصلني : فإين أستشريك فقال : قال 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

احلجاج و هدبة بن خالد و حوثرة بن أشرس و علي بن اجلعد و عبد األعلى بن محاد حدثنا إبراهيم بن  - ٦٩٤٣
  حدثنا محاد بن سلمة عن أيب العشراء الرامي : النرسي قالوا 
بلى لو طعنت يف فخذها ألجزأ : يا رسول اهللا أما تكون الذكاة إال بني اللبة أو احللق ؟ قال : قلت : عن أبيه قال 

  عنك 
  ة والذي نفسي بيده لو طعنت يف فخذها ألجزأعنك ويف حديث حوثر

حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أيب عن داود بن أيب عبد اهللا عن حممد بن عبد الرمحن بن جدعان القرشي  - ٦٩٤٤
  عن جدته 

يف بييت  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة زوج النيب 
حىت استأثر الغضب يف وجهه فخرجت أم سلمة إىل احلجرات فوجدت  -أوهلا  -بيده سواك فدعا وصيفة له وكان 

يدعوك ؟  -صلى اهللا عليه و سلم  -أال أراك تلعبني هبذه البهيمة ورسول اهللا : الوصيفة وهي تلعب ببهيمة فقالت 
لوال خشية القود ألوجعتك :  - عليه و سلم صلى اهللا -ال والذي بعثك باحلق ما مسعتك فقال رسول اهللا : فقالت 

  هبذا السواك 
  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 

أخربين سالمة عن عقيل عن ابن شهاب عن سامل : حدثنا أبو احلسني الرازي حدثنا حممد ابن عزيز قال  - ٦٩٤٥
  أخربه  - صلى اهللا عليه و سلم -بن عبد اهللا أخربه أن سفينة موىل أم سلمة زوج النيب 

ال تصحب :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن أم سلمة زوج النيب 
  املالئكة رفقة فيها جرس 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

الد عن عبد اهللا حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن حدثنا حيىي بن كثري حدثنا شعبة عن عبد اهللا بن أيب اجمل - ٦٩٤٦
  بن شداد بن اهلاد 

ما هاتان ؟ كنت : يف بييت ركعتني فقلت له  -صلى اهللا عليه و سلم  -صلى رسول اهللا : عن أم سلمة أهنا قالت 
  أصليهما قبل العصر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثين أيب عن : عمر بن أبان قال  حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا أبو معشر حدثنا إبراهيم بن - ٦٩٤٧
  أبان بن عثمان 

إذ  -جالس و عائشة وراءه  -صلى اهللا عليه و سلم  -بينا رسول اهللا : أم سلمة : عن عبد اهللا بن عمر قال 
استأذن أبو بكر فدخل مث استأذن عمر فدخل مث استأذن علي فدخل مث استأذن سعد بن مالك فدخل مث استأذن 

يتحدث كاشفا عن ركبتيه فمد ثوبه على ركبتيه  -صلى اهللا عليه و سلم  -خل ورسول اهللا عثمان بن عفان فد
  استأخري عين فتدثوا ساعة مث خرجوا : وقال المرأته 
  يا رسول اهللا دخل عليك أصحابك فلم تصلح ثوبك ومل تؤخرين عنك حىت دخل عثمان ؟ : فقلت : قالت عائشة 

جل تستحي منه املالئكة ؟ والذي نفس حممد بيده إن املالئكة لتستحي من أال أستحي من ر: يا عائشة : فقال 
  عثمان كما تستحي من اهللا ورسوله ولو دخل وأنت قريبة مين مل يرفع رأسه ومل يتحدث حىت خيرج 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ابن أيب جنيح عن أبيه عن عبيد  حدثنا عبد اهللا بن عبد الصمد بن أيب خداش حدثنا سفيان بن عيينة عن - ٦٩٤٨
  : بن عمري قال 

  ! ألبكينه بكاء يتحدث به ! غريب وبأرض غريبة : قلت : قالت أم سلمة ملا مات أبو سلمة : 
صلى  -فبينا أنا كذلك إذ هتيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدين عليه فلقيها النيب : قالت 

  تريدين أن تدخلي الشيطان بيتا قد أخرجه اهللا منه ؟ فكففت عن البكاء : ال هلا فق -اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا جماهد بن موسى اخلتلي حدثنا أبو معاوية حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن سعيد بن أيب عياش  - ٦٩٤٩
  الزرقي عن أنس بن مالك 

رأيت ما تعمل أميت بعدي فاخترت هلم الشفاعة :  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا قال رسول : عن أم سلمة قالت 
  يوم القيامة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا جماهد حدثين هبز حدثنا شعبة عن موسى بن أيب عائشة عن موىل ألم سلمة  - ٦٩٥٠
اللهم إين أسألك علما نافعا ورزقا : بح قال كان إذا أص -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة أن رسول اهللا 

  طيبا وعمال متقبال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أيب عن عكرمة بن عمار عن أثال بن قرة عن ابن : حدثنا سهل بن زجنلة حدثنا ابن أيب أويس قال  - ٦٩٥١
  : حوشب احلنفي قال 

صلى اهللا عليه و  -إىل رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -جاءت فاطمة بنت النيب : حدثتين أم سلمة قالت 
 -صلى اهللا عليه و سلم  -متوركة احلسن و احلسني يف يدها برمة للحسن فيها سخني حىت أتت هبا النيب  -سلم 

و  -صلى اهللا عليه و سلم  -فب البيت فدعاه فجلس النيب : أين أبو احلسن ؟ قالت : فلما وضعتها قدامه قال هلا 
  علي و فاطمة و احلسن و احلسني يأكلون 



وما أكل طعاما قط إال وأمنا عنده إال ساميته قبل ذلك  -صلى اهللا عليه و سلم  -وما سامين النيب : قالت أم سلمة 
  اللهم عاد من عاداهم ووال من واالهم : دعاين إليه فلما فرغ التف عليهم بثوبه مث قال : تعين بـ سامين  -اليوم 
  إسناده حسن : سني سليم أسد قال ح

  حدثنا داود بن رشيد حدثنا حممد بن سلمة حدثنا خصيف عن جماهد  - ٦٩٥٢
يا رسول اهللا أفال نربط : عن لبس الذهب قلنا  -صلى اهللا عليه و سلم  -ملا هنى رسول اهللا : عن عائشة قالت 
  املسك بالذهب ؟ 

  ون مثل الذهب ؟ أفال تربطونه بفضة مث تلطخونه بزعفران فيك: قال 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا داود بن رشيد حدثنا حممد عن خصيف عن عطاء  - ٦٩٥٣
  مثل ذلك : عن أم سلمة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا كامل حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم عن أيب صاحل  - ٦٩٥٤
قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -إن رسول اهللا : خ إذا أراد أن يسجد فقالت عن أم سلمة أهنا رأت نسيبا هلا ينف: 

  ترب وجهك : لغالم يقال له رباح 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن أبيه عن عبيد بن عمري قال  - ٦٩٥٥
غريب وبأرض غربة ؟ ألبكينه بكاء يتحدث عنه فبينا أنا كذلك إذ  :ملا مات أبو سلمة قلت : قالت أم سلمة : 

أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه :  -صلى اهللا عليه و سلم  -أقبلت امرأة من الصعيد فقال هلا رسول اهللا 
  اهللا منه ؟ 

  فكففت عن ذلك : قالت 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

  بو خيثمة حدثنا سقيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان حدثنا أ - ٦٩٥٦
إن كان إلحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة ذكرت النيب 

  فلتحتجب منه 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  عن عبد اهللا بن رافع  حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أيب سعيد - ٦٩٥٧
  : إين امرأة أشد ضفر رأسي أفأحله لغسل اجلنابة ؟ قال :  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة أهنا قالت للنيب : 

  إمنا يكفيك أن حتثي عليه ثالث حثيات من ماء مث تفيضي عليه فإذا أنت قد طهرت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عمرو بن زهري الضيب حدثنا سفيان عن عمرو عن رجل من ولد أم سلمة وامسه سلمة بن  حدثنا داود بن - ٦٩٥٨
عز و جل  -يا رسول اهللا ما أمسع اهللا ذكر النساء يف اهلجرة ؟ فأنزل اهللا : قالت أم سلمة : عمر بن أيب سلمة قال 

]  ١٩٥: آل عمران [ آلية إىل آخر ا} فاستجاب هلم رهبم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى {  -
  هبذه اآلية خرجت اخلوارج وهبا خرجن النساء : قال سفيان : قال داود 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

يا رسول اهللا يغزو الرجال : قالت أم سلمة : حدثنا داود حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال  - ٦٩٥٩
[ } وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض { :  -عز و جل  -أنزل اهللا وال نغزو وإمنا لنا نصف املرياث ؟ ف

  ]  ٣٢: النساء 
  ]  ٣٥: األحزاب [ إىل آخر اآلية } إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات { ونزلت هذه اآلية : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بد احلميد عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير بن ع - ٦٩٦٠
جالسا يف بيت أم سلمة وعنده خمنث جالس فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

يا عبد اهللا إن فتح اهللا عليكم الطائف غدا فإين أدلك على ابنة غيالن امرأة من : لعبد اهللا بن أيب أمية أخي أم سلمة 
  ال يدخل هذا عليكم :  -صلى اهللا عليه و سلم  -ثقيف تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن حيىي ابن سعيد عن محيد بن نافع عن زينب بنت أيب سلمة  - ٦٩٦١
صلى اهللا عليه  -جاءت امرأة إىل النيب : قالتا  -هللا عليه و سلم صلى ا -عن أمها أم سلمة و أم حبيبة زوجيت النيب 

صلى اهللا  -يا رسول اهللا إن ابنيت تويف زوجها وأنا أتوف على عينها أفأكحلها ؟ فقال رسول اهللا : فقالت  -و سلم 
  قد كانت املرأة منكن ترمي بالبعرة على رأس احلول وإمنا هي أربعة أشهر وعشر :  -عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن حيىي عن عراك بن مالك عن عبد امللك بن أيب بكر عن أبيه  - ٦٩٦٢
يصبح جنبا من النساء من غري حلم مث يظل  -صلى اهللا عليه و سلم  -قد كان رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

  صائما 
  حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن احلكم عن مقسم  - ٦٩٦٣
  يوتر بسبع ومخس ال يفصل بينهن بسالم وال كالم  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن شقيق  - ٦٩٦٤
إذا حضرمت املريض أو امليت فقولوا خريا فإن :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : أم سلمة قالت عن 



  املالئكة يؤمنون على ما تقولون 
اللهم اغفر لنا وله : قويل : كيف أقول ؟ قال : قلت  -صلى اهللا عليه و سلم  -فلما تويف أبو سلمة أتيت النيب 

  واعقبنا منه عقىب صاحلة 
   -صلى اهللا عليه و سلم  -حممدا  -عز و جل  -قلتها فأعقبين اهللا ف

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن جماهد  - ٦٩٦٥
إن هشام بن املغرية كان يصل الرحم ويقري الضيف :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قلت للنيب : عن أم سلمة قالت 

ال إنه كان يعطي للدنيا وذكرها ومحدها ومل يقل : اة ويطعم الطعام ولو أدرك أسلم هل ذلك نافعة ؟ قال ويفك العن
  رب اغفر يل يوم الدين : يوما قط 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الشيباين عن حسان بن خمارق قال  - ٦٩٦٦
ما : وهو يغلي فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -يل فنبذت هلا يف كوز فدخل النيب  اشتكت ابنة: قالت أم سلمة 

  مل جيعل شفاءكم يف حرام  -عز و جل  -إن اهللا : إن ابنيت اشتكت فنبذنا هلا هذا فقال : هذا ؟ فقلت 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  ثد عن املعرور بن سويد حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن ليث عن علقمة بن مر - ٦٩٦٧
: عمن مسخ أيكون له نسل ؟ فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -سألت رسول اهللا : عن أم املؤمنني أم سلمة قالت 

  ما مسخ أحد قط فكان له نسل وال عقب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  : قالت  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير بن عبد احلميد عن مغري عن أم موسى - ٦٩٦٨
علي  -صلى اهللا عليه و سلم  -والذي حتلف به أم سلمة إن كان أقرب الناس عهدا برسول اهللا : قالت أم سلمة 

يف حاجة بعثه هبا  -أرى  -وكان  -صلى اهللا عليه و سلم  -كانت غداة قبض فأرسل إليه رسول اهللا : فقالت هلا 
فجاء قبل طلوع الشمس فلما أن جاء عرفنا : مرات قالت  جاء علي ؟ ثالث: فجعل غداة بعد غداة يقول : قالت 

فكنت : يف بيت عائشة قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن له إليه حاجة فخرجنا من البيت وكنا عدنا رسول اهللا 
آخر من خرج من البيت مث جلست أدناهن من الباب فأكب عليه علي وكان آخر الناس به عهدا وجعل يساره 

  ويناجيه 
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن أيب سلمة بن عبد الرمحن  - ٦٩٦٩
  وإن قل ] عليه [ ما دووم  -صلى اهللا عليه و سلم  -وكان أحب العمل إىل رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  ا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سامل عن أيب سلمة حدثن - ٦٩٧٠
  صام شهرا إال أنه كان يصل شعبان برمضان  -صلى اهللا عليه و سلم  -ما رأيت رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عن حبيب عن وهب موىل أيب أمحد  حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن عن سفيان - ٦٩٧١
  لية ال ليتني : دخل عليها وهي ختتمر فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عن أم سلمة 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن ابن خيثم عن ابن سابط عن حفصة بنت  - ٦٩٧٢
  عبد الرمحن 

} نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أىن شئتم { :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : ن أم سلمة قالت ع
  مسام واحد مسام واحد : قال ]  ٢٢٣: البقرة [ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ة مسعت أبا سلم: حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن حدثنا شعبة عن أيب إسحاق قال  - ٦٩٧٣
حىت كان أكثر صالته وهو جالس وكان  -صلى اهللا عليه و سلم  -ما مات رسول اهللا : حيدث عن أم سلمة قالت 

  ما داوم عليه العبد وإن كان يسريا  -عز و جل  -أحب العمل إىل اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ر الدهين عن أيب سلمة حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن حدثنا سفيان عن عما - ٦٩٧٤
  قوائم املنرب رواتب يف اجلنة : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة أن النيب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن [ حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن حدثنا وهيب عن خالد عن أيب قالبة عن زينب بنت أم سلمة  - ٦٩٧٥
  ] أم سلمة 

  فكان يصلي وإين حلياله  -صلى اهللا عليه و سلم  -شي عند مصلى رسول اهللا كان فرا: قالت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن عن مالك عن أيب األسود عن عروة عن زينب بنت أم سلمة  - ٦٩٧٦
طويف من وراء الناس : فقال  -ه و سلم صلى اهللا علي -عن أم سلمة أهنا قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنيب : 

  وهو عند الكعبة يقرأ بالطور  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت النيب : وأنت راكبة قالت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حممد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد  - ٦٩٧٧
يا رسول اهللا إذا خيرج : ذيل النساء شرب قلت :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : لت عن أم سلمة قا



  فذراع ال يزدن عليه : قدماها ؟ قال 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار  - ٦٩٧٨
  لرمحن أنه كان هو و ابن عباس و أبو هريرة فتذاكروا املرأة يتوىف زوجها وهي حامل عن أيب سلمة بن عبد ا

] ابن [ أنا مع : إذا وضعت حلت فقال ابن عباس حلها آخر األجلني فقال أبو هريرة : فقلت : قال أبو سلمة : 
  أخي يعين أبا سلمة 

إن سبيعة بنت احلارث األسلمية : أم سلمة  فبعثوا كريبا موىل ابن عباس إىل أم سلمة فسألوها عن ذلك فقالت
وضعت بعد وفاة زوجها بليال فخطبها رجل من بين عبد الدار يكىن أبا السنابل وأخربها أهنا قد حلت فأرادت أن 

وذكرت ذلك له  -صلى اهللا عليه و سلم  -فإنك مل حتلي فأتت سبيعة رسول اهللا : تزوج غريه فقال هلا أبو السنابل 
  زوج فأمرها أن ت

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا مهام بن حيىي عن قتادة عن أيب اخلليل عن سفينة  - ٦٩٧٩
الصالة وما ملكت أميانكم : وهو يف املوت جعل يقول : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة أن النيب 

  لسانه فجعل يقوهلا وما يفيض هبا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام عن احلسن عن ضبة بن حمصن  - ٦٩٨٠
إنه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

ال ما صلوا لكم : يا رسول اهللا أفال نقاتلهم ؟ قال : بع قالوا فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتا
  اخلمس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد اهللا بن إدريس حدثنا حممد بن عمارة عن حممد بن إبراهيم عن أم ولد  - ٦٩٨١
  : إلبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف قالت 

صلى  -مسعت رسول اهللا : ملكان القذر واملكان الطيب فسألت أم سلمة عن ذلك فقالت كنت أجر ذيلي فأمر با: 
  يطهره ما بعده : يقول  -اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن فضيل حدثنا احلسن بن عبيد اهللا عن هنيدة اخلزاعي عن أمه قالت  - ٦٩٨٢
يأمرين أن أصوم ثالثة  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : أم سلمة فسألتها عن الصيام فقالت  دخلت على

  أوهلا االثنني واخلميس واالثنني : أيام من كل شهر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  رث حدثنا أبو خيثمة حدثنا عثمان بن عمرو أخربنا يونس عن الزهري عن هند بنت احلا - ٦٩٨٣
إذا سلم من املكتوبة قمن وثبت  -صلى اهللا عليه و سلم  -كن النساء يف عهد رسول اهللا : عن أم سلمة أهنا قالت 

 -صلى اهللا عليه و سلم  -ومن صلى خلفه من الرجال فإذا قام رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 
  قام الرجال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثتين ريطة عن كبشة بنت أيب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عثمان بن عمر أخربنا ثابت بن عمارة قال  - ٦٩٨٤
  مرمي 

ينهى عنه كان  -صلى اهللا عليه و سلم  -أحدثكم مبا كان رسول اهللا : أهنم سألوا أو سلمة عن األشربة قالت 
  ينهانا أن خنلط التمر والزبيب وأن نعجم النوى طبخا 

  دثنا أبو خيثمة حدثنا عثمان بن عمر حدثنا ابن جريج أخربنا ابن يوسف عن سليمان بن يسار ح - ٦٩٨٥
جنبا مشويا فأكلها مث خرج فصلى ومل  -صلى اهللا عليه و سلم  -قربت إىل رسول اهللا : عن أم سلمة أهنا قالت 

  يتوضأ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين شهر بن : ذ بن معاذ العنربي حدثنا أبو كعب صاحب احلرير قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا معا - ٦٩٨٦
  : حوشب قال 

: إذا كان عندك ؟ قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -يا أم املؤمنني ما أكثر دعاء رسول اهللا : سألت أم سلمة قلت 
 ما أكثر دعائك يا مقلب يا رسول اهللا: فقلت له : يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك قالت : كان أكثر دعائه 

  ! القلوب ثبت قليب على دينك 
  يا أم سلمة إنه ليس من آدمي إال وقلبه بني إصبعني من أصابع اهللا ما شاء أقام وما شاء أزاغ : قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: د اهللا بن صيفي قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد عن ابن جريج عن حيىي بن عب - ٦٩٨٧
حلف  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن أم سلمة أخربته أن النيب : أخربين عكرمة بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام 

يا رسول اهللا إنك : قلت : ال يدخل على بعض نسائه شهرا فلما كان تسعة وعشرون يوما غدا أو راح قالت 
  ة وعشرين يوما إن الشهر يكون تسع: حلفت أن ال تدخل قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة و إمساعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن هند بنت احلارث  - ٦٩٨٨
سبحان اهللا ما أنزل اهللا من الفنت : ذات ليلة فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -خرج رسول اهللا : أم سلمة قالت 

: من اخلزائن أيقظوا صواحب احلجرات فرب كاسيه يف الدنيا عارية يوم القيامة قال إمساعيل يف حديثه  وماذا فتح
  فرأيت هندا اختذت لكم درعها أزرارا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن جماهد قال  - ٦٩٨٩
  لكم درعها أزرارا جتعله يف إصبعها تغطي به اخلامت  كانت املرأة من النساء األوىل تتخذ: 

  إسناده صحيح إىل جماهد : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن احلسن عن أمه  - ٦٩٩٠
  تقتل عمارا الفئة الباغية :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

  إسناده صحيح على شرط مسلم : حسني سليم أسد  قال

عن هشام الدستوائي رضي اهللا عنه عن حيىي بن  -أراه  -حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن إبراهيم  - ٦٩٩١
  أيب كثري عن أيب سلمة عن زينب بنت أم سلمة 

إذا حضت فانسست فأخذت  -صلى اهللا عليه و سلم  -بينما أنا مضطجعة مع رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 
نعم فدعاين فاضطجعت معه على : أنفست ؟ قلت :  -صلى اهللا عليه و سلم  -ثياب حيضيت فقال يل رسول اهللا 

  اخلميلة 
  يغتسالن من اإلناء الواحد زكان يقبلها وهو صائم  -صلى اهللا عليه و سلم  -وكانت هي ورسول اهللا : قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة قال  - ٦٩٩٢
  أشد تعجيال للظهر منكم وأنتم أشد تعجيال للعصر منه  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : قالت أم سلمة 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

  إمساعيل بن إبراهيم عن حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن رافع  أخربنا أبو خيثمة حدثنا - ٦٩٩٣
إذا حضر العشاء وحضرت الصالة فابدؤوا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

  بالعشاء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  أيب عن زينب بنت أم سلمة  أخربين: حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد عن هشام قال  - ٦٩٩٤
إنكم ختتصمون إيل ولعل أحدكم أن يكون أحلن حبجته من : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة عن النيب 

  بعض وإمنا أنا بشر فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإمنا أقطع له قطعة من النار فال يأخذنه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثين مهاجر بن القبطية : ا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا أبو يونس قال حدثن - ٦٩٩٥
:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : تقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -أنه مسع أم سلمة زوج النيب 

  ليخسفن جبيش يغزون هذا البيت ببيداء من األرض 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي عن سفيان عن حممد بن أيب بكر عن عبد املللك بن أيب بكر ابن عبد الرمحن  - ٦٩٩٦
  بن احلارث بن هشام عن أبيه 

ليس بك على : ملا تزوج أم سلمة أقام عندها ثالثا مث قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة أن رسول اهللا 
  بعت لك سبعت لنسائي أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن س

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين موىل ألم سلمة : حدثين موسى بن أيب عائشة قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد قال  - ٦٩٩٧
اللهم إين أسألك : إذا صلى الصبح قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : مسعت أم سلمة تقول : قال 
  نافعا وعمال متقبال ورزقا طيبا علما 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربين نافع عن زيد بن عبد اهللا عن عبد اهللا ابن عبد : حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي عن عبيد اهللا قال  - ٦٩٩٨
  الرمحن بن أيب بكر 

  لفضة فإمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم الذي يشرب يف آنية ا: قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة عن النيب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد ن عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن عامر أخي أم سلمة  - ٦٩٩٩
  كان يصبح جنبا مث يصوم  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن أم سلمة 

  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن خازم حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة  - ٧٠٠٠
  أمرها أن توايف صالة الصبح يوم النحر مبكة  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن أم سلمة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  و معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة حدثنا أبو خيثمة حدثنا أب - ٧٠٠١
يا رسول اهللا هل لك يف : فقالت [  -صلى اهللا عليه و سلم  -جاءت أم حبيبة إىل رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

وحتبني ذلك ؟ :  -صلى اهللا عليه و سلم  -تزوجها فقال هلا رسول اهللا : فأصنع هبا ماذا ؟ قالت : أخيت ؟ قال 
صلى اهللا عليه  -رسول اهللا : قال : نعم لست لك مبخلية وأحق من شاركين يف خري أخيت فقالت : فقلت : ت قال

  ال حتل يل :  -و سلم 
لو أهنا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال رسول اهللا : فواهللا لقد بلغين أنك ختطب درة بنت أم سلمة قالت : قالت 

  أباها ثويبة موالة بين هاشم فال تعرضن علي بناتكن وال أخواتكن كانت حتل ملا تزوجتها وقد أرضعتين و
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن خازم عن موسى بن عبيد الربذي عن سعيد بن عبد الرمحن ابن أيب  - ٧٠٠٢
  عياش الزرقي عن أنس بن مالك 



أريت ما :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : قالت  -سلم صلى اهللا عليه و  -عن أم سلمة زوج النيب 
  تعمل أميت بعدي فاخترت هلم الشفاعة إىل يوم القيامة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن خازم عن األعمش عن شقيق  - ٧٠٠٣
أمه قد خفت أن يهلكين كثرة مايل أنا أكثر قريش ماال  يا: دخل عليها عبد الرمحن بن عوف فقال : عن أم سلمة 

إن من أصحايب من مل يرين بعد أن : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -يا بين أنفق فإين مسعت رسول اهللا : قالت 
باهللا منهم أنا ؟ : أفارقه فخرج عبد الرمحن فلقي عمر فأخربه بالذي قالت أم سلمة فجاء عمر فدخل عليها فقالت 

  ال ولن أبرئ أحدا بعدك : الت ق
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة  - ٧٠٠٤
فسألته عن املرأة ترى يف منامها ما يرى  -صلى اهللا عليه و سلم  -جاءت أم سليم إىل النيب : عن أم سلمة قالت 

صلى اهللا عليه و  -وهل حتتلم املرأة ؟ فقال النيب ! فضحت النساء : أت املاء فلتغتسل فقلت إذا ر: الرجل قال 
  تربت ميينك ففيم يشبهها ولدها إذا ؟ :  -سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : د قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان حدثنا أبو عون حممد بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن شدا - ٧٠٠٥
  فأرسل مروان إىل أم سلمة فسأهلا : توضؤوا مما مست النار قال : مسعت أبا هريرة يقول 

  عندي كتفا مث خرج إىل الصالة ومل ميس ماء  -صلى اهللا عليه و سلم  -هنس رسول اهللا : فقالت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربين حبيب بن أيب ثابت أن عبد احلميد : ا ابن جريج قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح بن عبادة حدثن - ٧٠٠٦
بن عبد اهللا بن أيب عمرو و القاسم بن حممد بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أخرباه أهنما مسعا أبا بكر بن عبد 

  الرمحن بن احلارث بن هشام خيرب 
دمت املدينة أخربهتم أهنا ابنة أيب أمية بن املغرية أخربته أهنا ملا ق:  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن أم سلمة زوج النيب 

تكتبني إىل أهلك ؟ فكتبت معهم : حىت أنشأ ناس منهم احلج فقالوا ! ما أكذب الغرائب : فكذبوها ويقولون 
  فرجعوا إىل املدينة يصدقوهنا فازدادت عليهم كرامة 

مثلي تنكح ؟ أما أنا فال ولد يف : ين فقلت خيطب -صلى اهللا عليه و سلم  -قالت فلما وضعت زينب جاءين النيب 
  وأنا غريى ذات عيال 

صلى اهللا عليه و  -أنا أكرب منك وأما الغرية فيذهبها اهللا وأما العيال فإىل اهللا وإىل رسوله فتزوجها رسول اهللا : قال 
صلى اهللا عليه و  -هذه متنع رسول اهللا : أي زناب حىت جاء عمار فاختلجها فقال : فجعل يأتيها فيقول  -سلم 
أخذها :  -ووافقها عندها  -أين زناب ؟ فقالت قريبة بنت أيب أمية : ؟ وكانت ترضعها فجاء إليها فقال  -سلم 

فوضعت ثيايب فأخرجت حبات من شعري : إين آتيكم الليلة قالت :  -صلى اهللا عليه و سلم  -ابن ياسر فقال النيب 
إن لك على أهلك كرامة : فبات مث أصبح فقال حني أصبح : الت كانت يف جريت وأخرجت شحما فعصدت له ق



  إن شئت سبعت لك وإن أسبع لك أسبع لنسائي 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أيب حدثنا علي بن زيد عن احلسن عن أمه  - ٧٠٠٧
يا : فقلت : استيقظ من منامه وهو يسترجع قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -إن رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

إن منهم من يكره : طائفة من أميت خيسف هبم مصرعهم واحد ومصادرهم شىت ؟ قال : رول اهللا ما شأنك ؟ قال 
  فيجيء مكرها 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين هشام بن عروة عن : حدثنا أيب عن ابن إسحاق قال  حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم - ٧٠٠٨
  أبيه عن زينب بنت أيب سلمة 

يا رسول اهللا هل يل من أجر يف بين أيب :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قلت لرسول اهللا : عن أمها أم سلمة قالت 
فقال يل  -أجر أو مل يكن  كان يل: تقول  -سلمة ؟ فإين أنفق عليهم وإمنا هم بين ولست بتاركتهم هكذا وهكذا 

  نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم :  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين سليمان ابن : حدثين أيب عن ابن إسحاق قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال  - ٧٠٠٩
  سفيان األخنسي عن أمه أم حكيم بنت أمية بن األخنس  سحيم موىل آل حنني عن حيىي بن أيب

: يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة زوج النيب 
فركبت أم حكيم عن ذلك احلديث إىل بيت : من أهل من املسجد األقصى بعمرة وحبجة غفر له تقدم من ذنبه قال 

  أهلت منه بعمرة  املقدس حىت

  أخربتين هند بنت احلارث : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن ابن شهاب قال  - ٧٠١٠
كان إذا سلم قام النساء حني يقضي تسليمه ومكث يسريا  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة أن رسول اهللا : 

  ك كان لكي ينفد النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم أن مكثه ذل -واهللا أعلم  -فنرى : قال حممد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعنا يزيد بن أيب حبيب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ حدثنا حيوة و ابن هليعة قاال  - ٧٠١١
  : يقول 

: يا أم املؤمنني إين مل أحج قط فبأيهما أبدأ : ؤمنني فقلت حدثين أبو عمران أنه حج مع مواليه فأتيت أم سلمة أم امل: 
  بالعمرة أم باحلج ؟ 

  مث أتيت صفية أم املؤمنني فسألتها فقالت يل مثل ما قالت يل أم سلمة : ابدأ بأيهما شئت قال : قالت 
 - عليه و سلم صلى اهللا -مسعت رسول اهللا : مث جئت أم سلمة فأخربهتا بقول صفية فقالت يل أم سلمة : قال 

  يا آل حممد من حج منكم فليهل بعمرة يف حجة أو يف حجته : يقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثين إبراهيم بن طهمان حدثين بديل عن احلسن ابن مسلم  - ٧٠١٢
  عن صفية بنت شيبة 

املتوىف عنها ال : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب  -عليه و سلم صلى اهللا  -عن أم سلمة زوج النيب 
  تلبس املعصفر من الثياب وال املمشقة وال احللي وال ختتضب وال تكتحل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن أيب عبد حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا عيسى بن عبد الرمحن البجلي عن السدي ع - ٧٠١٣
وأىن ذلك ؟ : على املنابر ؟ قلت  -صلى اهللا عليه و سلم  -أيسب رسول اهللا : قالت أم سلمة : اهللا اجلديل قال 

  كان حيبه  -صلى اهللا عليه و سلم  -أليس يسب علي ومن حيبه ؟ فأشهد أن رسول اهللا : قالت 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

لقيته مبرو حدثنا عبد اهللا بن بريدة : ا عبد املؤمن بن خالد احلنفي اخلراساين قال حدثنا أبو خيثمة حدثن - ٧٠١٤
  األسلمي 

  من القمص  -صلى اهللا عليه و سلم  -ما كان شيء من الثياب أحب إىل رسول اهللا : قالت : عن أم سلمة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن عبيد  - ٧٠١٥
يف حلافه فوجدت ما جتد النساء فانسللت من  -صلى اهللا عليه و سلم  -كنت مع رسول اهللا : قالت أم سلمة 
ذاك كتب على بنات : نعم قال : أنفست ؟ قلت :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال رسول اهللا : اللحاف قالت 

  فدخلت معه يف اللحاف : تعايل وادخلي معي قالت : فقال  آدم فأصلحت من شأين مث رجعت
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زائدة حدثنا عمار بن أيب معاوية البجلي عن أيب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاوية بن عمرو قال  - ٧٠١٦
  : سلمة قال 

  من اجلنابة يف إناء واحد  -ه و سلم صلى اهللا علي -حدثتين أم سلمة أهنا كانت تغتسل ورسول اهللا : 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش  - ٧٠١٧
 فحسبت ذلك من: وهو ساهم الوجه قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -دخل علي رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

من أجل الدنانري السبعة اليت خبأنا أمس أمسينا ومل نقسمها : يا رسول اهللا ما لك ساهم الوجه ؟ قال : وجع قلت 
  وهي خصم الفراش 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا أبو خيثمة حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا خالد عن أيب قالبة عن بعض ولد أم سلمة  - ٧٠١٨
  كان يصلي على اخلمرة  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن أم سلمة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربين ثابت موىل أم : حدثنا أبو خيثمة حدثنا هبلول بن مورق الشامي حدثنا موسى بن عبيدة قال  - ٧٠١٩
  سلمة 

كان إذا خرج من  -لى اهللا عليه و سلم ص -أن رسول اهللا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم سلمة زوج النيب 
ساعيا إىل قوم  -صلى اهللا عليه و سلم  -بيته صلى قبل الظهر كعتني وصلى قبل العصر ركعتني فأرسل رسول اهللا 

فلما بلغهم أراد قوم منهم أن يعينوه وهتيؤوا لذلك فلمأ بلغ الساعي فرأى القوم ظن أهنم سيقتلونه فرجع إىل رسول 
 -إهنم منعوين صدقتهم واحتبس الساعي على القوم فجاؤوا إىل رسول اهللا : فقال  - عليه و سلم صلى اهللا -اهللا 

يعتذرون إليه وقد قضى صالة الظهر قجعلوا يعتذرون إليه حىت صلى لعصر ونسى  -صلى اهللا عليه و سلم 
 -لركهتان اليت صلى رسول اهللا يا أخية ما ا: الركعتني اليت كان يصليهما قبل العصر فأرسلت عائشة إىل أم سلمة 

 -صلى اهللا عليه و سلم  -ما رأيت رسول اهللا : يف حجرتك بعد العصر ؟ فأخربهتا وقالت  -صلى اهللا عليه و سلم 
  صلى قبلها وال بعدها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  عن شهر  حدثنا أبو خيثمة حدثنا حبان بن هالل حدثنا هارون القارئ حدثنا ثابت - ٧٠٢٠
} إنه عمل غري صاحل { : عن هذه اآلية فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -سألت رسول اهللا : قالت : عن أم سلمة 

  ]  ٤٦: هود [ 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي حدثنا سفيان عن زبيد عن شهر بن حوشب  - ٧٠٢١
اللهم : جلل عليا و حسنا و حسينا و فاطمة كساء مث قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب  :عن أم سلمة 

  هؤالء أهل بييت وحاميت اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا 
  إنك إىل خري : يا رسول اهللا أنا منهم ؟ قال : قلت : فقالت أم سلمة 

  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن سعيد األموي عن ابن جريج عن عبد اهللا بن أيب مليكة  - ٧٠٢٢
بسم اهللا الرمحن { إذا قرأ قطع قراءته آية آية  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : قالت : عن أم سلمة 

  } مالك يوم الدين } { احلمد هللا رب العاملني * الرحيم 
  رجاله رجال الصحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا شجاع بن الوليد ابن قيس عن علي بن عبد األعلى عن أيب سهل عن مسة  - ٧٠٢٣
  األزدية 

جتلس أربعني يوما وكنا  -صلى اهللا عليه و سلم  -كانت النفساء على عهد رسول اهللا : قالت : عن أم سلمة 



  نطلي وجوهنا بالورس من الكلف 
  إسناده جيد : يم أسد قال حسني سل

حدثنا أبو خيثمة حدثنا احلسن بن موسى حدثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عوف ابن  - ٧٠٢٤
  احلارث عن أخته رميثة بنت احلارث 

ال تؤذيين يف عائشة فواهللا ما منكن امرأة ينزل علي : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن أم سلمة 
  ال جرم واهللا ال أؤذيك فيها أبدا : ليس عائشة قلت  -وأنا يف حلافها  -الوحي 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا احلسن بن موسى حدثنا ابن هليعة حدثنا دراج عن السائب موىل أم سلمة  - ٧٠٢٥
  النساء يف قعر بيوهتن  خري صالة: قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن أم سلمة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 
  إسناده صحيح : واحلديث اآلخر يف منت هذا احلديث قال الشيخ حسني أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة أخربنا علي بن زيد عن شهر بن حوشب  - ٧٠٢٦
فجاءت هبم : ائتين بزوجك وبابنتيك قالت : قال لفاطمة  - صلى اهللا عليه و سلم -أن رسول اهللا : عن أم سلمة 

اللهم إن هؤالء آل حممد فاجعل صلواتك وبركاتك على : فألقى عليهم كساء فدكيا مث وضع يده عليهم فقال 
إنك على : فرفعت الكساء ألدخل فيه فجذبه من يدي وقال : حممد وعلى آل حممد إنك محيد جميد قالت أم سلمة 

  خري 
  إسناده ضعيف : حسني سليم أسد قال 

حدثين عبد اهللا بن : أخربين أسامة بن زيد قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا زيد بن احلباب العكلي قال  - ٧٠٢٧
  : رافع قال 

جالسة  -صلى اهللا عليه و سلم  -كنت عند النيب : تقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت أم سلمة زوج النيب 
إمنا أقضي بينكما :  -صلى اهللا عليه و سلم  -ن يف أشياء قد درست وبادت فقال رسول اهللا فجاء رجالن خيتصما

يف شيء مل ينزل علي فيه شيء من قضيت له حبجة أراها فأقتطع هبا من مال أخيه فإمنا يقتطع هبا قطعة من النار تكون 
صلى  -الذي أطلب ألخي فقال رسول اهللا يا رسول اهللا حقي : إسطاما يف رقبته يوم القيامة فبكى الرجالن وقاال 

  ال ولكن اذهبا فاقتسما وتوخيا مث ليحلل كل واحد منكما صاحبه :  -اهللا عليه و سلم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محاد بن سلمة عن األزرق بن قيس عن ذكوان  - ٧٠٢٨
يا : العصر مث دخل بييت فصلى ركعتني قلت  -صلى اهللا عليه و سلم  -ى رسول اهللا صل: عن أم سلمة قالت 

قدم علي مال فشغلين عن ركعتني كنت أركعهما بعد الظهر : رسول اهللا صليت صالة مل تكن تصليها ؟ فقال 
  ال : يا رسول اهللا أفنقضيهما ؟ إذا فاتتا قال : فصليتهما اآلن فقلت 
  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 



  حدثنا أبو خيثمة حدثنا حممد بن يزيد الواسطي عن القاسم بن الفضل عن أيب جعفر حممد بن علي  - ٧٠٢٩
  احلج جهاد كل ضعيف :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مرو حدثنا أبو إسحاق الفزازي عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاوية بن ع - ٧٠٣٠
  قبيصة بن ذؤيب 

فأغمضه مث  -وقد شق بصره  -على أيب سلمة  -صلى اهللا عليه و سلم  -دخل رسول اهللا : عن أم سلمة قالت 
إن املالئكة ال تدعوا على أنفسكم إال خبري ف: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال : قال 

  يؤمنون على ما تقولون 
  اهلم اغفر أليب سلمة وارفع درجته يف املهديني واخلفه يف عقبه يف الغابرين واغفر لنا وله يا رب العاملني : مث قال 

  اللهم افسح له يف قربه ونور له يف قربه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : سى حدثنا ابن هليعة حدثنا دراج عن السائب موىل أم سلمة حدثنا أبو خيثمة حدثنا احلسن بن مو - ٧٠٣١
  من أهل محص : نسوة دخلن على أم سلمة من أهل محص فسألتهن ممن أننت ؟ فقلن 

  أميا امرأة نزعت ثياهبا يف غري بيتها نزع اهللا عنها سترا : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : فقالت 
  إسناده ضعيف :  قال حسني سليم أسد

  حديث حفصة أم املؤمنني رضي اهللا عنها

أخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر بن حممد الشحامي أخربنا أبو سعد حممد بن عبد : وباإلسناد قال  - ٧٠٣٢
مرة يف مجادى األوىل سنة إحدى ومخسني وأربع مئة ومرة : الرمحن بن حممد اجلنزروذي قراءة عليه وأنا أمسع مرتني 

قراءة عليه يف غرة شعبان سنة ثالث ومخسني  -مجادى اآلخرة منها والشيخ أبو بكر حممد بن محدون السلمي  يف
أخربنا أبو عمرو حممد بن أمحد بن محدان بن علي بن : قاال  -رمحه اهللا  -وأربع مئة بقراءة الشيخ أيب صاحل املؤذن 

  عبد اهللا بن سنان احلريي 
نعم أخربنا أبو : عفر العزائمي يف رجب سنة مخس وسبعني وثالث مئة فأقر به وقال قال اجلنزروذي بقراءة أيب ج

  يعلى أمحد بن املثىن املوصلي حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء بن أخي جويرية حدثنا جويرية عن نافع عن عبد اهللا 
   إذا طلع الفجر كان يصلي ركعتني -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن حفصة أم املؤمنني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا عبد اهللا حدثنا جويرية عن نافع أن صفية بنت أيب عبيد حدثته  - ٧٠٣٣
ال حيل المرأة : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا :  -أو عن عائشة أو عن كلتيهما  -عن حفصة 

  أن حتد على ميت فوق ثالثة أيام إال على زوجها  -هللا ورسوله أو تؤمن با -تؤمن باهللا واليوم اآلخر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد عن عاصم بن هبدلة عن سواء  - ٧٠٣٤
ىل فراشه كان إذا أوى إ -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب :  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن حفصة زوج النيب 

  رب قين عذابك يوم تبعث عبادك : اضطجع على ميينه وقال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا عبدة عن عبد اهللا عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد  - ٧٠٣٥
من باهللا واليوم اآلخر أن ال حيل المرأة تؤ:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن حفصة بنت عمر قالت 

  حتد على ميت فوق ثالث إال على زوج 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو طالب عبد اجلبار بن عاصم حدثنا عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن عبد الكرمي اجلزري عن نافع  - ٧٠٣٦
  عن ابن عمر 

كان إذا أذن املؤذن بالفجر قام فصلى ركعيت  - صلى اهللا عليه و سلم -أن رسول اهللا : عن حفصة بنت عمر 
  وكان ال يؤذن حىت يصبح : الفجر مث خرج إىل املسجد وحرم الطعام قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حسني ابن علي عن زائدة عن عاصم عن املسيب  - ٧٠٣٧
  كان يصوم االثنني واخلميس  -عليه و سلم صلى اهللا  -أن رسول اهللا : عن حفصة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا شعيب بن حرب حدثنا شيبان أبو معاوية حدثنا أبو يعفور العبدي عن عبد  - ٧٠٣٨
  اهللا بن أيب سعيد 

  رجل تستحي منه املالئكة ؟  أال أستحي من: قال يف عثمان  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عن حفصة 

  حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد بن سلمة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر  - ٧٠٣٩
  إذا صلى اجلمعة دخل بيتها فصلى ركعتني  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : أن حفصة قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين عبيد اهللا بن احلسن بن بكري الثقفي الرقي : اعيل بن عبد اهللا بن خالد القرشي قال حدثنا إمس - ٧٠٤٠
  حدثنا خالد بن حيان عن سليمان بن أيب كرمية عن الزهري عن سامل عن أبيه 

  الدجال ال خيرجه إال غضبة يغضبها : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : عن حفصة قالت 
  إسناده ضعيف جدا : سليم أسد  قال حسني

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا هاشم ابن القاسم حدثنا األشجي عن عمرو بن قيس عن احلر بت  - ٧٠٤١
  الصياح عن هنيدة بن خالد 



صيام يوم عاشوراء والعشر وثالثة :  -صلى اهللا عليه و سلم  -أربعة مل يكن يدعهن رسول اهللا : عن حفصة قالت 
  كل شهر والركعتني قبل الغداة  أيام من

حدثنا عبد اهللا بن عامر بن زرارة الكويف حدثنا ابن أيب زائدة عن أيب أيوب عن عاصم عن املسيب ابن  - ٧٠٤٢
  : رافع و معبد عن حارثة بن وهب اخلزاعي قال 

كان جيعل ميينه  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -حدثتين حفصة زوج النيب 
  لطعامه وجيعل مشاله ملا سوى ذلك 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  : مسع جده يقول : حدثنا هارون بن عبد اهللا البزاز حدثنا سفيان عن أمية بن صفوان  - ٧٠٤٣
ذا كانوا ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حىت إ:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال النيب : حدثتين حفصة أنه قال 

  ببيداء من األرض خسف بأوسطهم فنادى أوهلم وآخرهم فيخسف هبم مجيعا فال ينجو إال الشريد الذي خيرب عنهم 
أشهد عليك ما كذبت على جدك وأشهد على جدك أنه مل يكذب على : فقام إىل أمية رجل فقال : قال سفيان 

   - عليه و سلم صلى اهللا -حفصة وأشهد على حفصة أهنا مل تكذب على رسول اهللا 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا احلسن بن شيب بغدادي حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر عن أم مبشر  - ٧٠٤٤
إين ألرجو أن ال يدخل النار أحد إن شاء اهللا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن حفصة أهنا قالت 

وإن منكم إال واردها كان على ربك حتما { : يقول  -عز و جل  -أليس اهللا : فقلت : حلديبية قالت شهد بدرا وا
مث ننجي الذين { : أفلم تسمعينه يقول :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال رسول اهللا ]  ٧١: مرمي [ } مقضيا 

  ]  ٧٢: مرمي [ } اتقوا ونذر الظاملني فيها جثيا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين أيب عن عبد اهللا : حدثنت حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا أبو معشر حدثنا إبراهيم بن عمر قال  - ٧٠٤٥
  بن عمر 

صلى اهللا عليه و سلم  -أهنا كانت قاعدة و عائشة مع رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن حفصة زوج النيب 
أرسل إىل : وددت أن معي بعض أصحايب نتحدث فقالت عائشة :  -و سلم صلى اهللا عليه  -فقال رسول اهللا  -

  ال ولكن أرسل إىل عثمان : أرسل إىل عمر يتحدث معك قال : ال قالت حفصة : أيب بكر يتحدث معك قال 
إنك مقتول مستشهد : لعثمان  -صلى اهللا عليه و سلم  -فجاء عثمان فدخل فقامتا فأرختا الستر فقال رسول اهللا 

اثنيت عشر سنة وستة أشهر حىت تلقى اهللا وهو عنك  -عز و جل  -اصرب صربك اهللا وال ختلعن قميصا قمصك اهللا ف
  يل بالصرب  -صلى اهللا عليه و سلم  -إن دعا النيب : راض قال عثمان 

  اللهم صربه : فقال 
ك سوف تستشهد ومتوت وأنت صربك اهللا فإن:  -صلى اهللا عليه و سلم  -فخرج عثمان فلما أدبر قال رسول اهللا 

  صائم وتفطر معي 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



  وحدثين أيب عن عبد الرمحن ابن أيب بكر : قال إبراهيم  - ٧٠٤٦
  حدثته مثل ذلك : أن عائشة 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  عن سواء أخي مغيث أخربنا عاصم : قال محاد : حدثنا عبد األعلى بن محاد  - ٧٠٤٧
كان يصوم ثالثة أيام من  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب :  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن حفصة زوج النيب 

  االثنني واخلميس واالثنني من اجلمعة األخرى : الشهر 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أبو إسحاق األشجعي وليس بعبيد اهللا عن عمرو ابن  حدثنا أبو بكر بن أيب النضر حدثنا أبو النضر حدثنا - ٧٠٤٨
  قيس عن احلر بن الصياح عن هنيدة بن خالد اخلزاعي 

صيام العشر وعاشوراء وصوم ثالثة : يدعهن  -صلى اهللا عليه و سلم  -أربع مل يكن رسول اهللا : عن حفصة قالت 
  أيام من كل شهر وركعتني بعد الغذاة 

أربع مل يكن :  شيبة حدثنا هاشم ابن القاسم حدثنا األشجعي عن عمرو بن قيس حدثنا أبو بكر بن أيب - ٧٠٤٩
صيام العشر وعاشوراء وصوم ثالثة أيام من كل شهر وركعتني بعد : يدعهن  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  الغذاة 
  ومل يذكر فيه ما ذكر ابنه 

  اهللا عن نافع عن ابن عمر  حدثنا خلف بن هشام حدثنا علي بن مسهر عن عبيد - ٧٠٥٠
يا رسول اهللا ما مينعك أن : أن حنل بعمرة قلت  -صلى اهللا عليه و سلم  -ملا أمرنا رسول اهللا : عن حفصة قالت 

  إين لبدت رأسي وقلدت هديي فال أحل حىت أحنر : حتل معنا ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عن منصور عن مسلم بن صبيح عن شتري بن شكل حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير  - ٧٠٥١
  يقبل وهو صائم  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : عن حفصة بنت عمر قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن حممد ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر  - ٧٠٥٢
يا رسول اهللا ما مينعك أن : أن حنل بعمرة فقلت  -لى اهللا عليه و سلم ص -أمرنا رسول اهللا : عن حفصة قالت 

  إين أهديت ولبدت : حتل ؟ قال 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن حيىي ابن سعيد عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد  - ٧٠٥٣
ال حيل المرأة تؤمن باهللا ورسوله أو تؤمن :  -عليه و سلم صلى اهللا  -قال رسول اهللا : عن حفصة بنت عمر قالت 



  باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالثة أيام إال على زوج 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : أخربين نافع عن ابن عمر قال : حدثنا زهري حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا قال  - ٧٠٥٤
  كان يصلي سجدتني خفيفتني إذا طلع الفجر  -صلى اهللا عليه و سلم  -نيب أن ال: أخربتين حفصة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن املطلب بن أيب  - ٧٠٥٥
  وداعة 

صلى يف سبحة جالسا حىت كان قبل موته بعام  -م صلى اهللا عليه و سل -ما رأيت رسول اهللا : عن حفصة قالت 
  فكان يصلي جالسا فيقرأ السورة فريتلها حىت تكون أطول من أطول منها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن عن مالك عن نافع عن ابن عمر  - ٧٠٥٦
إين لبدت رأسي وقلدت : ا لك مل حتل من عمرتك ؟ قال م:  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن حفصة أهنا قالت للنيب 
  هديي فال أحل حىت أحنر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا إبراهيم حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال  - ٧٠٥٧
فقصتها حفصة على :  مكان من اجلنة إال طارت يب إليه قال رأيت يف املنام كأمنا بيدي قطعة إستربق وال أشري هبا إىل

  إن أخاك رجل صاحل أو إن عبد اهللا رجل صاحل : فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -النيب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  خلزاعي حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا محاد بن سلمة عن عاصم بن أيب النجود عن سواء ا - ٧٠٥٨
إذا أوى إىل فراشه وضع يده اليمىن حتت  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : عن حفصة بنت عمر قالت 

  رب قين عذابك يوم تبعث عبادك ثالث مرات : خده وقال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  ة عن سواء حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح بن عبادة حدثنا محاد عن عاصم بن هبدل - ٧٠٥٩
اإلثنني واخلميس واإلثنني من : كان يصوم ثالثة أيام من الشهر  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عن حفصة 

  اجلمعة األخرى 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

سيب حدثنا زهري حدثنا معلى بن منصور حدثنا ابن أيب زائدة حدثنا أبو أيوب األفريقي عن عاصم عن امل - ٧٠٦٠
  : بن رافع و معبد عن حارثة بن وهب قال 



كان جيعل ميينه  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -حدثتين حفصة زوج النيب 
  لطعامه وشرابه وجيعل يساره ملا سوى ذلك 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  ثنا محاد عن أيوب و عبيد اهللا بن عمر عن نافع حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح بن أسلم حد - ٧٠٦١
أن ابن عمر رأى ابن صائد يف سكة من سكك املدينة فسبه ابن عمر ووقع فيع فانتفخ حىت سد الطريق فضربه : 

  ابن عمر بعصا فسكن حىت عاد فانتفخ حىت سد الطريق فضربه ابن عمر بعصا معه حىت كسرها عليه 
إمنا : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -؟ ما يولعك به ؟ أما مسعت رسول اهللا فقالت له حفصة ما شأنك وشأنه 

  خيرج الدجال من غضبة يغضبها ؟ 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا زهري حدثنا عبد اجلبار اخلطايب حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي عن نافع عن ابن عمر  - ٧٠٦٢
كان إذا أذن املؤذن صلى ركعتني وحرم الطعام وكان ال يؤذن  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عن حفصة 

  حىت يطلع الفجر 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا أبو خيثمة حدثنا كثري بن هشام حدثنا جعفر حدثنا نافع أن عبد اهللا بن عمر أخربه  - ٧٠٦٣
  أن أحل يف حجته اليت حج  - عليه و سلم صلى اهللا -أمرين رسول اهللا : أن حفصة قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حديث جويرية بنت احلارث

  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا شبابة عن شعبة عن قتادة عن أيب أيوب العتكي  - ٧٠٦٤
أصمت أمس ؟ : ال هلا دخل عليها وهي صائمة يوم اجلمعة فق -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عن جويرية 

  فأفطري : ال قال : أفتصومني غدا ؟ قالت : ال قال : قالت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا مهام عن قتادة عن أيب أيوب  - ٧٠٦٥
  مبثله :  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن جويرية عن النيب 

  إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س

  حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أيب أيوب  - ٧٠٦٦
: دخل عليها وهي صائمة يوم اجلمعة فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن جويرية بنت احلارث 
  رين فأفط: ال قال : أفتريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : ال قال : هل صمت أمس ؟ قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  حدثنا زهري بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد بن السباق  - ٧٠٦٧
: هل من طعام ؟ فقالت : فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -دخل علي رسول اهللا : عن جويرية بنت احلارث قالت 

  ريبة فقد بلغت حملها ق: ال إال عظما أعطيته موالتنا من الصدقة فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة قال  - ٧٠٦٨
  مسعت كريبا موىل ابن عباس حيدث عن ابن عباس 

مث انطلق  -وأنا أسبح  -غدوة  -لم صلى اهللا عليه و س -أتى علي رسول اهللا : عن جويرية بنت احلارث قالت 
أال أعلمك كلمات لو عد : نعم قال : قلت : ما زلت قاعدة ؟ قالت : حلاجته مث رجع قريبا من نصف النهار فقال 

سبحان اهللا عدد خلقه ثالث مرات سبحان :  -أو لو وزن هبن وزنتهن ؟ يعين جبميع ما سبحت  -لن هبن عدلتهن 
  سبحان اهللا رضى نفسه ثالث مرات سبحان اهللا مداد كلماته ثالث مرات اهللا زنة عرشه ثالث مرات 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حديث صفية أم املؤمنني

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة عن أيب إدريس عن ابن صفوان  - ٧٠٦٩
ال ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حىت :  -و سلم  صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا : عن صفية أم املؤمنني قالت 

يا رسول اهللا : قلت : يغزوه جيش حىت إذا كانوا ببيداء من األرض خسف بأوهلم وآخرهم ومل ينج أوسطهم قالت 
  يبعثهم اهللا على ما يف أنفسهم : أرأيت املكرة منهم ؟ قال 

  صلى اهللا عليه و سلم  -حديث سلمى بنت قيس عن النيب 

حدثين سليط بن أيوب عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن ابن إسحاق قال  - ٧٠٧٠
  أمه 

قد صلت معه القبلتني وكانت إحدى  -صلى اهللا عليه و سلم  -وكانت إحدى خاالت رسول اهللا  -: عن سلمى 
نبايعه يف نسوة من األنصار فلما  -سلم صلى اهللا عليه و  -جئت رسول اهللا : قالت  -نساء بين عدي بن النجار 

شرط علينا أن ال نشرك باهللا شيئا وال نسرق وال نزين وال نقتل أوالدنا وال نأيت ببهتان نفتريه بني أيدينا وأرجلنا وال 
ارجعي فسلي : فبايعناه مث انصرفنا فقلت المرأة منهن : وال تغششن أزواجكن قالت : نعصيه يف معروف قال 

  تأخذ ما له فتحايب به غريه : فسألته فقال : ما غش أزواجنا ؟ قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  حديث أم الفضل بنت احلارث

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس  - ٧٠٧١
املرسالت [ } املرسالت عرفا { يقرأ يف املغرب بـ  -سلم  صلى اهللا عليه و -أهنا مسعت النيب : عن أمه أم الفضل 



 :١  [  
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا زهري حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أيب اخلليل عن عبد اهللا بن احلارث  - ٧٠٧٢
كانت يل امرأة فتزوجت : قال وهو يف بييت ف -صلى اهللا عليه و سلم  -جاء رجل إىل النيب : عن أم الفضل قالت 

  ال حترم اإلمالجة وال اإلمالجتان : عليها امرأة فزعمت امرأيت األوىل أهنا أرضعت احلدثى إملجة أو إمالجتني فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  أم الفضل حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن سامل أيب النضر عن عمري موىل  - ٧٠٧٣
  يوم عرفة فبعثت إليه إناء من لنب فشرب  -صلى اهللا عليه و سلم  -أهنم متاروا يف صوم رسول اهللا : عن أم الفضل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا زهري حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا إسرائيل عن مساك عن قابوس ابن أيب املخارق  - ٧٠٧٤
فجزعت من ذلك  -صلى اهللا عليه و سلم  -رأيت كأن يف بييت طبقا من رسول اهللا : عن أم الفضل قالت 

  خري إن شاء اهللا تلد فاطمة غالما تكفلينه بلنب ابنك قثم : فذكرت له ذلك فقال 
ارفقي : فولدت حسنا فأعطيته فأرضعته مث جئت به فأجلسته يف حجره فبال عليه فضربت بني كتفيه فقال : قالت 

إمنا : اخلع إزارك والبس ثوبا غريه حىت أغسله قال : فقلت : أوجعت ابين قالت  -أو رمحك اهللا  - أصلحك اهللا
  يغسل بول اجلارية وينضح بول الغالم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

 أخربين حسني بن عبد اهللا: حدثين أيب عن ابن إسحاق قال : حدثنا زهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال  - ٧٠٧٥
  عن عكرمة عن ابن عباس 

لئن : رأى أم حبيبة وهي فويق الفطيم فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن أم الفضل بنت احلارث 
  بلغت بنية العباس هذه وأنا حي ألتزوجنها 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثين يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد أن : ضل بن فضالة قال حدثنا أبو خيثمة حدثنا حيىي بن غيالن حدثنا املف - ٧٠٧٦
  هند بنت احلارث حدثته 

على عمه وهو شاك يتمىن املوت للذي  -صلى اهللا عليه و سلم  -دخل رسول اهللا : عن أم الفضل بن عباس قالت 
ال تتمن املوت يا : بيده على صدر العباس مث قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -هو فيه من مرضه فضرب رسول اهللا 

  عم رسول اهللا فإنك إن تبق تزدد خريا يكون ذلك فهو خري لك وإن تبق تستعتب من شيء يكون ذلك خريا لك 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  صلى اهللا عليه و سلم  -حديث خدجية بنت خويلد رضي اهللا عنها عن النيب 



حدثين األزرق بن قيس عن : قال  -ياد احلريب بصري ثقة حدثنا إسحاق بن إسرائيل حدثنا سهل ابن ز - ٧٠٧٧
   -أو عن عبد اهللا بن بريدة شك سهل  -عبد اهللا بن نوفل 

: بأيب أين أطفايل منك ؟ قال : قلت  -صلى اهللا عليه و سلم  -سألت رسول اهللا : عن خدخية بنت خويلد قالت 
  يف اجلنة 

اهللا أعلم مبا كانوا : بغري عمل ؟ قال : يف النار قلت : ني ؟ قال أين أطفايل من أزواجي املشرك: وسألته : قالت 
  عاملني 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

  صلى اهللا عليه و سلم  -حديث ميمونة زوج النيب 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اهللا عن ابن عباس  - ٧٠٧٨
ألقوها وما حوهلا : سئل عن فأرة وقعت يف مسن فماتت فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -يب أن الن: عن ميمونة 

  وكلوه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد اهللا عن ابن عباس  - ٧٠٧٩
:  أخذوا إهاهبا فدبغوه فاستنفعوا به ؟ قالوا أال: بشاة ميتة فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -مر النيب : عن ميمونة 

  إمنا حرم أكلها : إهنا ميتة ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس  - ٧٠٨٠
  أخربته ميمونة أهنا تغتسل هي ورسول اهللا يف إناء واحد : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن منبوذ عن أمه قالت  - ٧٠٨١
أم عمار مرجليت : أي بين ما يل أراك شعثا رأسك ؟ قال : كنت عند ميمونة فدخل عليها ابن عباس فقالت : 

يدخل على إحدانا  - عليه و سلم صلى اهللا -وأين احليضة من اليد ؟ قد كان رسول اهللا ! أي بين : حائض قالت 
أين احليضة ! وهي حائض فيضه رأسه يف حجرها وهي حائض وتأتيه إحدانا خبمرته فتبسطها وهي حائض أي بين 

  ! من اليد ؟ 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الشيباين عن عبد اهللا بن شداد قال  - ٧٠٨٢
  ليباشر النساء وهن حيض يأمرهن أن يأتزرن  -صلى اهللا عليه و سلم  -نة كان رسول اهللا قالت ميمو: 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال  - ٧٠٨٣
صلى  -ال أترك وقد مسعت رسول اهللا : وا عليها فقالت كانت ميمونة تدان فتكثر فقال هلا أهلها يف ذلك ووجد: 

  أنه يريد قضاءه إال أداه عنه يف الدنيا  -عز و جل  -ما من أحد يدان دينا فعلم اهللا : يقول  -اهللا عليه و سلم 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  صم حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن يزيد بن أيب زياد عن يزيد بن األ - ٧٠٨٤
  فأتاها رجالن من قومها فأمرت به فصنع مث قربته إليهما : أهدي لنا ضب قالت : عن خالته ميمونة قالت 

ومها يأكالن فرحب هبما مث أخذ يأكل فلما أخذ اللقمة إىل فيه قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فجاءين النيب : قالت 
راد الرجالن أن يطرحا ما يف أفواههما فقال رسول اهللا فوضع اللقمة فأ: ضب أهدي لنا قالت : ما هذا ؟ قالت : 
  ال تفعال إنكم أهل جند تأكلوهنا وإنا أهل هتامة نعافها :  -صلى اهللا عليه و سلم  -

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حلارث مسعت عبد اهللا بن ا: حدثنا داود بن رشيد حدثنا عباد ابن العوام حدثنا حنظلة السدوسي قال  - ٧٠٨٥
  بن نوفل حيدث 

  يصلي ركعتني قبل العصر  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : أن ميمونة قالت 
  إذا صلى صالة أحب أن يداوم عليها  -صلى اهللا عليه و سلم  -وكان رسول اهللا : قالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ىي بن عبد اهللا حدثنا ليث عن كثري بن فرقد عن عبد اهللا ابن حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا حي - ٧٠٨٦
  مالك بن حذافة عن أمه العالية 

فهال انتفعتم بإهاهبا : رجال من قريش جيرون شاة قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -مر رسول اهللا : عن ميمونة قالت 
  يطهرها املاء والقرظ : إهنا ميتة قال : ؟ قالوا 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يوسف بن خالد عن عمر بن إسحاق أنه مسع عطاء بن يسار حيدث  - ٧٠٨٧
عز و  -قال اهللا : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن ميمونة زوج النيب 

ب إيل عبد مبثل أداء فرائضي وإنه ليتقرب إيل بالنوافل حىت من آذى يل وليا فقد استحق حماربيت وما تقر:  -جل 
أحبه فإذا أحببته كنت رجله اليت ميشي هبا ويده اليت يبطش هبا ولسانه الذي ينطق به وقلبه الذي يعقل به إن سألين 

  ءته أعطيته وإن دعاين أجبته وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن موته وذاك أنه يكرهه وأنا أكره مسا
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو موسى إسحاق بن إبراهيم اهلروي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ثور بن يزيد عن زياد ابن أيب  - ٧٠٨٨
  سودة عن أخيه 

 هو أرض احملشر وأرض املنشر ائتوه فصلوا فيه فإن: يا رسول اهللا أفتنا يف بيت املقدس قال : عن ميمونة قالت 
  صالة فيه كألف صالة 



  يا رسول اهللا فمن مل يستطع أن يتحمل إليه ؟ : قلنا 
  من مل يستطع أن يأتيه فليهد إليه زيتا يسرج فيه فإن من أهدى إليه زيتا كان كمن قد أتاه : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 بن املبارك أخربنا معمر عن الزهري عن حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي أخربنا عبد اهللا - ٧٠٨٩
  ندبة موالة ميمونة 
يباشر املرأة من نسائه وهي حائض تكون عليها  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : عن ميمونة قالت 

  اخلرقة إىل نصف الفخذين 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  لم تابع حديث ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و س

  حدنا زكريا بن حيىي الواسطي حدنا هشيم عن الشيباين عن عبد اهللا بن شداد  - ٧٠٩٠
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي على اخلمرة : عن خالته ميمونة بنت احلارث قالت : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت حممد بن إسحاق حيدث : حدثنا أيب قال  حدثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة حدثنا وهب بن جرير - ٧٠٩١
مسعت رسول اهللا : عن ميمونة قالت : عن حممد بن عبد اهللا عن حممد بن عبد الرمحن عن عبيد اهللا بن أيب رافع 

ال تزال أميت خبري متماسك أمرها ما مل يظهر فيهم أوالد الزىن فإذا ظهروا خفت أن يعمهم : صلى اهللا عليه و سلم 
  ب اهللا بعقا

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدنا حممد بن املنهال أخو حجاج األمناطي حدنا عبد الواحد يعين ابن زياد حدثنا سليمان الشيباين قال  - ٧٠٩٢
إذا أراد أن يباشر امرأة  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : عن ميمونة قالت : حدثين عبد اهللا بن شداد : 

  حائض أمرها فاتزرت  من نسائه وهي
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدنا حممد بن عبد اهللا املخرمي حدثنا يونس بن حممد حدثنا حممد بن أيب الفرات وهو ابن دينار الطاحي  - ٧٠٩٣
صلى اهللا  -عن ميمونة زوج النيب : عن حممد بن أيب حفصة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس 

  خاثرا مث أمسى وهو كذلك مث أصبح وهو كذلك  -صلى اهللا عليه و سلم  -أصبح النيب : قالت  -ليه و سلم ع
واعدين أن يأتيين وما أخلفين  -عليه السالم  -إن جربيل : يا رسول اهللا ما يل أراك خاثرا ؟ قال : فقلت : قالت 
: بذلك املكان فغسل باملاء قال  -هللا عليه و سلم صلى ا -فنظروا فإذا جرو كلب حتت نضد هلم فأمر النيب : قال 

واعدتين أن تأتيين وما أخلفتين فقال له :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال له النيب  -عليه السالم  -وجاءه جربيل 
  أو ما علمت أنا ال ندخل بيتا فيه كلب وال صورة :  -عليه السالم  -جربيل 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



قرأت لعطاء كتابا : حدثنا أمحد بن إبراهيم حدنا أبو بكر احلنفي حدثنا عمر بن إسحاق بن يسار قال  - ٧٠٩٤
يا رسول اهللا أخيلع الرجل خفيه : أهنا قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -حدثتين ميمونة زوج النيب : معه فإذا فيه 

  ال ولكن ميسحهما ما بدا له : كل ساعة ؟ قال 

: حدثين الشيباين عن عبد اهللا بن شداد عن ميمونة : نا حممد بن قدامة حدثنا سفيان بن عيينة قال حدث - ٧٠٩٥
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى يف مرط بعضه عليه وبعضه عليها وهي حاءض 

  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

عن ميمونة : العامري عن يزيد بن األصم  حدثنا أمحد بن منيع حدثنا مروان عن عبد اهللا بن عبد اهللا - ٧٠٩٦
إذا سجد  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : مسعتها تقول : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -زوج النيب 

  خوى بيده حىت يرى وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : بن سعيد حدثنا سفيان عن عبد اهللا بن عبد اهللا ابن أخي يزيد بن األصم عن عمه  حدثنا سويد - ٧٠٩٧
إذا سجد لو  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان النيب : قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -خالته ميمونة زوج النيب 

  شاءت هبيمة مرت من حتت يديه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عامر عبد اهللا بن عامر حدثنا إسحاق بن منصور السلويل حدثنا شريك عن مساك عن عكرمة حدثنا أبو  - ٧٠٩٨
فاغتسلت من جفنة ففضل فيها  -صلى اهللا عليه و سلم  -أجنبت أنا والنيب : عن ميمونة قالت : عن ابن عباس 

  إن املاء ليست عليه جنابة  :إين قد اغتسلت منها فقال : ليغتسل منها فقلت  -صلى اهللا عليه و سلم  -فجاء النيب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا الزماين حدثنا عبد الوهاب حدثنا املثىن عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار موىل ميمونة  - ٧٠٩٩
إن الدنيا حلوة خضرة فمن اتقى وأصلح وإال فهو : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن ميمونة أن رسول اهللا 

  أحدمها يطلع من املشرق واآلخر يغيب باملغرب : كاآلكل وال يشبع فبعد الناس كبعد الكوكبني 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حفظته من يف الزهري حيدث عن عبيد اهللا بن عبد اهللا : مسعت سفيان مبىن يقول : حدثنا إسحاق قال  - ٧١٠٠
أال : مر بشاة ملوالة هلا أعطيتها من الصدقة فقال  -اهللا عليه و سلم  صلى -أن النيب : عن ميمونة : عن ابن عباس 

  إمنا حرم أكلها : يا رسول اهللا إمنا هي ميتة ؟ قال : أخذوا إهاهبا فدبغوه وانتفعوا به قالوا 
:  األنعام[ } قل ال أجد يف ما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه { : وبرع سفيان هبذه اآلية : قال أبو يعقوب 

  األكل ] على فاسد [ قال سفيان فلو مل يكن إال هذه اآلية استدللت هبا ]  ١٤٥
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن خالته : حدثنا زهري حدثنا وكيع حدثنا األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن كريب حدثنا ابن عباس  - ٧١٠١
السالم غسال فاغتسل من اجلنابة فأكفأ اإلناء بشماله صلى اهللا عليه و سلم عليه  -وضعت لرسول اهللا : قالت 

فدلكها مث  -أو على األرض  -على ميينه فغسل كفه ثالثا مث أفاض على فرجه فغسله مث قال بيده على احلائط 
مضمض واستنشق وغسل وجهه ذراعيه وأفاض على رأسه مث أفاض على سائر جسده مث تنجى فغسل رجليه فأتيته 

  هكذا يعين رده بثوب فقال بيده 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان : عن ميمونة قالت : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم  - ٧١٠٢
  إذا سجد جاىف حىت يرى من خلفه بياض إبطيه  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا زهري بن حممد عن عبد اهللا بن حممد عن عطاء بن يسار  - ٧١٠٣
ال تنبذوا يف الدباء وال يف اجلر وال يف املزفت وكل شراب : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن ميمونة أن النيب 

  أسكر فهو حرام 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ثنا زهري حدثنا بشر بن السري حدثنا ليث عن الزهري عن حبيب موىل عروة عن ندبة موىل ميمونة حد - ٧١٠٤
يباشر املرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : عن ميمونة قالت : 

  إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتني حمتجرة به 
  سناده جيد إ: قال حسني سليم أسد 

عن : مسعت أبا فزارة حيدث عن يزيد بن األصم : حدثنا زهري حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال  - ٧١٠٥
 -تزوجها حالال وبىن هبا حالال وماتت بسرف يف الليلة اليت بىن هبا  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : ميمونة 

لما وضعناها يف اللحد مال رأسها فأخذت ردائي فجمعته فنزلت يف قربها أنا و ابن عباس ف -وكانت خاليت 
وكانت حلقت يف احلج فكان : فوضعته حتت رأسها فاجتذبه ابن عباس فرمى به ووضع حتت رأسها كذانة قال 

  رأسها حممما 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

الشهيد عن ميمون بن مهران عن  حدثنا زهري حدثنا أمحد بن إسحاق حدثنا محاد بن سلمة عن حبيب بن - ٧١٠٦
 -ومها حالالن  -بسرف  -صلى اهللا عليه و سلم  -تزوجين رسول اهللا : عن ميمونة قالت : يزيد بن األصم 

  بعدما رجعنا من مكة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

وتر بثالث حني بؤذن أ: قلت للقاسم : حدثنا زهري حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن احلكم قال  - ٧١٠٧
  ال تصل إال خبمس أو سبع : املؤذن مث أخرج إىل الصالة قال 



عن الثقة عن عائشة و : سله عمن هذا ؟ فقال : فأخربت بذلك جماهدا و حيىي بن اجلزار فقاال يل : قال احلكم 
   -صلى اهللا عليه و سلم  -ميمونة عن النيب 

   إسناده ضعيف النقطاعه: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد اهللا بن إدريس حدثنا األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن كريب عن ابن  - ٧١٠٨
اغتسل فأيت مبنديل فلم ميسه وجعل يقول باملاء هكذا  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن ميمونة أن رسول اهللا : عباس 

  من أصابعه يعين ينفض يده 
  ح إسناده صحي: قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا احلسن بن موسى حدثنا ابن هليعة حدثنا بكري بن األشج عن كريب موىل ابن عباس  - ٧١٠٩
فذكرت ذلك له فقال يل  -صلى اهللا عليه و سلم  -أعتقت وليدة يف زمن رسول اهللا : مسعت ميمونة قالت : قال 

  أعظم ألجرك لو أعطيتها أخوالك كان :  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد اهللا بن عبد اهللا بن األصم عن يزيد  - ٧١١٠
: مبكة وليس عندها من بين أخيها فقالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -ثقلت ميمونة زوج النيب : األصم قال 

  أخربين أين ال أموت مبكة  -صلى اهللا عليه و سلم  -ة فإين ال أموت هبا إن رسول اهللا أخرجوين من مك
حتتها يف موضع  -صلى اهللا عليه و سلم  -فحملوها حىت أتوا هبا سرف إىل السجرة اليت بىن هبا رسول اهللا : قال 
  القبة 
  للحد فأخذه ابن عباس فرمى به فماتت فلما وضعناها يف حلدها أخذت ردائي فوضعته حتت خدها يف ا: قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت عبد اهللا بن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن حنظلة السدوسي قال  - ٧١١١
 صلى اهللا -أن النيب  -صلى اهللا عليه و سلم  -حدثتين ميمونة بنت احلارث زوج النيب : احلارث بن نوفل قال 

  كان يصلي ركعتني قبل العصر  -عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا سليمان بن كثري حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن  - ٧١١٢
يا : ا فاترا قالت يوم -صلى اهللا عليه و سلم  -دخل علينا رسول اهللا : عن ميمونة بنت احلارث قالت : ابن عباس 

فمكث يومه : وعدين أن يأتيين وما أخلفين قالت  -عليه السالم  -إن جربيل : رسول اهللا ما يل أراك فاترا ؟ قال 
  ذاك وليلته 

  فاهتم جرو كلب كانت حتت نضد هلم للحسني فأمر به فأخرج وأمر مباء فنضح مكانه بيده : قالت 
  : قال  -لسالم عليهما ا -فخرج فإذا هو جبربيل : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



مسعت نافعا حيدث عن إبراهيم بن عبد : حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال  - ٧١١٣
صالة يف مسجدي هذا : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن ميمونة أهنا مسعت رسول اهللا : اهللا بن معبد بن عباس 

  لف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام أفضل من أ
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أن صفية قالت : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان يعين ابن املغرية حدثنا محيد يعين ابن هالل  - ٧١١٤
مك صنعوا كذا إن قو: وما من الناس أحد أكره إيل منه فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -انتهيت إىل رسول اهللا 

  وكذا 
  فما قمت من مقعدي وما من الناس أحد أحب إيل منه : قالت 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثتنا : حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا جعفر بن سليمان عن داود بن أيب هند عن إسحاق اهلامشي  - ٧١١٥
فقربت إليه كتفا باردا فكنت أسحاها فأكلها مث قام  -صلى اهللا عليه و سلم  -دخل علي رسول اهللا : صفية قالت 

  فصلى 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن صفية أم : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة عن أيب إدريس عن ابن صفوان  - ٧١١٦
غزو هذا البيت حىت يغزوه جيش ال ينتهي الناس عن :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : املؤمنني قالت 

يا رسول اهللا أرأيت املكره : قلت : حىت إذا كانوا ببيداء من األرض خسف بأوهلم وآخرهم ومل ينج أوسطهم قالت 
  على ما يف أنفسهم  -عز و جل  -يبعثهم اهللا : منهم ؟ قال 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

مسعت يعلى بن حكيم حيدث عن صهرية بنت : حدثنا أيب قال حدثنا أبو خيثمة حدنا وهب بن جري  - ٧١١٧
  نبيذ اجلر  -صلى اهللا عليه و سلم  -حرم رسول اهللا : عن صفية قالت : جيفر 

حدثتين صفية أن : حدثنا زهري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدنا هاشم الكويف حدثنا كنانة قال  - ٧١١٨
دخل عليها وبيدها أربعة  -صلى اهللا عليه و سلم  -عل عتقها مهرها وأنه ج -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

علمين يا رسول اهللا ؟ قال : قلت : لقد سبحت منذ قمت عليك أكثر مما سبحت قالت : آالف نواة تسبح هبا فقال 
  سبحان اهللا عدد ما خلق : قويل : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: مد بن يزيد بن رفاعة حدثنا يونس بن بكري عن إبراهيم بن إمساعيل بن جممع قال حدثنا أبو هشام حم - ٧١١٩
صلى اهللا عليه و  -أردفين رسول اهللا : عن صفية بنت حيي قالت : حدثين عثمان بن كعب عن رجل يقال له ربيع 

يا : بيده ويقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -فجعلت أنعس فيمسين رسول اهللا : على عجز ناقته ليال قالت  -سلم 



  يا صفية إين أعتذر إليك مما صنعت بقومك إهنم قالوا يل كذا إهنم قالوا يل كذا : وجعل يقول ! هذه يا بنت حيي 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بن حدثين عثمان : حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا يونس بن بكري أخربنا إبراهيم بن إمساعيل قال  - ٧١٢٠
ما رأيت قط : عن صفية بنت حيي قالت : حدثين ربيع رجل من بين النضري وكان يف حجر صفية : كعب قال 

لقد رأيته ركب يب من خيرب على عجز ناقته ليال فجعلت  -صلى اهللا عليه و سلم  -أحسن خلقا من رسول اهللا 
نت حيي حىت إذا جاء الصهباء قال أما يا هذه مهال يا ب: أنعس فيضرب رأسي مؤخرة الرحل فيمسين بيده ويقول 

  إين أعتذر إليك يا صفية مما صنعت بقومك إهنم قالوا يل كذا وكذا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن علي بن حسني قال  - ٧١٢١
 -صلى اهللا عليه و سلم  -جئت إىل النيب : قالت  -اهللا عليه و سلم  صلى -حدثتين صفية بنت حيي زوج النيب 

فتحدثت عنده وهو عاكف يف املسجد فقام معي ليلة من الليايل يبلغين بييت فلقيه رجالن من األنصار فلما رأياه 
   -صلى اهللا عليه و سلم  -تعاليا فإهنا صفية زوج النيب : استحيا فرجعا فقال 

وما أقول لكما هذا أن تكونا تظنا سوءا ولكين قد علمت أن الشيطان جيري : قال ! سبحان اهللا !  نعوذ باهللا: فقاال 
  من ابن آدم جمرى الدم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أم حبيبة : حدثنا أبو خيثمة زهري بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو عن سامل بن شوال  - ٧١٢٢
  تعين نصلي الصبح مبىن يوم النحر  -صلى اهللا عليه و سلم  -له على عهد رسول اهللا كنا نفع: قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أمها أم سلمة و : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن حيىي عن محيد بن نافع عن زينب بنت أيب سلمة  - ٧١٢٣
: فقالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -جاءت امرأة إىل النيب : تا قال -صلى اهللا عليه و سلم  -أم حبيبة زوجي النيب 

  يا نيب اهللا إن ابنيت تويف زوجها وإهنا تعتد وإين أخاف على عينها أفأكحلها ؟ 
قد كانت املرأة منكن ترمي بالبعرة على رأس احلول وإمنا هي أربعة :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال رسول اهللا 

  أشهر وعشر 

ثنا زهري حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا داود بن أيب هند أخربنا النعمان بن سامل عن عمرو بن أوس حد - ٧١٢٤
وما رئيته : بلى قال : أال أحدثك حديثا حدثتناه أم حبيبة بنت أيب سفيان قال : قال يل عنبسة بن أيب سفيان : قال 

  : وما ذاك إال كبشارة إليك قال : ؟ قال 
من صلى يف يوم ثنيت عشرة سجدة تطوعا بين له هبن بيت : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -هللا حدثتنا أن رسول ا

  يف اجلنة 
  فما تركتهن منذ مسعتهن : فقالت أم حبيبة 

  ما تركتهن منذ مسعتهن من عمرو : قال النعمان 



  أما حنن فقد نصلي ونترك : قال داود 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أم : أخربين نافع عن سامل عن أيب اجلراح : نا زهري حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا عبيد اهللا قال حدث - ٧١٢٥
  ال تصحب املالئكة رفقة فيها جرس : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -حبيبة عن النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين يزيد بن أيب حبيب عن سويد بن قيس عن : حدثنا زهري حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث قال  - ٧١٢٦
هل :  -صلى اهللا عليه و سلم  -أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النيب : معاوية بن حديج عن معاوية بن أيب سفيان 

  نعم إذا مل ير فيه أذى : يصلي يف الثوب الذي جيامعها فيه ؟ قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا 
  إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم

حدثين حممد بن طلحة عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن ابن إسحاق قال  - ٧١٢٧
 -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : عن أم حبيبة قالت : سامل بن عبد اهللا عن أيب اجلراح موىل أم حبيبة 

  م بالسواك عند كل صالة كما يتوضؤون لوال أن أشق على أميت ألمرهت: يقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربين عروة بن الزبري : حدثنا زهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال  - ٧١٢٨
يا رسول اهللا  :أخربهتا قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن أم حبيبة زوج النيب : أن زينب بنت أم سلمة أخربته 

نعم : وحتبني ذلك ؟ قالت : قال هلا  -صلى اهللا عليه و سلم  -انكح أخيت بنت أيب سفيان فزعمت أن رسول اهللا 
 -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال رسول اهللا : يا رسول اهللا لست لك مبخلية وأحب من شركين يف خري أخيت قالت 

فواهللا إنا لنتحدث إنك تريد أن تنكح درة بنت أيب سلمة قال ! هللا يا رسول ا: فقلت : إن ذلك ال حيل يل قالت : 
:  -صلى اهللا عليه و سلم  -نعم قال رسول اهللا : ابنة أم سلمة ؟ قالت :  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

مة ثويبة فال وأمي اهللا لو أهنا مل تكن ربيبيت يف حجري ما حلت يل إهنا البنة أخي من الرضاعة أرضعتين و أبا سل
  تعرضن علي بناتك وال أخواتكن 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثين أبو جعفر حممد بن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن ابن إسحاق قال  - ٧١٢٩
 -زواج النيب أن عمرو بن نافع موىل عمر بن اخلطاب حدثهما أنه كان يكتب املصاحف يف عهد أ: علي و نافع 

   -صلى اهللا عليه و سلم 
إذا بلغت هذه اآية من سورة البقرة فال تكتبها حىت تأتيين هبا فأمليها : فاستكتبتين حفصة مصحفا وقالت يل : قال 

   -صلى اهللا عليه و سلم  -عليك كما حفظتها من رسول اهللا 
وصالة  -ظوا على الصلوات والصالة الوسطى حاف: فلما بلغتها جئتها بالورقة اليت أكتبها فقالت اكتب : قال 

  وقوموا هللا قانتني  -العصر 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



حدثنا زهري بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخربنا حممد بن عبد اهللا الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أيب  - ٧١٣٠
من  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : ت قال -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم حبيبة زوج النيب : سفيان 

  صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه اهللا على النار 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أيب حصني عن حيىي بن وثاب عن أيب عبد الرمحن  - ٧١٣١
  ى اخلمرة كان يصلي عل -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم حبيبة زوج النيب : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخلنا على سفيان الثوري نعوده من مرض كان به : حدثنا زهري حدثنا حممد بن يزيد بن خنيس قال  - ٧١٣٢
: فقال سعيد : الذي حدثتين عن أم صاحل اردده علي قال : فدخل علينا سعيد بن حسان املخزومي فقال له سفيان 

قال رسول : قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم حبيبة زوج النيب : عن صفية بنت شيبة نعم حدثتين أم صاحل 
عز و  -كالم ابن آدم كله عليه ال له إال أمر مبعروف أو هني عن منكر أو ذكر اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا 
   -جل 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

دثنا جويرية عن نافع أن سامل بن عبد اهللا بن عمر حدثه أن اجلراح موىل أم حدثنا عبد اهللا بن حممد ح - ٧١٣٣
صلى اهللا  -أن أم حبيبة حدثته أن رسول اهللا : حدث عبد اهللا بن عمر  -صلى اهللا عليه و سلم  -حبيبة زوج النيب 

  إن العري اليت فيها اجلرس ال تصحبها املالئكة : قال  -عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا حممد بن يزيد بن خنيس املكي حدثنا سعيد بن حسان قال  - ٧١٣٤
كل كالم :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أم حبيبة قالت : حدثتين أم صاحل عن صفية بنت شيبة 

  منكر أو ذكر اهللا ابن آدم عليه ال له إال أمر مبعروف أو هني عن 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير حدثنا عبد امللك بن عمري عن سامل بن منقذ عن عمرو بن أوس  - ٧١٣٥
  ما أحب أنك وذاك أين حمدثك حديثا حدثتنيه : دخلت على عنبسة بن أيب سفيان وهو ينزع فقال : الثقفي قال 

من صلى ثنيت عشرة ركعة مع صالة : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  - سفيان حدثتين أن النيب أم حبيبة بنت أيب
  له بيتا يف اجلنة  -عز و جل  -النهار بىن اهللا 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

مسعت : لت عن أم حبيبة أهنا قا: حدثنا شيبان حدثنا مهام حدثنا نافع عن سامل عن اجلراح موىل أم حبيبة  - ٧١٣٦
  رفقة فيها جرس ال تصحبها املالئكة : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



مسعت حممد بن سعيد املؤذن عن عبد اهللا بن عنبسة : حدثنا هارون بن معروف حدثنا حيىي بن سليم قال  - ٧١٣٧
من حافظ على أربع  -صلى اهللا عليه و سلم  -ل رسول اهللا قا: مسعت أم حبيبة بنت أيب سفيان تقول : قال 

  له بيتا يف اجلنة  -عز و جل  -ركعات قبل العصر بىن اهللا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو نصر عبد امللك بن عبد العزيز القشريي التمار حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم عن أيب صاحل  - ٧١٣٨
من صلى يف يوم ثنيت عشرة ركعة بىن اهللا له بيتا  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : ت عن أم حبيبة قال: 

  يف اجلنة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا أبو عبد الرمحن حدثنا حممد بن عبد اهللا الشعيثي أبو عبد اهللا عن أبيه عن  - ٧١٣٩
من صلى أربع ركعات قبل : قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أخته أم حبيبة زوج النيب : عنبسة بن أيب سفيان 

  على النار  -عز و جل  -الظهر وأربعا بعدها حرمه اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 سفيان أخربين عطاء اخلراساين عن معاوية بن أيب: حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا إمساعيل بن عياش قال  - ٧١٤٠
قائما  -صلى اهللا عليه و سلم  -فرأيت النيب  -صلى اهللا عليه و سلم  -دخلت على أم حبيبة زوج النيب : قال 

يف ثوب  -صلى اهللا عليه و سلم  -يا أم حبيبة أيصلي النيب : يصلي يف ثوب واحد قد خالف بني طرفيه فقلت 
  واحد ؟ 
  اجلماع : عين نعم وهو الثوب الذي كان فيه ما كان ت: فقالت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أم حبيبة عن : حدنا حممد بن بشار حدثنا حممد حدثنا شعبة عن أيب بشر عن أيب املليح بن أسامة  - ٧١٤١
  أنه كان إذا مسع املؤذن قال كما يقول املؤذن حىت يسكت  -صلى اهللا عليه و سلم  -النيب 

  ات رجاله ثق: قال حسني سليم أسد 

: حدثنا بندار قال حدثين عبد الرمحن و هبز عن شعبة عن أيب بشر عن أيب املليح عن عبد اهللا بن عتبة  - ٧١٤٢
  أنه قال كما يقول املؤذن حىت يسكت  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم حبيبة عن النيب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم العويف حدثنا أيب عن حدثنا روح بن عبد املؤمن املقرىء  - ٧١٤٣
حممد بن إسحاق عن حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن سامل بن عبد اهللا عن أيب اجلراح موىل أم حبيبة زوج النيب 

: قال  -م صلى اهللا عليه و سل -أن أم حبيبة بنت أيب سفيان حدته أن رسول اهللا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -
  لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة كما يتوضؤون 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثين هيثم بن محيد حدثنا العالء عن مكحول عن : حدثنا أبو بكر بن زجنويه حدثنا أبو مسهر قال  - ٧١٤٤
صلى اهللا عليه و  -أهنا مسعت رسول اهللا  -ليه و سلم صلى اهللا ع -عن أم حبيبة زوج النيب : عنبسة بن أيب سفيان 

  من مسه متعمدا : قال مكحول : من مس فرجه فليتوضأ قال العالء : يقول  -سلم 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا ابن أيب ذئب عن الزهري عن الزهري عن أيب سلمة عن  - ٧١٤٥
  توضأ مما مست النار  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أم حبيبة أن النيب : سفيان بن سعيد أيب 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا زهري حدثنا عفان بن مسلم حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن أيب مليح عن عبد اهللا بن عتبة  - ٧١٤٦
  كان إذا مسع املؤذن قال كما يقول حىت يسكت  -و سلم  صلى اهللا عليه -عمته أم حبيبة أن رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا احلسن بن موسى حدثنا ابن هليعة حدثنا دراج عن عمر بن احلكم أنه حدثه  - ٧١٤٧
فأعلمهم الصالة  - عليه و سلم صلى اهللا -أن أناسا من اليمن قدموا على رسول اهللا : أم حبيبة بنت أيب سفيان 
: نعم قال : الغبرياء ؟ قالوا : يا رسول اهللا إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعري ؟ قال : والسنن والفرائض قالوا 

فال تطعموه مث ملا أرادوا : نعم قال : الغبرياء ؟ قالوا : ال تطعموه مث ملا كان بعد ذلك بيومني ذكروها له أيضا قال 
من مل يتركها : فإهنم ال يدعوهنا قال : فال تطعموه قالوا : نعم قال : الغبرياء ؟ قالوا : طلقوا سألوه عنه فقال أن ين

  فاضربوا عنقه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت موالة لنا يقال هلا ليلى : حدثنا علي بن اجلعد أخربنا شعبة عن حبيب بن زيد األنصاري قال  - ٧١٤٨
: دخل عليها فدعت له بطعام قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن أم عمارة بنت كعب : حتدث 

  إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه املالئكة : إين صائمة فقال : تعايل فكلي فقالت 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

عن أم :  بن أيب بكر عن حيىي بن عبد اهللا حدثنا زهري حدثنا جرير عن حممد بن إسحاق عن عبد اهللا - ٧١٤٩
صلى اهللا  -من يف رسول اهللا ]  ٢ - ١: ق [ } ق والقرآن اجمليد { قرأت : هشام بنت حارثة بن النعمان قالت 

  وكان يقرؤها كل مجعة إذا خطب الناس  -عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ة بن سوار حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن حممد بن حدثنا أبو خيثمة حدثنا شباب - ٧١٥٠
: واحدا قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان تنورنا وتنور رسول اهللا : عن ابنة حارثة بن النعمان قالت : معن 

  يوم اجلمعة  -صلى اهللا عليه و سلم  -من يف رسول اهللا } ق { فحفظت 
  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 



أن جدته أم احلكم : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام حدثنا قتادة عن إسحاق بن عبد اهللا بن احلارث  - ٧١٥١
حلما فانتهس منه مث صلى ومل  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أختها ضباعة بنت الزبري أهنا رفعت إىل النيب : حدثته 
  يتوضأ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين حممد بن النعمان عن طلحة بن : حدثنا حممد بن أيب بكر املقدي حدثنا حيىي عن شعبة قال  - ٧١٥٢
 -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت النيب : عن أخت عبد اهللا بن رواحة قالت : مصرف عن امرأة من عبد القيس 

  يف العيدين : وجب اخلروج على كل ذات نطاق يعين : يقول 
  إسناده ضعيف : د قال حسني سليم أس

  حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا محاد عن هشام بن أيب عبد اهللا عن بديل بن ميسرة عن عبد اهللا بن عتبة  - ٧١٥٣
 -أيت بوطبة فأخذها أعرايب بثالث لقم فقال رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن امرأة : 

  بسم اهللا لوسعكم : قال  أما إنه لو:  -صلى اهللا عليه و سلم 
  باسم اهللا أوله وآخره : إذا نسي أحدكم اسم اهللا على طعامه فليقل إذا ذكر : وقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثين صاحل موىل التوأمة : حدثنا هارون بن عبد اهللا حدثنا ابن أيب فديك حدثنا ابن أيب ذئب قال  - ٧١٥٤
  هذه مث ظهور احلصر : قال للنساء عام حجة الوداع  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا أيب هريرة أن رسول 

واهللا ال حتركنا دابة بعد : فكن كلهن حيججن إال سودة بنت زمعة و زنيب بنت جحش فإهنما كانت تقوالن : قال 
   -صلى اهللا عليه و سلم  -إذ مسعنا من رسول اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن : قاال  -واللفظ إلسحاق  -حدثنا إسحاق و هارون احلمال  - ٧١٥٥
  زينب عن حبيبة عن أم حبيبة 

ويل ! ال إله إال اهللا : استيقظ من نوم حممرا وجهه وهو يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن زينب أن النيب : 
يا رسول اهللا أهنلك وفينا : م يأجوج ومأجوج مثل هذه قالت زينب للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رد

  نعم إذا كثر اخلبث : الصاحلون ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري حدثنا منصور بن سلمة اخلزاعي أخربنا مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن محيد بن نافع عن  - ٧١٥٦
قالت دخلت على زينب بنت جحش حني تويف أخوها فدعت بطيب فمست منه : ه زينب بنت أم سلمة أهنا أخربت

ال : يقول على املنرب  -صلى اهللا عليه و سلم  -واهللا ما يل بالطيب من حاجة غري أين مسعت رسول اهللا : مث قالت 
  شرا حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر حتد على ميت فوق ثالث ليال إال على زوج أربعة أشهر وع

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



: حدثنا زهري حدثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد احلنفي حدثنا عبد اهللا بن عمر عن إبراهيم بن حممد عن أبيه  - ٧١٥٧
  يف خمضب من صفر  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن زينب بنت جحش أهنا كانت ترجل النيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: مسعت ابن أيب ذئب عن صاحل موىل التوأمة : حدثنا أبو خيثمة حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال  - ٧١٥٨
هذه احلجة مث ظهور احلصر فكن كلهن : لنسائه  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال 

  حيججن إال زينب وسودة مث ظهور احلصر 
  ه صحيح إسناد: قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب عن حبيبة عن أم حبيبة  - ٧١٥٩
ويل للعرب من ! ال إله اهللا : استيقظ من نوم حممرا وجهه وهو يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -زينب أن النيب 

نعم إذا : أهنلك وفينا الصاحلون ؟ قال : قالت زينب شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجووج ومأجوج مثل هذه 
  كثر اخلبث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثقتين أمي أمينة أهنا حدثتها أمة : حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثتنا عليلة بنت الكميت قالت  - ٧١٦٠
أن سودة اليمانية جاءت عائشة تزورها  -عليه و سلم صلى اهللا  -عن أمها رزينة موالة رسول اهللا : اهللا بنت رزينة 

فجاءت سودة يف هيئة ويف حال حسنة عليها درع من برود اليمن ومخار كذلك  -وعندها حفصة بنت عمر  -
  وعليها نقطتان مثل العدستني من صرب وزعفران يف مؤقيها 

صلى اهللا عليه و  -ؤمنني جييء رسول اهللا يا أم امل: وأدركت النساء يتزين به فقالت حفصة لعائشة : قالت عليلة 
ألفسدن عليها : اتقي اهللا يا حفصة اتقي اهللا يا حفصة قالت : فشقا وهذه بيننا تربق ؟ فقالت هلا أم املؤمنني  -سلم 

  زينتها 
  ما تقلن ؟ وكان يف أذهنا ثقل : قالت 

  يا سودة خرج األعور : قالت هلا حفصة 
  أين أختىبء ؟ : ديدا فجعلت تنتفض قالت ففزعت فزعا ش! نعم ؟ : قالت 
  فذهبت فاختبأت فيها وفيها القذر ونسج العنكبوت  -خيمة هلم من سعف يطبخون فيها  -عليك باخليمة : قالت 

ماذا : ومها تضحكان ال تستطيعان أن تتكلما من الضحك قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فجاء رسول اهللا 
يا : أيديهما إىل اخليمة فذهب فإذا سودة ترعد فقال هلا يا سودة ما لك ؟ قالت الضحك ؟ ثالث مرار فأومأتا ب

ما خرج وليخرجن ما خرج وليخرجن ما خرج وليخرجن مث دخل فأخرجها فجعل : رسول اهللا خرج األعور قال 
  ينغض عنها الغبار ونسج العنكبوت 

حدثتين أمة : مسعت أمي أمينة قالت : قالت  حدثتنا عليلة بنت الكميت: حدثنا أبو سعيد اجلشمي قال  - ٧١٦١
أنه سىب صفية يوم قريظة والنضري حني  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أمها رزينة موالة رسول اهللا : اهللا بنت رزينة 

أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا فأرسلها وكان : فتح اهللا عليه فجاء هبا يقودها سبية فلم رأت النساء قالت 



  ذراعها يف يده فأعتقها مث خطبها وتزوجها وأمهرها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يا أمة اهللا حدثتك : قلت ألمة اهللا بنت رزينة : حدثنا عبيد اهللا القواريري حدثتنا عليلة عن أمها قالت  - ٧١٦٢
نعم وكان يعظمه حىت : ؟ قالت  يذكر صوم عاشوراء -صلى اهللا عليه و سلم  -أمك رزينة أهنا مسعت رسول اهللا 

  ال ترضعنهن إىل الليل : يدعو برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة فيتفل يف أفواههن ويقول لألمهات 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا مسروق بن املرزبان الكويف و احلسن بن محاد ونسخته من حديث مسروق حدثنا حيىي بن زكريا  - ٧١٦٣
هن حليمة بنت احلارث أم رسول : نا حممد بن إسحاق عن جهم بن أيب جهم عن عبد اهللا بن جعفر بن زائدة حدث

خرجت يف نسوة من بين سعد بن بكر نلتمس الرضعاء : السعدية اليت أرضعته قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا 
  مبكة على أتان يل قمراء قد أذمت فزامحت بالركب 

  اء مل تبق شيئا ومعي زوجي احلارث بن عبد العزى وخرجنا يف سنة شهب: قالت 
ومعنا شارف لنا واهللا إن تبض علينا بقطرة من لنب ومعي صيب يل إن ننام ليلتنا مع بكائه ما يف ثديي ما يغنيه : قالت 

اهللا صلى  -وما يف شارفنا من لنب نغدوه إال أن نرجو فلم قدمنا مكة مل تبق منا امرأة إال عرض عليها رسول اهللا 
ما عسى أن : فكنا نقول  -وكان يتيما  -فتأباه وإمنا كنا نرجو كرامة رضاعة من والد املولود  -عليه و سلم 

تصنع أمه ؟ حىت مل يبق من صواحيب امرأة إال أخذت صبيا غريي وكرهت أن أرجع ومل آخذ شيئا وقد أخذ 
  واهللا ألرجعن إىل ذلك فآلخذنه : صواحيب فقلت لزوجي 

قد : نعم واهللا ذاك أين مل أجد غريه فقال : قد أخذته ؟ فقلت : تيته فأخذته فرجعته إىل رحلي فقال زوجي فأ: قالت 
  أصبت فعسى اهللا أن جيعل فيه خريا 

  فأقبل عليه ثديي مبا شاء من اللنب : فواهللا ما هو إال أن جعلته يف حجري قالت : قالت 
حىت روي وقام زوجي إىل شارفنا من الليل فإذا هبا حافل  -تعين ابنها  -فشرب حىت روي وشرب أخوه : قالت 

  فحلب لنا ما شئنا فشرب حىت روي 
  وشربت حىت رويت فبتنا ليلتنا تلك خبري شباعا رواء وقد نام صبياننا : قالت 
  واهللا يا حليمة ما أراك إال قد أصبت نسمة مباركة قد نام صبينا وروي :  -تعين زوجها  -يقول أبوه : قالت 
وحيك يا بنت : مث خرجنا فواهللا خلرجت أتاين أمام الركب قد قطعتهن حىت ما يبلغونا حىت إهنم ليقولون : قالت 

بلى واهللا وهي قدامنا حىت قدمنا منازلنا من : احلارث كفي علينا أليست هذه بأتانك اليت خرجت عليها ؟ فأقول 
نفس حليمة بيده إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا  حاضر بين سعد بن بكر فقدمنا على أجدب أرض اهللا فوالذي

  أصبحوت ويسرح راعي غنمي فتروح غنمي بطانا لبنا حفال وتروح أغنامهم جياعا هالكة ما هبا من لنب 
  فنشرب ما شئنا من لنب وما من احلاضر أحد حيلب قطرة وال جيدها : قالت 

مة ؟ فيسرحون يف الشعب الذي يسرح فيه راعينا أال تسرحون حيث يسرح راعي حلي: ويلكم : يقولون لرعاهتم 
  فتروح أغنامهم جياعا ما هلا من لنب وتروح غنمي لبنا حفال 

يشب يف اليوم شباب الصيب يف الشهر ويشب يف الشهر شباب الصيب يف  -صلى اهللا عليه و سلم  -وكان : قالت 
  سنة فبلغ ستا وهو غالم جفر 



  ردوا علينا ابين فلنرجع به فإنا خنشى عليه وباء مكة : قال هلا أبوه فقدمنا على أمه فقلنا هلا و: قالت 
ارجعا به فرجعنا به فمكث عندنا : فلم يزل هبا حىت قالت : وحنن أضن بشأنه ملا رأينا من بركته قالت : قالت 

  شهرين 
أدركا أخي : يل وألبيه  فبينا هو يلعب وأخوه يوما خلف البيوت يرعيان هبما لنا إذ جاءنا أخوه يشتد فقال: قالت 

القرشي قد جاءه رجىن فأضجعاه فشقا بطنه فخرجنا حنوه نشتد فانتهينا إليه وهو قائم منتقع لونه فاعتنقه أبوه 
أتاين رجالن عليهما ثياب بيض فأضجعاين مث شقا بطين فواهللا ما أدري ما : ما لك أي بين ؟ قال : واعتنقته مث قلنا 

  صنعا 
واهللا يا حليمة ما أرى هذا الغالم إال قد أصيب فانطلقي فلنرده إىل : يقول أبوه : رجعنا به قالت فاحتملناه ف: قالت 

  أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه 
  ما ردكما به ؟ وقد كنتما حريصني عليه ؟ : فرجعنا به إليها فقالت : قالت 
يكون يف : لينا فيه مث ختوفت األحداث عليه فقلنا ال واهللا إال أن كفلناه وأدينا احلق الذي جيب ع: فقلت : قالت 
  أهله 

: واهللا ما ذاك بكما فأخرباين خربكما وخربه فواهللا ما زالت بنا حىت أخربناها خربه قالت : فقالت آمنة : قالت 
وال فتخوفتما عليه ؟ كال واهللا إن البين هذا شأنا أال أخربكما عنه ؟ إين محلت به فلم أمحل محال قط كان أخف 

أعظم بركة منه مث رأيت نورا كأنه شهاب خرج مين حني وضعته أضاءت يل أعناق اإلبل ببصرى مث وضعته فما وقع 
  وقع واضعا يده باألرض رافعا رأسه إىل السماء دعاه واحلقا بشأنكما : كما يقع الصبيان 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إمساعيل بن عياش عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن عطاء بن يزيد حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا  - ٧١٦٤
إمنا الدين النصيحة إمنا الدين النصيحة إمنا الدين : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عن متيم الداري : 

  هللا ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم : ملن يا رسول اهللا ؟ قال : النصيحة قالوا 
  إسناده ضعيف : حسني سليم أسد  قال

حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي حدثنا علي بن مسهر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن  - ٧١٦٥
عن الرجل يسلم على يدي  -صلى اهللا عليه و سلم  -سألت النيب : عن متيم الداري قال : عبد اهللا بن موهب 

  مماته هو أوىل الناس مبحياه و: الرجل قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن رجل من : حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد حدثنا شعبة عن األزرق بن قيس عن عبد اهللا بن رباح  - ٧١٦٦
صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب  -صلى اهللا عليه و سلم  -أصحاب النيب 
صلى اهللا عليه و سلم  -منا هلك أهل الكتاب بأنه مل يكن لصالهتم فصل فقال رسول اهللا اجلس فإ: عمر فقال له 

  أحسن ابن اخلطاب :  -
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  : حدثنا حممد بن اخلطاب حدثنا اجلدي أخربنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حممد بن عبد الرمحن قال  - ٧١٦٧
 -أو مل جيب  -من مسع النداء يوم اجلمعة فلم يأت : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  - مسعت عمي حيدت عن النيب: 

على قلبه  -عز و جل  -طبع اهللا  -أو مل جيب  -مث مسع النداء فلم يأت  -أو فلم جيب  -مث مسع النداء فلم يأت 
  فجعل قلب منافق 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت حممد بن عبد : ب حدثنا اجلدي أخربنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال حدثنا حممد بن اخلطا - ٧١٦٨
 -عن النيب  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن رجل من أصحاب النيب : الرمحن بن ثوبان حيدث عن رجل من األنصار 

  السواك والغسل والطيب إن وجد : ثالث حق على كل مسلم يوم اجلمعة : قال  -صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : ال حسني سليم أسد ق

حدثين : حدثنا هارون بن عبد اهللا حدثنا هشام بن سعيد الطالقاين حدثنا حممد بن املهاجر األنصاري قال  - ٧١٦٩
  عقيل بن شبيب 

تسموا بأمساء :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : قال  -وكانت له صحبة  -عن أيب وهب اجلشمي : 
  حرب و مرة : حارث و مهام وأقبحها : عبد اهللا و عبد الرمحن وأصدقها : أحب األمساء إىل اهللا األنبياء و

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

ارتبطوا اخليل وامسحوا بنواصيها :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : وبإسناده قال  - ٧١٧٠
  دوها األوتار وقلدوها وال تقل -أكفاهلا : وأعجازها أو قال 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عليكم بكل كميت أغر حمجل أو أدهم :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : وبإسناده قال  - ٧١٧١
  أغر حمجل 

حدثين عبد احلميد بن جعفر األنصاري حدثنا أبو األبرد : حدثنا هارون بن عبد اهللا حدثنا أبو أسامة قال  - ٧١٧٢
صالة يف : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسع أسيد بن ظهري األنصاري أنه مسع النيب : ىل بين خطمة أنه مو

  مسجد قباء كعمرة 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

حدثين كثري بن كثري بن املطلب بن أيب وداعة عن بعض أهله : حدثنا هارون احلمال حدثنا سفيان قال  - ٧١٧٣
يصلي مما يلي باب  -صلى اهللا عليه و سلم  -رأيت رسول اهللا : ملطلب بن أيب وداعة السهمي يقول مسعت ا: قال 

  بين سهم والناس ميرون بني يديه وليس بينه وبني القبلة سترة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



مل : بن سريين قال  حدثنا احلسن بن عمر بن شقيق بن أمساء اجلرمي حدثنا جعفر عن هشام عن حممد - ٧١٧٤
  أراد معاوية أن يستخلف يزيد بعث إىل عامل املدينة أن أفد إيل من شاء 

يا أمري املؤمنني جاء يطلب : فوفد إليه عمرو بن حزم األنصاري فاستأذن فجاء حاجب معاوية يستأذن فقال : قال 
  اه إن كنت صادقا فليكتب ما شاء فأعطه ما سألك وال أر: معروفك فقال معاوية 

  ما حاجتك ؟ اكتب ما شئت : فخرج إليه احلاجب فقال : قال 
  أجيء إىل باب أمري املؤمنني فأحجب عنه ؟ أحب أن ألقاه فأكلمه ! سبحان اهللا : فقال 

فلما صلى معاوية الغداة أمر بسرير : عده يوم كذا وكذا إذا صلى الغداة فليجيء قال : فقال معاوية للحاجب 
أخرج الناس عنه فلم يكن عنده أحد إال كرسي وضع لعمرو فجاء عمرو فاستأذن فأذن له  فجعل يف إيوان له مث

  حاجتك : فسلم عليه مث جلس على الكرسي فقال له معاوية 
لعمري لقد أصبح يزيد بن معاوية واسط احلسب يف قريش غنيا عن املال غنيا : فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال : قال 

إن اهللا مل يسترع عبدا رعية إال وهو : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -ت رسول اهللا إال عن كل خري وإين مسع
  سائله عنها يوم القيامة كيف صنع فيها 
فأخذ معاوية ربوة : مبن تستخلف عليها قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -وإين أذكراك اهللا يا معاوية يف أمة حممد 

أما بعد فإنك : عن وجهه ثالثا مث أفاق فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال  ونفس يف غداة قر حىت عرق وعل ميسح العرق
  ما يل حاجة : امرؤ ناصح قلت برأيك بالغ ما بلغ وإنه مل يبق إال ابين وأبناؤهم وابين أحق من أبنائهم حاجتك قال 

  إمنا جئنا من املدينة تضرب أكبادها من أجل كلمات ؟ : مث قال له أخوه : قال 
  وخرج لعمرو مثله : فأمر هلم جبوائزهم قال : إال لكلمات قال  قال ما جئت

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

: قاال  -ونسخته عن نسخة إبراهيم  -حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل و إبراهيم بن حممد بن عرعرة  - ٧١٧٥
دخل عمرو : ن حزم عن أبيه قال حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن ابن طاووس عن أيب بكر بن حممد بن عمرو ب

تقتله الفئة الباغية :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قتل عمار وقد قال رسول اهللا : بن حزم على عمرو بن العاص فقال 
صلى اهللا  -مسعت رسول اهللا : قتل عمار فماذا ؟ قال : قتل عمار قال معاوية : فدخل عمرو على معاوية فقال 

  دحضت يف بولك أو حنن قتلناه ؟ إمنا قتله علي وأصحابه : له الفئة الباغية قال تقت: يقول  -عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين : حدثنا أبو خيثمة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم قال  - ٧١٧٦
رقية النهشة من احلية فأمر  -صلى اهللا عليه و سلم  -يب عرضت على الن: أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قال 

  هبا 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

رجل من بين  -حدثنا حممد بن مرزوق حدثنا حممد بن بكر الربساين حدثنا كهمس بن احلسن عن سيار  - ٧١٧٧
فدخل بينه وبني قميصه  -عليه و سلم صلى اهللا  -استأذن أيب النيب : عن أبيها قالت : عن أبيه عن هبيسة  -فزارة 

يا نيب اهللا ما : املاء قال : يا نيب اهللا ما الشيء الذي ال حيل منعه ؟ قال : من خلفه فجعل يلتزمه مث جعل يقول 



  أن تفعل اخلري خري لك : الشيء الذي ال حيل منعه ؟ قال 
  ا من املاء وإن قل فكان ذلك الرجل ال مينع شيئ: فانتهى إىل املاء وامللح قال : قال 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا أبو وائل خالد بن حممد البصري حدثنا فهد بن  - ٧١٧٨
عن جدي رزين بن أنس : حدثين أيب : عوف مبنزل بين عامر حدثنا نائيل بن مطرف بن رزين بن أنس السلمي قال 

فقلت  -صلى اهللا عليه و سلم  -ملا ظهر اإلسالم كانت لنا بئر فخفت أن يغلبنا عليها من حوهلا فأتيت النيب : قال 
  إن لنا بئرا وقد خفت أن يغلبنا عليها من حوهلا ؟ فكتب يل كتابا من حممد رسول اهللا : يا رسول اهللا : 

فما قاضينا به إىل أحد من قضاة املدينة إال : ا قال فإن هلم بئرهم إن كان صادقا وهلم دارهم إن كان صادق: أما بعد 
  قضوا لنا به 

  كون : هجاء كان  -صلى اهللا عليه و سلم  -ويف كتاب النيب : قال 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

ل عن رج: حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا محاد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن عبد اهللا بن شقيق  - ٧١٧٩
يا رسول اهللا مب أمرت ؟ : وهو بوادي القرى فقلت  -صلى اهللا عليه و سلم  -أتيت رسول اهللا : من بلقني قال 

  أمرت أن تعبدوا اهللا ال تشركوا به شيئا وأن تقيموا الصالة وتؤتوا الزكاة : قال 
: الضالني يعين : الء ؟ قال من هؤ: اليهود فقلت : املغضوب عليهم يعين : يا رسول اهللا من هؤالء ؟ فقال : قلت 

  النصارى 
فهل أحد أح : قلت : سهم وهلؤالء أربعة أسهم قال  -عز و جل  -هللا : فلمن املغنم يا رسول اهللا ؟ قال : قلت 

  ال حىت السهم يأخذه أحدكم من جعبته فليس بأحق به من أحد : باملغنم من أحد ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : دثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر ح - ٧١٨٠
 -صلى اهللا عليه و سلم  -وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بأيام قالئل فأتت رسول اهللا : املسور بن خمرمة قال 

  فاستأذنته يف النكاح فأذن هلا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا حجاج بن أيب منيع الرصايف حدثنا عبيد اهللا بن أيب زياد عن الزهري  - ٧١٨١
أن املسور بن خمرمة أخربه أن عليا خطب ابنة أيب جهل فبلغ ذلك فاطمة فأتت رسول : أن علي بن حسني أخربه 

ب لبناتك وهذا علي ناكح ابنة أيب جهل إن الناس يزعمون أنك ال تغض: فقالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا 
فإين أنكحت أبا العاص ابنيت فحدثين : أما بعد : فشهدته حني تشهد فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال : قال املسور 

فصدقين وإمنا فاطمة بضعة مين وإهنا واهللا ال جتمع عند رجل مسلم ابنة رسول اهللا وابنة عدو اهللا أبدا فأمسك علي 
  عن اخلطبة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أخربين : حدثنا الدورقي أبو عبد اهللا أمحد بن إبراهيم حدثنا مبشر عن األوزاعي عن الزهري أراه قال  - ٧١٨٢
من األنصار  -صلى اهللا عليه و سلم  -أخربين رجل من أصحاب رسول اهللا : أن ابن عباس قال : علي بن حسني 

صلى  -إذ رمي بنجم فاستنار فقال هلم رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -ل اهللا أهنم بينما هم جلوس مع رسو
: كنا نقول : اهللا ورسوله أعلم قالوا : ما كنتم تقولون يف اجلاهلية إذا رمي مبثل هذا ؟ قالوا :  -اهللا عليه و سلم 

فإهنا ال يرمى هبا ملوت :  -و سلم  صلى اهللا عليه -ولد الليلة رجل عظيم ومات الليلة رجل عظيم قال رسول اهللا 
إذا قضى أمرا يسبح محلة العرش مث يسبح أهل السماء الذين يلوهنم حىت  -عز و جل  -أحد وال حلياته ولكن ربنا 

محلة العرش ماذا قال ربكم ؟ فيخربوهنم ويستخرب أهل : يبلغ التسبيح أهل السماء الني يلوهنم مث قالوا للذين يلوهنم 
ضهم بعضا حىت يبلغ اخلرب أهل السماء الدنيا فيخطف اجلن السمع فيلقونه إىل أوليائهم ويرمون فما السماوات بع

  جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون معه أو يزيدون الشك من مبشر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال خالد بن : جعفر عن أبيه قال حدثنا سريج بن يونس أبو احلارث حدثنا هشيم عن عبد احلميد بن  - ٧١٨٣
يف عمرة اعتمرها فحلق شعره فاستبق الناس إىل شعره  -صلى اهللا عليه و سلم  -اعتمرنا مع النيب : الوليد 

  فسبقت إىل الناصية فأخذهتا فاختذت قلنسوة فجعلتها يف مقدمة القلنسوة فما وجهت يف وجه إال فتح يل 
   أنه منقطع رجاله ثقات غري: قال حسني سليم أسد 

أخربين : حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن شيبة بن األحنف مسع أبا سالم األسود يقول  - ٧١٨٤
بصر برجل يصلي ال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن أبا عبد اهللا األشعري حدثه أن رسول اهللا : أبو صاحل األشعري 

 -صلى اهللا عليه و سلم  -ما هو عليه ملات على غري ملة حممد لو مات هذا على : يتم ركوعه وال سجوده فقال 
فأمتوا الركوع والسجود فإن مثل الذي ال يتم ركوعه وال سجوده مثل اجلائع ال يأكل إال التمرة والتمرتني ال 

صلى  -من حدثك هذا احلديث أنه مسعه من رسول اهللا : تغنيان عنه شيئا قال أبو صاحل فلقيت أبا عبد اهللا فقلت 
خالد بن الوليد و شرحبيل بن حسنة و عمرو بن العاص أهنم : حدثين أمراء األجناد : ؟ قال  -اهللا عليه و سلم 
   -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعوه من النيب 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

ما ليلة هتدى : لوليد قال خالد بن ا: حدثنا سريج بن يونس حدثنا حيىي بن زكريا عن إمساعيل عن قيس  - ٧١٨٥
إىل بييت فيها عروس أنا هلا حمب أو أبشر فيها بغالم بأحب إيل من ليلة شديدة اجلليد يف سرية من املهاجرين أصبح 

  هبا العدو 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نزل خالد  :حدثنا سريج بن يونس حدثنا حيىي بن زكريا عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب السفر قال  - ٧١٨٦
ائتوين به فأيت به فأخذه بيده : احذر السم ال يسقيكه األعاجم فقال : بن الوليد احلرية على أمر بين املرازبة فقالوا له 

  بسم اهللا فلم يضره شيئا : مث اقتحمه وقال 
  رجاله ثقات غري أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 



مسعت خالد بن الوليد حيدث القوم يف : عيل عن قيس قال حدثنا سريج حدثنا حيىي بن زكريا عن إمسا - ٧١٨٧
  لقد رأيتين يوم مؤتة اندق بيدي تسعة أسياف وصربت معي صفيحة يل ميانية : اجلريدة قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : حدثين إمساعيل عن قيس قال : حدثنا سريج حدثنا حيىي قال  - ٧١٨٨
  منعين كثريا من القراءة اجلهاد يف سبيل اهللا لقد : قال خالد بن الوليد : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال تسبوا خالدا فإنه : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أخربت أن النيب : وبه عن قيس قال  -مكرر  - ٧١٨٨
  سيف من سيوف اهللا سله اهللا على الكفار 

  مرسل إسناده إسناد سابقه ولكنه : قال حسني سليم أسد 

رأيت خالد بن الوليد يؤم الناس : قال : حدثين إمساعيل عن قيس : حدثنا أبو احلارث حدثنا حيىي قال  - ٧١٨٩
  يف اجليش يف ثوب واحد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  :  سريج بن يونس حدثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة حدثنا جمالد عن عامر قال: حدثنا أبو احلارث  - ٧١٩٠
نصلي وال نعطي الزكاة فقال الناس : وارتد من الناس قال قوم  -صلى اهللا عليه و سلم  -ملا قبض رسول اهللا : 

لو منعوين عناقا لقاتلتهم فبعث خالد بن الوليد وقدم عدي بن حامت بألف رجل من : اقبل منهم فقال : أليب بكر 
وأحرقوهم  -صلى اهللا عليه و سلم  -عمال رسول اهللا  وكانت بنو عامر قد قتلوا: طيء حىت أتى اليمامة قال 

بالنار فكتب أبو بكر إىل خالد أن اقتل بين عامر وأحرقهم بالنار ففعل حىت صاحت النساء مث مضى حىت انتهى إىل 
لك كف اهللا أكرب اهللا أكرب نشهد أن ال إله إال اهللا نشهد أن حممدا رسول اهللا فإذا مسع ذ: املاء خرجوا إليه فقالوا 

إين : عنهم فأمره أبو بكر أن يسري حىت ينزل احلرية مث ميضي إىل الشام فلما نزل باحلرية كتب إىل أهل فارس مث قال 
لى عني التمر فقتل وسىب مث ألحب أن ال أبرح حىت أفزعهم فأغار عليهم حىت انتهى إىل سورا فقتل وسىب مث أغار ع

  مضى إىل الشام 
بسم اهللا الرمحن الرحيم من خالد بن الوليد إىل مرازبة أهل فارس : فأخرج إيل ابن بقيلة كتاب خالد : قال عامر 

والسالم على من اتبع اهلدى فإين أمحد اهللا الذي ال إله إال هو باحلمد الذي فصل حرمكم وفرق مجاعتكم ووهن 
ملككم فإذا جاءكم كتايب هذا فاعتقدوا مين الذمة وأدوا إيل اجلزية وابعثوا إيل بالرهن وإال فوالذي بأسكم وسلب 

  ال إله هو أللقينكم بقوم حيبون املوت كحبكم احلياة سالم على من اتبع اهلدى 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن خالد : حدثين جبري بن نفري عن أبيه : فوان قال حدثين ص: حدثنا أبو مهام حدثنا بقية بن الوليد قال  - ٧١٩١
  مل خيمس السلب  -صلى اهللا عليه و سلم  -بن الوليد أن النيب 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



: حدثين إمساعيل عن صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه : حدثنا أبو مهام قال  - ٧١٩٢
  مل خيمس السلب  -صلى اهللا عليه و سلم  -ن النيب عن خالد بن الوليد أ

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي أخربنا عبد اهللا بن املبارك أخربنا سفيان الثوري عن عاصم  - ٧١٩٣
صلى  -رأيت رسول اهللا : يه قال عن أب: بن عبيد اهللا بن عاصم بن عمر بن اخلطاب عن عبد اهللا بن عارم بن ربيعة 

  ما ال أحصي : أو قال  -ما ال أعد  -يستاك وهو صائم  -اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر اجلشمي حدثنا حيىي بن سعيد و عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة عن عاصم بن  - ٧١٩٤
عن أبيه أن امرأة من بين فزارة تزوجت رجال على نعلني : بن عامر بن ربيعة حيدث  مسعت عبد اهللا: عبيد اهللا قال 

أرضيت من نفسك ومالك هبذين النعلني ؟ ويف : يف حديث حيىي  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال هلا رسول اهللا 
  نعم فأجازه : أرضيت من نفسه وماله بنعلني ؟ قالت : حديث عبد الرمحن 
  إسناده ضعيف : د قال حسني سليم أس

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا عمار بن رزيق عن عبد اهللا بن عيسى عن أمية  - ٧١٩٥
انطلقت أنا و سهل بن حنيف نلتمس اخلمر فوجدنا مخرا : عن أبيه قال : بن هند عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة 

د يراه فاستتر مين فنزع جبة عليه مث دخل املاء فنظرت إليه فأصبته وغديرا وكان أحدنا يستحيي أن يغتسل وأح
ااهم أذهب : فأتاه فضرب صدره مث قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -منها بعني فدعوته فلم جيبين فأخربت النيب 

سه أو إذا رأى أحدكم من نف -صلى اهللا عليه و سلم  -قم فقام فقال رسول اهللا : حرها وبردها ووصبها مث قال 
  ماله أو أخيه ما يعجبه فليدع بالربكة فإن العني حق 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل أخربنا نضر بن مشيل أخربنا شعبة حدثنا حدثنا عاصم بن عبيد اهللا قال  - ٧١٩٦
ما من عبد : يقول  -لى اهللا عليه و سلم ص -عن أبيه أنه مسع رسول اهللا : مسعت عبد اهللا بن عامر بن ربيعة يذكر 

  صلى علي صالة إال صلت عليه املالئكة ما صلى علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه : حدثنا إسحاق حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة  - ٧١٩٧
  نكاحها  -صلى اهللا عليه و سلم  - فزارة نزوج امرأة على نعلني فأجاز النيب أن رجال من بين

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا إسحاق حدنا علي بن قادم أخربنا شريك عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة  - ٧١٩٨
إن الرحم شجنة :  -عز و جل  -يعين الرب : يقول :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أبيه قال 



  مين فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته 
  إسناده فيه ضعيفان : قال حسني سليم أسد 

حدثين املسعودي عن أيب بكر بن حفص عن عبد اهللا بن عامر بن : حدثنا إسحاق حدثنا عاصم قال  - ٧١٩٩
ليبعثنا وما لنا طعام إال السلف من التمر  -صلى اهللا عليه و سلم  -إن كان رسول اهللا : عن أبيه قال : ربيعة 

  فنقسمه قبضة قبضة ننتهي إىل مترة مترة فواهللا منذ أن فقدناه اختللناها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

لى اهللا ص -أن النيب : عن عامر بن ربيعة : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه  - ٧٢٠٠
  إذا رأيتم اجلنازة فقوموا هلا حىت ختلفكم أو توضع : قال  -عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا موسى بن حممد بن حيان البصري حدثنا الضحاك بن خملد أخربين ابن جريج أخربين عاصم بن  - ٧٢٠١
سيكون عليكم أمراء بعدي يصلون الصلة يؤخروهنا فإن  :قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عبيد اهللا 

صلوها لوقتها وصليتموها معهم فلكم وهلم وإن صلوها لغري وقتها فصليتموها معهم فلكم وعليهم فمن فارق 
  اجلماعة فقد برىء من اإلسالم ومن مات وقد نكث العهد لقي اهللا وال حجة له 

   -صلى اهللا عليه و سلم  -امر بن ربيعة عن أبيه عن النيب عبد اهللا بن ع: من أخربك هبذا ؟ قال : قلت 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا موسى بن حممد بن حيان حدثنا وهب بن جرير أخربنا أيب مسعت النعمان بن راشد حيدث عن  - ٧٢٠٢
يومىء برأسه حيث  -و سلم صلى اهللا عليه  -عن أبيه أنه رأى النيب : الزهري عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة 

  توجه وجهه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

سريج بن يونس حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج عن عاصم بن عبيد اهللا عن : حدثنا أبو احلارث  - ٧٢٠٣
مراء ويكون عليكم أ:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أبيه قال : عبد اهللا بن عامر بن ربيعة 

يصلون الصالة لوقتها ويؤخرون عن وقتها غما صلوها لوقتها وصليتموها معهم فلكم وهلم وما أخروها عن وقتها 
فصليتموها معهم فلكم وعليهم ومن فارق اجلماعة خلع ربقة اإلسالم من عنقه ومن مات ناكثا العهد جاء يوم 

  القيامة ال حجة له 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمر بن علي حدثنا عمرو موىل آل منظور بن : حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي و إسحاق قاال  - ٧٢٠٤
كان  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أبيه أن النيب : سيار عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة 

 -صلى اهللا عليه و سلم  -عل النيب يطوف بالبيت فانقطع شسعه فأخرج جل شسعا من نعله فذهب يشده يف ن



  خذخ أثرة وال أحب األثرة : فانتزعها وقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين أيب عن حممد بن إسحاق : حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال  - ٧٢٠٥
ن عبد اهللا بن هبرية السبائي وكان ثقة عن أيب متيم حدثين يزيد بن أيب حبيب عن خري بن نعيم احلضرمي ع: قال 

صالة العصر فلما قضى  -صلى اهللا عليه و سلم  -صلى بنا رسول اهللا : عن أيب بصرة الغفاري قال : اجليشاين 
إن هذه الصالة عرضت على من كان فبلكم : قال  -فلما انصرف من صالته : قال يعقوب مرة أخرى  -صالته 

: ركوها فمن صالها منكم ضوعف له يف أجرها ضعفني وال صالة بعدها حىت يرى الشاهد والشاهد فتوانوا عنها وت
  النجم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 -عن رجل من طيء : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا حممد بن منيب العدين عن السري بن حيىي  - ٧٢٠٦
أن يريين االسم الذي إذا دعي به أجاب فرأيت مكتوبا يف  -عز و جل  - كنت أسأل اهللا: قال  -وأثىن عليه خريا 

  يا بديع السماوات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام : الكواكب يف السماء 
  رجاله ثقات غري أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

عبد اهللا بن عبيد بن  حدثنا احلسن بن محاد حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن - ٧٢٠٧
  كان عبد الرمحن بن عوف إذا دخل منزله قرأ يف زوايا منزله آية الكرسي : عمري قال 

  رجاله ثقات غري أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

: مر رجل بابن عباس فقال : حدثنا حممد بن قدامة حدثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حيىي عن جماهد قال  - ٧٢٠٨
  ألين أحبه : وما يدريك يا أبا عباس ؟ قال : ل حيبين قالوا إن هذا الرج

  إسناده لني : قال حسني سليم أسد 

: حدثين أيب حدثنا ابن جريج عن كثري بن كثري عن علي بن عبد اهللا : حدثين سعيد بن حيىي األموي قال  - ٧٢٠٩
صلها : وقت صالة الصبح فقال  عن -صلى اهللا عليه و سلم  -سأل رجل رسول اهللا : عن زيد بن حارثة قال 

معي اليوم وغدا فلما كان بقاع منرة باجلحفة صالها حني طلع الفجر حىت إذا كان بذي طوى أخرها حىت قال 
 -صلى اهللا عليه و سلم  -لو صلينا ؟ فخرج النيب : ؟ فقالوا  -صلى اهللا عليه و سلم  -أقبض رسول اهللا : الناس 

لو فعلتم أصبكم عذاب : لو صلينا ؟ قال : قلنا : ماذا قلتم ؟ قالوا : ى الناس فقال فصالها أمام الشمس مث أقبل عل
  الصالة ما بني هاتني الصالتني : مث دعا السائل فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يه حدثنا عبد الرمحن بن صاحل أبو حممد األزدي حدثنا يونس بن بكري عن يونس بن أيب إسحاق عن أب - ٧٢١٠
  يا رسول اهللا آخيت بيين وبني محزة بن عبد املطلب : أنه قال : عن زيد بن حارثة : عن الرباء 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا يونس بن بكري حدثنا يونس بن أيب إسحاق عن أبيه عن الرباء بن  - ٧٢١١
  رسول اهللا آخيت بيين وبني محزة  يا: أن زيد بن حارثة قال : عازب 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد أماله علينا من كتابه حدثنا حممد بن عمرو : حدثنا حممد بن بشار قال  - ٧٢١٢
خرجت : ال عن زيد بن حارثة ق: عن أيب سلمة و حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة عن أسامة بن زيد 

إىل نصب من األنصاب وقد  -وهو مرديف  -يوما حارا من أيام مكة  -صلى اهللا عليه و سلم  -مع رسول اهللا 
فلقيه زيد بن عمرو بن نفيل فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية اجلاهلية فقال النيب : ذحبنا له شاة فأنضجناها قال 

واهللا يا حممد إن ذلك لبغري نائلة يل منهم : ك قد شنفوا لك ؟ قال يا زيد ما يل أرى قوم -صلى اهللا عليه و سلم  -
  ولكين خرجت أبتغي هذا الدين حىت أقدم على أحبار فدك فوجدهتم يعبدون اهللا ويشركون به 

ما هذا بالدين الذي أبتغي فخرجت حىت أقدم على أحبار الشام فوجدهتم يعبدون اهللا ويشركون به : قلت : قال 
  إنك لتسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد اهللا به إال شيخ باحلرية : بالدين الذي أبتغي فقال شيخ منهم  ما هذا: قلت 
  ممن أنت ؟ : فخرجت حىت أقدم عليه فلما رآين قال : قال 
إن الدين الذي تطلب قد ظهر ببالدك قد بعث نيب قد : من أهل بيت اهللا من أهل الشوك والغرب فقال : قلت 

  يع من رأيتهم يف ضالل فلم أحس بشيء بعد يا حممد طلع جنمه ومج
ما : فقال : شاة ذحبناها لنصب من األنصاب قال : ما هذا يا حممد ؟ فقال : فقال : وقرب إليه السفرة قال : قال 

  كنت آلكل مما مل يذكر اسم اهللا عليه 
رقنا فطاف به وأنا معه وبالصفا واملروة وتف: البيت قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فأتى النيب : قال زيد بن حارثة 

وكان عند الصفا واملروة صنمان من حناس أحدمها يقال له يساف واآلخر يقال له نائلة وكان املشركون إذا : قال 
ألمسنهما : ال متسحهما فإهنما رجس فقلت يف نفسي :  -صلى اهللا عليه و سلم  -طافوا متسحوا هبما فقال النيب 

ومات زيد بن عمرو : أمل تنه ؟ قال : يا زيد : فمسستهما فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -ل النيب حىت أنظر ما يقو
  إنه يبعث أمة وحده : لزيد  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال النيب  -صلى اهللا عليه و سلم  -وأنزل على النيب 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا  -شكونا إىل رسول اهللا : عن خباب قال : مساعيل عن قيس حدثنا زهري حدثنا جرير عن إ - ٧٢١٣
قد كان من : أال تستنصر لنا ؟ فجلس حممرا وجهه فقال : وهو متوسد بربدة له يف ظل الكعبة فقلنا  -عليه و سلم 

أمشاط قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض مث جياء باملنشار جيعل فوق رأسه ما يصرفه عن دينه أو ميشط ب
احلديد ما دون حلمه من عظم وعصب ما يصرفه عن دينه وليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل 

  والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون  -عز و جل  -حضرموت ال خيشى إال اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عاد خبابا ناس من أصحاب رسول اهللا : جعدة قال  حدثنا زهري حدثنا ابن عينة عن عمرو عن حيىي بن - ٧٢١٤
: احلوض فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أبشر أبا عبد اهللا ترد على حممد : فقالوا  -صلى اهللا عليه و سلم  -

إمنا يكفي أحدكم :  -صلى اهللا عليه و سلم  -وقد قال رسول اهللا  -وأشار إىل أعلى البيت وأسفله  -كيف هبذا 



  كزاد الراكب  من الدنيا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محيد بن هالل عن رجل من عبد القيس كان  - ٧٢١٥
واهللا لقد : مل ترع فقال : دخلوا قرية فخرج عبد اهللا بن خباب ذعرا جير رداءه فقالوا : مع اخلوارج مث فارقهم فقال 

صلى اهللا عليه  -أنت عبد اهللا بن خباب صاحب رسول اهللا : واهللا لقد رعتموين قالوا : مل ترع قال : وين قالوا رعتم
أنه ذكر  -صلى اهللا عليه و سلم  -فهل مسعت من أبيك حديثا به عن رسول اهللا : نعم قالوا : ؟ قال  -و سلم 

فإن أدركك ذاك : اشي واملاشي فيها خري من الساعي قال فتنة القاعد فيها خري من القائم والقائم فيها خري من امل
أنت مسعت هذا من أبيك : وال تكن عبد اهللا القاتل قالوا : وال أعلمه إال قال : فكن عبد اهللا املقتول قال أيوب 

 فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال: نعم قال : ؟ قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -حيدث يه عن رسول اهللا 
  دما كأنه شراك نعل مندفر وبقروا أم ولده عما يف بطنها 

  رجاله ثقات لكن فيه جهالة : قال حسني سليم أسد 

مسعت داود الطفاوي حيدث عن أيب مسلم : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا معتمر بن سليمان قال  - ٧٢١٦
اللهم ربنا ورب : يدعو يف دبر الصالة  -و سلم صلى اهللا عليه  -كان نيب اهللا : عن زيد بن أرقم قال : البجلي 

كل شيء أن شهيد أن العباد طلهم إخوة اللهم ربنا وربض كل شيء اجعلين خملصا لك وأهلي يف كل ساعة من 
الدنيا واآلخرة ذا اجلالل واإلكرام وامسع واستجب اهللا أكرب األكرب نور السماوات واألرض اهللا أكرب األكرب حسيب 

  وكيل اهللا أكرب األكرب اهللا ونعم ال

: حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق حدثنا جرير بن عبد احلميد عن داود البصري عن أيب مسلم البجلي قال  - ٧٢١٧
فذكر : وهو يدعو يف دبر الصالة وهو يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -أدركت النيب : مسعت زيد بن أرقم يقول 

  مثله أو حنوه 
  ه ثقات لكن فيه جهالة رجال: قال حسني سليم أسد 

: حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا حممد بن بكر الربساين أخربنا سعيد عن قتادة عن القاسم الشيباين  - ٧٢١٨
إن هذه احلشوش حمتضرة فإذا أراد أحدكم أن : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن زيد بن أرقم أن رسول اهللا 

  اخلبث واخلبائث  أعوذ باهللا من: يدخل اخلالء فليقل 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن زيد بن : مسعت النضر بن أنس : حدثنا إسحاق حدثنا النضر بن مشيل حدثنا شعبة عن قتادة قال  - ٧٢١٩
  إن هذه احلشوش فذكر حنوه :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : أرقم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن املسور بن : حدثين أيب حدثنا أيوب عن عبد اهللا بن أيب مليكة : حدثنا صاحل بن حامت بن وردان قال  - ٧٢٢٠
انطلق بنا : أقبية قسمها بني أصحابه فقال يل أيب خمرمة  -صلى اهللا عليه و سلم  -قدمت على النيب : خمرمة قال 



  إليه لعله أن يعطينا منها شيئا 
صوته فخرج معه بقباء فكأين  -صلى اهللا عليه و سلم  -ها هنا هو فسمع النيب : اب فقال فجاء أيب إىل الب: قال 

من أي شيء فعل : فقلت أليب : خبأت هذا لك قال أبو حممد صاحل : أنظر إليه يري أيب حماسن القباء وهو يقول 
  كان يتقي لسانه : مبخرمة ؟ فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -هذا النيب 

  إسناده صحيح : سليم أسد قال حسني 

حدثنا وهب بن بقية الواسطي أخربنا خالد عن إمساعيل بن محاد بن أيب سليمان عن أيب إسحاق عن أيب  - ٧٢٢١
إن احلمد هللا : يعلمنا خطبة احلاجة فيقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : عن عبد اهللا قال : عبيدة 

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له حنمده ونستعينه ونعوذ باهللا من 
  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

اتقوا اهللا حق { : فإن شئت أن تصل خطبتك بآي من القرآن تقول : ومسعت من أيب موسى يقول : قال أبو عبيدة 
واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان { ]  ١٠٢: آل عمران [ } تن إال وأنتم مسلمون تقاته وال متو
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع * اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا { ]  ١: النساء [ } عليكم رقيبا 

  ] :  ٧١ - ٧٠: األحزاب [ } اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 
  مث تكلم حاجتك ! ا بعد أم

حدثنا داود بن عمرو بن زهري الضيب حدثنا الوليد بن مسلم عن حيىي عن عبد اهللا بن نعيم عن الضحاك  - ٧٢٢٢
عقد يوم  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : عن أيب موسى األشعري : بن عبد الرمحن بن عرزب األشعري 

  ب فلما اهنزمت هوازن طلبها حىت أدرك دريد بن الصمة فأسرع به نفسه حنني أليب عامر األشعري على خيل الطل
فقتل ابن دريد أبا عامر قال أبو موسى فشددت على ابن دريد فقتلته وأخذت اللواء وانصرفت بالناس إىل رسول 

  رسول اهللا نعم يا : أبا موسى قتل أبو عامر ؟ قلت : فلما رأى اللواء بيدي قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا 
  اللهم أبا عامر اجعله يف األكثرين يوم القيامة هذا أو حنوه : فرفع يده يدعو له يقول : قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال : عن أيب موسى األشعري قال : حدثنا خالد بن مرداس حدثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده  - ٧٢٢٣
  اثنان فما فوقهما مجاعة :  - صلى اهللا عليه و سلم -رسول اهللا 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن يونس بن جبري عن حطان بن  - ٧٢٢٤
  عبد اهللا الرقاشي 

الصالة بالرب والزكاة ؟ فلما أن أبا موسى صلى هبم صالة فلما جلسوا يف آخر صالهتم قال رجل من القوم أقرت : 
فلعلك يا حطان : أيكم القائل كلمة كذا وكذا ؟ فأرم القوم مرتني قال : انفتل أبو موسى أقبل على القوم فقال 

  أنا قلتها وما أردت هبا إال اخلري : ما قلتها ولقد خشيت أن تبكعين هبا فقال رجل من القوم : قلتها ؟ قال 
خطبنا فبني لنا سنتنا  -صلى اهللا عليه و سلم  -ن ما تقولون يف صالتكم ؟ إن نيب اهللا أما تعلمو: فقال أبو موسى 

غري { إذا صليتم فأقيموا صفوفكم مث ليؤمكم أحدكم فإذا كرب اإلمام فكربوا وإذا قال : وعلمنا صالتنا فقال 



كرب وركع فكربوا واركعوا فإن آمني جيبكم اهللا فإذا : فقولوا ]  ١٧: الفاحتة [ } املغضوب عليهم وال الضالني 
مسع اهللا ملن محده : فتلك بتلك فإذا قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -اإلمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال نيب اهللا 

مسع اهللا ملن محده فإذا كرب وسجد : اللهم ربنا لك احلمد يسمع اهللا لكم فإن اهللا قال على لسان نبيه : فقولوا 
فتلك بتلك حىت :  -صلى اهللا عليه و سلم  -ن اإلمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نيب اهللا فكربوا واسجدوا فإ

التحيات الصلوات الطيبات هللا السالم عليك أيها النيب ورمحة : إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم 
  هللا وأن حممدا عبده ورسوله اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال ا

فال أدري أيف قول أيب موسى كان ذلك أو شيء كان قتادة يقوله يعين : سبع كلمات من حتية الصالة قال سعيد 
  سبع كلمات : بقوله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه : أيب موسى  حدثين أبو بكر بن: حدثنا جبارة بن مغلس احلماين حدثنا أبو بكر النهشلي قال  - ٧٢٢٥
  ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب موسى األشعري قال : حدثنا جبارة حدثنا أبو بكر عن زياد بن عالقة عن أسامة بن شريك  - ٧٢٢٦
يا رسول اهللا قد : اللهم اجعل فناء أميت يف الطعن والطاعون قالوا :  -هللا عليه و سلم صلى ا -قال رسول اهللا 

  وخز أعدائكم من اجلن وفيه شهادة : عرفنا الطعن فما الطاعون ؟ قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

صلى  -عن أبيه عن النيب : حدثنا بندار حدثنا عبد الرمحن حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب بردة  - ٧٢٢٧
  ال نكاح إال بويل : قال  -اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن إياد بن لقيط عن قرظة بن : حدثنا عقبة بن مكرم حدنا يونس قال  - ٧٢٢٨
عن  -صلى اهللا عليه و سلم  -ل رسول اهللا سئ: مسعت أبا موسى يف يوم مجعة على منرب البصرة يقول : حسان قال 

ال يعلمها إال اهللا ال جيليها لوقتها إال هو ولكن سأحدثكم مبشاريطها وما بني أيديها : فقال  -وأنا شاهد  -الساعة 
هو بلسان احلبشة القتل وأن ختف : وما اهلرج يا رسول اهللا ؟ قال : إن بني يديها ردما من الفنت وهرجا فقيل : 

الناس وأن يلقى بينهم التناكر فال يكاد أحد يعرف أحدا ويرفع ذووا احلجى وتبقى رجرجة من الناس ال قلوب 
  تعرف معروفا وال تنكر منكرا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 صلى اهللا عليه -مسع أبا موسى مسع النيب : حدثنا بندار حدثنا سلم بن قتيبة حدثنا يونس مسع أبا بردة  - ٧٢٢٩
  إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذهنا : يقول  -و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



 -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : حدثنا بندار حدثنا عبد اهللا بن داود حدثنا يونس عن أيب بردة  - ٧٢٣٠
  مثله 

  رجاله ثقات غري أنه مرسل : قال حسني سليم أسد 

عن أيب موسى : بة بن مكرم حدثنا يونس حدثنا إبراهيم بن إمساعيل عن يزيد الرقاشي عن أبيه حدثنا عق - ٧٢٣١
لقد مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبيا منهم موسى نيب اهللا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : قال 

  حفة عليهم العباء يؤمون بيت اهللا العتيق 
  يف إسناده ضع: قال حسني سليم أسد 

حدثين أيب حدثنا طلحة بن حيىي حدثين أبو بردة بن أيب : حدثين سعيد بن حيىي بن سعيد األموي قال  - ٧٢٣٢
أبو : يف البحر حىت جئنا مكة وإخويت معي  -صلى اهللا عليه و سلم  -خرجنا إىل رسول اهللا : عن أبيه قال : موسى 

ن األشعريني وستة من عك مث هاجرنا يف البحر حىت عامر بن قيس و أبو رهم بن قيس و حممد بن قيس مخسون م
  أتينا املدينة 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

إن للناس : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -وكان رسول اهللا : فقال أبو موسى : فقال أبو بردة : قال  - ٧٢٣٣
  هجرة واحدة ولكم هجرتان 

: ي حدثين أيب حدثنا أبو بردة بن عبد اهللا بن أيب بردة عن أيب بردة حدقنا سعيد بن حيىي بن سعيد األمو - ٧٢٣٤
القتل : وما اهلرج قال : إن بني يدي الساعة اهلرج قلنا  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب موسى 

  فرأينا من قتل أباه زمان األزارقة : القتل حىت يقتل الرجل جاره وابن عمه وأباه قال 
  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

حدثنا عبد الغفار بن عبد اهللا بن الزبري حدثنا علي بن مسهر عن داود عن عبد األعلى النخعي عن أم  - ٧٢٣٥
: ؟ قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أال أخربك مبن لعن رسول اهللا : قال يل أبو موسى يف مرضه : عبد اهللا قالت 

  أو سلق أو خرق لعن من حلق : بلى قال : قلت 

: عن أيب موسى قال : حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا حفص بن غياث عن بريد عن أيب بردة  - ٧٢٣٦
بعدما فتحت خيرب بثالث أسهم لنا ومل يسهم ألحد مل يشهد الفتح  -صلى اهللا عليه و سلم  -قدمنا على رسول اهللا 

  غرينا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مثل : عن أيب موسى أظنه رفعه قال : حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس  - ٧٢٣٧
  املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب 

حيانة ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة ليس هلا ريح وطعمها حلو ومثل املتافق الذي يقرأ القرآن مثل الر



  رحيها طيب وطعمها مر ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن ثل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم اهلروي حدثنا هشيم عن عبد الرمحن بن إسحاق عن أيب بردة بن أيب موسى  - ٧٢٣٨
يا : أعطيت فواتح الكلم وخوامته قلنا :  -صلى اهللا عليه و سلم  - قال رسول اهللا: عن أبيه قال : األشعري 

  فعلمنا التشهد  -عز و جل  -رسول اهللا علمنا مما علمك اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين أبو بكر بن أيب موسى : حدثنا خالد بن مرداس حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن األجلح قال  - ٧٢٣٩
  يعين  -ي األشعر

يا رسول اهللا إن هبا أشربة فما : إىل اليمن فقلت  -صلى اهللا عليه و سلم  -بعثين رسول اهللا : عن أبيه قال : 
  أشرب منها وما أدع ؟ 

  وما هي ؟ : قال 
  البتع واملزر : قلت 
  وما البتع واملزر ؟ : قال 
  يسكر البتع من العسل يشتد حىت يسكر واملزر من الذرة يشتد حىت : قلت 
  ال تشرب مسكرا فإين حرمت كل مسكر :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال رسول اهللا : قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة اجلشمي حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا قرة بن خالد حدثنا محيد بن  - ٧٢٤٠
أنا ورجالن من  -صلى اهللا عليه و سلم  -قبلت إىل رسول اهللا أ: عن أيب موسى قال : هالل حدثنا أبو بردة 

العمل وهو  -صلى اهللا عليه و سلم  -األشعريني أحدمها عن مييين واآلخر عن يساري فكالمها سأل رسول اهللا 
  ما تقول يا عبد اهللا بن قيس أو يا أبا موسى ؟ : يستاك فقال 

فكأين أنظر إىل : أنفسهما وما شعرت أهنما يطلبان العمل قال  والذي بعثك باحلق ما أطلعاين على ما يف: قال 
يا أبا موسى إنا ال أو لن نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت : سواكه وهو حتت شفته قلصت مث قال 

انزل : قال له ] أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه [ أو يا أبا موسى فبعثه على اليمن مث  -يا عبد اهللا بن قيس 
  وألقى له وسادة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا قرة بن خالد حدثنا سيار أبو احلكم عن أيب بردة  - ٧٢٤١
عري إن أهل اليمن يتخذون شرابا البتع من العسل واملزر من الذرة والش: يا رسول اهللا : قلت : عن أيب موسى قال 

  أهناكم عن كل مسكر : قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أيب : حدثنا حممد بن اخلطاب حدثنا حممد بن عبد امللك حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب بردة  - ٧٢٤٢
يئة فرأينها سيئة اهل -صلى اهللا عليه و سلم  -دخلت امرأة ابن مظعون على نساء النيب : موسى األشعري قال 

أما هناره فصائم وأما ليله : ما كنا منه من شيء : ما لك ؟ ما يف قريش رجل أغىن من بعلك ؟ قالت : فقلن هلا 
 -صلى اهللا عليه و سلم  -فلقيه النيب : فذكرن ذلك له قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فدخل النيب : فقائم قال 

أم أنت فتقوم بالليل وتصوم : يا رسول اهللا فذاك أيب وأمي ؟ قال وما ذاك : يا عثمان أما لك يب أسوة ؟ قال : فقال 
فأتتهم املرأة بعد ذلك عطرة كأهنا : بالنهار وإن ألهلك عليك حقا وإن جلسدك حقا فصل ومن وصم وأفطر قال 

  أصابنا ما أصاب الناس : مه ؟ قالت : عروس فقلن هلا 

قال : عن أبيه أيب موسى قال : اء بن السائب عن أيب بكر حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن عط - ٧٢٤٣
  لو أن حجرا قذف به يف جهنم هلوى سبعني خريفا قبل أن يبلغ قعرها :  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أيب موسى :  عبيدة حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب - ٧٢٤٤
أنا حممد و أمحد و املقفي واحلاشر ونيب : يسمي لنا نفسه أمساء فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان النيب : قال 

  الرمحة ونيب امللحمة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا  -ى عن النيب عن أيب موس: حدثنا بندار حدثنا حممد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة  - ٧٢٤٥
كمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء إال مرمي بنت عمران و آسية امرأة فرعون وفضل : قال  -عليه و سلم 

  عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إبراهيم بن سليمان عن حرب بن سريج عن محاد بن حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم الشامي حدثنا  - ٧٢٤٦
  : تعشيت مع أيب بردة فقال : أيب سليمان قال 

من أكل فشبع :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : أال أحدثك ما حدثين به أيب عبد اهللا بن قيس قال : 
  ن ذنوبه كيوم ولدته أمه احلمد هللا الذي أطعمين وأشبعين وسقاين وأرواين خرج م: وشرب فروي فقال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

وهو  -حدث أبو موسى : حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن احلسن قال  - ٧٢٤٧
: فقلنا : إن بني يدي الساعة اهلرج قال :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : قال  -بالدير من أصبهان 

واهللا إنا لنقتل يف العام الواحد أكثر من سبعني ألفا من املشركني قال : فقلنا : القتل قال : فقال : هلرج ؟ قال وما ا
ومعنا  -عز و جل  -وفينا كتاب اهللا : فقلنا : واهللا ما هو بقتلكم املشركني ولكنه قتل بعضكم بعضا قال : فقال : 

ترون أن معكم عقولكم غري أنه تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان إنكم ل: وفيكم كتاب اهللا قال : عقولنا ؟ قال 
فقلنا : ويرون أهنم على شيء وليسوا على شيء وخيلف له هباء من الناس يرون أهنم يف شيء وليسوا يف شيء قال 

سالم إال فيما عهد إلينا نبينا عليه ال -إن هي أدركتنا  -ما أجد يل ولكم منها منجى : ما املنجى من ذلك ؟ قال : 



  أن خنرج منها كيوم دخلناها 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

قرأت على فضيل عن أيب حريز عن أيب : حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة البصري حدثنا معتمر قال  - ٧٢٤٨
وال مؤمن بسحر ال يدخل اجلنة مدمن مخر :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب موسى قال : بردة 

وال قاطع ومن مات وهو يشرب اخلمر سقاه اهللا من الغوطة وهو ماء يسيل من فروج املومسات يؤذي رحيه من يف 
  النار 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا جماهد بن موسى حدثنا يزيد أخربنا األزهر بن سنان القرشي حدثنا حممد بن واسع األزدي قال  - ٧٢٤٩
 -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أبيه عن النيب : يا بالل إن أباك حدثين : لى بالل بن أيب بردة فقلت له دخلت ع

  إن يف جهنم واديا يقال له هبهب حقا على اهللا أن يسكنه كل جبار فإياك يا بالل أن تكون ممن يسكنه : قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يبة حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن إبراهيم بن إمساعيل عن طليق بن عمران بن حدثنا أبو بكر بن أيب ش - ٧٢٥٠
من فرق بني والد وولده  -صلى اهللا عليه و سلم  -لعن رسول اهللا : عن أيب موسى قال : حصني عن أيب بردة 

  وبني األخ وأخيه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب موسى قال : اد بن زيد عن غيالن بن جرير عن أيب بردة حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا مح - ٧٢٥١
واهللا ال أمحلكم وما عندي ما : يف رهط من األشعريني نستحمله فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أتيت النيب 

  أمحلكم عليه 
:  -أو قال بعضنا لبعض  -قلنا فلما انطلقنا : فلبثنا ما شاء اهللا مث أيت بإبل فأمر لنا بثالثة ذود غر الذرى قال : قال 

: نستحمله فحلف أال حيملنا مث محلنا ائتوه فأخربوه فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -ال يبارك اهللا لنا أتينا رسول اهللا 
ما أنا محلتكم ولكن اهللا محلكم إين واهللا إن شاء اهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال كفرت عن مييين 

  لذي هو خري وأتيت ا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا مع : عن أيب موسى قال : حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب عثمان  - ٧٢٥٢
 -صلى اهللا عليه و سلم  -يف سفر فكان القوم إذا علوا شرفا كربوا فقال النيب  -صلى اهللا عليه و سلم  -النيب 

  اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا ولكنكم تدعون مسيعا قريبا :  أيها الناس
بلى يا عبد اهللا أال أدلك على كنز من كنوز اجلنة ؟ ال : ال حول وال قوة إال باهللا قال : وأتى علي وأنا أقول : قال 

  حول وال قوة إال باهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



جاء : عن أيب موسى األشعري قال : رز بن عون حدثنا علي بن مسهر عن األعمش عن شقيق حدثنا حم - ٧٢٥٣
يا رسول اهللا الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل محية ويقاتل رياء : فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -رجل إىل رسول اهللا 

تل لتكون كلمة اهللا هي العليا من قا:  -صلى اهللا عليه و سلم  -أي ذلك يكون يف سبيل اهللا ؟ فقال رسول اهللا 
  فهو يف سبيل اهللا عز و جل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : حدثنا أبو هشام الرفاعي حممد بن يزيد حدثنا ابن فضيل عن يونس بن عمرو عن أيب بردة  - ٧٢٥٤
صلى اهللا  -نا فأتاه فقال رسول اهللا ائت: أعرابيا فأكرمه فقال له  -صلى اهللا عليه و سلم  -أتى النيب : موسى قال 
:  -صلى اهللا عليه و سلم  -ناقة نركبها وأعنزا حيلبها أهلي فقال رسول اهللا : سل حاجتك فقال :  -عليه و سلم 

  عجزمت أن تكونوا مثل عجوز بين إسرائيل ؟ 
إن يوسف ملا حضره : اؤهم ما هذا ؟ فقال علم: إن موسى ملا سار ببين إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال : قال 

: فمن يعلم موضع قربه ؟ قال : املوت أخذ علينا موثقا من اهللا أن ال خنرج من مصر حىت ننقل عظامه معنا قال 
ما حكمك : حىت تعطيين حكمي قال : دليين على قرب يوسف قالت : عجوز من بين إسرائيل فبعث إليها فأتته فقال 

: أن يعطيها ذلك فأوحى اهللا إليه أن أعطها حكمها فانطلقت هبم إىل حبرية  أكون معك يف اجلنة فكره: ؟ قالت 
احتفروا واستخرجوا عظام يوسف فلما أقلوها إىل : أنضبوا هذا املاء فأنضبوا قالت : موضع مستنقع ماء فقالت 

  األرض إذا الطريق مثل ضوء النهار 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

 -عن أيب موسى يرفعه إىل النيب : مسعت احلسن حيدث : املقدام العجلي حدثنا حزم قال حدثنا أمحد بن  - ٧٢٥٥
أو : القتل قالوا : وما اهلرج يا رسول اهللا ؟ قال : إن بني يدي الساعة اهلرج قالوا : قال  -صلى اهللا عليه و سلم 

: ومعنا عقولنا ؟ قال : نفسكم قالوا ليس ذاك ولكن قتل أ: ما يكفي ما نقتل كل عام مئة ألف من املشركني ؟ قال 
  إنه خيتلس عقول أهل ذلك الزمان وسيؤخر هلا هباء من الناس يرون أهنم على شيء وليسوا على شيء 

ما أراها إال مدركيت وإياكم فما أعلم املخرج منها فيما عهد إلينا إال أن خنرج منها كيوم دخلنا : قال أبو موسى 
  فيها 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو عبد الرمحن العالف حدثنا عبدة حدثنا صاحل بن صاحل بن حي اهلمداين عن الشعيب عن أيب  - ٧٢٥٦
من كانت له جارية فأذهبا فأحسن أدهبا وعلمها : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أيب موسى عن النيب : بردة 

ا رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن مبحمد فله أجران وأميا فأحسن تعليمها مث أعتقها وتزوجها فله أجران وأمي
  عبد أدى حق اهللا وحق مواليه فله أجران 

  أعطيتكها بغري شيء وإن كان الراكب لريكب يف دوهنا إىل املدينة : قال يل الشعيب : قال صاحل 

قدم على عمر فقام : موسى قال عن أيب : حدثنا أبو كريب حدثنا حيىي بن بريد حدثين أيب عن أيب بردة  - ٧٢٥٧
أو لعبد اهللا بن قيس ؟ ثالثا فلم يكلم فانصرف  -السالم عليكم ورمحة اهللا أيؤذن أليب موسى : على بابه فقال 

اسيتأذنت : ما صرفك ؟ قال : انصرف فبعث يف أثره فلما أن جاء قال : أين أبو موسى ؟ قالوا : فخرج عمر فقال 



من استأذن ثالثا فلم يؤذن له : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -ومسعت رسول اهللا  ثالثا فلم يؤذن يل فانصرفت
: قد مسعنا فقال : فكلهم يقول : فأتى األنصار فأخربهم قال : ائتين معك مبن مسع هذا منه قال : فلينصرف قال 

  ليقم معي بعضكم فقام معه بعضهم فأتى عمر فأخربهم 
  ف إسناده ضعي: قال حسني سليم أسد 

 -صلى اهللا عليه و سلم  -استحمل لنا رسول اهللا : أتاين ناس من قومي فقالوا : وعن أيب موسى قال  - ٧٢٥٨
واهللا ال أمحلكم : فحلف : فاستحملناه قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فأتينا النيب : وهو حيمل على إبل قال 

خذ هذين القرينني خذ هذين القرينني ثالثا : فقال : قال فمكثنا أياما وأيت بإبل : فانصرفنا وقد شق ذلك علينا قال 
يا : إنه قد حلف أن ال حيملنا وال أراه إال قد نسي فإن أخذناها مل يبارك لنا فيها فقلنا : ستة أمحال فقلت ألصحايب 

من : مث قال  وأنا أحلف الساعة واهللا ألمحلنكم فحلف ثالثا: رسول اهللا لقد كنت حلفت ثالثا أن ال حتملنا ؟ فقال 
  حلف على ميني فرأى ما هو خري منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا جماهد بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن  - ٧٢٥٩
فأتيته بنبيذ جر فلما أدناه إىل فيه إذا هو  - عليه و سلم صلى اهللا -حتينت فطر النيب : عن أيب موسى قال : خميمرة 

  اضرب هبذا احلائط فإن هذا شراب من ال يؤمن وال باليوم اآلخر : ينش فقال 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

: ه حدثنا جماهد بن موسى حدثنا الوليد عن صدقة أيب معاوية عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد اهللا أن - ٧٢٦٠
  بنبيذ جر فقال له مثل هذا  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسع أبا هريرة خيرب أنه أتى النيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : عن أيب موسى قال : حدثين أيب عن أيب بردة : حدثنا أبو كريب حدثنا حيىي بن بريد قال  - ٧٢٦١
  ا من محل علينا السالح وليس من:  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا 

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب موسى : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن املسعودي عن عمرو بن مرة عن أيب عبيدة  - ٧٢٦٢
سط ويرفعه حجابه النور إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام خيفض الق -صلى اهللا عليه و سلم  -قال النيب : قال 

نودي أن بورك من يف { : لو كشفها ألحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره من خلقه مث قرأ أبو عبيدة 
  ]  ٨: النمل [ } النار ومن حوهلا وسبحان اهللا رب العاملني 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

عن أيب موسى عن : عمرو بن مرة عن أيب عبيدة حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن  - ٧٢٦٣
  وقرأ أبو عبيدة : مبثله إال أنه مل يذكر  -صلى اهللا عليه و سلم  -النيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



صلى اهللا عليه و  -عن أيب موسى عن النيب : حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة  - ٧٢٦٤
  املؤمن يأكل يف معى واحد والكافر يأكل يف سبعة أمعاء : قال  -سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى  -عن أبيه أن رسول اهللا : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام حدثنا أبو مجرة الضبعي عن أيب بكر  - ٧٢٦٥
  من صلى الربدين دخل اجلنة : قال  -اهللا عليه و سلم 

  ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

يا بين لو : عن أيب موسى قال : حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أيب بردة  - ٧٢٦٦
  وأصابتنا السماء حلسبت أن رحينا ريح الضأن  -صلى اهللا عليه و سلم  -رأيتنا وحنن مع نبينا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب : ا حيىي بن بريد حدثنا عبد الرمحن بن سعيد عن أبيه سعيد بن أيب بردة حدثنا أبو كريب حدثن - ٧٢٦٧
: قم قال : فقضى حوائجه حىت إذا كان يف بعض الليل قال : قال  -أو إىل سليمان  -وفد إىل عمر : بردة قال 

فدخل : يل عليه قال استأذن : من هذا ؟ قال أبو بردة : فقال احلاجب : فقمت فانطلق إىل باب الوايل فدقه قال 
قد فرغت : حاجتك قال : خري قال : خري يا أبا بردة ؟ قال : أعلمه مكاين فأعلمه فخرج إليه فأذن له قال : قال 

  من حوائجي ذكرت حديثا 

إذا مجع اهللا اخلالئق للحساب أيت بيهودي :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : حدثين أيب قال  - ٧٢٦٨
  مسعته من أيب : أنت مسعته ؟ قال : يا مؤمن هذا فداؤك من النار قال : قيل أو نصراين 

عن أيب موسى : حدثنا جماهد بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة اهلمداين عن مرة  - ٧٢٦٩
لنساء غري مرمي كمل من الرجال كثري ومل يكمل من ا:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : األشعري قال 

  بنت عمران و آسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال رسول : عن أيب موسى قال : أخربين أيب عن أيب بردة : حدثنا أبو كريب حدثنا حيىي بن بريد قال  - ٧٢٧٠
إن جليس الصدق وجليس السوء كحامل املسك إما أن حيذيك وإما أن جتد رحيا :  - صلى اهللا عليه و سلم -اهللا 

  طيبة ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد رحيا خبيثة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ن كيسان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا إبراهيم بن إمساعيل عن صاحل ب - ٧٢٧١
لقد مر بالصخرة من :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب موسى قال : عن يزيد الرقاشي عن أبيه 

  الروحاء سبعون نبيا حفاة عليهم العباء 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



: ازي حدثنا ربيع بن أنس عن جديه حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن منري عن أيب جعفر الر - ٧٢٧٢
 -مسعت رسول اهللا : عن أيب موسى قال :  -وكانا خيتلفان إىل أيب موسى بالبصرة يقرئهم القرآن  -زيد و زياد 

  الصفرة : ال تقبل صالة رجل ما دام يف جلده أو يف جسده منه شيء يعين : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم 

أتينا : عن أيب موسى قال : عتمر بن سليمان عن عباد بن عباد عن أيب جملز حدثنا أبو بكر حدثنا م - ٧٢٧٣
اللهم اغفر يل ذنيب ووسع يل يف داري وبارك يل يف : بوضوء فتوضأ قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  رزقي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه : برقان عن ثابت بن احلجاج عن أيب بردة  حدثنا أبو بكر حدثنا حسني بن علي عن جعفر بن - ٧٢٧٤
احلف : للمدعي عليه : من حضرموت يف أرض فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -اختصم رجالن إىل النيب : قال 

 -إن اقتطعها بيمينه كان ممن ال يكلمه اهللا : ما يل إال ميينه ؟ إذا يذهب بأرضي فقال : يا رسول اهللا : فقال املدعي 
  فتورع اآلخر فردها عليه : وال ينظر إليه وال يزكيه وله عذاب أليم قال  -و جل عز 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر حدثنا معلى بن منصور عن موسى بن أعني عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن سليمان بن  - ٧٢٧٥
صلى اهللا عليه و  -أنا و أبو الدرداء عند رسول اهللا  كنت: عن أيب موسى قال : يسار عن عقيل موىل ابن عباس 

  من حفظ ما بني فقميه ورجليه دخل اجلنة : فقال  -سلم 

عن أبيه : حدثنا أبو بكر حدثنا حسني بن علي عن جممع بن حيىي عن سعيد بن أيب بردة عن أيب بردة  - ٧٢٧٦
: لو جلسنا حىت نصلي معه العشاء قال :  قلنا مث -صلى اهللا عليه و سلم  -صلينا املغرب مع رسول اهللا : قال 

جنلس حىت : نعم يا رسول اهللا صلينا معك املغرب مث قلنا : ما زلتم ها هنا ؟ فقلنا : فجلسنا فخرج علينا فقال 
وكان كثريا مما يرفع رأسه إىل  -فرفع رأسه إىل السماء : قال  -أو أصبتم  -أحسنتم : نصلي معك العشاء قال 

النجوم أمان ألهل السماء فإذا ذهب النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون وأنا أمنة ألصحايب فإذا : فقال  -السماء 
  ذهبت أتى أصحايب ما يوعدون وأصحايب أمنة ألميت فإذا ذهب أصحايب أتى أميت ما يوعدون 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب موسى قال : ن حدثنا حرملة بن قيس عن أيب بردة حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا حيىي بن ميا - ٧٢٧٧
: أميت أمة مرحومة ليس عليها عذاب يف اآلخرة عذاهبا يف الدنيا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا 

  الزالزل والفنت والقتل 

يس بن مسلم مسعت حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا عبد الواحد حدثنا أيوب بن عائذ حدثنا ق - ٧٢٧٨
إىل أرض  -صلى اهللا عليه و سلم  -بعثين رسول اهللا : حدثين أبو موسى األشعري قال : طارق بن شهاب قال 

أحججت يا عبد : فسلمت عليه فقال : منيخ باألبضطح قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -قومي فجئت ورسول اهللا 
: فقال : لبيك إهالال كإهاللك قال : قلت : كيف قلت ؟ قال  :نعم يا رسول اهللا قال : قلت : اهللا بن قيس ؟ قال 



ففعلت حىت : فطف بالبيت واسع بني الصفا مث حل قال : ال مل أسق هديا قال : قلت : هل سقت هديا ؟ قال 
فإين عند املقام أفيت الناس بالذي أمرين : فمكثنا بذلك حىت استخلف عمر قال : مشطتين امرأة من بين قيس قال 

اتئد يف فتياك فإن : فجاءين رجل فسارين يف أذين فقال : وبالذي صنعت قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -ل اهللا رسو
أيها الناس من كنا أفتيناه شيئا يف النسك فليتئد فإن هذا أمري : فقلت : أمري املؤمنني قد أحدث يف النسك قال 

: يا أمري املؤمنني أحدثت يف النسك ؟ قال : ر أتيته فقلت املؤمنني قادم عليكم فإيل من علم منه شيئا فلما قدم عم
فإنه  -صلى اهللا عليه و سلم  -فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بسنة رسول اهللا  -عز و جل  -إن أخذنا بكتاب اهللا 

  فنهى عن العمرة يف أيام احلج : مل حيل حىت حنر البدن قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن أيب موسى أن : حدثنا سريج بن يونس حدثنا خالد بن نافع حدثنا سعيد بن أيب بردة عن أيب بردة  - ٧٢٧٩
و عائشة مرا بأيب موسى وهو يقرأ يف بيته فقاما يستمعان لقراءته مث إهنما مضيا  -صلى اهللا عليه و سلم  -النيب 

يا أبا موسى مررت بك البارحة ومعي : ل فقا -صلى اهللا عليه و سلم  -فلما أصبح لقي أبا موسى رسول اهللا 
  عائشة وأنت تقرأ يف بيتك فقمنا فاستمعنا فقال له أبو موسى أما إين يا رسول اهللا لو علمت حلربت لك حتبريا ز 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أن : أيب موسى عن : حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهوم حدثنا قتادة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه  - ٧٢٨٠
  بينهما  -صلى اهللا عليه و سلم  -رجلني ادعيا بعريا فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 -أن رسول اهللا : عن أيب موسى : حدثنا هدبة حدثنا مهام حدثنا قتادة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه  - ٧٢٨١
  ما من مسلم ميوت إال جعل اهللا مكانه رجال من اليهود أو النصارى يف النار : قال  -لم صلى اهللا عليه و س

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا أبو معشر عن مصعب بن ثابت عن حممد بن املنكدر عن أيب بردة  - ٧٢٨٢
ما من مؤمن إال يأيت يوم القيامة  -صلى اهللا عليه و سلم  - قال رسول اهللا: عن أيب موسى قال : بن أيب موسى 

  هذا فدائي من النار : بيهودي أو نصراين يقول 
  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا القاسم بن حيىي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو سعيد روح بن جناح عن موىل لعمر بن عبد  - ٧٢٨٣
]  ٤٢: القلم [ } يوم يكشف عن ساق { :  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أبيه عن النيب : عن أيب بردة العزيز 

  عن نور عظيم خيرون له سجدا : قال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا علي بن عاصم عن خالد عن توبة العنربي عن أيب بردة بن أيب  - ٧٢٨٤
كان صاحب بين إسرائيل أشد يف :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أبيه أيب موسى قال : موسى 



  البول منكم كانت معه مرباة إذا أصاب شيئا من جسده البول براه هبا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال : عن أيب موسى قال : د اهللا عن أيب بردة حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد بن عب - ٧٢٨٥
هللا أفرح بتوبة عبده الذي قد أسرف على نفسه من رجل سافر يف أرض :  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

منها وظن أن قد  -أو أيس  -فالة معطبة مهلكة فلما توسط أضل راحلته فسعى يف بغائها ميينا ومشاال حىت أعىي 
أفرح بتوبة عبده املسرف من ذلك الرجل  -عز و جل  -يف مكان مل يكن يرجو أن جيدها فاهللا هلك نظر فوجدها 

  براحلته حني وجدها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من سلم : أي املسلمني أفضل ؟ قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -سئل النيب : وعن أيب موسى قال  - ٧٢٨٦
  املسلمون من لسانه ويده 

  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

ميلي للظامل حىت إذا  -عز و جل  -إن اهللا : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن أيب موسى  - ٧٢٨٧
  ]  ١٠٢: هود [ } وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد { : أخذه مل ينفلت مث تال 
  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

: حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي حدثين أيب حدثنا بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة حدثنا أبو بردة  - ٧٢٨٨
من سلم املسلمون : أي اإلسالم أفضل ؟ قال :  -صلى اهللا عليه و سلم  -سألنا رسول اهللا : عن أيب موسى قال 

  من لسانه ويده 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا القواريري حدثنا مكي عن اجلعيد بن عبد الرمحن عن يزيد بن خصيفة عن محيد بن بشري عن حممد  - ٧٢٨٩
ال يقلب :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : حدثين أبو موسى األشعري قال : بن كعب القرظي قال 

  كعباهتا رجل ينظر ما تأيت به إال عصى اهللا ورسوله 
  رجاله ثقات غري أنه منقطع : أسد  قال حسني سليم

حدثنا عبيد اهللا بن عمر اجلشمي حدثنا حيىي بن سعيد و بشر بن املفضل عن عبيد اهللا عن نافع عن سعيد  - ٧٢٩٠
من لعب بالنرد فقد عصى :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أيب موسى األشعري قال : بن أيب هند 
  اهللا ورسوله 
  إسناده ضعيف : سليم أسد  قال حسني

صلى اهللا عليه و  -عن أيب موسى عن النيب : حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة  - ٧٢٩١
فليقبض بكفه : ومعه نبل فليمسك على نصاهلا أو قال  -أو يف سوقنا  -إذا مر أحدكم يف مسجدنا : قال  -سلم 



   أن يصيب أحدا من املسلمني منها شيء
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  من محل علينا السالح فليس منا : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن أيب موسى  - ٧٢٩٢
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

و  صلى اهللا عليه -احترق بيت باملدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول اهللا : وعن أيب موسى قال  - ٧٢٩٣
  إن هذه النار إمنا هي عدو لكم فإذا منتم فأطفئوها عنكم : بشأهنم قال  -سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن أعظم الناس أجرا يف الصالة :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : وعن أيب موسى قال  - ٧٢٩٤
  ها مع اإلمام يف مجاعة أعظم أجرا من الذي يصليها مث ينام أبعدهم إليه ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصالة حىت يصلي

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن أيب موسى  - ٧٢٩٥
  بعضا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاءه : ورمبا قال  -كان إذا أتاه السائل : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن أيب موسى  - ٧٢٩٦
  اشفعوا فلتؤجروا ويقضي اهللا على لسان نبيه ما شاء : أو صاحب احلاجة قال  -السائل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أسأله احلمالن هلم إذ  - صلى اهللا عليه و سلم -أرسلنيب أصحايب إىل رسول اهللا : وعن أيب موسى قال  - ٧٢٩٧
ال واهللا ال : يا نيب اهللا إن أصحايب أرسلوين إليك لنحملهم قال : هم يف جيش العسرة وهي غزوة تبوك فقلت 

 -صلى اهللا عليه و سلم  -أمحلهم على شيء ووافقته وهو غضبان وال أشعر فرجعت حزينا من منع رسول اهللا 
قد وجد يف نفسه علي فرجعت إىل أصحايب فأخربهتم  -عليه و سلم  صلى اهللا -ومن خمافة أن يكون رسول اهللا 

أين عبد اهللا بن قيس : فلم ألبث إال سويعة إذ مسعت بالال ينادي  -صلى اهللا عليه و سلم  -الذي قال رسول اهللا 
يه و سلم صلى اهللا عل -يدعوك فلما أتيت رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -أجب رسول اهللا : ؟ فأجبته فقال 

فانطلق هبن  -لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد  -خذ هذين القرينني وهذين القرينني وهذين القرينني : قال  -
حيملكم على هؤالء  -صلى اهللا عليه و سلم  -أو إن رسول اهللا  -عز و جل  -إىل أصحابك فقل إن اهللا 

  فاركبوهن 
حيمل على هؤالء  -صلى اهللا عليه و سلم  -إن رسول اهللا : فانطلقت إىل أصحايب هبن فقلت : قال أبو موسى 

حني سألته  -صلى اهللا عليه و سلم  -ولكن واهللا ال أدعكم حىت ينطلق معي بعضكم إىل من مسع مقال رسول اهللا 
صدق واهللا إنك عندنا مل: لكم ومنعه يف أول مرة مث أعطاه إياي بعد ذلك ال تظنوا أين حدثتكم شيئا مل يقله فقالوا 

 -صلى اهللا عليه و سلم  -ولنفعلن ما أجببت فانطلق أبو موسى بنفر منهم حىت أتوا الذين مسعوا قول رسول اهللا 



  ومنعه إياهم مث أعطاه بعد فحدثهم مثل ما حدثهم أبو موسى سواء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رأيت يف املنام أين أهاجر من مكة إىل : ال ق -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن أيب موسى  - ٧٢٩٨
  أرض هبا خنل فذهب ومهي إىل أهنا اليمامة وهجر فإذا هي املدينة يثرب 

ورأيت يف رؤياي هذه أين هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من املؤمنني يوم أحد وهززته أخرى فعاد 
ع املؤمنني ورأيت فيها أيضا بقرا واهللا خرب فإذا هم النفر من خريا مما كان فإذا هو ما جاء اهللا به من الفتح واجتما

  املؤمنني يوم أحد وإذا اخلري ما جاء اهللا بن من اخلري بعد وثواب الصدق أتانا بعد يوم بدر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

الرجل بالصدقة من  ليأتني زمان يطوف: قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : وعن أيب موسى  - ٧٢٩٩
  الذهب مث ال جيد أحدا يأخذها منه وترى الرجل يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ورسول  -كنت أنا وأصحايب الذين قدموا معي يف السفينة نزوال يف بقيع بطحان : وعن أيب موسى قال  - ٧٣٠٠
عند صالة العشاء  -صلى اهللا عليه و سلم  -فكان يتناوب رسول اهللا  -باملدينة  -اهللا عليه و سلم  صلى -اهللا 

  كل ليلة نفر منهم 
أنا وأصحايب وله بعض الشغل يف بعض أمره فأعتم  -صلى اهللا عليه و سلم  -فوافقنا رسول اهللا : قال أبو موسى 

على : فلما قضى صالته قال ملن حضره  -لى اهللا عليه و سلم ص -بالصالة حىت اهبار الليل حىت خرج رسول اهللا 
ما صلى : رسلكم أبشروا إن من نعمة اهللا عليكم أنه ليس من أحد من الناس يصلي هذه الصالة غريكم أو قال 

  ] قال [ هذه الساعة أحد غريكم ال يدري أي الكلمتني 
   -لى اهللا عليه و سلم ص -فرجعنا فرحني مبا مسعنا من رسول اهللا : قال أبو موسى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن أيب موسى  - ٧٣٠١
  كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

فقام يصلي بأطول  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا كسفت الشمس زمن : وعن أيب موسى قال  - ٧٣٠٢
إن هذه اآليات اليت ترسل ال تكون ملوت أحد وال حلياته : قيام وركوع وسجود رأيته يفعله يف صالة قط مث قال 

عز و جل عليه السالم يرسلها خيوف هبا عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إىل ذكره ودعائه  -ولكن اهللا 
  اره واستغف

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه  -صلى اهللا عليه و سلم  -سئل رسول اهللا : وعن أيب موسى قال  - ٧٣٠٣
من أيب يا رسول اهللا : أبوك حذافة فقال آخر : من أيب ؟ قال : سلوين عما شئتم فقال رجل : غضب مث قال للناس 

  شيبة  أبوك سامل موىل: ؟ قال 
 -يا رسول اهللا إنا نتوب إىل اهللا : من الغضب قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فلما رأى عمر ما يف وجه رسول اهللا 

   -عز و جل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 يف غزاة وحنن ستة نفر بيننا بعري -صلى اهللا عليه و سلم  -خرجنا مع رسول اهللا : وعن أيب موسى قال  - ٧٣٠٤
فسميت غزوة ذات : فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقط أظفاري فكنا نلف على أرجلنا اخلرق قال : نعتقبه قال 

  الرقاع ملا كنا نعصب على أرجلنا من اخلرق 
أنه : ما كنت أصنع بأن أذكر هذا احلديث قال : فحدث أبو موسى هبذا احلديث مث كره ذلك فقال : قال أبو بردة 

  ا من عمله أفشاه كره أن يكون شيئ
  اهللا جيزي به : وقال غريه : قال أبو أسامة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده هلو : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن أيب موسى  - ٧٣٠٥
  أشد تفلتا من اإلبل من عقلها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مثل البيت الذي يذكر اهللا فيه والبيت : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن أيب موسى  - ٧٣٠٦
  الذي ال يذكر اهللا فيه مثل احلي وامليت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ء إمنا مثل جليس الصاحل وجليس السو: قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن أيب موسى  - ٧٣٠٧
كحامل املسك ونافخ الكري فحامل املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحيا طيبة ونافخ الكري 

  إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه رحيا منتنة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لذي حيسن عبادة ربه ويؤدي للمملوك ا: قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن أيب موسى  - ٧٣٠٨
أجر ما أحسن عبادة ربه وأجر ما أدى إىل مليكه الذي : إىل سيده الذي له عليه من احلق والنصيحة والطاعة أجران 

  له عليه من احلق 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ريني إذا أرملوا يف الغزو إن األشع:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : وبه عن أيب موسى قال  - ٧٣٠٩
أو قل طعام عياهلم باملدينة مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد مث اقتسموا بينهم يف إناء واحد بالسوية وهم مين وأنا 



  منهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اهللا به كمثل رجل إن مثلي ومثل ما بعثين : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن أيب موسى  - ٧٣١٠
فأطاعه طائفة من قومه فأدجلوا فانطلقوا ! ! إين رأيت اجليش إين أنا النذير العريان فالنجاء : يا قوم : أتاه قومه فقال 

على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة فأصبحوا مكاهنم فصبحهم اجليش فاجتاحهم فذلك مثل من أطاعين فاتبع ما جئت 
  به من احلق  به ومثل من عصاين وكذب ما جئت

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن مثل ما أتاين اهللا به من اهلدى والعلم : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن أيب موسى  - ٧٣١١
كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري وكانت منها إخاذات 

فنفع اهللا هبا الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إمنا هي قيعان ال متسك ماء أمسكت املاء 
وال تنبت كأل فذلك مثل من فقه يف دين اهللا ونفعه ما بعثين اهللا به فعلم وعلم ومثل من مل يرفع بذلك رأسا ومل يقبل 

  هدى اهللا الذي أرسلت به 
  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

مثل املسلمني واليهود والنصارى كمثل : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب : وعن أيب موسى  - ٧٣١٢
ال حاجة لنا : رجل استأجر قوما يعملون له عمال يوما إىل الليل على أجر معلوم فعملوا له إىل نصف النهار مث قالوا 

ال تفعلوا اعملوا بقية يومكم وخذوا أجركم كامال فأبوا : يف أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال هلم 
اعملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت هلم من األجر : وتركوا ذلك عليه فاستأجر قوما آخرين بعدهم وقال 

لك الذي عملنا باطل ولك األجر الذي جعلت لنا ال حاجة لنا : صالة العصر قالوا ] حني [ فعملوا حىت إذا كان 
اعملوا بقية عملكم فإن ما بقي من النهار شيء يسري مث خذوا أجركم فأبوا عليه فاستأجر قوما آخرين  :فيه قال 

فعملوا له بقية يومهم حىت غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقني كليهما واألجر كله فذلك مثل اليهود 
  هللا وما جاء به رسوله والنصارى والذين تركوا ما أمرهم اهللا به ومثل املسلمني الذين قبلوا هدى ا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 -ملا فرغ رسول اهللا : عن أيب موسى قال : حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أيب بردة  - ٧٣١٣
من حنني بعث أبا عامر على جيش إىل أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريدا وهزم اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم 

  حابه أص
فرمي أبو عامر يف ركبته رماه رجل من بين جشم بسهم فأثبته يف ركبته : وبعثين مع أيب عامر قال : قال أبو موسى 

  أن ذاك قاتلي تراه ذاك الذي رماين : يا عم من رماك ؟ فأشار أبو عامر إىل أيب موسى : فانتهيت إليه فقلت 
أال تستحي ؟ أال : رآين وىل عين ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول  فقصدت له فاعتمدت له فلحقته فلما: قال أبو موسى 

تثبت ؟ أال تستحي ؟ ألست عربيا ؟ فكف فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتني فضربته بالسيف فقتلته مث 
  قد قتل اهللا صاحبك : رجعت إىل أيب عامر فقلت 

 -صلى اهللا عليه و سلم  -ن أخي انطلق إىل رسول اهللا يا اب: فانزع هذا السهم فنزعته فنزل منه املاء قال : قال 



  استغفر يل : يقول لك : فأقرئه مين السالم وقل له 
دخلت  -صلى اهللا عليه و سلم  -فاستخلفين أبو عامر ومكث يسريا مث إنه مات فلما رجعت إىل رسول اهللا : قال 

وجنبيه فأخربته خربنا  -لى اهللا عليه و سلم ص -عليه وهو يف بيت على سرير وقد أثر السرير بظهر رسول اهللا 
مباء فتوضأ منه مث  -صلى اهللا عليه و سلم  -فدعا رسول اهللا : استغفر يل قال : إنه قد قال : وخرب أيب عامر فقلت 

  اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثري من خلقك ومن الناس : اللهم اغفر لعبيد أيب عامر مث قال : رفع يديه مث قال 
اللهم اغفر لعبد اهللا بن قيس ذنبه :  -صلى اهللا عليه و سلم  -ويل يا رسول اهللا فاستغفر فقال رسول اهللا : لت فق

  وأدخله مدخال كرميا 
  إحدامها أليب عامر واألخرى أليب موسى : قال أبو بردة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نازال باجلعرانة بني مكة واملدينة  -لى اهللا عليه و سلم ص -كنت عند رسول اهللا : وعن أيب موسى قال  - ٧٣١٤
  أال تنجز يل يا حممد ما وعدتين ؟ : رجل أعرايب فقال له  -صلى اهللا عليه و سلم  -ومعه بالل فأتى رسول اهللا 

  قد أكثرت علي من البشر : أبشر فقال له األعرايب :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقال له رسول اهللا 
إن هذا قد رد : على أيب موسى و بالل كهيئة الغضبان فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -قبل رسول اهللا فأ: قال 

  البشرى فاقبال أنتما فقاال قبلنا يا رسول اهللا 
اشربا : بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه مث قال هلما  -صلى اهللا عليه و سلم  -فدعا رسول اهللا : قال 

فنادتنا  -صلى اهللا عليه و سلم  -جوهكما وحنوركما فأخذا القدح ففعال ما أمرمها به رسول اهللا منه وأفرغا على و
  أم سلمة من وراء الستر أن أفضال ألمكما مما فيإنائكما فأفضال هلا منه طائفة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

فسماه إبراهيم  -لى اهللا عليه و سلم ص -ولد يل غالم فأتيت به رسول اهللا : وعن أيب موسى قال  - ٧٣١٥
  وحنكته بتمرة ودعا له بالربكة ودفعه إيل وكان أكرب ولد أيب موسى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

وحنن باليمن فخرجنا مهاجرين  -صلى اهللا عليه و سلم  -بلغنا خمرج رسول اهللا : وعن أيب موسى قال  - ٧٣١٦
يف ثالثة أو اثنني : بضع وإما قال : إما قال  -أحدمها أبو بردة واآلخر أبو رهم : إليه وأخوان يل أنا أصغرمها 

ومخسني رجال من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إىل النجاشي باحلبشة فوافقنا جعفر بن أيب طالب وأصحابه 
  عنده 

  فأقيموا معنا فأقمنا معه حىت قدمنا مجيعا بعثنا وأمرنا باإلقامة  -صلى اهللا عليه و سلم  -إن رسول اهللا : قال جعفر 
فأعطانا منها وما قسم : أو قال  -حني فتح خيرب فأسهم لنا  -صلى اهللا عليه و سلم  -فوافقنا رسول اهللا : قال 

  شيئا إال ملن شهد معه إال أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم هلم معهم  -خيرب : يعين  -ألحد غاب عن فتح 
  سبقناكم باهلجرة  -يعين أهل السفينة  -ناس من الناس يقولون لنا فكان : قال 
زائرة  -صلى اهللا عليه و سلم  -على حفصة زوج النيب  -وهي ممن قدم معنا  -فدخلت أمساء بنت عميس : قال 

فقال  -و أمساء بنت عميس عندها  -وقد كانت هاجرت إىل النجاشي فيمن هاجر إليه فدخل عمر على حفصة 



: احلبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟ فقالت أمساء : أماء بنت عميس قال عمر : من هذه ؟ قالت : ني رأى أمساء عمر ح
كلمة يا عمر : فغضبت وقالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -سبقناكم باهلجرة حنن أحق برسول اهللا : نعم قال عمر 

أو يف أرض  -عكم ويعظ جاهلكم وكنا يف دار يطعم جائ -صلى اهللا عليه و سلم  -كال واهللا كنتم مع رسول اهللا 
وامي اهللا ال أطعم طعاما وال أشرب  -صلى اهللا عليه و سلم  -البعداء البغضاء باحلبشة وذلك يف اهللا ويف رسول اهللا 

 -شرابا حىت أذكر ما قلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن كنا نؤذى وخناف وسأذكر ذلك لرسول اهللا 
  وأسأله واهللا ال أكذب وال أزيغ وال أزيد على ذلك  -يه و سلم صلى اهللا عل

صلى اهللا  -كذا وكذا قال رسول اهللا : يا نيب اهللا إن عمر قال : قالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -فلما جاء النيب 
دة ليس بأحق يب منكم وله وألصحابه هجرة واح: كذا وكذا قال : قلت : فما قلت له ؟ قالت  -عليه و سلم 

فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونين أرساال يسألونين عن هذا : ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان قالت 
قال أبو  -صلى اهللا عليه و سلم  -احلديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح وال أعظم يف أنفسهم مما قال رسول اهللا 

  عيد هذا احلديث مين فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليست: قالت أمساء : بردة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  هاجرمت إىل النجاشي وهاجرمت إيل : لكم اهلجرة مرتني : وحدثنا مرة أخرى وقال  - ٧٣١٧
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عريني إين ألعرف أصوات رفقة األش -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : وعن أيب موسى قال  - ٧٣١٨
بالقرآن وإن كنت ال أرى منازهلم حني نزلوا بالنهار وأعرف منازهلم من أصواهتم بالقرآن بالليل ومنهم حكيم إذا 

  إن أصحايب يأمرونكم أن تنتظرهم : قال هلم  -العدو : أو قال  -لقي اخليل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا بعث أحدا من أصحابه يف بعض  -لى اهللا عليه و سلم ص -كان رسول اهللا : وعن أيب موسى قال  - ٧٣١٩
  بشروا وال تنفروا ويسروا وال تعسروا : أمره قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخلت على رسول : عن أيب موسى قال : حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن أيب بردة  - ٧٣٢٠
أي رسول اهللا أمرنا على بعض ما : نا ورجالن من بين عمي فقال أحد الرجلني أ -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا 

  إنا واهللا ال نويل هذا العمل أحدا سأله وال أحدا حرص عليه : والك اهللا وقال اآلخر مثل ذلك فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه :  -م صلى اهللا عليه و سل -قال رسول اهللا : وعن أيب موسى قال  - ٧٣٢١
  بعضا مث شبك بني أصابعه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



صلى اهللا  -قال رسول اهللا : عن أيب موسى قال : حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن بريد عن أبيه  - ٧٣٢٢
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة { : قرأ إن اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته مث :  -عليه و سلم 

  ]  ١٠٢: هود [ } إن أخذه أليم شديد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا أبو عبد الرمحن العالف حدثنا أسباط بن حممد القرشي عن مطرف عن الشعيب عن أيب بردة  - ٧٣٢٣
من كانت له جارية فأحسن إليها وأدهبا وأعتقهها وتزوجها : ال ق -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : أيب موسى 
  فله أجران 

  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا إسحاق حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا أبو عمران اجلوين عن أيب بكر بن عبد اهللا بن قيس قال  - ٧٣٢٤
إن أبواب اجلنة حتت ظالل : يقول  - عليه و سلم صلى اهللا -مسعت رسول اهللا : مسعت أيب وهو حبضرة العدو قال 

صلى اهللا عليه  -يا أبا موسى آنت مسعت هذا من رسول اهللا : فقام رجل من القوم رث اهليئة فقال : السيوف قال 
أقرأ عليكم السالم مث كسر جفن سيفه فألقاه مث مشى بسيفه : فرجع إىل أصحابه فقال : نعم قال : ؟ قال  -و سلم 
  لعدو فقاتل حىت قتل إىل ا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا  -قال رسول اهللا : عن أيب موسى قال : حدثنا إسحاق حدثنا جرير عن منصور عن أيب وائل  - ٧٣٢٥
  عودوا املريض وأطعموا اجلائع وفكوا العاين يعين األسري :  -عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن يونس بن جبري أيب غالب عن حطان بن  - ٧٣٢٦
فكربوا وإذا قرأ  -اإلمام : يعين  -إذا كرب : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أيب موسى عن النيب : عبد اهللا 
  فأنصتوا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن عامر بن زرارة احلضرمي الكويف ثقة حدثنا حيىي بن زكريا بن أيب ائدة عن يونس بن حدثنا عبد اهللا ب - ٧٣٢٧
تستأمر اليتيمة يف  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أبيه قال : أيب إسحاق عن أيب بردة بن أيب موسى 

  نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت مل تكره 
   إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد 

عن أيب هريرة عن النيب : حدثنا عبد اهللا بن عامر حدثنا حيىي بن زكريا عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٧٣٢٨
  مثله  -صلى اهللا عليه و سلم  -

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



ن أنس بن مسعت أيب حدثنا أبو عثمان ع: حدثنا عاصم بن النضر األحول حدثنا املعتمر بن سليمان قال  - ٧٣٢٩
حدث بفتنة النائم فيها  -صلى اهللا عليه و سلم  -إن النيب : مسع من أيب موسى يقول :  -حيدثه أنس أنه  -جندل 

  خري من اجلالس واجلالس فيها خري من القائم والقائم فيها خري من السااعي أو كما قال 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

مسعت أبا :  اهلروي حدثنا جعفر عن أيب عمران عن أيب بكر بن أيب موسى قال حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا - ٧٣٣٠
  أبواب اجلنة حتت ظالل السيوف : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : موسى يقول 

: قال نعم : ؟ قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -يا أبا موسى أنت مسعته من رسول اهللا : فقال رجل رث اهليئة : قال 
  أقرأ عليكم السالم مث كسر جفن سيفه مث رمى به إىل العدو فضرب به حىت قتل : فجاء إىل أصحابه فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي حدثنا أبو عمران عن أيب بكر بن عبد اهللا بن  - ٧٣٣١
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  - أن رسول اهللا: عن أبيه : قيس 

إال رداء الكربياء على وجهه يف  -عز و جل  -ذهب آنيتهما وما فيهما وليس بني القوم وبني أن ينظروا إىل رهبم 
  جنة عدن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن يف اجلنة خيمة من لؤلؤة جموفة عرضها : قال  -اهللا عليه و سلم صلى  -أن رسول اهللا : وعن أبيه  - ٧٣٣٢
  ستون ميال يف كل زاوية منها أهل ال يراهم اآلخرون يطوف عليهم املؤمن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن حدثين أبو عميس بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا : حدثنا إسحاق حدثنا أبو أسامة قال  - ٧٣٣٣
كان يوم عاشوراء يوما تصومه : عن أيب موسى قال : مسعود عن قيس بن مسلم اجلديل عن طارق بن شهاب 

  املدينة أمر بصومه  -صلى اهللا عليه و سلم  -اليهود ويعظمونه فلما قدم رسول اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يل حدثنا شعبة أو سعيد عن غالب التمار عن محيد بن حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا النضر بن مش - ٧٣٣٤
قضى يف األصابع عشرا  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن أبا موسى حدثه أن رسول اهللا : هالل عن مسروق بن أوس 

  عشرا 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن أيب موسى أن : س حدثنا إسحاق حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن غالب التمار عن مسروق بن أو - ٧٣٣٥
  قضى يف األصابع عشرا عشرا  -صلى اهللا عليه و سلم  -النيب 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



وبه أخربنا أبو القاسم زاهر بن طاهر بن حممد الشحامي قراءة عليه أخربنا أبو سعد حممد بن عبد الرمحن  - ٧٣٣٦
مد بن أمحد بن محدان احلريي بقراءة أيب جعفر العزائمي عليه يف بن حممد اجلنزروذي قراءة عليه أخربنا أبو عمرو حم

رجب سنة مخس وسبعني وثالث مئة أخربنا أبو يعلى أمحد بن علي بن املثىن املوصلي حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة 
ى صل -قال رسول اهللا : مسعت عمرو بن العاص يقول : حدثنا وكيع بن اجلراح عن موسى بن علي عن أبيه قال 

ففعلت مث أتيته فوجدته يتوضأ فرفع رأسه فصعد يف البصر وصوبه مث : اشدد عليك ثيابك قال :  -اهللا عليه و سلم 
يا : قلت : يا عمرو إين أريد أن أبعثك وجها فيسلمك اهللا ويغنمك وارغب لك من املال رغبة صاحلة قال : قال 

يا عمرو نعما باملال الصاخل : يف اجلهاد والكينونة معك فقال  رسول اهللا إين مل أسلم رغبة يف املال إمنا أسلمت رغبة
  للرجل الصاحل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عمرو : حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص  - ٧٣٣٧
  يامكم وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فصل بني ص:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عمرو بن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد األعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء عن قبيصة  - ٧٣٣٨
  عدة أم الولد عدة املتوىف عنها  -صلى اهللا عليه و سلم  -ال تلبسوا علينا سنة نبينا : العاص قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن عمرو بن العاص : حدثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا علي بن مسهر عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٧٣٣٩
إال يوم ائتمروا به وهم جلوس يف ظل  -صلى اهللا عليه و سلم  -ما رأيت قريشا أرادوا قتل رسول اهللا : قال 

يصلي عند املقام فقام إليه عقبة بن أيب معيط فجعل رداءه يف عنقه مث  -ليه و سلم صلى اهللا ع -الكعبة ورسول اهللا 
 -وأقبل أبو بكر يشتد حىت أخذ بضبع رسول اهللا : جذبه حىت وجب لركبتيه وتصايح الناس وظنوا أنه مقتول قال 

صلى اهللا  -انصرفوا عن النيب مث ! أيقتلون رجال أن يقول ريب اهللا ؟ : من ورائه وهو يقول  -صلى اهللا عليه و سلم 
فلما قضى صالته مر هبم وهم جلوس يف ظل الكعبة  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقام رسول اهللا  -عليه و سلم 

  يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده ما أرسلت إليكم إال بالذبح وأشار بيده إىل حلقه : فقال 
  أنت منهم :  -صلى اهللا عليه و سلم  -ول اهللا يا حممد ما كنت جهوال فقال رس: قال له أبو جهل 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن عمرو بن : حدثنا أبو بكر حدثنا الفضل بن دكني عن هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه  - ٧٣٤٠
سؤاهلم إمنا هلك من كان قبلكم ب: فوقف مث قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -خرج رسول اهللا : العاص قال 

  أنبياءهم واختالفهم عليهم فلن يؤمن أحد حىت يؤمن بالقدر كله خريه وشره 
  رجاله ثقات وإسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت ذكوان حيدث عن موىل لعمرو بن العاص : حدثنا أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن احلكم قال  - ٧٣٤١
سأل املوىل عمرا عن ذلك : فأذن له حىت إذا فرغ من حاجته  أنه أرسل إىل علي يستأذن على أمساء بنت عميس



  هنانا أن ندخل على النساء بغري إذن أزواجهن  -صلى اهللا عليه و سلم  -إن رسول اهللا : فقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : رو بن العاص حدثنا أبو بكر حدثنا حيىي بن آدم عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن زياد موىل لعم - ٧٣٤٢
  تقتل عمارا الفئة الباغية : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : عمرو بن العاص قال 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو بكر حدثنا شاذان حدثنا محاد بن سلمة عن أيب جعفر اخلطمي عن عمارة بن خزمية قال  - ٧٣٤٣
اص متوجهني إىل مكة فإذا حنن بامرأة عليها جبائر هلا وخواتيم وقد بسطت يدها إىل اهلودج خرجنا مع عمرو بن الع

يعين وفيها غراب أعصم أمحر املنقار والرجلني  -فإذا حنن بغربان  -صلى اهللا عليه و سلم  -كنا مع النيب : فقال 
  ن ال يدخل اجلنة من النساء إال قدر هذا الغراب يف هؤالء الغربا: فقال  -

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال : عن عمرو بن العاص قال : حدثنا أبو بكر حدثنا شبابة عن شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل  - ٧٣٤٤
  جيري على املسلمني الرجل منهم :  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن عمرو بن : دثنا محاد بن سلمة عن سعيد اجلريري عن عبد اهللا بن شقيق حدثنا هدبة بن خالد ح - ٧٣٤٥
مث : أبو بكر قال : من الرجال ؟ قال : عائشة قال : يا رسول اهللا أي الناس أحب إليك ؟ قال : قيل : العاص قال 

  مث أبو عبيدة بن اجلراح : من ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هيم بن حممد بن عرعرة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أيب بكر بن حممد حدثنا إبرا - ٧٣٤٦
قتل عمار وقد قال رسول اهللا : دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال : بن عمرو بن حزم عن أبيه قال 

قتل : فقال معاوية ! عمار قتل : تقتله الفئة الباغية فدخل عمرو على معاوية فقال :  -صلى اهللا عليه و سلم  -
دحضت يف : تقتله الفئة الباغية قال : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : عمار فماذا ؟ قال 

  أحنن قتلناه ؟ إمنا قتله علي وأصحابه ! بولك 

عن :  حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن حبان بن أيب جبلة - ٧٣٤٧
و خبالد بن الوليد يف حربه منذ أسلمنا  -صلى اهللا عليه و سلم  -ما عدل يب رسول اهللا : عمرو بن العاص قال 

  أحدا من أصحابه 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

جاء عمرو بن : مسعت أبا صاحل يقول : حدثنا العباس بن الوليد حدثنا حيىي القطان عن سليمان قال  - ٧٣٤٨
ما أرى حاجتك : ص إىل منزل علي يلتمسه فلم يقدر عليه مث رجع فوجده فلما دخل كلم فاطمة فقال له علي العا



  هنانا أن ندخل على املغيبات  -صلى اهللا عليه و سلم  -أجل إن رسول اهللا : إىل املرأة ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اهلروي حدثنا يزيد بن هارون أخربنا سعيد بن أيب عروبة عن  إسحاق بن إبراهيم: حدثنا أبو موسى  - ٧٣٤٩
صلى اهللا  -ال تلبسوا علينا سنة نبينا : عن عمرو بن العاص قال : قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب 

  عدة أم الولد إذا تويف عنها سيدها أربعة أشهر وعشر  -عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربين أبو : حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن األحنف مسع أبا سالم األسود يقول  - ٧٣٥٠
بصر برجل ال يتم  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن أبا عبد اهللا األشعري حدثه أن رسول اهللا : صاحل األشعري 

فأمتوا  -صلى اهللا عليه و سلم  -حممد لو مات هذا علة ما عليه ملات على غري ملة : ركوعه وال سجوده فقال 
الركوع والسجود فإن مثل الذي يصلي ال يتم ركوعه وال سجوده مثل اجلائع الذي ال يأكل إال التمرة والتمرتني 

  ال تغنيان عنه شيئا 
سلم صلى اهللا عليه و  -من حدثك هذا احلديث أنه مسع من رسول اهللا : فلقيت أبا عبد اهللا فقلت : قال أبو صاحل 

  : ؟ قال  -
صلى  -خالد بن الوليد و شرحبيل بن حسنة و عمرو بن العاص أهنم مسعوه من رسول اهللا : حدثين أمراء األجناد 

  اهللا عليه و سلم 

حدثنا إمساعيل بن موسى بن بنت السدي حدثنا أسباط بن حممد عن األعمش عن عبد الرمحن بن أيب  - ٧٣٥١
رجعت مع معاوية من صفني فكان معاوية و أبو األعور السلمي : وفل قال زياد عن عبد اهللا بن احلارث بن ن

يسريون من جانب ورأيته يسريون من جانب فكنت بينهم ليس أحد غريي فكنت أحيانا أوضع إىل هؤالء وأحيانا 
 -لم صلى اهللا عليه و س -أما مسعت رسول اهللا : أبة : أوضع إىل هؤالء فسمعت عبد اهللا بن عمرو يقول ألبيه 

وإنك من أهل اجلنة ولتقتلك الفئة الباغية : أجل قال : إنك حلريص على األجر قال : يقول لعمار حني يبين املسجد 
  فلم قتلتموه ؟ : بلى قد مسعته قال : ؟ قال 

هللا صلى ا -أما مسعت رسول اهللا : يا أبا عبد الرمحن أال تسمع ما يقول هذا ؟ قال : فالتفت إىل معاوية فقال : قال 
بلى قد : وحيك إنك حلريص على األجر ولتقتلك الفئة الباغية قال : يقول لعمار وهو يبين املسجد  -عليه و سلم 

  فلم قتلتموه ؟ : مسعته قال 
  وحيك ما تزال تدحض يف بولك أو حنن قتلناه ؟ إمنا قتله من جاء به : قال 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا النضر بن مشيل حدثنا ابن عون عن عمري بن إسحاق  حدثنا أبو يعقوب - ٧٣٥٢
ائذن يل أن آيت أرضا أعبد اهللا فيها ال أخاف : فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -استأذن جعفر رسول اهللا : قال 

  : أحدا فأذن له فأتى النجاشي قال 
فأتيت : قلت واهللا ألستقتلن هلذا وأصحابه قال : قال  فلما رأيت مكانه حسدته: فحدثين عمرو بن العاص قال 

إن بأرضك رجال ابن عمه بأرضنا وإنه يزعم أنه ليس للناس إال إله واحد وإنك : النجاشي فدخلت معه عليه فقلت 



  واهللا إن مل تقتله وأصحابه ال أقطع إليك هذه النطفة أبدا ال أنا وال واحد من أصحايب 
   جييء معي فأرسل معي رسوال إنه ال: ادعه قلت : قال 
  فجاء فلما انتهى الباب ناديت ائذن لعمرو بن العاص فناداه هو من خلفي ائذن لعبيد اهللا : قال 
  فسمع صوته فأذن له قبلي : قال 
  مث أذن يل فدخلت فإذا هو جالس : فدخل هو وأصحابه قال : قال 
  ه فذكر أين كان مقعده من السرير وذكر احلديث بطول: قال 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

: قال عمرو بن العاص : حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن حممد بن عمرو عن أبيه عن جده قال  - ٧٣٥٣
أخرجوا إيل رجال أكلمه : خرج جيش من املسلمني أنا أمريهم حىت نزلنا اإلسكندرية فقال يل عظيم من عظمائهم 

حنن العرب : ما أنتم ؟ فقلنا : غريي فخرجت مع ترمجانه حىت وضع لنا منربان فقال  ال خيرج إليه: ويكلمين فقلت 
وحنن أهل الشوك والقرظ وحنن أهل بيت اهللا وكنا أضيق الناس أرضا وأشده عيشا نأكل امليتة والدم ويغري بعضنا 

أنا : رنا ماال فقال على بعض بشر عيش عاش به الناس حىت خرج فينا رجل ليس بأعظمنا يومئذ شرفا وال بأكث
رسول اهللا إليكم يأمرنا بأشياء ال نعرف وينهانا عما كنا عليه وكانت عليه آباؤنا فشنفنا له وكذبناه ورددنا عليه 

حنن نصدقك ونؤمن بك ونتبعك ونقاتل من قاتلك فخرج إليهم : مقالته حىت خرج إليه قوم من غرينا فقالوا 
لينا وغلبنا وتناول من يليه من العرب فقاتلهم حىت ظهر عليهم فلو يعلم من وخرجنا إليه فقاتلناه فقتلنا وظهر ع

ورائي من العرب ما أنتم فيه من العيش مل يبق أحد إال جاءكم حىت يشرككم فيما أنتم فيه من العيش فضحك مث 
كم فكنا عليه قد صدق قد جاءتنا رسلنا مبثل الذي جاء به رسول -صلى اهللا عليه و سلم  -إن رسول اهللا : قال 

حىت ظهرت فينا ملوك فجعلوا يعملون فيها بأهوائهم ويتركون أمر األنبياء فإن أنتم أخذمت بأمر نبيكم مل يقاتلكم 
أحد إال غلبتموه ومل يشارركم أحد إال ظهرمت عليه فإذا فعلتم مثل الذي فعلنا فتركتم أمر نبيكم وعملتم مثل الذي 

  فلم تكونوا أكثر عددا منا وال أشد قوة منا  عملوا بأهوائهم خيلى بيننا وبينكم
  فما كلمت رجال أذكر منه : قال عمرو بن العاص 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت حيىي بن أيوب حيدث عن يزيد : حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال  - ٧٣٥٤
  بن عامر  بن أيب حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عبد اهللا

إمنا أنا خازن وإمنا يعطي اهللا : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : عن معاوية بن أيب سفيان قال : 
فمن أعطيته عطاء وأنا به طيب النفس بورك له فيه ومن أعطيته عطاء عن شره نفس وشدة مسألة فهو كالذي يأكل 

  وال يشبع 
  ح إسناده صحي: قال حسني سليم أسد 

حدثين علي بن ميمون الرقي حدثنا خالد بن حيان أبو يزيد اخلراز عن : حدثنا أمحد بن إبراهيم قال  - ٧٣٥٥
  : سليمان بن عبد اهللا بن الزبرقان عن يعلى بن أوس قال 



  كل مسكر على كل مؤمن حرام : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : مسعت معاوية يقول : 
  إسناده جيد : سليم أسد قال حسني 

أخربين عمر بن عطاء أن نافع بن جبري أرسله : حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن ابن جريج قال  - ٧٣٥٦
صليت اجلمعة مع معاوية يف املقصورة فلما سلمت قمت أصلي : إىل السائب بن يزيد أن يسأله فقال له السائب 

أمر  -صلى اهللا عليه و سلم  -صالة إال أن تكلم أو خترج فإن رسول اهللا إذا صليت اجلمعة فال تصلها ب: فقال يل 
  بذلك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 -مسعت معاوية يقول : حدثنا حممد بن بكار حدثنا فليح عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه قال  - ٧٣٥٧
صلى اهللا  -علن يف رؤوسهن مثل هذا ؟ مسعت رسول اهللا ما بال نسائكم جي: وهو على املنرب ويف يده قصة من شعر 

  ما من امرأة جتعل يف رأسها شعرا من شعر غريها إال كان زورا : يقول  -عليه و سلم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: يه حدثنا حممد بن بكار حدثنا إمساعيل بن عياش عن زيد بن أسلم عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أب - ٧٣٥٨
  مثله  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن معاوية بن أيب سفيان عن النيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سليمان بن عبد اجلبار أبو أيوب الرقي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن حممد بن املنكدر عن  - ٧٣٥٩
  أكل لبأ مث صلى ومل يتوضأ  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن معاوية أنه رأى رسول اهللا : رجل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: مسعت محران بن أبان يقول : حدثنا عبيد اهللا بن معاذ العنربي حدثنا أيب عن شعبة عن أيب التياح قال  - ٧٣٦٠
يها ولقد يصل -صلى اهللا عليه و سلم  -إنكم لتصلون صالة ما كان رسول اهللا : خطبنا معاوية بن أيب سفيان فقال 

  كان ينهي عنها يعين الركعتني بعد صالة العصر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين ابن أيب : حدثين عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال : حدثنا أبو مهام حدثنا الوليد بن مسلم قال  - ٧٣٦١
صلى اهللا  -مسعت رسول اهللا : قول مسعت معاوية بن أيب سفيان ي: قال  -أو أبو عبد رب الوليد شك  -املهاجر 

إن اآلخر قتل تسعة وتسعني : فقال  -أو عابدا  -إن رجال ممن كان قبلكم لقي رجال عاملا : يقول  -عليه و سلم 
إن اآلخر قتل مئة نفس كلها يقتلها : ال فقتله مث لقي آخر فقال : نفسا كلها يقتلها ظلما فهل جتد يل من توبة ؟ قال 

ال يتوب على من تاب لقد كذبت ها هنا  -عز و جل  -إن اهللا : لئن قلت لك : يل من توبة ؟ قال ظلما فهل جتد 
  دير فيه قوم يعبدون فأهتم فاعبد اهللا معهم لعل اهللا يتوب عليك 

أن قيسوا بني املكانني : فانطلق إليهم فمات قبل أن يأتيهم فاحتج مالئكة العذاب ومالئكة الرمحة فبعث اهللا ملكا 



  يهما كان أقرب فهو منه فقاسوه فوجدوه أقرب إىل دير التوابني بأمنلة فغفر اهللا له فأ
  إسناده بفرعيه جيد : قال حسني سليم أسد 

مسعت أبا عبد رب يقول : حدثنا أبو مهام حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال  - ٧٣٦٢
إمنا األعمال خبواتيمها كالوعاء إذا طاب أعاله :  -ى اهللا عليه و سلم صل -قال رسول اهللا : مسعت معاوية قال : 

  طاب أسفله وإذا خبث أعاله خبث أسفله 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

عن معاوية : حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أيب النجود عن أيب صاحل  - ٧٣٦٣
  من شرب اخلمر فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه : يقول  -اهللا عليه و سلم  صلى -مسعت النيب : قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت شيخا حيدث مغرية عن ابنة هشام بن الوليد : مسعت جريرا يقول : حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال  - ٧٣٦٤
اللهم ال جتعل : وده فلما خرج من عنده قال جاء معاوية إىل عمار يع: قالت  -وكانت مترض عمارا  -بن املغرية 

  تقتل عمارا الفئة الباغية : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -منيته بأيدينا فإين مسعت رسول اهللا 
  إسناده ضعيف فيه جمهوالن : قال حسني سليم أسد 

مسعت : يف قال حدثنا عثمان بن حممد حدثنا جرير عن مسعر عن جممع عن أيب أمامة بن سهل بن حن - ٧٣٦٥
  ومسع املؤذن فقال مثل ما قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : معاوية يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة البصري حدثنا عبد الوهاب بن جندة حدثنا الوليد بن مسلم عن  - ٧٣٦٦
تزعمون أين من :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : معاوية قال  عن: مروان بن جناح عن ابن حلبس 

  آخركم وفاة أال وإين من أولكم وفاة ولتتبعين أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أيب هريرة قال عن : حدثنا مسروق بن املرزبان حدثنا ابن أيب زائدة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة  - ٧٣٦٧
  من أحب األنصار أحبه اهللا ومن أبغض األنصار أبغضه اهللا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا مسروق بن املرزبان حدثنا ابن أيب زائدة عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن إبراهيم عن احلكم بن  - ٧٣٦٨
  مثل ذلك  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن معاوية بن أيب سفيان عن النيب : جارية ميناء عن زيد بن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا محاد حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن حممد بن علي بن  - ٧٣٦٩
  العمري جائزة ألهلها : قال  -لى اهللا عليه و سلم ص -أن رسول اهللا : عن معاوية بن أيب سفيان : احلنفية 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: حدثين أيب عن حممد بن إسحاق قال : حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال  - ٧٣٧٠
محن بن احلكم ابنته وأنكحه أن العباس بن عبد اهللا بن العباس أنكح عبد الر: حدثين عبد الرمحن األعرج بن هرمز 

  عبد الرمحن ابنته وقد كانا جعاله صداقا 
هذا الشغار وقد هنى : إىل مروان فأمره بالتفريق بينهما وقال يف كتابه  -وهو خليفة  -فكتب معاوية بن أيب سفيان 

  عنه  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين عبد الرمحن بن أيب عوف اجلرشي : داود بن رشيد حدثنا بقية عن حريز بن عثمان قال حدثنا  - ٧٣٧١
ال تنقطع : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : عن معاوية بن أيب سفيان قال : عن أيب هند البجلي 

  الشمس من مغرهبا وال تنقطع التوبة حىت تطلع  -قاهلا ثالث مرات  -اهلجرة حىت تنقطع التوبة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن احلسني األنطاكي حدثنا بقية بن الوليد عن أيب بكر بن أيب مرمي عن عطية بن قيس قال  - ٧٣٧٢
العني وكاء السه فإذا : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : مسعت معاوية بن أيب سفيان يقول : 
  مت العني استطلق الوكاء نا

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إبراهيم بن احلسني األنطاكي حدثنا مبشر يعين ابن إمساعيل احلليب الكليب و احلارث بن عطية و  - ٧٣٧٣
نيب دخلت على أم حبيبة زوج ال: عن معاوية بن أيب سفيان قال : حممد بن كثري عن األوزاعي عن يعيش بن الوليد 

يصلي يف ثوب واحد فقلت أال أراه يصلي كما  -صلى اهللا عليه و سلم  -ورسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -
  نعم وهو الثوب الذي كان فيه ما كان : أرى ؟ قالت 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

و العالء حدثنا حممد بن حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الرمحن أب - ٧٣٧٤
هنى عن سبع  -صلى اهللا عليه و سلم  -إن رسول اهللا : خطبنا معاوية فقال : مهاجر عن كيسان موىل معاوية قال 

  وأنا أهناكم عنهن أال إن منهن النوح والغناء والتصاوير والشعر والذهب وجلود السباع والتربج واحلرير 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال : عن معاوية قال : حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أيب صاحل  - ٧٣٧٥
  من مات وليس على رأسه إمام مات ميتة اجلاهلية :  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



حدثين إسحاق بن إبراهيم بن الغمر موىل : قال  حدثنا حممد بن حيىي البصري حدثنا حممد بن يعقوب - ٧٣٧٦
  : مسعت معاوية بن حديج يقول : حدثين أيب عن جدي قال : مسوك قال 

كنت عند معاوية بن أيب سفيان حني جاءه كتاب عامله خيربه أنه وقع بالترك وهزمهم وكثرة من قتل منهم وكثرة 
همت ما ذكرت مما قتلت وغنمت فال أعلمن ما عدت من غنم فغضب معاوية من ذلك مث أمر أن يكتب إليه قد ف

  لشيء من ذلك وال قاتلتهم حىت يأتيك أمري 
لتظهرن الترك على : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : مل يا أمري املؤمنني ؟ فقال : قلت له 

  العرب حىت تلحقها مبنابت الشيح والقيصوم فأكره قتاهلم لذلك 
  إسناده مسلسل باجملاهيل : أسد  قال حسني سليم

عن معاوية بن : حدثنا خليفة بن خياط حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا هشام بن سعد عن حممد بن عقبة  - ٧٣٧٧
يكون أمراء فال يرد عليهم يتهافتون يف النار : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : أيب سفيان قال 

  يتبع بعضهم بعضا 
  إسناده حسن : سني سليم أسد قال ح

حدثنا احلسن بن محاد حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن السائب بن حبيش الكالعي عن أيب الشماخ  - ٧٣٧٨
 -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : أنه دخل على معاوية فقال ] : عن ابن عم له له صحبة [ األزدي 

ابه عن املسكني والضعيف وذي احلاجة دون حاجاهتم وءاقتهم أغلق اهللا من ويل من املسلمني شيئا فأغلق ب: يقول 
األزدي ملعاوية أو : عنه باب رمحته يوم حاجته وفاقته أحوج ما يكون إىل ذلك ال أدري من القائل  -عز و جل  -

  صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : معاوية لألزدي 

مسعت أبا إسحاق حيدث عن عامر : بن جعفر غندر حدثنا شعبة قال  حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد - ٧٣٧٩
 -صلى اهللا عليه و سلم  -مات رسول اهللا : مسع معاوية بن أيب سفيان خيطب قال : بن سعد البجلي عن جرير أنه 

  وهو ابن ثالث وستني ومات أبو بكر و عمر وهو ابن ثالث وستني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن معاوية : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عمرو بن حيىي بن سعيد عن جده سعيد بن عمرو بن العاص  - ٧٣٨٠
  توضؤوا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : قال 
فما زلت أظن أين مبتلى بعمل لقول : يا معاوية إن وليت أمرا فاتق اهللا واعدل قال : فلما توضأ نظر إيل فقال : قال 

  حىت وليت  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا رسول 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 -أن النيب : عن معاوية بن أيب سفيان : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان  - ٧٣٨١
لم من يرد اهللا به خريا ال يغلب وال خيلب وال ينبأ مبا ال يع -عز و جل  -إن اهللا : قال  -صلى اهللا عليه و سلم 

  يفقهه يف الدين ومن مل يفقهه مل يبل منه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



ومل أر عليه عالمة السماع وعليه صح فشككت  -وجدت يف كتايب عن سويد : أخربنا أبو يعلى قال  - ٧٣٨٢
: خطبنا معاوية يف يوم مجعة فقال : يل قال عن ضمام بن إمساعيل املعافري عن أيب قب -فيه وأكرب ظين أين مسعته منه 

إمنا املال مالنا و الفيء فيئنا من شئنا أعطينا ومن شئنا منعنا فلم يرد عليه أحد فلما كانت اجلمعة الثانية قال مثل 
بل كال : مقالته فلم يرد عليه أحد فلما كانت اجلمعة الثالثة قال مثل مقالته فقام إليه رجل ممن شهد املسجد فقال 

املال مالنا والفيء فيئنا من حال بيننا وبينه حاكمناه بأسيافنا فلما صلى أمر بالرجل فأدخل عليه فأجلسه معه على 
أيها الناس إين تكلمت يف أول مجعة فلم يرد علي أحد ويف الثانية فلم : السرير مث أذن للناس فدخلوا عليه مث قال 
سيأيت : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -أحياه اهللا مسعت رسول اهللا  يرد علي أحد فلما كانت الثالثة أحياين هذا

  قوم يتكلمون فال يرد عليهم يتقامحون يف النار تقاحم القردة 
  فخشيت أن جيعلين اهللا منهم فلما رد هذا علي أحياين أحياه اهللا ورجوت أن ال جيعلين اهللا منهم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن معاوية بن أيب سفيان أنه : ا أبو الوليد القرشي حدثنا الوليد عن ابن جابر عن عمري بن هاىنء حدثن - ٧٣٨٣
عز و  -ال تزال من أميت أمة قائمة بأمر اهللا : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : خطبهم فقال 

  ذلك ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم على  -جل 
وهم بالشام فقال معاوية : يا أمري املؤمنني مسعت معاذ بن جبل يقول : قال مالك بن خيامر السكسكي : قال عمري 

  هم أهل الشام : يزعم أنه مسع معاذا يقول  -وله النسمة  -هذا مالك بن خيامر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قدم : دثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن املسيب قال حدثنا حممد بن بشار حدثنا أبو داود ح - ٧٣٨٤
صلى اهللا عليه  -ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إال اليهود إن رسول اهللا : معاوية فأيت بعصا على رأسها خرقة فقال 

  بلغه ذلك فسماه الزور  -و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ائيل حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا طلحة بن حيىي عن عمه عيسى بن حدثنا إسحاق بن أيب إسر -مكرر  - ٧٣٨٤
صلى اهللا عليه  -مسعت رسول اهللا : كنت جالسا عند معاوية فأتى املؤذن يؤذنه بالصالة فقال معاوية : طلحة قال 

  إن أطول الناس أعناقا يوم القيامة املؤذنون : يقول  -و سلم 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن حممد حدثنا العالء بن هالل الرقي حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن  - ٧٣٨٥
صلى بنا معاوية بن أيب سفيان املغرب ثالثا فقام يف ركعتني فسبحوا به : أيب الفيض عن معاوية بن علي السلمي قال 

صلى اهللا عليه و  -رأيت رسول اهللا : هم مث قال أن قوموا فلما قضى صالته وسلم انصرف فخطب: فأومأ إليهم 
  فعل كالذي رأيتموين فعلت ولوال أين رأيته فعله مل أفعله  -سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



مسعت عبد اهللا بن : حدثين أبسي قال : حدثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري حدثنا وهب بن جرير قال  - ٧٣٨٦
أن رسول : عن أبيه : ن منري بن أوس عن مالك بن مسروح عن عامر بن أيب عامر األشعري مالذ األشعري حيدث ع

  وهم مين وأنا منهم : قال يف األشعريني  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا 
هم مين وإيل : إمنا قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا : ليس هكذا قال : فحدثت به معاوية فقال : قال 
  فأنت إذا أعلم حبديث أبيك : هم مين وأنا منهم قال : ليس هكذا حدثين أيب إمنا قال :  قلت: قال 

عن أيب : حدثين مرحوم حدثنا أبو نعامة السعدي عن أيب عثمان النهدي : حدثنا أمحد بن إبراهيم قال  - ٧٣٨٧
عز و جل  -جلسنا نذكر اهللا : ما جيلسكم ؟ قالوا : خرج معاوية على حلقة يف املسجد فقال : سعيد اخلدري قال 

صلى اهللا عليه و سلم  -أما إن رسول اهللا : واهللا ما أجلسنا إال ذلك قال : آهللا ما أجلسكم إال ذلك قالوا : قال  -
وحنمده على ما هدانا  -عز و جل  -جلسنا نذكر اهللا : ما جيلسكم ؟ قالوا : خرج على حلقة من أصحابه فقال  -

أما إين مل أستحلفكم : آهللا ما أجلسنا إال ذلك قال : آهللا ما جيلسكم إال ذلك ؟ قالوا : ال لإلسالم ومن علينا به ق
  هتمة لكم ولكن جربيل أتاين فأخربين أن اهللا يباهي بكم املالئكة 

حدثنا عبد اهللا بن عبد الصمد حدثنا القاسم بن احلكم عن سفيان عن طلحة بن حيىي عن عيسى بن  - ٧٣٨٨
  أطول الناس أعناقا يوم القياكة املؤذنون :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : ية قال عن معاو: طلحة 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

حدثنا جعفر بن حممد بن الفضيل الراسي حدثنا حممد بن يوسف الفريايب حدثنا سفيان عن ثور عن راشد  - ٧٣٨٩
إنك إذا اتبعت عورات : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت النيب  :عن معاوية بن أيب سفيان قال : بن سعد 

صلى اهللا عليه  -كلمة مسعها معاوية من رسول اهللا : يقول أبو الدرداء : الناس أفسدهتم أو كدت أن تفسدهم قال 
  نفعه اهللا هبا : يقول  -و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ادعى نصر بن احلجاج بن : مسعت حممد بن إسحاق قال : دثنا أبو متيلة قال حدثنا داود بن رشيد ح - ٧٣٩٠
موالي ولد على : عالط السلمي عبد اهللا بن رباح موىل خالد بن الوليد فقام عبد الرمحن بن خالد بن الوليد فقال 

وفهر حتت رأسه  -فطالت خصومتهم فدخلوا معه على معاوية : أخي أوصاين مبنزله قال : فراش موالي وقال نصر 
الولد للفراش وللعاهر احلجر فقال : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : فقال معاوية : فادعيا  -

خري من  -صلى اهللا عليه و سلم  -قضاء رسول اهللا : فأين فضاؤك هذا يا معاوية يف زياد ؟ فقال معاوية : نصر 
  : يب نصرا إىل ما يدعي فقال نصر قضاء معاوية فكان عبد اهللا بن رباح ال جي

  ) أبا خالد خذ مثل مايل وراثة وخذين أخا عند اهلزاهز شاهدا ( 
  ) أبا خالد مال ثري ومنصب سين وأعراق هتزك صاعدا ( 
  ) أبا خالد ال جتعلن بناتنا إماء ملخزوم وكن مواجدا ( 
  ) أبا خالد إن كنت ختشى ابن خالد فلم يكن احلجاج يرهب خالدا ( 
  ) أبا خالد ال حنن نار وال هم جنان ترى فيها العيون رواكدا ( 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن أبيه عن : حدثنا زهري بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم  - ٧٣٩١
  ال يدخل اجلنة قاطع : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -النيب 

  إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم

عن أبيه وقد أدرك جبري النيب : حدثنا وهب أخربنا خالد عن عبد الرمحن عن الزهري عن حممد بن جبري  - ٧٣٩٢
  ال يدخل اجلنة قاطع : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا عليه و سلم  -عن أبيه أن النيب : جبري  حدثنا زهري حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حممد بن - ٧٣٩٣
  ) الطور ( قرأ يف املغرب بـ  -

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت : عن أبيه قال : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا سفيان عن الزهري عن حممد بن جبري  - ٧٣٩٤
  ة قاطع ال يدخل اجلن: يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا ابن عيينة عن الزهري مسع حممد بن جبري بن : حدثنا أبو خيثمة و إسحاق بن إبراهيم مجيعا قاال  - ٧٣٩٥
أنا حممد وأنا أمحد وأنا املاحي الذي ميحى يب الكفر وأنا : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أبيه أن النيب : مطعم 
  ر الذي حيشر الناس على عقيب وأنا العاقب الذي ليس بعده نيب احلاش

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 -عن جبري بن مطعم فذكر النيب : حدثنا أبو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن أيب الزبري عن عبد اهللا بن باباه  - ٧٣٩٦
ف هبذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو يا بين عبد مناف ال متنهن أحدا طا: قال  -صلى اهللا عليه و سلم 

  هنار 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

عن جبري بن مطعم قال : حدثنا أبو خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن سليمان بن صرد  - ٧٣٩٧
  م أنا فأفيض على رأسي ثالثا أ: فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -تذاكرنا الغسل من اجلنابة عند النيب : 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زهري بن حرب حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن  - ٧٣٩٨
اهللا أكرب : إذا دخل الصالة قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : عن أبيه قال : ابن جبري بن مطعم 

من نفخه : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  -ثالثا  -سبحان اهللا بكرة وأصيال  -ثالثا  -كبريا واحلمد هللا كثريا 
  ومهزه ونفثه 



  الشعر : املوتة ونفثه : الكرب ومهزه : نفخه : قال عمرو 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

عن جبري : إسحاق عن الزهري عن سعيد بن املسيب  حدثنا زهري حدثنا يزيد بن هارون أخربنا حممد بن - ٧٣٩٩
سهم ذي القرىب بني بين هاشم وبين املطلب أتيته أنا  -صلى اهللا عليه و سلم  -ملا قسم رسول اهللا : بن مطعم قال 
به منهم  -عز و جل  -يا رسول اهللا هؤالء بنو هاشم ال ينكر فضلهم مبكانك الذي وضعك اهللا : و عثمان فقلنا 

إهنم مل يفارقوين يف جاهلية وال إسالم وإمنا : بين املطلب أعطيتهم ومنعتنا وإمنا حنن وهم منك مبنزلة ؟ فقال أرأيت 
  بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد وشبك بني أصابعه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اهللا بن عوف عن عبد الرمحن حدثنا زهري حدثنا يزيد حدثنا ابن أيب ذئب عن الزهري عن طلحة بن عبد  - ٧٤٠٠
إن للقرشي مثل قوة الرجلني من :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن جبري بن مطعم قال : بن أزهر 

  نبل الرأي : ما عىن به ؟ قال : غري قريش فقيل للزهري 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: ذئب عن احلارث بن عبد الرمحن عن حممد بن جبري بن مطعم حدثنا زهري حدثنا يزيد أخربنا ابن أيب  - ٧٤٠١
يطلع عليكم أهل اليمن كأهنم : يف مسري له فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -كنا مع رسول اهللا : عن أبيه قال 

إال حنن يا رسول اهللا فسكت مث أعادها فسكت مث : السحاب هم خيار من يف األرض فقال رجل من األنصار 
  إال أنتم  -كلمة ضعيفة : إال حنن يا رسول اهللا ؟ فقال : ثالثة أعادها ال

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه أن امرأة أتت : حدثنا زهري حدثنا يزيد أخربنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن جبري بن مطعم  - ٧٤٠٢
 -يا رسول اهللا فإن رجعت فلم أرك : فقالت له  ارجعي إيل: تسأله شيئا فقال هلا  -صلى اهللا عليه و سلم  -النيب 

  إن مل جتديين فالقي أبا بكر : فقال  -تعرض باملوت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد امللك بن عمرو أبو عامر عن زهري بن حممد عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل  - ٧٤٠٣
أي : يا رسول اهللا : فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -بيه أن رجال أتى النيب عن أ: عن حممد بن جبري بن مطعم 

ال أدري : جربيل أي البلدان شر ؟ قال : قال  -عليه السالم  -ال أدري فلما جاءه جربيل : البلدان شر ؟ فقال 
   -عز و جل  -حىت أسأل ريب 

ال أدري وإين : أي البلدان شر فقلت : سألتين  إنك: يا حممد : فامطلق جربيل فمكث ما شاء اهللا مث جاء فقال 
  أسواقها : أي البلدان شر ؟ فقال :  -عز و جل  -سألت ريب 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



أخربين عمر بن حممد : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال  - ٧٤٠٤
صلى اهللا عليه و  -أخربين جبري بن مطعم أنه بينا هو يسري مع رسول اهللا : جبري قال  بن جبري بن مطعم أن حممد بن

يسألونه حىت  -صلى اهللا عليه و سلم  -علقت األعراب رسول اهللا  -مقفله من حنني  -ومعه الناس  -سلم 
ردائي فلو كان  أعطوين: مث قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -اضطروه إىل مسرة فخطفت رداؤه فوقف رسول اهللا 

  عدد هذه العضاه نعما قسمته بينكم مث ال جتدوين خبيال وال كذابا وال جبانا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسع : مسعت رجال : حدثنا زهري حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا شعبة عن النعمان بن سامل قال  - ٧٤٠٥
لتأتينكم أجوركم ولو كنتم يف جحر : ليس لنا أجور مبكة ؟ قال : ون قلت يا رسول اهللا إن أناسا يقول: جبريا قال 

  ثعلب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه أن : حدثنا زهري حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا زكريا عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبري  - ٧٤٠٦
ا حلف كان يف اجلاهلية فإن اإلسالم مل يزده إال ال حلف يف اإلسالم وأمي: قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -النيب 
  شدة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت بعض أخويت حيدث عن : حدثنا زهري حدثنا حجاج بن حممد حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال  - ٧٤٠٧
فانتهيت : وما أسلم يومئذ قال  يف فداء املشركني -صلى اهللا عليه و سلم  -عن جبري بن مطعم أنه أتى النيب : أيب 

  كأمنا صدع قليب حني مسعت القرآن ) الطور ( إليه وهو يصلي املغرب وهو يقرأ فيها بـ 
  إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن حدثنا زهري حدثنا هشام بن عبد امللك حدثنا محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبري  - ٧٤٠٨
إىل السماء الدنيا كل  -عز و جل  -ينزل اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أبيه قال : مطعم 

  هل من داع فأستجيب له ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ : ليلة فيقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مثله : حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد بن سلمة  - ٧٤٠٩
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن أبيه : وأخربنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبري : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة قال  - ٧٤١٠
من يكلؤنا الليلة ال يرقد عن صالة الفجر ؟ فقال : كان يف سفر فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : 

فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذاهنم فما أيقظهم إال حر الشمس فقاموا فبادروا فتوضؤوا وأذن أنا : بالل 
  بالل وصلوا الركعتني مث صلوا الفجر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن جبري بن : حدثنا زهري حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا حصني عن حممد بن طلحة  - ٧٤١١
صالة يف مسجدي هذا تزيد على سواه من املساجد ألف :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : ل مطعم قا

  صالة ليس املسجد احلرام 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عن جبري : حدثنا سليمان الشاذكوين حدثنا هشيم حدثنا حصني عن حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة  - ٧٤١٢
صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : بن مطعم قال 

  سواه إال املسجد احلرام 

فذكر حممد بن مسلم عن : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أيب عن ابن إسحاق قال  - ٧٤١٣
يقول وهو خيطب الناس  -صلى اهللا عليه و سلم  - مسعت رسول اهللا: عن أبيه جبري قال : حممد بن جبري بن مطعم 

نضر اهللا عبدا مسع مقاليت فوعاها مث أداها إىل من مل يسمعها فرب حامل فقه ال فقه له ورب حامل فقه إىل : باخليف 
  من أفقه منه 

من إخالص العمل هللا وطاعة ذوي األمر ولزوم اجلماعة فإن دعوهتم تكون : ثالث ال يغل عليهن قلب مؤمن 
  ورائهم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربين عمرو بن أيب عمرو موىل : حدثنا أبو خيثمة زهري حدثنا يعقوب حدثنا أيب عن ابن إسحاق قال  - ٧٤١٤
مثل حديث ابن شهاب مل يزد ومل : عن أبيه : املطلب عن عبد الرمحن بن احلويرث عن حممد بن جبري بن مطعم 

  ينقص 
  إسناده حسن : يم أسد قال حسني سل

حدثنا سفيان عن أيب الزبري عن عبد اهللا بن : حدثنا هارون بن معروف و إسحاق بن أيب إسرائيل قاال  - ٧٤١٥
يا بين عبد مناف ال متنعوا أحدا : أنه قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -يبلغ به النيب  -عن جبري بن مطعم : باباه 

  ن ليل أو هنار طاف هبذا البيت أو صلى أي ساعة م
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا  -عن أبيه أن النيب : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم  - ٧٤١٦
رى أسا -فكلمين يف هؤالء النتىن ألطلقتهم  -وكان له عنده يد : قال  -لو كان املطعم حيا : قال  -عليه و سلم 

   -بدر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: مسعت سليمان بن صرد قال : حدثنا إسحاق حدثنا النضر بن مشيل حدثنا شعبة عن أيب إسحاق قال  - ٧٤١٧
 -فقال رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -ذكر الغسل من اجلنابة عند رسول اهللا : مسعت جبري بن مطعم قال 



  أما أنا فأصب على رأسي ثالثا :  - صلى اهللا عليه و سلم
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جبري بن : أخربين بعض إخويت : حدثنا إسحاق حدثنا النضر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال  - ٧٤١٨
هللا عليه و صلى ا -فأتيت النيب : يف فداء من فداء املشركني قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -مطعم أنه أتى النيب 

  فكأمنا صدع قليب حني مسعت القرآن ) الطور ( وهو يصلي املغرب فقرأ فيها بـ  -سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثين أيب عن إمساعيل بن خالد اخلزاعي أن : حدثنا أبو هشام حممد بن سليمان بن احلكم القديدي قال  - ٧٤١٩
أحتب يا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال يل رسول اهللا : مطعم وهو يقول  مسع جبري بن: حممد بن جبري بن مطعم 

فاقرأ : نعم بأيب أنت وأمي قال : جبري إذا خرجت سفرا أن تكون من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زادا ؟ فقلت 
قل أعوذ { و } د قل هو اهللا أح{ و } إذا جاء نصر اهللا والفتح { و } قل يا أيها الكافرون { : هذه السور اخلمس 

وافتح كل سورة ببسم اهللا الرمحن الرحيم واختم قراءتك ببسم اهللا } قل أعوذ برب الناس { و } برب الفلق 
وكنت غنيا كثري املال فكنت أخرج مع من شاء اهللا أن أخرج معهم يف سفر فأكون : الرمحن الرحيم قال جبري 

وقرأت هبن أكون من  -صلى اهللا عليه و سلم  -ل اهللا أبذهم هيئة وأقلهم زادا فما زلت منذ علمنيهن رسو
  أحسنهم هيئة وأكثرهم زادا حىت أرجع من سفري ذلك 

حدنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا عبد األعلى أبو حممد السامي حدثنا سعيد يعين اجلريري عن أيب  - ٧٤٢٠
اللهم ذهب : شيخ ضخم على بغلة وهو يقول  كنت باألهواز إذ مر يب: نضرة عن عبد اهللا بن مولة القشريي قال 

مث قال : وصاحيب هذا إن أراد ذلك قال : ونا يرمحك اهللا قال : قرين من هذه األمة فأحلقين هبم فأحلقته دابيت فقلت 
مث  -فال أدري أذكر الثالث أم ال  -خري أميت قرين مث الذين يلوهنم :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : 
  ف قوم يظهر فيهم السمن ويهريقون الشهادة وال يسألوهنا فإذا هو أبو برزة األسلمي خيل

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين حجاج بن حممد حدثنا شعبة عن أيب محزة جارهم عن محيد : حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي قال  - ٧٤٢١
 -صلى اهللا عليه و سلم  -كان أبغض األحياء إىل رسول اهللا : عن أيب برزة قال : بن هالل عن عبد اهللا بن مطرف 

  بنو أمية وثقيف وبنو حنيفة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن أيب برزة األسلمي قال : حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا هشيم عن عوف عن سيار بن سالمة  - ٧٤٢٢
وكان يقرأ يف صالة : النوم قبل العشاء واحلديث بعدها قال  يكره -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : 

  الصبح من ستني إىل املئة وكان يعرف كل واحد منا من يليه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا مسروق بن املرزبان الكويف حدثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن سعيد بن عبد اهللا بن جريج  - ٧٤٢٣
يا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه ال :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : قال عن أيب برزة : 

  تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم فإنه من تتبع عورات املسلمني تتبع اهللا اهللا عورته حىت يفضحه يف بيته 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

شيبة حدثنا أسود بن عامر عن أيب بكر بن عياش عن األعمش عن سعيد بن عبد  حدثنا أبو بكر بن أيب - ٧٤٢٤
  فذكر مثله  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن أب برزة األسلمي قال : اهللا بن جريج 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

انطلق أيب وانطلقت معه : املنهال قال حدثين أبو : حدثنا أبو بكر حدثنا إمساعيل بن علية عن عوف قال  - ٧٤٢٥
  يصلي املكتوبة  -صلى اهللا عليه و سلم  -حدثنا كيف كان رسول اهللا : فدخلنا على أيب برزة األسلمي فقال له أيب 

كان يصلي اهلجري اليت تدعوهنا األوىل حني تدحض الشمس ويصلي العصر حني يرجع أحدنا إىل رحله يف : قال 
وكان يستحب أن يؤخر العشاء اليت تدعوهنا : ونسيت ما قال يف املغرب قال : حية قال  أقصى املدينة والشمس

العتمة وكان يكره النوم قبلها واحلديث بعدها وكان ينفتل من صالة الغداة حني يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ 
  بالستني إىل املئة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: يب شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن حجاج بن دينار عن أيب هاشم عن أيب العالية حدثنا أبو بكر بن أ - ٧٤٢٦
: يقول إذا أراد أن يقوم من اجمللس  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا : عن أيب برزة األسلمي قال 

  سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا رسول اهللا : قلت : عن أيب برزة قال : حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن أيب الوازع  - ٧٤٢٧
  نح األذى عن طريق املسلمني : دلين على عمل أنتفع به قال : 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

أن جارية بينا هي على : عن أيب برزة : أيب عثمان  حدثنا أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن - ٧٤٢٨
فلما  -صلى اهللا عليه و سلم  -بعري أو راحلة عليها متاع القوم بني جبلني فتضايق هبا اجلبل فأتى عليها رسول اهللا 

ية من صاحب اجلار:  -صلى اهللا عليه و سلم  -حل اللهم العنه اللهم العنه فقال رسول اهللا : أبصرته جعلت تقول 
  ؟ ال تصحبنا راحلة أو بعري عليها لعنة من اهللا أو كما قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا  -عن أيب برزة أن رسول اهللا : حدثنا أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أيب املنهال  - ٧٤٢٩
  كان يقرأ يف صالة الغداة من الستني إىل املئة  -عليه و سلم 

  إسناده صحيح : ال حسني سليم أسد ق



: عن حديث أيب برزة قال : حدثتين أم األسود عن منية : حدثنا أبو بكر حدثنا أمحد بن عبد اهللا قال  - ٧٤٣٠
خريكن أطولكن يدا فقامت كل واحدة تضع يدها : تسع نسوة فقال يوما  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان للنيب 

  ا ولكن أضنعكن يدين لست أعين هذ: على اجلدار قال 

حدثين أبو برزة قال : حدثين عوف عن مساور بن عبيد قال : حدثنا أبو بكر حدثنا هوذة بن خليفة قال  - ٧٤٣١
  رجال منا يقال له ماعز بن مالك  -صلى اهللا عليه و سلم  -رجم رسول اهللا : 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

مسعت أبا برزة : حممد حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا أبو الوازع قال  حدثنا أبو بكر حدثنا يونس بن - ٧٤٣٢
إىل أحياء من أحياء العرب يف شيء ال أدري ما هو  -صلى اهللا عليه و سلم  -بعث رسول اهللا : حيدث قال 

أما إنك لو أهل عمان أتيت ما : فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فشتموه وسبوه وضربوه فرجع إىل رسول اهللا 
  سبوك وال ضربوك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألوا رسول : عن حديث أيب برزة قال : حدثنا أبو بكر حدثنا أمحد بن عبد اهللا عن أم األسود عن منية  - ٧٤٣٣
عن ذلك حىت  -عز و جل  -ال هناين اهللا : عن رجل أقلف أحيج بيت اهللا ؟ قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا 

  خيتنت 

عن أيب : حدثنا أبو بكر حدثنا أسود بن عامر عن أيب بكر عن األعمش عن سعيد بن عبد اهللا بن جريج  - ٧٤٣٤
ال تزول قدما العبد يوم القيامة حىت يسأل عن عمره فيما :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : برزة قال 

  ا أنفقه وعن جسده فيما أباله أفناه وعن علمه ما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: عن أيب برزة األسلمي قال : حدثنا هدبة حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا أبو الوازع جابر بن عمرو  - ٧٤٣٥
رجال إىل حي من أحياء العرب يف شيء ال أدري ما هو فسبوه وضربوه  -صلى اهللا عليه و سلم  -بعث رسول اهللا 
لكن أهل عمان لو أتاهم رسويل ما سبوه وال : فشكا ذلك إليه فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فرجع إىل النيب 

  ضربوه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير و حممد بن فضيل عن يزيد بن أيب زياد عن سليمان بن عمرو بن  - ٧٤٣٦
يف سفر فسمع  -صلى اهللا عليه و سلم  -كنا مع النيب : عن أيب برزة قال : أبو هالل  حدثين: األحوض قال 

  : رجلني يتغنيان وأحدمها يقول لصاحبه 
  ) يزال حوار ما تزول عظامه زوى احلرب عنه أن جين فيقربا ( 

قال اللهم أركسهما يف ف: فالن وفالن قال : فقيل له : من هذا ؟ قال :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا 



  الفتنة ركسا ودعهما يف النار دعا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن فضيل عن يزيد بن أيب زياد عن سليمان بن عمرو بن  - ٧٤٣٧
 -م كانوا مع رسول اهللا أنه مسع أبا برزة األسلمي حيدث أهن: حدثين رب هذه الدار أبو هالل : األحوص قال 

فسمعوا غناء فتشوفوا له فقام رجل فاستمع وذلك قبل أن حترم اخلمر فأتاهم مث رجع فقال  -صلى اهللا عليه و سلم 
  فذكر حنوه : هذا فالن وفالن ومها يتغنيان جييب أحدمها اآلخر وهو يقول : 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إبراهيم الدورقي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن املغرية بن أيب حدثنا أمحد يعين ابن  - ٧٤٣٨
غفار غفر اهللا هلا وأسلم ساملها اهللا ما أنا : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : عن أبيه قال : برزة 

  قلته ولكن اهللا قاله 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثتنا أم األسود ينت يزيد موىل أيب برزة األسلمي : يم بن سعيد حدثنا يونس بن حممد قال حدثنا إبراه - ٧٤٣٩
:  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن جدها أيب برزة قال : حدثتين منية بنت عبيد بن أيب برزة : قالت 

  من عزى الثكلى كسي بردا من اجلنة 

أن : عن أيب برزة : نس بن بكري حدثنا زياد بن املنذر عن نافع بن احلارث حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يو - ٧٤٤٠
يوم القيامة قوما من قبورهم تأجج أفواههم  -عز و جل  -يبعث اهللا : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

ليتامى ظلما إمنا يأكلون يف إن الذين يأكلون أموال ا{ : أمل تر أن اهللا يقول : نارا فقيل من هم يا رسول اهللا ؟ فقال 
  ]  ١٠: النساء [ ؟ } بطوهنم نارا 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

 -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : حدثنا أبو برزة قال : وعن نافع بن احلارث  -مكرر  - ٧٤٤٠
  أال إن الكذب يسود الوجه والنميمة عذاب القرب : يقول 

  إسناده ضعيف جدا : م أسد قال حسني سلي

إن : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : عن أيب برزة قال : وعن نافع  - ٢مكرر  - ٧٤٤٠
  أئمة الكفر ورؤوس الضاللة : بعدي أئمة إن أطعتموهم أكفروكم وإن عصيتموهم قتلوكم 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

احلسن بن محاد الكويف حدثنا حممد بن فضيل عن يزيد بن أيب زياد عن سليمان بن حدثنا  - ٣مكرر  - ٧٤٤٠
صلى اهللا  -عن أيب برزة األسلمي أن النيب : حدثين أبو هالل صاحب هذه الدار : عمرو بن األحوص األزدي قال 



  رفع يديه يف الدعاء حىت رئي بياض إبطيه  -عليه و سلم 
   إسناده ضعيف: قال حسني سليم أسد 

رأيت رسول اهللا : عن جابر بن مسرة قال : حدثنا حممد بن عبيد بن حساب حدثنا أبو عوانة عن مساك  - ٧٤٤١
خيطب قائما مث يقعد فال يتكلم مث يقوم فيخطب خطبة أخرى على منربه فمن حدثك أنه  -صلى اهللا عليه و سلم  -

  رآه خيطب قاعدا فال تصدقه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

صلى  -مسعت رسول اهللا : عن جابر قال : حدثنا حممد بن عبيد بن حساب حدثنا أبو عوانة عن مساك  - ٧٤٤٢
  إن بني يدي الساعة كذابني : يقول  -اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن جابر بن مسرة : حرب  حدثنا أبو مهام الوليد بن شجاع حدثنا أيب حدثنا زياد بن خيثمة عن مساك بن - ٧٤٤٣
إين فرط لكم على احلوض وإن بعد ما بني طرفيه كما بني صنعاء : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن رسول اله 

  وأيلة كأن األباريق فيه النجوم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت : ابر بن مسرة قال عن ج: حدثنا حممد بن عبيد بن حساب حدثنا أبو عوانة عن مساك بن حرب  - ٧٤٤٤
كنز آل كسرى  -أو من املؤمنني  -لتفتحن عصابة من املسلمني : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  الذي يف البيض 
  إن اهللا مسى املدينة طابة : ومسعته يقول : قال 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

 -صلى اهللا عليه و سلم  -غل عند رجل فأتى رسول اهللا مات ب: وبإسناده عن جابر بن مسرة قال  - ٧٤٤٥
: ما لك ما يغنيك عنها ؟ قال : قال لصاحبها  -صلى اهللا عليه و سلم  -فزعم جابر أن رسول اهللا : يستفتيه قال 

  اذهب فكلها : ال قال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حاسرا ما عليه  -صلى اهللا عليه و سلم  -إىل النيب  رأيت ماعز بن مالك حني جيء به: وعن جابر قال  - ٧٤٤٦
ال واهللا : فلعلك ؟ قال :  -صلى اهللا عليه و سلم  -رداء فشعد على نفسه أربع مرات أنه قد زىن فقال رسول اهللا 

أال كلما نفروا يف سبيل اهللا خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس : فرمجه مث خطب فقال : إنه قد زىن اآلخر قال 
  من أحد ألنكلنه عنهن  -عز و جل  -نح إحداهن الكثبة أما إن أمكنين اهللا مي

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



 -كان رسول اهللا : عن جابر بن مسرة قال : حدثنا حممد بن عبيد بن حساب حدثنا أبو عوانة عن مساك  - ٧٤٤٧
  تكم شيئا وكان خيف الصالة يصلي حنو صالتكم ويؤخر العتمة بعد صال -صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ماتت ناقة ألناس من : عن جابر بن مسرة قال : حدثنا زكريا بن حيىي الواسطي حدثنا شريك عن مساك  - ٧٤٤٨
عن أكلها فرخص  -صلى اهللا عليه و سلم  -بين سليم أو غريهم من احلي وكانوا أهل بيت حمتاجني فسألوا النيب 

  يف أكلها فكفتهم شتوهتم  -صلى اهللا عليه و سلم  -هلم النيب 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا عليه  -جالست النيب : عن جابر بن مسرة قال : حدثنا زكريا بن حيىي حدثنا شريك عن مساك  - ٧٤٤٩
  ن أمر اجلاهلية فرمبا تبسم معهم أكثر من مئة مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون شيئا م -و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كان بالل يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس وكان رمبا أخر اإلقامة وال يؤخر : وعن جابر بن مسرة قال  - ٧٤٥٠
  األذان عن الوقت 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  رجم يهوديا ويهودية  -عليه و سلم  صلى اهللا -أن النيب : وعن جابر بن مسرة  - ٧٤٥١
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أكثر من مئة مرة فما كان خيطب إال قائما  -صلى اهللا عليه و سلم  -جالست النيب : وعن جابر قال  - ٧٤٥٢
  وكان يقعد قعدة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  جلس أحدنا حيث ينتهي  -صلى اهللا عليه و سلم  -كنا إذا أتينا النيب : وعن جابر قال  - ٧٤٥٣
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  يوم عيد فلم يؤذن ومل يقم  -صلى اهللا عليه و سلم  -صليت مع النيب : وعن جابر قال  - ٧٤٥٤
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن : ا حجاج بن أرطأة عن مساك بن حرب حدثنا عبد الرمحن بن صاحل األزدي حدثنا عبد الرحيم حدثن - ٧٤٥٥
أكحل وليس بأكحل ال : محش الساقني إذا رأيته قلت  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان النيب : جابر بن مسرة قال 
  يضحك إال تبسما 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



: أنه مسع جابر بن مسرة يقول : حدثنا عبد الرمحن بن صاحل حدثنا عبد الرحيم حدثنا إسرائيل عن مساك  - ٧٤٥٦
قد مشط مقدم رأسه وحليته فإذا ادهن ومشطه مل يتبني فإذا شعث رأيته  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان رسول اهللا 

ورأيت : ال مثل الشمس والقمر مستدير قال : وجهه مثل السيف ؟ قال : وكان كثري شعر اللحية فقال رجل 
  ة تشبه جسده خامته عند كتفه مثل بيضة النعام

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

دخلت على : عن جابر بن مسرة قال : حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن إسرائيل عن مساك  - ٧٤٥٧
  فرأيته متكئا على مرفقه  -صلى اهللا عليه و سلم  -النيب 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كان : عن جابر بن مسرة قال : ة حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن مساك حدثنا أبو بكر بن أيب شيب - ٧٤٥٨
: محوشة وكان ال يضحك إال تبسما وكان إذا نظرت إليه قلت  -صلى اهللا عليه و سلم  -يف ساقي رسول اهللا 

  أكحل العينني وليس بأكحل 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 -عن جابر بن مسرة عن النيب : ثنا حسني بن علي عن زائدة عن مساك حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حد - ٧٤٥٩
  وكانت صالته بعد ختفيفا } ق والقرآن اجمليد { كان يقرأ يف الفجر بـ  -صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: عن جابر بن مسرة قال :  حدثنا خملد بن أيب زميل حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد امللك بن عمري - ٧٤٦٠
نعم إال أن ترى فيه شيئا : أصلي يف الثوب الذي آيت فيه أهلي ؟ قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -سأل رجل النيب 

  فتغسله 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر : د حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حامت بن إمساعيل عن املهاجر بن مسمار عن عامر بن سع - ٧٤٦١
  أنا الفرط على احلوض : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت النيب : بن مسرة قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن جابر بن مسرة : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن القاسم حدثنا فطر عن أيب خالد الواليب  - ٧٤٦٢
استسقاء باألنواء وحيف : ثالث أخاف على أميت : يقول  -عليه و سلم صلى اهللا  -مسعت رسول اهللا : قال 

  السلطان وتكذيب بالقدر 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حامت بن إمساعيل عن املهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد قال  - ٧٤٦٣
: فكتب  -صلى اهللا عليه و سلم  -أخربين بشيء مسعته من رسول اهللا  :كتبت إىل جابر بن مسرة مع غالمي نافع 



ال يزال الدين قائما حىت تقوم : يوم مجعة عشية رجم األسلمي يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا 
  الساعة ويكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش 

  األبيض بيت كسرى وآل كسرى  عصبة من املسلمني يفتتحون البيت: ومسعته يقول 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  إن بني يدي الساعة كذابني فاحذروهم : ومسعته يقول  - ٧٤٦٥

  إذا أعطى اهللا أحدكم خريا فليبدأ بنفسه وأهل بيته : ومسعته يقول  - ٧٤٦٦

  أنا فرطكم على احلوض : ومسعته يقول  - ٧٤٦٧

شيبة حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن سياه عن عمران بن رياح عن علي بن عمارة حدثنا أبو بكر بن أيب  - ٧٤٦٨
و أيب مسرة جالس أمامي فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -كنت يف جملس فيه رسول اهللا : عن جابر بن مسرة قال : 
  إن الفحش والتفحش ليسا من اإلسالم يف شيء وإن من أحسن الناس إسالما أحسنهم خلقا : 

  إسناده جيد : حسني سليم أسد قال 

: حدثين سليمان بن معاذ حدثنا مساك بن حرب : حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدنا أبو داود قال  - ٧٤٦٩
إن مبكة حجرا كان يسلم علي ليايل بعثت :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن جابر بن مسرة قال 

  وإين ألعرفه إذا مررت عليه 
  إسناده حسن : حسني سليم أسد قال 

عن : حدثنا عامر بن عبد اهللا بن براد حدثنا حممد بن القاسم حدثنا فطر بن خليفة عن أيب خالد الواليب  - ٧٤٧٠
ثالث أخاف على : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت النيب : قال  -سوأة قيس  -جابر بن مسرة السوائي 

  السلطان وتكذيب بالقدر استسقاء باألنواء وحيف : أميت 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا عليه و  -أن النيب : عن جابر بن مسرة : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا شريك عن مساك  - ٧٤٧١
  رجم يهوديا ويهودية  -سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: عن جابر بن مسرة قال : مش عن املسيب بن رافع عن متيم الطائي حدثنا إسحاق حدثنا جرير عن األع - ٧٤٧٢
ما هلم رافعي أيديهم كأهنا : املسجد فرأى ناسا رافعي أيديهم فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -دخل رسول اهللا 

  أذناب اخليل الشمس ؟ اسكنوا يف الصالة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



املسجد فرأى ناسا يصلون رافعي  -صلى اهللا عليه و سلم  -دخل رسول اهللا : قال وعن جابر بن مسرة  - ٧٤٧٣
  لينتهني رجال يشخصون بأبصارهم إىل السماء أو ال ترجع إليهم : رؤوسهم إىل السماء فقال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أال تصفون كما : املسجد فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -دخل رسول اهللا : وعن جابر بن مسرة قال  - ٧٤٧٤
يتمون الصفوف األول ويتراصون يف : يا رسول وكيف تصف عند رهبم ؟ قال : تصف املالئكة عند رهبم ؟ قالوا 

  الصف 
  ما يل أراهم عزين ؟ : وخرج إىل املسجد وهم يف املسجد حلق فقال : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رأيت : عن جابر بن مسرة قال : النضر بن مشيل حدثنا شعبة عن مساك بن حرب  حدثنا إسحاق حدثنا - ٧٤٧٥
  كأنه بيضة محامة  -صلى اهللا عليه و سلم  -خامت النبوة بني كتفي النيب 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مسعت : مسعت جابر بن مسرة قال : حدثنا إسحاق حدثنا النضر بن مشيل حدثنا شعبة عن مساك قال  - ٧٤٧٦
  فاحذروهم : قال يل أيب : إن بني يدي الساعة كذابني قال مساك : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن جابر بن مسرة : حدثنا احلسن بن محاد حدثنا احملاريب حدثنا أشعث بن سوار يذكر عن أيب إسحاق  - ٧٤٧٧
يف ليلة إضحيان وعليه حلة محراء فكنت أنظر إليه وإىل القمر فهو  -لى اهللا عليه و سلم ص -رأيت النيب : قال 

  كان يف عيين أزين من القمر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن جابر بن مسرة عن : حدثين أيب حدثنا زياد بن خيثمة عن مساك بن حرب : حدثنا أبو مهام قال  - ٧٤٧٨
إين فرطكم على احلوض وإن بعد ما بني طرفيه كم بني صنعاء وأيلة : قال  -عليه و سلم  صلى اهللا -رسول اهللا 

  كأن األباريق مثل النجوم 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثين عبيد اهللا بن عمرو الرقي أبو وهب عن عبد امللك : حدثنا أبو طالب عبد اجلبار بن عاصم قال  - ٧٤٧٩
أصلي يف الثوب الذي آتيب :  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رجال سأل رسول اهللا : مسرة عن جابر بن : بن عمري 

  نعم إال أن ترى فيه شيئا فتغسله : فيه أهلي ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رافع حدثين املسيب بن : حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن سليمان قال  - ٧٤٨٠
املسجحد وقد  -صلى اهللا عليه و سلم  -دخل رسول اهللا : عن جابر بن مسارة قال : عن متيم بن طرفة الطائي 



  قد رفعوا أيديهم كأهنا أذناب خيل مشس اسكنوا يف الصالة : رفعوا أيديهم فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أال تصفون كما تصف املالئكة :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : وعن جابر بن مسرة قال  - ٧٤٨١
  يتمون الصفوف األول ويتراصون يف الصف : كيف املالئكة الذين عند رهبم ؟ قال : الذين عند رهبم ؟ قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما : : يف املسجد فقال وهم حلق  -صلى اهللا عليه و سلم  -خرج رسول اهللا : وعن جابر بن مسرة قال  - ٧٤٨٢
  يل أراكم عزين 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن واثلة : حدثنا سعيد بن أيب الربيع السمان حدثنا عنبسة حدثنا محاد موىل أمية عن جناح موىل الوليد  - ٧٤٨٣
شر كهولكم من خري شبابكم من تشبه بكهولكم و: قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : بن األسقع 

  تشبه بشبابكم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا العباس بن الوليد حدثنا ابن املبارك حدثنا إبراهيم بن أيب عبلة حدثنا الغريف بن عياش بن فريوز  - ٧٤٨٤
إن : الوا فق -صلى اهللا عليه و سلم  -إن ناسا من بين سليم أتوا النيب : عن واثلة بن األسقع قال : الديلمي 

  فليعتق رقبة يفك اهللا بكل عضو منها عضوا منه من النار : صاحبا لنا قد أوجب قال 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن عمرو  - ٧٤٨٥
إن اهللا اصطفى :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن واثلة بن األسقع قال : األوزاعي عن أيب عمار 

  كنانة من ولد إمساعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بين هاشم واصطفاين من بين هاشم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

زاعي عن أيب عمار حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة البصري حدثنا حممد بن مصعب حدثنا األو - ٧٤٨٦
عليا عن ميينه و فاطمة عن يساره و  -صلى اهللا عليه و سلم  -أقعد النيب : عن واثلة بن األسقع قال : شداد 

  اللهم هؤالء أهل بييت وأهل بييت أتوا إليك ال إىل النار : حسنا و حسينا بني يديه وغطى عليهم بثوب وقال 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن واثلة بن األسقع : حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا يزيد بن يوسف عن األوزاعي عن أيب عمار  - ٧٤٨٧
إن اهللا اصطفى بين كنانة من بين إمساعيل واصطفى من بين كنانة :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : قال 

  قريشا واصطفى من قريش بين هاشم واصطفاين من بين هاشم 
  إسناده ضعيف : سليم أسد قال حسني 



مسعت واثلة : حدثين ربيعة قال : حدثنا أمحد بن عيسى التستري حدثنا بشر بن بكر عن األوزاعي قال  - ٧٤٨٨
نزعمون أين من آخركم وفاة أال وإين : فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -خرج علينا رسول اهللا : بن األسقع قال 

  ك بعضكم بعضا من أولكم وفاة وتتبعوين أفنادا يهل
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن واثلة بن األسقع : حدثنا احلسن بن محاد حدثنا أبو حيىي الكويف عن أيب سعيد الشامي عن مكحول  - ٧٤٨٩
  عد اآلي يف التطوع وال تعده يف الفريضة : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن النيب 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن واثلة : حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة البصري حدثنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن ربيعة  - ٧٤٩٠
تزعمون أين من آخركم وفا أال وإين من : فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -خرج علينا رسول اهللا : بن األسقع قال 

  أولكم وفاة ولتتبعين أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض 
  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

حدثين عنبسة بن : حدثين بقية بن الوليد عن عثمان بن عبد الرمحن القرشي قال : حدثنا أبو مهام قال  - ٧٤٩١
سحاق :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن واثلة بن األسقع قال : سعيد القرشي عن مكحول 

  النساء بينهن زىن ز 
  إسناده ضعيف جدا : سد قال حسني سليم أ

حدثنا أبو األشعث أمحد بن املقدام العجلي حدثنا عبيد بن القاسم حدثنا العالء بن ثعلبة عن أيب املليح  - ٧٤٩٢
  : اهلذل 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

اشد عن حممد حدثنا عمرو الناقد حدثنا عمرو بن عثمان الكاليب حدثنا موسى بن أعني عن معمر بن ر - ٧٤٩٣
صلى اهللا عليه و  -قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن سالم قال : بن عبد اهللا بن أيب يعقوب عن بشر بن شغاف 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر وأوأل من تنشق عنه األ ض وأول شافع ومشفع بيدي لواء احلمد :  -سلم 
  حتيت آدم فمن دونه 

  ه ضعيف إسناد: قال حسني سليم أسد 

حدثين حيىي بن العالء املديين وهو الذي : حدثنا عمرو الناقد حدثنا عبد الغفار بن احلكم احلراين قال  - ٧٤٩٤
 -رأيت رسول اهللا : عن أبيه قال : يقال له الرازي عن حممد بن أيب حيىي األسلمي عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم 

  هذه إدام هذه :  مث أخذ مترة فوضعها عليها مث قال أخذ كسرة من خبز شعري -صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 



عن : حدثين أيب عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم : حدثنا أبو ياسر عمار حدثنا هشام أبو املقدام قال  - ٧٤٩٥
  احلرب خدعة : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أبيه أن النيب 

  إسناده ضعيف جدا : أسد قال حسني سليم 

حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حممد بن محزة بن يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن  - ٧٤٩٦
لرجل من اليهود دنانري يف متر مسمى إىل أجل  -صلى اهللا عليه و سلم  -أسلف رسول اهللا : عن جده قال : أبيه 

أما من متر حائط بين فالن :  -صلى اهللا عليه و سلم  -فالن قال النيب  من متر حائط بين: مسمى فقال اليهودي 
  فال 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

: حدثين حيىي بن أيب كثري قال : حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء حدثنا ابن املبارك عن األوزاعي قال  - ٧٤٩٧
   -بن سالم حدثه أن عبد اهللا : أن عطاء بن يسار حدثه : حدثين هالل 

  حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن : أو قال 
أي : فيسأله  -صلى اهللا عليه و سلم  -أيكم يأيت رسول اهللا : تذاكرنا بيننا فقلنا : عن عبد اهللا بن سالم قال 

رجال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عز و جل فهبنا أن يقوم منا أحد فأرسل إلينا رسول اهللا  -األعمال أحب إىل اهللا 
سبح هللا ما يف { سورة  -صلى اهللا عليه و سلم  -حىت مجعنا فجئنا يشري بعضنا إىل بعض فقرأ علينا رسول اهللا 

]  ٢ - ١: الصف [ } يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون * السماوات وما يف األرض وهو العزيز احلكيم 
  فتالهن من أوهلا إىل آخرها 

: فتالها علينا عطاء من أوهلا إىل آخرها قال حيىي : ا عبد اهللا بن سالم من أوهلا إىل آخرها قال فتالها علين: قال 
  فتالها علينا هالل من أوهلا إىل آخرها قال األوزاعي فتالها علينا حيىي من أوهلا إىل آخرها 

  إسناده بفرعيه صحيح : قال حسني سليم أسد 

نا حيىي بن يعلى األسلمي عن عبد امللك بن عمري عن ابن أخي عبد اهللا حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدث - ٧٤٩٨
عبد  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان امسي يف اجلاهلية فالن مساين رسول اهللا : عن عبد اهللا بن سالم قال : بن سالم 

  اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

محزة عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا حيىي بن  - ٧٤٩٩
صلى اهللا  -من يسأل لنا رسول اهللا : ذكرنا أحب األعمال إىل اهللا فقلنا : عن عبد اهللا بن سالم قال : عبد الرمحن 
إلينا  فهبناه أن نسأله فيفردنا رجال رجال حىت اجتمعنا عنجه سار بعضنا إىل بعض فلم ندر مث أرسل -عليه و سلم 

[ } سبح هللا ما يف السماوات وما يف األرض { : هذه السورة  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقرأ علينا رسول اهللا 
  ]  ٤: الصف [ } بنيان مرصوص { : إىل قوله ]  ١: الصف 

  السورة كلها من أوهلا إىل آخرها  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقرأ علينا رسول اهللا : قال ابن سالم 
  وقرأ علينا عبد اهللا بن سالم السورة من أوهلا إىل آخرها : بو سلمة قال أ

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



حدثين أيب عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم : حدثنا عمار أبو ياسر حدثنا هشام بن زياد أبو املقدام قال  - ٧٥٠٠
  رك ألميت يف بكورها اللهم با: قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أبيه أن النيب : 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

حدثين أيب عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم : حدثنا أبو ياسر عمار حدثنا أبو املقدام هشام بن زياد قال  - ٧٥٠١
  احلياء من اإلميان : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عن أبيه : 

  ضعيف جدا إسناده : قال حسني سليم أسد 

 -مسعت رسول اهللا : عن جرير قال : حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية عن شيبان عن جابر عن عامر  - ٧٥٠٢
شهادة أن ال إله إال اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة : بين اإلسالم على مخس : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم 

  وحدج البيت وصيام رمضان 
  ضعيف  إسناده: قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا إمساعيل بن علية حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أيب  - ٧٥٠٣
على السمع والطاعة  -صلى اهللا عليه و سلم  -بايعت رسول اهللا : قال جري : زرعة بن عمرو بن جرير قال 
  وعلى أن أنصح لكل مسلم 

واهللا ملا نأخذ منك أحب إلينا مما نعطيم : قال لصاحبه  -عجب إيل من مثنه كان أ -فكان إذا اشترى الشيء : قال 
  يريد الوفاء بذلك : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : حدثنا خملد بن أيب زميل حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن أيب إسحاق السبيعي  - ٧٥٠٤
صيام ثالثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -نيب جرير بن عبد اهللا البجلي عن ال

  البيض صبيحة ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة 
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حدثين ابن هليعة عن عبد ربه بن سعيد : حدثنا أمحد بن عيسى التستري حدثنا عبد اهللا بن وهب قال  - ٧٥٠٥
صلى اهللا عليه و  -كان رسول اهللا : عن جرير بن عبد اهللا البجلي قال : بن كهيل عن شقيق بن سلمة  عن سلمة

بسم اهللا ويف سبيل اهللا وعلى ملة رسول اهللا ال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا : إذا بعث سرية قال  -سلم 
  الولدان 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

 -أن النيب : عن جرير : أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن جابر عن طارق التميمي حدثنا  - ٧٥٠٦
  مر على نسوة فسلم عليهن  -صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



رير بن عن ج: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا داود األعرج عن الشعيب  - ٧٥٠٧
شهادة أن ال إله إال اهللا : بين اإلسالم على مخس : صلى اهللا عليه و سلم يقول  -مسعت رسول اهللا : عبد اهللا قال 

  وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ر عن أيب إسحاق عن عبيد اهللا بن جرير حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا عبد الرزاق أخربنا معم - ٧٥٠٨
ما من قوم يكون بني ظهرانيهم رجل يعمل باملعاصي : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -عن أبيه عن النيب : البجلي 

  ال يغريون عليه إال أصاهبم اهللا بعقابه  -هم أمنع منه وأعز  -
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

مسعت جرير بن عبد اهللا : حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن عالقة قال حدثنا حممد بن بشار  - ٧٥٠٩
أوصيكم بتقوى اهللا وحده ال شريك له وأن : خيطب فقال  -حني مات املغرية بن شعبة واستعمل فرأيت جريرا  -

[ عنه فإنه كان حيب العافية  استغفروا له عفا اهللا] : مث ذكر املغرية فقال : قال [ تسمعوا وتطيعوا حىت يأتيكم أمري 
على اإلسالم واشترط علي النصح لكل  -صلى اهللا عليه و سلم  -فإين بايعت رسول اهللا : أما بعد ] : مث قال 

  مسلم فورب هذا املسجد إين لكم لناصح 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعه من سهل بن سعد : سفيان عن الزهري  حدثنا: حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل و عمرو الناقد قاال  - ٧٥١٠
معه  -صلى اهللا عليه و سلم  -والنيب  -صلى اهللا عليه و سلم  -اطلع رجل من جحر يف حجرة النيب : قال 

  لو أعلم أنك تنظر لطعنت به يف عينك إمنا جعل االستئذان من أجل البصر : مدرى حيك به رأسه فقال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 -عن سهل بن سعد أن رسول اهللا : حدثين أيب : حدثنا إسحاق حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم قال  - ٧٥١١
  ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر : قال  -صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا :  قال -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : وعن سهل بن سعد  - ٧٥١٢
  أو آخذين بعضهم ببعض  -متماسكني :  -ال أدري قال : قال أبو حازم  -أو سبع مئة ألف 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسع سهل بن سعد أن النيب : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن أيب حازم  - ٧٥١٣
  يف صالته فإن التصفيق للنساء والتسبيح للرجال  من نابه شيء: 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



إن : مسعت سهل بن سعد يقول : كان أبو حازم يقول : مسعت سفيان يقول : مسعت إسحاق يقول  - ٧٥١٤
  موضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -النيب 

  إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س

جاءنا رسول : عن سهل بن سعد قال : حدثين أيب : حدثنا إسحاق حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم قال  - ٧٥١٥
  : وحنن ننقل التراب على رؤوسنا فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا 
  ) اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة ( 

  إسناده صحيح : أسد قال حسني سليم 

قال رسول اهللا : عن سهل بن سعد قال : حدثين أبو حازم : حدثنا إسحاق حدثنا عبد اهللا بن جعفر قال  - ٧٥١٦
  أحد ركن من أركان اجلنة :  -صلى اهللا عليه و سلم  -

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا  -ل بن سعد وهو من أصحاب النيب مسعه من سه: حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن أيب حازم  - ٧٥١٧
صلى اهللا عليه و  -وقع بني األوس واخلزرج كالم حىت تناول بعضهم بعضا فأيت رسول اهللا : قال  -عليه و سلم 

فلما أن احتبس أقام  -صلى اهللا عليه و سلم  -فأخرب فأتاهم فأذن بالل بالصالة فاحتبس رسول اهللا  -سلم 
من جميئه ذلك فتخلل الناس حىت  -صلى اهللا عليه و سلم  -يؤم الناس وجاء رسول اهللا  الصالة وتقدم أبو بكر

انتهى إىل الصف الذي يلي أبا بكر فصفق الناس وكان أبو بكر ال يلتفت يف الصالة فلما مسع التصفيق التفت فإذا 
ما كان اهللا : أن اثبت قال :  -م صلى اهللا عليه و سل -فأشار إليه النيب  -صلى اهللا عليه و سلم  -هو رسول اهللا 

   -صلى اهللا عليه و سلم  -لريى ابن أيب قحافة بني يدي رسول اهللا 
سبحان : ما لكم حني نابكم شيء يف صالتكم صفقتم ؟ إمنا هو للنساء من نابه شيء يف صالته فليقل : وقال للناس 

  اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن سهل بن سعد أن أحدا ارتج وعليه : ثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن أيب حازم حدثنا إسحاق حد - ٧٥١٨
:  -صلى اهللا عليه و سلم  -و أبو بكر و عمر و عثمان فقال رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  اثبت أحد فما عليك إال نيب أو صديق أو شهيدان 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخلنا على سهل بن سعد : حدثنا إسحاق حدثنا حامت بن إمساعي عن حممد بن أيب حيىي عن أبيه قال  - ٧٥١٩
صلى اهللا عليه  -لو أين سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك وقد واهللا سقيت رسول اهللا : الساعدي يف نسوة فقال 

  من مائها  -و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن سهل بن سعد مسع النيب : حدثنا أبو حامت : إسحاق حدثنا سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي قال حدثنا  - ٧٥٢٠
  فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر : اجلنة فقال ] وذكر [  -صلى اهللا عليه و سلم  -

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعته حيدث أن : عن سهل بن سعد قال : نا معمر عن أيب حازم حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق أخرب - ٧٥٢١
فوهبت نفسها له فصمت مث عرضت نفسها عليه فصمت فلقد  -صلى اهللا عليه و سلم  -امرأة جاءت إىل النبيش 

قال  -من األنصار : أحسبه قال  -تعرض نفسها عليه وهو صامت فقام رجل  -هويا : أو قال  -رأيتها قائمة مليا 
فاذهب فالتمس شيئا ولو : ال واهللا يا رسول اهللا قال : ألك شيء ؟ قال : ن مل يكن لك هبا حاجة فزوجنيها فقال إ: 

صلى اهللا  -واهللا ما وجدت شيئا غري ثويب هذا أشقه بيين وبينها فقال النيب : خامتا من حديد فذهب مث رجع فقال 
  ما يف ثوبك فضل عنك :  -عليه و سلم 

  إسناده صحيح : أسد قال حسني سليم 

كنت : مسع سهل بن سعد يقول يف القوم : حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا سفيان عن أيب حازم  - ٧٥٢٢
إهنا قد وهبت نفسها له فر فيها رأيك فقام إليه : فقامت امرأة فقالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -عند رسول اهللا 

زوجنيها مث : إهنا قد وهبت نفسها لك فقام رجل فقال : ه شيئا مث قالت زوجنيها فلم يرد علي: رجل من القوم فقال 
ما وجدت شيئا قال : فذهب فطلب فقال : فاذهب فاطلب قال : ال قال : هل عندك شيء ؟ قال : قام الثالثة فقال 

ن شيء ؟ هل معك من القرآ: مل أجد شيئا قال : فذهب مث رجع فقال : فاذهب فاطلب ولو خامتا من حديد قال : 
  اذهب فقد أنكحتك على ما معك من القرآن : نعم سورة كذا وسورة كذا فقال : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا عليه و سلم  -قال النيب : عن سهل بن سعد قال : حدثنا إسحاق حدثنا سفيان عن أيب حازم  - ٧٥٢٣
  بإصبعه السبابة يشري هبا بعثت أنا والساعة كهذه من هذه ووصف سفيان :  -

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان قتال بني : عن سهل بن سعد قال : حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا محاد بن زيد عن أيب حازم  - ٧٥٢٤
إن : ليصلح بينهم وقد صلى الظهر فقال لبالل  -صلى اهللا عليه و سلم  -بين عمرو بن عوف فأتاهم النيب 

يا أبا : الة العصر ومل آت فمر أبا بكر فليصل بالناس فلما حضرت صالة العصر أذن بالل وأقام وقال حضرت ص
 -فشق الصفوف فلما رأى الناس رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -بكر تقدم فتقدم أبو بكر فجاء رسول اهللا 

ر إذا دخل يف صالة مل يلتفت فلما رأى وكان أبو بك: قال  -التصفيق : يعين  -صفحوا  -صلى اهللا عليه و سلم 
صلى اهللا عليه و  -خلفه فأومأ إليه النيب  -صلى اهللا عليه و سلم  -التصفيق ال ميسك عنه التفت فرأى رسول اهللا 

امض مث مشى :  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن امض فلبث أبو بكر هنية حيمد اهللا على قول رسول اهللا :  -سلم 
تقدم فصلى بالقوم صالهتم  -صلى اهللا عليه و سلم  -فلما رأى ذلك النيب  -يعين على عقبه  -أبو بكر القهقهرى 

مل يكن البن أيب : يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك أال تكون مضيت ؟ قال أبو بكر : فلما قضى صالته قال 
يف صالتكم شيء فليسبح الرجال  إذا نابكم: مث قال للناس  -صلى اهللا عليه و سلم  -قحافة أن يؤم رسول اهللا 



  وليصفق النساء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن حيىي الزماين حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا موسى بن عبيدة عن عمر بن احلكم عن عبد  - ٧٥٢٥
  اهللا بن عمرو 

دون اهللا سبعون ألف :  -ه و سلم صلى اهللا علي -قال رسول اهللا : عن سهل بن سعد أنه قال : وعن أيب حازم 
  حجاب نور وظلمة وما تسمع نفس شيئا من حس تلك احلجب إال زهقت نفسها 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت عقبة بن حممد املديين حيدث عن عبد : حدثنا عبد األعلى بن محاد النرسي حدثنا معتمر قال  - ٧٥٢٦
قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -رفع احلديث إىل النيب  -عن سهل بن سعد : م الرمحن بن زيد بن أسلم عن أيب حاز

عند اهللا خزائن للخري والشر مفاتيحها الرجال فطوىب ملن جعلته مفتاحا للخري مغالقا للشر وويل ملن جعلته مغالقا : 
  للخري مفتاحا للشر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

مسعت رسول : عن سهل بن سعد قال : دثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه حدثنا سويد بن سعيد ح - ٧٥٢٧
ألعطني الراية غدا رجال يفتح اهللا على يديه فبات الناس يدوكون : يقول يوم خيرب  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا 

عطاها فقال رسول كلهم يرجو أن ي -صلى اهللا عليه و سلم  -أيهم يعطى فلما أصبح الناس غدوا على رسول اهللا 
يا رسول اهللا هو يشتكي عينيه فأمر به فدعي : أين علي بن أيب طالب ؟ فقالوا :  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا 

عالم نقاتلهم : يا رسول اهللا : فبزق يف عينيه ودعا له فربأ مكانه حىت كأنه مل يكن به شيء ز فدفع الراية إليه فقال 
وإىل  -عز و جل  -على رسلك انفذ حىت تنزل بساحتهم مث ادعهم إىل اهللا :  -م صلى اهللا عليه و سل -؟ فقال 

رسوله حىت يكونوا مثلنا وأخربهم مبا جيب عليهم فيه من احلق فواهللا ألن يهدي اهللا هبداك رجال واحدا خري لك من 
  محر النعم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن سهل بن سعد : املفضل عن عبد الرمحن بن إسحاق عن أيب حازم  حدثنا القواريري حدثنا بشر بن - ٧٥٢٨
إن أهل اجلنة ليتراءون الغرفة من غرف اجلنة كما تراءون :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : قال 

  الكوكب الدري يف األفق الشرقي أو الغريب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا : عن سهل بن سعد : يوب حدثنا سعيد بن عبد الرمحن عن أيب حازم حدثنا حيىي بن بن أ - ٧٥٢٩
للصائمني باب يف اجلنة يقال له الريان ال يدخل منه أحد غريهم فإذا دخل : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -

  آخرهم أغلق فمن دخل منه يشرب ومن شرب مل يظمأ أبدا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



فيها ما ال : وهو يذكر اجلنة يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -أنه مسع رسول اهللا : وعن سهل بن سعد  - ٧٥٣٠
  عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 يف سبيل يعين -غدوة أو روحة : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أن رسول اهللا : وعن سهل بن سعد  - ٧٥٣١
  خري من الدنيا وما فيها  -اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رأيت احلجاج يضرب : حدثين أيب عن قدامة بن إبراهيم قال : حدثنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي قال  - ٧٥٣٢
إزار ورداء فوقف : فأتاه سهل بن سعد وهو شيخ كبري له ضفران وعليه ثوبان : عباس بن سهل يف أمر ابن الزبري 

وما أوصى به : ؟ قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -أال حتفظ فينا وصية رسول اهللا : يا حجاج : بني السماطني فقال 
: أوصى أن حيسن إىل حمسن األنصار ويعفى عن مسيئهم قال : فيكم ؟ قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -رسول اهللا 

  فأرسله 
   إسناده حسن: قال حسني سليم أسد 

كنت : عن سهل بن سعد قال : حدثنا مصعب حدثنا ابن أيب حازم عن عبد اهللا بن عامر عن أيب حازم  - ٧٥٣٣
   -صلى اهللا عليه و سلم  -أتسحر يف أهلي مث تكون سرعة أن أدرك السجود مع رسول اهللا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن سهل : زهرة بن عمرو بن معبد التيمي عن أيب حازم حدثنا داود بن عمرو بن زهري الضيب حدثنا  - ٧٥٣٤
قيد سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : بن سعد الساعدي قال 

  وغدوة يف سبيل اهللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها 

 -صلى اهللا عليه و سلم  -من رسول اهللا شهدت : أخربين سهل بن سعد قال : وعن أيب حازم قال  - ٧٥٣٥
حني كسرت رباعيته وجرح وجهه وهشمت البيضة على رأسه وإين ألعرف من يغسل الدم عن وجهه ومن : ثالثا 

  ينقل عليه املاء وماذا جعل ملن أخذه وانقطع على أيب يعلى 

عن سهل : يعين ابن أيب حازم عن أبيه  حدثنا أبو إبراهيم الترمجاين إمساعيل بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز - ٧٥٣٦
صلى  -جرح وجه رسول اهللا : ؟ فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -جرح وجه رسول اهللا : بن سعد أن رجال سأله 

صلى اهللا عليه و سلم  -وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة بنت حممد  -اهللا عليه و سلم 
ها املاء باجملن فلما رأت فاطمة أن املاء ال يزيد الدم إال كثرة أخذت فاطمة قطهة تغسل الدم و علي يسكب علي -

  حصري فأحرقته حتة إذا صار رمادا ألصقته باجلرح استمسك الدم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



غدا رجال ألعطني الراية : يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -أنه مسع رسول اهللا : وعن سهل بن سعد  - ٧٥٣٧
 -فبات الناس يدوكون لذلك ويرون أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول اهللا : يفتح اهللا على يديه قال 
أين علي بن أيب :  -صلى اهللا عليه و سلم  -كلهم يرجو أن يعطاها فقال رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم 

ر به فدعي فبصق يف عينيه ودعا له قربأ مكانه حىت كأن مل يكن به يا رسول اهللا هو يشتكي عينيه فأم: طالب ؟ قالوا 
:  -صلى اهللا عليه و سلم  -يا رسول اهللا أنقاتلهم حىت يكونوا مثلنا ؟ فقال رسول اهللا : شيء فأعطاه الراية فقال 

ن يهدي اهللا على رسلك إذا نزلت بساحتهم فادعهم إىل اإلسالم وأخربهم مبا جيب عليهم فيه من احلق فواهللا أل
  هبداك رجال واحدا خري لك من محر النعم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  واجلدار ممر الشاة  -صلى اهللا عليه و سلم  -كان بني مصلى رسول اهللا : وعن سهل بن سعد قال  - ٧٥٣٨
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا رسول : فقالت  -صلى اهللا عليه و سلم  -سول اهللا جاءت امرأة إىل ر: قال : وعن سهل بن سعد  - ٧٥٣٩
  اهللا جئت أهب نفسي لك 

فصعد البصر فيها وصوبه فلما طال مقامها تنحت فجلست  -صلى اهللا عليه و سلم  -فنظر إليها رسول اهللا : قال 
هبا حاجة يا رسول اهللا إن مل يكن لك : فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فقام رجل من أصحاب رسول اهللا 

  فزوجنيها 
  ال واهللا يا رسول اهللا : فهل عندك من شيء ؟ قال : قال 
  اذهب فانظر ولو خامت من حديد : ما وجدت شيئا قال : فاذهب فذهب مث رجع فقال : قال 
  يا رسول اهللا ال وال خامت من حديد هذا إزاري وما له رداء أصدقها إياه : فذهب مث رجع فقال : قال 

  إن لبسته مل يكن عليك منه شيء وإن لبسته مل يكن عليها منه شيء  إزارك: فقال 
ماذا معك من : موليا فأمر به فدعي فقال  -صلى اهللا عليه و سلم  -فلما طال جملسه قام فرآه رسول اهللا : قال 

اذهب فقد ملكتكها مبا معك من : فقال  -من السور عددها  -معي سورة كذا وسورة كذا : القرآن ؟ قال 
  القرآن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا : حدثنا سهل بن سعد قال : حدثنا القواريري حدثنا فضيل بن سليمان النمريي حدثنا أبو حازم  - ٧٥٤٠
: قال ]  ١٨٧: البقرة [ } وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود { نزلت هذه اآلية 

} من الفجر {  -عز و جل  -األبيض واخليط األسود فيأكل حىت يستبينهما حىت أنزل اهللا  كان الرجل يأخذ اخليط
  فبني ذلك ]  ١٨٧: البقرة [ 

عن سهل : حدثنا أبو سعيد القواريري حدثنا بشر بن املفضل عن عبد الرمحن بن إسحاق عن أيب حازم  - ٧٥٤١
 -املسلمني كانوا يشهدون الصالة مع رسول اهللا  أن رجاال من -قال بشر وقد مسعته من أيب حازم  -بن سعد 

  عاقدي ثياهبم يف رقاهبم ما على أحد منهم إال ثوب واحد  -صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن سهل بن : حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثنا بشر بن املفضل عن عبد الرمحن بن إسحاق عن أيب حازم  - ٧٥٤٢
يف الصالة أن ال يرفعن رؤوسهن حىت  -صلى اهللا عليه و سلم  -كن النساء يؤمرن يف عهد رسول اهللا : ل سعد قا

  يأخذ الرجال مقاعدهم من األرض من قباحة الثياب 
  قد مسعته من أيب حازم : قال بشر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن سهل بن سعد قال : مارة بن غزية عن أيب حازم حدثين ع: حدثنا سريج بن يونس حدثنا عبيدة قال  - ٧٥٤٣
ما لىب من ملب إال لىب الدير الذي يليه من هاهنا وهاهنا عن ميينه وعن  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول : 

  يساره حىت ينقطع التراب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
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لكتاب  يعلى: ا   مسند أيب 
لتميمي : املؤلف  يعلى املوصلي ا و  أب ملثىن  بن ا بن علي   أمحد 

يا : عن سهل بن سعد إنه قال : حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا سعيد بن عبد الرمحن القاضي عن أيب حازم  - ٧٥٤٤
رك للمشركني شاذة وال فاذة إال رسول اهللا يوم أحد ما رأينا مثل ما أتى فالن آتاه رجل لقد فر الناس وما فر وما ت

  تبعها يضرهبا بسبفه 
نسبه فلم يعرفه مث وصف له بصفته فلم يعرفه  -صلى اهللا عليه و سلم  -فنسب لرسول اهللا : ومن هو ؟ قال : قال 

  ذا يا رسول اهللا الذي أخربناك عنه : حىت طلع الرجل بعينه فقال 
وأينا من أهل اجلنة إذا : فاشتد ذلك على املسلمني قالوا : النار قال إنه من أهل : نعم قال : هذا ؟ فقالوا : فقال 

  كان فالن من أهل النار ؟ 
يا قوم انظروين فوالذي نفسي بيده ال ميوت على مثل الذي أصبح عليه وألكونن صاحبه من : فقال رجل من القوم 

إذا رجع فينظر ما يصري إليه أمره حىت بينكم مث راح على جده يف الغد فجعل الرجل يشد معه إذا شد ويرجع معه 
أصابه جرح أظلقه فاستعجل املوت فوضع قائمة سيفه باألرض مث وضع ذبابه بني ثدييه مث حتامل على سيفه حىت 

أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أنك رسول اهللا حىت وقف بني يدي : خرج من ظهره وخرج الرجل يعدو ويقول 
  وذاك ماذا ؟ : فقال  -و سلم صلى اهللا عليه  -رسول اهللا 

فأينا من : إنه من أهل النار فاشتد ذلك على املسلمني وقالوا : يا رسول اهللا الرجل الذي ذكر لك فقلت : قال 
أهل اجلنة إذا كان فالن من أهل النار ؟ فقلت يا قوم انظروين فوالذي نفسي بيده ال ميوت على مثل الذي أصبح 

كم فجعلت أشد معه إذا شد وأرجع معه إذا رجع وأنظر إىل ما يصري أمره حىت أصابه عليه وألكونن صاحبه من بين
جرح أذلقه فاستعجل املوت فوضع قائمة سيفه باألرض ووضع ذبابه بني ثدييه مث حتامل على سيفه حىت خرج من 

  بني ظهره فهو ذاك يا رسول اهللا يتضرب بني أضغاثه 
وإنه ملن أهل  -فيما يبدو للناس  -إن الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة :  - صلى اهللا عليه و سلم -فقال رسول اهللا 

  وإنه من أهل اجلنة  -فيما يبدو للناس  -النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بين عمرو بن  عن سهل بن سعد أن: حدثنا حيىي بن أيوب حدثنا سعيد بن عبد الرمحن عن أيب حازم  - ٧٥٤٥
اذهبوا بنا لنصلح بينهم : لبعض أصحابه  -صلى اهللا عليه و سلم  -عوف كانت بينهم منازعة فقال رسول اهللا 

أال أقيم الصالة فتصلي : فخرج وخرج معه من أصحابه فحضرت الصالة فقام بالل فأذن مث دنا من أيب بكر فقال 
بلى فأقام فتقدم أبو بكر فكرب بالناس فطلع رسول : ؟ فقال  بالناس حينما حبس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

من مؤخر املسجد فجعل جيول على الصفوف جوال عامدا حنو القبلة فلما رآه  -صلى اهللا عليه و سلم  -اهللا 
حىت انتهى إىل أول صف فلما أكثروا  -صلى اهللا عليه و سلم  -املسلمون صفقوا بأيب بكر فمضى رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و  -فكر راجعا فرده رسول اهللا  -صلى اهللا عليه و سلم  -التفت أبو بكر فإذا رسول اهللا التصفيق 
صلى اهللا  -إىل القبلة ورفع يديه فحمد اهللا مث كر كرة غري مكذبة حىت وجل يف الصف فتقدم رسول اهللا  -سلم 

أيها الناس من نابه شيء يف صالته : فقال فصلى بالناس حىت فرغ من صالته مث أقبل على الناس  -عليه و سلم 



ما : مث أقبل على أيب بكر فقال  -يعين التصفيق  -سبحان اهللا فإن التسبيح للرجال وإن التصفيح للنساء : فليقل 
   -صلى اهللا عليه و سلم  -ما كان ينبغي البن أيب قحافة أن يؤم رسول اهللا : منعك أن تثبت حني أمرتك ؟ قال 

  إسناده صحيح : م أسد قال حسني سلي

أخربين حيىي بن ميمون : ش احلضرمي قال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا زيد بن احلباب عن عيا - ٧٥٤٦
من انتظر الصالة فهو يف : قال  -صلى اهللا عليه و سلم  -حدثين سهل بن سعد أن رسول اهللا : قاضي مصر قال 
  صالة ما مل حيدث 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

: حدثين أبو حازم : معي قال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا خالد بن خملد عن موسى بن يعقوب الز - ٧٥٤٧
سيعزي الناس بعضهم بعضا من بعدي تعزية :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن سهل بن سعد قال 
لقي بعضنا بعضا يعزي بعضهم  -صلى اهللا عليه و سلم  -ما هذا ؟ فلما قبض رسول اهللا : يب فكان الناس يقولون 

   -و سلم  صلى اهللا عليه -بعضا برسول اهللا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عن سهل بن : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن أيب حفص الطائفي عن أيب حازم  - ٧٥٤٨
  من صام يوم عرفة غفر له سنتني متتابعتني :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : سعد قال 

  جيد إسناده : قال حسني سليم أسد 

: حدثين أبو حازم : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا خالد بن خملد عن حممد بن جعفر بن أيب كثري قال  - ٧٥٤٩
حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : عن سهل بن سعد قال 

  عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم ألحد 
  إسناده صحيح : أسد قال حسني سليم 

وحدثين عياش بن عقبة احلضرمي أن حيىي بن ميمون : حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب قال  - ٧٥٥٠
أال : فقال يل  -وانا جالس يف املسجد إىل املقصورة  -مر يب سهل بن سعد األنصاري : احلضرمي حدثه قال 

صلى  -فقلت لرجل إىل جنيب ليس بينه وبني رسول اهللا  - صلى اهللا عليه و سلم -أخربك ما مسعت من رسول اهللا 
: يقول  -صلى اهللا عليه و سلم  -مسعت رسول اهللا : بلى أصلحك اهللا فأخربين فقال : إال هذا  -اهللا عليه و سلم 

  من كان يف املسجد ينتظر صة فهو يف صالة ما كانت الصالة حتبسه 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

[ حدثنا عبد الرمحن بن معاوية ] عن عبد الرمحن بن إسحاق [ دثنا القواريري حدثنا بشر بن املفضل ح - ٧٥٥١
شاهرا يديه يدعو  -صلى اهللا عليه و سلم  -ما رأيت رسول اهللا : عن سهل بن سعد قال : ابن أيب ذباب ] عن 

  السباحة من يده اليمىن فقوسها  وقال أبو سعيد بإصبعه -هكذا : على منرب وال على غريه ولكن رأيته يقول 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



قال رسول اهللا : عن سهل بن سعد قال : قال أيب : حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن أيب حازم قال  - ٧٥٥٢
  لن يزالوا خبري ما عجلوا الفطر :  -صلى اهللا عليه و سلم  -

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 -قال رسول اهللا : عن سهل بن سعد قال : حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن أيب حازم عن أبيه  - ٧٥٥٣
  أنا وكافل اليتيم يف اجلنة وأشار بالسباحة والوسطى :  -صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن : ا خالد بن سعيد املدين عن أيب حازم حدثنا األزرق بن علي حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماين حدثن - ٧٥٥٤
إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة الربة :  -صلى اهللا عليه و سلم  -قال رسول اهللا : سهل بن سعد قال 

  من قرأها يف بيته ليال مل يدخل الشيطان بيته ثالث ليال ومن قرأها هنارا مل يدخل الشيطان بيته ثالثة أيام 

صلى اهللا عليه و سلم  -أن النيب : عن سهل بن سعد : ملقدمي حدثنا عمر بن علي عن أيب حازم حدثنا ا - ٧٥٥٥
  من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه وأضمن له اجلنة ؟ : قال  -

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
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